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  بسم ا الرمحن الرحيم

وأن ليس لالنسان إال ما سعى *
ثم جيزاه * وأن سعيه سوف يرى
  اجلزاء اال وفى

  ]٤١- ٣٩/ النجم[ 
  

  
  
  
  



  بسم ا الرمحن الرحيم
اشــهد ان اعــداد هــذه الرســالة قــد جــرى تحــت اشــرافي، فــي قســم اللغــة العربیــة 

وهــي جـزء مـن متطلبـات نیــل درجـة الماجسـتیر فـي اللغــة . جامعـة بابـل–بكلیـة التربیـة 
  .العربیة وآدابها

  :المشرف على الرسالة              
  :االسم                                          

  :الدرجة العلمیة                                          
  :االمضاء                                          
  :التاریخ                                          

  .بناء على التوصیات المتوافرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة
  :رئیس قسم اللغة العربیة               

  :الدرجة العلمیة                                          
  :االمضاء                                          
  :التاریخ                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار جلنة املناقشة
يف اجلملـة اخلربيـة "نشـهد أننـا اطلعنـا علـى الرسـالة الموسـومة بــ : نحن أعضاء لجنة المناقشة

وقــد ناقشــنا " علـي عبــد الفتـاح محیــي الشـمري: "التــي أعـدها الطالــب" -دراســة حنويــة–نهــج البالغــة 
)       : (الطالب في محتویاتها وفي ما له عالقة بها، وهي جدیرة بالقبول بتقدیر

  .لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها
  :عضو اللجنة

  :االسم 
  :الدرجة العلمیة

  :االمضاء
  :تاریخال

  
  ):المشرف(عضو اللجنة 

  :االسم   
  :الدرجة العلمیة

  :االمضاء
  :التاریخ

  

  :عضو اللجنة
  :االسم 

  :الدرجة العلمیة
  :االمضاء

  :التاریخ
  

  :رئیس اللجنة 
  :االسم 

  :الدرجة العلمیة
  :االمضاء

  :التاریخ

  :اصادق على ما جاء في قرار لجنة المناقشة
  :عمید كلیة التربیة

  :االسم 
  :جة العلمیةالدر 

  :االمضاء
  :التاریخ

  
  
  
  
  



  

  االهداء
  

 :ىال
  .روح والدي عرفانا بفضله أهدي هذه الثمرة اليت هي من غرسك

 



هـ  

  

  حمتوى البحث
  

  الصفحة          الموضوع
  ز -أ          محتوى البحث

  ٤- ١    :المقدمة
  ٨- ٥    :التعریف بالجملة الخبریة/ تمهید

  :الفصل االول

  ٥٩- ٩      .الجملة الخبریة االسمیة المثبتة
  ٤٦-١١      الجملة االسمیة البسیطة/ اوال

  ٣٠-٢٤          االبتداء بالنكرة

  ٣١-٣٠      اقرتان اخلرب بالفاء

  ٣٣-٣٢       تعدد اخلرب

  ٣٩-٣٣        تقديم اخلرب على املبتدأ

  ٤٦-٤٠    )حذف اجلملة االمسية البسيطة - حذف اخلرب - حذف املبتدأ: (احلذف

  ٥٩-٤٦        ).كأن(او ) لكن(الجملة االسمیة المنسوخة بـ/ ثانیا
  ٥٠-٤٧            لكن-أ

  ٥٠        خمففة النون) لكن(

  ٥٩-٥١          كأن- ب

  ٥٥      على امسهاتقديم خربها 

  ٥٦        كأنما

  ٥٨-٥٦  يف صور خمصوصة" الكاف"او ضمري اخلطاب " الياء"على ضمري املتكلم ) كأن( دخول 

  ٥٩-٥٨        خمففة النون) كأن(



هـ  

  :الفصل الثاني

  ١٧٢-٦١      .الجملة الخبریة الفعلیة المثبتة
  ١٢٣-٦٥  الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم

  ٦٧-٦٥    فعل الالزماجلملة ذات ال- أ

  ١٢٣-٦٧    اجلملة ذات الفعل املتعدي- ب

  ٧٥-٦٧        اجلملة ذات الفعل املتعدي اىل مفعول به واحد/ اوال

  ٩٧-٧٦  اجلملة ذات الفعل املتعدي اىل مفعولني/ ثانيا

  ٩٨-٩٧        اجلملة ذات الفعل املتعدي اىل ثالثة مفاعيل/ ثالثا

  ٩٨  ية ذات الفعل التام املبين للمعلومالتقديم والتأخري يف اجلملة الفعل

  ١٠٩-٩٩  تقديم املفعول به على الفاعل/ الرتكيب االول

  ١٠٩        تقديم املفعول به على الفعل  نفسه/ الرتكيب االخر

  ١٢٣-١١٠      احلذف يف اجلملة الفعلية ذات الفعل املتعدي التام املبين للمعلوم

  ١١٠        حذف الفعل وحده/ اوال

  ١٢٠-١١٠      ذف املفعول به ح/ ثانيا

  ١٢٠    حذف الفعل ومفعوله/ ثالثا

  ١٢٣-١٢٠      حذف اجلملة الفعلية / رابعا

  ١٣٩-١٢٣    الجملة ذات الفعل المبني للمجهول

  ١٢٥    اجلملة ذات الفعل الالزم/ اوال

  ١٢٩-١٢٦        "اصال"اجلملة ذات الفعل املتعدي اىل مفعول واحد / ثانيا

  ١٣٥-١٢٩        "اصال"الفعل املتعدي اىل مفعولني  اجلملة ذات/ ثالثا

  ١٣٦      "اصال"اجلملة ذات الفعل املتعدي اىل ثالثة مفاعيل / رابعا

  ١٣٦        التقديم والتأخري يف اجلملة ذات الفعل املبين للمجهول

  ١٣٩-١٣٦    احلذف يف اجلملة ذات املبين للمجهول



هـ  

  ١٦٤-١٣٩    )كان واخواتها(الجملة ذات الفعل الناقص

  ١٥٥-١٥١    التقديم والتأخري يف اركان هذه اجلملة 

  ١٦٣-١٥٥      "الفعل الناقص"استتار اسم 

  ١٦٣  استتار االسم وحذف الخبر
  ١٦٤  حذف الجملة ذات الفعل الناقص

  ١٦٦-١٦٤        التمام في هذه االفعال
  ١٧٠-١٦٦    افعال المقاربة والشروع

  ١٧٢-١٧٠        االستثناء
  :الفصل الثالث

  ٢٤٤-١٧٣    الجملة الخبریة المنفیة
  ١٧٥  النفي
  ١٩٩-١٧٥    الجملة االسمیة المنفیة/ اوال

  ١٨٦-١٧٥          لیس

  ١٨١-١٧٩  )ليس(دخول الباء الزائدة على خرب 

  ١٨٣-١٨١  التقديم والتأخري

  ١٨٦-١٨٤  )ليس(استتار اسم 

  ١٩٠-١٨٦    ما

  ١٨٩-١٨٨  )ما(دخول الباء الزائدة على خرب 

  ١٩٠-١٨٩    والتأخري التقديم

  ١٩٨-١٩٠  ال

  ١٩٤-١٩٠  النافية املهملة) ال/ (استعماهلا االول

  ١٩٢    التقديم والتأخري

  ١٩٤-١٩٣      احلذف



هـ  

  ١٩٨-١٩٤  النافية للجنس) ال/ (استعماهلا االخر

  ١٩٨-١٩٧        احلذف

  ١٩٩-١٩٨    الت

  ٢٤٤-١٩٩  الجملة الفعلیة المنفیة/ ثانیا

  ١٩٩    ما

  ٢٠٠          ال

  ٢٠٠      مل

  ٢٠١    ملا

  ٢٠١      لن

  ٢٢٦-٢٠٢  الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم/ اوال

  ٢٠٤-٢٠٢    اجلملة ذات الفعل الالزم-أ

  ٢١٠-٢٠٤  اجلملة ذات الفعل املتعدي اىل مفعول به واحد-ب

  ٢١٦-٢١٠  اجلملة ذات الفعل املتعدي اىل مفعولني-ج

  ٢٢٢-٢١٦      التقديم والتأخري

  ٢٢٦-٢٢٢      احلذف

  ٢٢٤-٢٢٢       حذف املفعول به / الضرب االول

  ٢٢٦-٢٢٤      حذف اجلملة  الفعلية املنفية/ الضرب االخر

  ٢٣٣-٢٢٦      الجملة ذات الفعل المبني للمجهول/ ثانیا

  ٢٢٦    اجلملة ذات الفعل الالزم اصال-أ

  ٢٢٩-٢٢٧  اجلملة ذات الفعل املتعدي بنفسه اىل مفعول به واحد اصال-ب

  ٢٣٠-٢٢٩    اجلملة ذات الفعل املتعدي اىل مفعولني اصال-ج

  ٢٣١         التقديم والتأخري



هـ  

  ٢٣٢    احلذف

  ٢٤٣-٢٣٣  الجملة المنفیة ذات الفعل الناقص/ ثالثا

  ٢٣٨-٢٣٦      التقديم والتأخري 

  ٢٤٢-٢٣٨        االستتار واحلذف يف هذه اجلملة

  ٢٤١-٢٣٨    استتار االسم-أ

  ٢٤١    حذف اخلرب-ب

  ٢٤٢    استتار االسم وحذف اخلرب-ج

  ٢٤٢  حذف اجلملة الفعلية املنفية ذات الفعل الناقص-د

  ٢٤٣    نفي ما جاء تاما من هذه االفعال
  ٢٤٤  الجملة المنفیة المصدرة باحد افعال المقاربة/ رابعا

  :الفصل الرابع

  ٣٧٣-٢٤٥  الجملة الخبریة المؤكدة
  ٢٤٧  التوكید 

  ٢٩٢-٢٤٧    ات الجملة االسمیةمؤكد/ القسم االول
  ٢٦٠-٢٤٧    )أن(و) إن/ (اوال

  ٢٦٠-٢٥٧      التقديم والتأخري

  ٢٦٢-٢٦٠    )أن(و) إن(ختفيف نون 

  ٢٦٦-٢٦٣      الم  االبتداء/ ثانیا

  ٢٦٣     الداخلة على املبتدأ-أ

  ٢٦٤  )إن(الداخلة على احد طريف اجلملة املنسوخة بـ-ب

  ٢٦٥    )كأن(ملنسوخة بـالداخلة على اجلملة االمسية ا-ج

  ٢٧٣-٢٦٦      القسم/ ثالثا

  ٢٦٩-٢٦٦  توكيد اجلملة االمسية بالقسم الظاهر/ احلالة االوىل



هـ  

  ٢٦٩  توكيد اجلملة االمسية بالقسم احملذوف/ احلالة الثانية

  ٢٧٣-٢٧٠   توكيد اجلملة االمسية بالقسم املعرتض، او حذف جواب القسم    / احلالة الثالثة

  ٢٧٥-٢٧٣      )أما(التوكید بـ/ رابعا
  ٢٨٦-٢٧٥      التوكید بالقصر/ خامسا

  ٢٨٢-٢٧٦  القصر الواقع بني املبتدأ و اخلرب/ الضرب االول

  ٢٨٠-٢٧٦    القصر بالنفي واال-أ

  ٢٨٢-٢٨٠    )امنا(القصر بـ-ب

  ٢٨٢            القصر بالعطف-ج

  ٢٨٤-٢٨٢    القصر الواقع بني صاحب احلال وحاله/ الضرب الثاني

  ٢٨٦-٢٨٤              القصر الواقع على البدل/ الضرب الثالث

  ٢٨٨-٢٨٦    ).ضمیر الفصل(التوكید بـ/ سادسا
  ٢٩٠-٢٨٨      التوكید المعنوي/ سابعا

  ٢٨٨    )كل(التوكيد بـ-أ

  ٢٨٩    )عني(التوكيد بـ-ب

  ٢٩٢-٢٩٠    التوكید باالدوات الزائدة/ ثامنا

  ٢٩٠    التوكيد بالباء الزائدة-أ

  ٢٩٠  الزائدة) من(التوكيد بـ-ب

  ٢٩١    الزائدة) كان(التوكيد بـ-ج

  ٢٩٢-٢٩١    الزائدة للنفي) ال(التوكيد بـ-د

  ٣٧٣-٢٩٢    مؤكدات الجملة الفعلیة/ القسم الثاني
  ٣١٤-٢٩٢  )قد(توكید الجملة الفعلیة بـ/ اوال

  ٣٠٧-٢٩٣  اجلملة ذات الفعل التام املبين للمعلوم/ الضرب االول

  ٢٩٣    ملة ذات الفعل الالزماجل-أ



هـ  

  ٢٩٤       اجلملة ذات الفعل املتعدي-ب

  ٣٠٣-٣٠١    الشرطية) لو(يف سياق ) قد(اقرتان فعل الشرط بـ

  ٣٠٦-٣٠٣  ) قد(املؤكدة بـ -ذات الفعل التام املبين للمعلوم -التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية

  ٣٠٦   )قد(علوم املؤكدة بـاحلذف يف اجلملة ذات الفعل التام املبين للم

  ٣١٠-٣٠٧  )قد(اجلملة ذات الفعل املبين للمجهول املؤكدة بـ/ الضرب الثاني

  ٣١٤-٣١٠  )قد(اجلملة ذات الفعل الناقص املؤكدة بـ/ الضرب الثالث

  ٣١٢    التقديم والتأخري

  ٣١٣     استتار االسم يف هذه اجلملة

  ٣١٤    ) قد(ال بـتوكید الجملة ذات الفعل التام من هذه االفع
  ٣٤٧-٣١٤      توكید الجملة الفعلیة بالقسم/ ثانیا

  ٣٣٢-٣١٤        توكيدها بالقسم الظاهر-أ

  ٣٢٤-٣١٤      توكيد اجلملة الفعلية املثبتة/ القسم االول

  ٣٢٤    توكيد اجلملة الفعلية املنفية/ القسم االخر

  ٣٤٥-٣٣٢    توكيد اجلملة الفعلية بالقسم احملذوف-ب

  ٣٤٦    كيد اجلملة الفعلية بالقسم املعرتضتو-ج

  ٣٦٨-٣٤٧  توكید الجملة الفعلیة بالقصر/ ثالثا

  ٣٦٢-٣٤٨  القصر الواقع بني اركان اجلملة الفعلية الرئيسة/ الضرب االول

  ٣٥٨-٣٤٨        القصر بالنفي واال-أ

  ٣٦٢-٣٥٨        )امنا(القصر بـ-ب

  ٣٦٨-٣٦٢    القصر الواقع على احلال/ الضرب الثاني

  ٣٦٨      القصر الواقع على البدل/ الضرب الثالث

  ٣٦٨  توكید الجملة الفعلیة بالتوكید المعنوي/ رابعا



هـ  

  ٣٦٨      )كل(التوكيد بـ-أ

  ٣٦٩        )عني(التوكيد بـ-ب

  ٣٦٩  توكید الجملة الفعلیة بالتوكید اللفظي/ خامسا
  ٣٦٩    )ضمیر الفصل(توكید الجملة الفعلیة بـ/ سادسا

  ٣٧٠  توكید الجملة الفعلیة بالضمیر المنفصل/ بعاسا
  ٣٧٣-٣٧٠    توكید الجملة الفعلیة بالزوائد/ ثامنا

  ٣٧٠    )كان(زيادة -أ

  ٣٧١      )من(زيادة -ب

  ٣٧٢      )الباء(زيادة -ج

  ٣٧٣      النافية) ال(زيادة -د

  ٣٧٨-٣٧٥    خاتمة البحث ونتائجه
  ٤١٥-٣٧٩      ملحقات فصول البحث االربعة

  ٤٢٨-٤١٧  المصادر والمراجعثبت 
  2-1      ملخص باللغة االنكلیزیة

 



  

  

١

  املقدمة
  بسم ا الرمحن الرحيم

الحمــد هللا رب العــالمین، العلــیم فــوق العــالمین، والصــالة والســالم علــى خیــر خلقــه اجمعــین 
  : محمد وآله الطیبین الطاهرین وبعد

ــا یضــم الــذهبان والعقیــان، حلــًال لــم  فهــذا نهــج البالغــة ســفر ضــخم وبحــر اكتنــف كنــًزا لغویً
  .یزین إال بالیسیر منها وبالغیض من فیضهایكن لبعض من كتب النحو حظ في أن 

ولعل إجالل النحـاة للشـعر العربـي واتخـاذه مـنهًال لشـواهدهم فـي الكثـرة الغالبـة هـو مـا جعـل 
ا وال نكاد  نجد منه في ضمن تلك الشواهد إال القلیل   .النثر صندوقًا یكاد یكون مغلقً

شـأنه فـي علومهـا ومنهـا  والشعر كما هو معروف نتـائج ضـخم حظیـت بـه العربیـة وكـان لـه
  .النحو

والنحــاة بــدورهم كــانوا أهــل منزلــة ال یتــردد مــن یطلــع علــى اثــارهم فــي أن یجعلهــا فــي حقــل 
االمتیـــاز العلمـــي الرائـــع كمـــا تثبتـــه مصـــنفاتهم ومؤلفـــاتهم القیمـــة علـــى الـــرغم مـــن بســـاطة الجانـــب 

  .المادي للمجتمع العربي آنذاك
–ري موازنــة مــع كثرتــه فــي الــنص األدبــي الشــعري إن قلــة االستشــهاد بــالنص األدبــي النثــ

الناشئة عما حظي به الـنص الشـعري مـن اإلقبـال علـى األخـذ منـه، قـد  -سیما في الشواهد النحویة
ا ألمثلـة تعلیمیـة ال وجـود لهـا وال لمثیلهـا، بـل ال مجـال لقبولهـا أو  جعلت من بعض النحـاة مصـطنعً

مثلـة أساًسـا فـي وضـع بعـض القواعـد النحویـة ذكرهـا وقـد اعتمـدت هـذه األ. استساغتها لدى السامع
ا للنحــو . عــنهم -فیــه–النحــاة فــي مصــنفاتهم أو فیمــا نقــل  وقــد أبــى النحــاة المحــدثون قبولهــا تیســیرً

  .وتحبیبا له
لما مر رأیت أن أتخـذ مـن نـص نثـري ضـخم وغنـي مـن إبـداع مـن یؤخـذ بعربیتـه ویعتـد بهـا 

مه خدمة لهذه اللغة المقدسة كي یضاف الى تلـك األعمـال النحوي عمًال أقد واالستشهاد لالحتجاج
الجلیلــة المقدمــة مــن أدبهــا الشــعري، والطالعــي المســبق علــى نهــج البالغــة واالعتــداد بقائلــه علمــا 

ولمــا للجملــة الخبریــة مــن . للفصــاحة ومعلمــا لهــا عزمــت علــى اتخــاذه مــنهال تطبیقیــا لدراســتي هــذه
ي، ونصوصــــه المدونــــة، وأبــــواب النحــــو، اســــتقر رأیــــي علــــى اهمیـــة وكثــــرة دوران فــــي الكــــالم العربــــ

  :وقد اعتمدت في عملي هذا ثالثة أركان رئیسة تألف منها هي. اتخاذها موضوعا للبحث
  .المثبت في نهج البالغة" ع"ویمثله كالم اإلمام علي : الجانب التطبیقي-١
  .   وتمثله القواعد النحویة وآراء النحاة: الجانب النظري-٢
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القدرة المتواضعة على الـربط بـین الجانـب التطبیقـي والجانـب النظـري ومـا ینـتج  مدى-٣
  .عن هذا الربط من اسناد للقاعدة أو نقض وبناء

البن ابي الحدید بتحقیق األسـتاذ محمـد أبـو الفضـل " شرح نهج البالغة"وقد اعتمدت كتاب 
لنصـوص والدقــة فــي إخراجهــا إبـراهیم فــي الجانــب التطبیقـي، لمــا امتــاز بــه هـذا الكتــاب مــن ضــبط ا

وحسن ترتیبها، ابتداء بالخطـب التـي اكتنفتهـا األجـزاء الثالثـة عشـر األولـى، فالكتـب والرسـائل التـي 
الرابــع عشــر والخــامس عشــر والســادس عشــر والســابع عشــر وبعــض مــن الجــزء : اكتنفتهــا االجــزاء

من عشــر والتاسـع عشـر وبعــض الثـامن عشـر، وانتهـاء بــالحكم والمـواعظ التـي اكتنفتهــا األجـزاء الثـا
  .من الجزء العشرین حسب األصل الذي جمعه الشریف الرضي

أما الجانب النظري فقد اعتمدت فیـه جملـة مـن المصـادر والمراجـع القیمـة وضـعت لهـا ثبتـا 
  .في نهایة البحث

ـــة الخبریـــة . وقـــد تـــم البحـــث مقســـما علـــى تمهیـــد وأربعـــة فصـــول تناولـــت فـــي التمهیـــد الجمل
وقد اعتمدت في تقسـیم فصـول البحـث األربعـة . لتقسیم وبیان أهمیتها في الكالم العربيبالتعریف وا

ثباتهـا أو نفیهـا وتوكیـدها : ثالث أحوال تكون علیها الجملة العربیة وهـي اسـمیة الجملـة أو فعلیتهـا وإ
  .أو عدمه

أمــا الفصــل االول فقــد خصصــته لدراســة الجملــة االســمیة المثبتــة، وقــد جــاءت االولــى فــي 
البحــث لبســاطة تراكیبهــا موازنــة مــع الجملــة الفعلیــة ولكونهــا االقــل دورانــا فــي الــنهج، فكــان اســتقراء 

ن تطلبــت االثنتــان فــي ذلــك –صــورها واســالیبها والحــدیث علیهــا ایســر ممــا علیــه الجملــة الفعلیــة  وإ
دیم فتناولتهــــا بالبحــــث مــــن حیــــث اصــــالة الترتیــــب والتعریــــف والتنكیــــر والتقــــ -جهــــدا لــــیس بالیســــیر

  ).لكن(أو ) كأن(والتأخیر والتفرد والتعدد والذكر والحذف والبساطة والنسخ بـ
أما الفصل الثاني فكـان مخصصـا للحـدیث علـى الجملـة الفعلیـة المثبتـة وأسـالیبها، فتناولتهـا 
بالدراسـة مــن حیـث جــنس فعلهـا مــن ناحیـة اللــزوم أو التعـدي وأحوالــه، والبنـاء للمعلــوم أو المجهــول 

أو النقصـان، معتمـدا تركیـب هـذه الجملـة مـن حیـث اصـالة ترتیـب أجزائهـا والتقـدیم والتـأخیر والتمـام 
والذكر والحذف منهجا في تسلسل أجزاء هذا الفصل، وقـد الحقـت بهـذا الفصـل موضـوع اإلسـتثناء، 

. للمفعـول بـه -فـي نصـبه–االسـتثنائیة، وكـون مـا بعـدها شـبیها ) إال(بسبب غلبـة مجیئـه فـي سـیاق 
ة الفعل في اللغة العربیة ودور الجملة الفعلیـة فـي اسـلوب الخبـر جـاء الفصـل الثـاني ضـعف والهمی

الجملــة الخبریــة الفعلیــة بمعــدل ســبعة اضــعاف مــن الجملــة " ع"الفصــل االول، فقــد اســتخدم االمــام 
  .االسمیة

امــا الفصــل الثالــث فقــد خصصــته لدراســة الجملــة الخبریــة بقســمیها فــي ســیاق النفــي معتمــدا 
لترتیـب أجـزاء هـذا الفصـل، وعــرض  ات النفـي الخاصـة بكـل منهمـا والمشـتركة بینهمـا أساسـا أوالً ادو 

كل من الجملـة االسـمیة والفعلیـة بصـورها حسـب ترتیبهـا فـي الفصـل االول والثـاني أساسـا آخـر فـي 
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وقــد جــاءت الجملــة الخبریــة فــي ســیاق النفــي بنســبة قلیلــة موازنــة مــع . الترتیــب حتــى آخــر الفصــل
  .ها في سیاق االثباتمجیئ

ـــة الخبریـــة المؤكـــدة بقســـمیها ) االخیـــر(أمـــا الفصـــل الرابـــع  فقـــد تناولـــت فیـــه بالدراســـة الجمل
معتمدا مؤكدات كـل منهمـا الخاصـة والمشـتركة أساسـا أوال لترتیـب أجـزاء هـذا الفصـل، وعـرض كـل 

ســـا آخـــر فـــي مـــن الجملـــة االســـمیة والفعلیـــة بصـــورها حســـب ترتیبهـــا فـــي الفصـــل االول والثـــاني أسا
ولكثرة أدوات التوكید وتنوعها في الجملتـین جـاء هـذا الفصـل موازنـا فـي . الترتیب حتى آخر الفصل

ن كانــت الجملــة الخبریــة غیــر المؤكــدة هــي االكثــر ورودا فــي الــنهج مــن  الحجــم للفصــل الثــاني، وإ
  .المؤكدة

بالحـدیث  هـو ان اذكـر الجملـة المعنیـة -شـأني شـأن مـن سـبقني–وكان منهجي في البحـث 
والتحلیــل فــي ضــمن الفصــل المخصــص لدراســتها ثــم اذكــر صــورتها المســتقلة عــن غیرهــا ثــم آتــي 
بالشـواهد المنتقــاة الخاصــة بهـا مــن نصــوص نهــج البالغـة فاشــرع بتحلیلهــا والنظـر الــى القاعــدة فــي 

شـــرح نهـــج "مشـــیرا فـــي الهـــامش الخـــاص بـــالنص المختـــار الـــى مصـــدره وهـــو . ضـــوء تلـــك الشـــواهد
یلیـه رقـم الجـزء فالصـفحة فالسـطر، تیسـیرا وتسـهیال لمـن " شـرح الـنهج"بعبـارة  مختصرا ایاه" البالغة

مما ادرجتـه فـي الملحـق الخـاص  -في االصل نفسه–یروم الرجوع الیه في اصله او الى ما یماثله 
  .بكل فصل

قــد اتخــذ طابعــا وصــفیا فقــد قمــت بجــرد احصــائي للصــورة الواحــدة مــن  -هنــا–والن عملــي 
وقــد اثبــت عــدد . الجملــة المعنیــة بالحــدیث متأنیــا ومــدققا خرجــت منــه بحصــیلة مــن النتــائجصــور 

فــي مــتن البحــث، ذاكــرا بعضــا مــن  -بعــد ذكرهــا–مــرات ورود الصــورة المعنیــة بالدراســة فــي الــنهج 
تلك المواضع نصوصا لالستشهاد بهـا فـي المـتن، مرجئـا ذكـر بـاقي الشـواهد باالرقـام فقـط بـالملحق 

وقــد . وتسلســله الخــاص بــه فــي ضــمن ملحقــات الفصــل الواحــد) م(المرمــوز لــه بــالرمز الخــاص بــه 
فـي بعـض هـوامش البحـث نفسـه ال فـي الملحقــات  -فـي الـنهج–اشـرت الـى مواضـع بعـض الصـور 

  .تیسیرا وتسهیال
وفیما یخص النصوص المكررة فقد عددت ما ورد فـي الصـفحة االسـبق تسلسـال مـن الجـزء 

باسـتثناء النصـوص التـي ال بـد . بق، اصال، وما جاء فیما تال ایا منهما مكرراالواحد او الجزء االس
  .من ذكرها كفواتح الخطب والرسائل

وقــد اعتمــدت فــي ذكــر الحادثــة التــي قیــل فیهــا الــنص المستشــهد بــه وبیــان معــاني الفاظــه 
یقیـــة، البـــن ابـــي الحدیـــد، وهـــو منهـــل مـــادة البحـــث التطب) شـــرح نهـــج البالغـــة: (وتفســـیرها كـــال مـــن

) المعجــم الوســیط(البــن منظــور، و ) لســان العــرب(بشــرح الشــیخ محمــد عبــده، و ) نهــج البالغــة(و
  . الذي اصدره مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، الزالة االبهام والغموض عن النص المنتقى لالستشهاد
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لــم یطمــئن الشــریف " ع"لقــد اكتنــف بعــض الجــزء العشــرین اقــواال منســوبة الــى االمــام علــي 
وقـد وجـدت فیهـا مـا یتنـافر وطبیعـة لغـة االمـام وعصـره وذوقـه ". ع"الرضي الى صحة نسـبتها الیـه 

  .االدبي الرفیع وسمو اخالقه، فاثرت تركها
خرجــت  -علــى تواضــعه–وبعــد هــذا العمــل المفصــح عــن مــدى الجهــد المبــذول فــي انجــازه 

  .بحصیلة من النتائج اثبتها في نهایة البحث
البحــث بهــذه الحلــة علــى خیــر وقبــول وان یمكننــا مــن تصــویب مــا قــد واهللا أســأل ان یكــون 

  .سهوت فیه او اخطأت فالكمال هللا وحده وهو ولي التوفیق
الــى رئاســة جامعــة بابـــل  -لمــا قــدم لــي مــن عــون وتســهیل–وختامــا اتقــدم بالشــكر الجزیــل 

علـي ناصـر غالـب  وعمادة كلیة التربیة وكادر قسم اللغة العربیة عموما واسـتاذي المشـرف الـدكتور
واســتاذي الفاضــلین الــدكتور صــباح عبــاس الســالم والــدكتور عــدنان حســین العــوادي ) رئــیس القســم(

  .خصوصا، سائال اهللا ان یوقف الجمیع لما فیه خیر وصالح
  

 



  ٥

  متهيد
  التعریف بالجملة الخبریة

  :اجلملة/ أوال
  /لغة
  .)١("أجملت له الحساب والكالم: جماعة كل شئ بكماله من الحساب وغیره، یقال: "هي

  /اصطالحا
هي المركب الـذي یبـین المـتكلم بـه ان صـورة ذهنیـة كانـت قـد تألفـت اجزاؤهـا فـي ذهنـه ثـم "

المســـــند ] مؤلفـــــة مـــــن. [الـــــى ذهــــن الســـــامعهــــي الوســـــیلة التـــــي تنقـــــل مـــــا جــــال فـــــي ذهـــــن المـــــتكلم 
  .)٢("واإلسناد..والمسند…الیه

ومن النحاة من ذهب الـى ان الجملـة تـرادف الكـالم فكـل منهمـا یعبـر عـن لفـظ مسـتقل ذي 
ومــنهم مــن ذهــب الــى ان الجملــة اعــم مــن الكــالم، فقــد تكــون الجملــة مفیــدة بنفســها، او ال . )٣(فائــدة

وفـي شـان التوجیـه الثـاني للجملـة فـي مقابـل الكـالم، قـال . )٥(بنفسـه اما الكالم فمفید. )٤(تكون كذلك
جملــة الشــرط، جملــة الجــواب، جملــة الصــلة، وكــل ذلــك لــیس : ولهــذا تســمعهم یقولــون: "ابــن هشــام

لقــد عــزا الــدكتور نعمــة رحــیم العــزاوي مــذهب الفریــق الثــاني مــن النجــاة الــى . )٦(مفیــدا، فلــیس بكــالم
  .)٧("على اساس شكلي، فنظروا الى اإلسناد ولم ینظروا الى غیرهبنوا فهمهم للجملة "انهم 

                                                
  .١٢٨: ١١) جمل(منظور األفریقي، مادة  لسان العرب، ابن )١(
  : ٣١مهدي المخزومي .نقد وتوجیه، د: في النحو العربي )٢(
، ٦، والمفصــل فــي علــم العربیــة، الزمخشــري ١٧: ١محمــد علــي النجــار : الخصــائص، ابــن جنــي، تحـــ: ینظــر )٣(

، وفــي النحــو ٢٦١-٢٦٠ إبــراهیم انــیس. ، ومــن أســرار اللغــة، د٣٤٠علــي حیــدر : والمرتجــل، ابــن الخشــاب، تحـــ
  .٣٣نقد وتوجیة : العربي

مـــازن : ، ومغنـــي اللبیـــب، ابـــن هشـــام، تحــــ٨: ١شـــرح كافیـــة ابـــن الحاجـــب لرضـــي الـــدین االســـتراباذي: ینظـــر )٤(
، واالســـالیب االنشـــائیة فـــي ٦٩، والتعریفــات، علـــي بـــن محمـــد الجرجــاني٤١٩: ٢المبــارك، ومحمـــد علـــي حمـــد اهللا 

  .١٨محمد هارون النحو العربي، عبد السالم 
، والمنطـق، ٣محمد كامل بركات : ، وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ابن مالك، تحـ٨: ١شرح الكافیة : ینظر )٥(

  .٥٥: ١محمد رضا المظفر 
  .٤١٩: ٢مغني اللبیب  )٦(
یم العــزاوي نعمــة رحــ. الجملــة العربیــة فــي ضــوء الدراســات اللغویــة الحدیثــة، د" كتــاب المــورد"دراسـات فــي اللغــة  )٧(

١٤٩.  



  ٦

فعلیــة واســمیة "وقــد اختلــف النحــاة فــي تقســیم الجملــة العربیــة، فــذهب الزمخشــري الــى انهــا 
فعلیــة واســمیة وظرفیــة، منكــرا اســتقالل الجملــة : ، وذهــب ابــن هشــام الــى انهــا)١("وشــرطیه وظرفیــه

المصـدرة "هـي الجملـة  -عند ابن هشام-والظرفیة . )٢(لفعلیةعن الجملة ا. الشرطیة عند الزمخشري
أعنــدك زیــد، او أفــي الــدار زیــد، اذا قــدرت زیــدا فــاعال بــالظرف والجــار : بظــرف او مجــرور، نحــو

ـــــه بهمـــــا ـــــرا عن ـــــدكتور مهـــــدي . )٣("والمجـــــرور، ال باالســـــتقرار المحـــــذوف، وال مبتـــــدأ مخب وذهـــــب ال
 -عنـــد ابـــن هشـــام–، منكـــرا اســـتقالل الجملــة الظرفیـــة اســـمیة وفعلیــة ال غیـــر: المخزومــي الـــى انهـــا

. ولنا فیما قاله رأي آخر، ال یقره فیما ذهب الیـه الن الجملـة الظرفیـة التـي عـدها قسـما ثالثـا: "بقوله
ان كان الظرف معتمدا فجدیر بها ان تكون من قبیل الجملة، وان لم یكن معتمـدا فهـي مـن الجملـة 

  .)٤("یر األقساماالسمیة، فال حاجة بنا الى تكث
. واستنتاجا ممـا تقـدم فـان الجملـة العربیـة امـا ان تكـون اسـمیة وامـا ان تكـون فعلیـة ال غیـر  

  .وسنتحدث على كل منهما في الفصل الخاص به
ان موضوع االسم علـى ان یثبـت بـه : "لقد بین عبد القاهر الجرجاني فائدة كل منهما بقوله  

ـــا الفعـــل فموضـــوعه علـــى أنـــه  المعنـــى للشـــيء مـــن غیـــر ان یقتضـــي تجـــدده شـــیئًا بعـــد شـــيء، وأمّ
  .)٥("یقتضي تجدد المعنى المثبت به شیئًا بعد شيءٍ 

إن تحقق فائدة الجملة االسمیة یقتضـي أن یكـون  الخبـر فیهـا مفـردًا أو جملـه أسـمیه، فـإذا   
حـدیث  كان جملة فعلیة فعلها مضارع فإنها تفید التجدد وتخرج عن الثبـوت، وكـذلك الحـال اذا كـان

  .)٦(الجملة االسمیة في مقام المدح او معرض الذم
امــا تحقــق فائــدة الجملــة الفعلیــة فیقتضــي ان یكــون فعلهــا مضــارعا، فــاذا كــان ماضــیا دل   

  .)٧(على شيء انقطع وال استمرار فیه

    
  

                                                
  .٢٤المفصل  )١(
  .٤٢١: ٢مغني اللبیب : ینظر )٢(
  .٤٢١-٤٢٠: ٢مغني اللبیب  )٣(
  .٥٢ -٥١نقد وتوجیه : في النحو العربي )٤(
  .١٣٣محمد عبده ومحمود الشنقیطي : دالئل األعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، تصحیح )٥(
  .٧٣-٧٢مي جواهر البالغة،احمد الهاش: ینظر )٦(
سناد الفعل، رسمیة المیاح ٢٠٥، ٢٠٤ابراهیم السامرائى . الفعل زمانه وابنیته، د: ینظر )٧(   .٩٨، وإ



  ٧

  : اخلرب/ ثانيا
  /لغةً   

  .)١("النبا، والجمع اخبار، واخابیر جمع الجمع"هو 
ال یكـون إال لألخبــار بمــا ال یعلمــه المخبــر، ویجــوز : "والخبــر، فــاألولوثمـة فــرق بــین النبــأ 

تنبئنـي عــن : تخبرنـي عــن نفسـي، وال یقـال: ان یكـون المخبـر بمـا یعلمـه وبمــا ال یعلمـه، ولهـذا یقـال
  .)٢("في النبأ معنى عظیم الشان: وقال علي بن عیسى.…نفسي 

  ":ع"ومما یدل على الفرق بینهما قول اإلمام علي 
  .)٣()القرآن نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم يف(

  / اصطالحاً 
، )٥(، واألصـــــولیین)٤(هـــــو الكـــــالم المحتمـــــل للصـــــدق او الكـــــذب، اجماعـــــا عنـــــد اللغـــــویین

، واإلنشـاء ال )٧("وجـه الحصـر أن الكـالم إمـا خبـر او إنشـاء"والخبر قسیم اإلنشاء، فــ . )٦(والمناطقة
  .)٨(یحتمل الصدق او الكذب

ان الكـــالم الخبـــري هـــو االكثـــر دورانـــا فـــي اللغـــة العربیـــة مـــن الكـــالم اإلنشـــائي، وفـــي هـــذا 
  :الصدد قال عبد القاهر الجرجاني

                                                
الخـاء (، مـادة ١١٠: ٥ابـراهیم االنبـاري : المحكم والمحیط االعظم في اللغة، علي بـن اسـماعیل بـن سـیدة، تحــ )١(

  ).والراء والباء
  .٣٣عادل نویهض : ري، تحـالفروق في اللغة، ابو هالل العسك )٢(
  . ٢: ٢٢٠: ١٩شرح النهج  )٣(
رسـائل فـي النحـو : "، وقـد طبـع فـي ضـمن كتـاب بعنـوان٤٢الحدود فـي النحـو، علـي بـن عیسـى الرمـاني :ینظر )٤(

. د: ،  تحـــ"كتـاب منــازل الحـروف للرمـاني"و " كتـاب تمــام فصـیح الكـالم ألبــن فـارس"و " كتــاب الحـدود"ضـم" واللغـة
، وتــاج ٧٩، ومفتــاح العلــوم، الســكاكي ٤٠٦دالئــل االعجــاز : وینظــر. ویوســف یعقــوب مســكوني مصــطفى جــواد،

  ).خبر(، مادة ١٢٥: ١١عبد الكریم العزباوي : العروس، السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تحـ
النحــوي ، والبحــث ١٩٨عبــد الحســین البقــال : مبــادئ الوصــول الــى علــم االصــول، العالمــة الحلــي، تحـــ: ینظــر )٥(

  .٢٥٨عند األصولیین، مصطفى جمال الدین 
  .٥٦: ١المنطق: ینظر )٦(
لجنــة مــن أســاتذة اللغــة العربیــة فــي كلیــة اللغــة العربیــة : اإلیضــاح فــي علــوم البالغــة، الخطیــب القزوینــي، تحـــ )٧(

  .١٣: ١بجامعة األزهر 
  .١٤٧-١٣٠: ١اإلیضاح في علوم البالغة: ینظر في اإلنشاء )٨(



  ٨

وجملـــة األمـــر ان الخبـــر وجمیـــع الكـــالم معـــان ینشـــئها اإلنســـان فـــي نفســـه، ویصـــرفها فـــي "  
یــرة، وتقــع فیــه وأعظمهــا شــأنا الخبــر، فهــو الــذي یتصــور بالصــور الكث. …فكــره، وینــاجي بهــا قلبــه

فمـا . )١("الصناعات العجیبة، وفیه یكون في األمر األعظم المزایـا التـي یقـع التفاضـل فـي الفصـاحة
  .هو الجملة المنسوبة الى هذا الضرب من الكالم في نهج البالغة -هنا-سأتناوله بالبحث 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  .٤٠٦األعجازدالئل  )١(



  ٩

  
  
  
  

  الفصل االول

  اجلملة اخلربية االمسية املثبتة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اجلملة االمسية البسيطة/أوال
التسـمیة "، والقصـد بهـا مـا تتـألف مـن المبتـدأ والخبـر، وهـي )١("المجردة مـن النواسـخ" وهي   
  .)٣("ال یستغني واحُد منهما عن اآلخر"وهما ركنان أساسان فیها . )٢("المشهورة

                                                
  .١١عبد الجلیل العاني . الجملة الخبریة في دیوان جریر، د )١(
  .٦٦حاشیة الحامدي على هامش شرح حسن الكفراوي على متن اآلجرومیة  )٢(



  ١١

، معــرى مــن االســم أو مــا فــي تقــدیره المجعــول أو "أمــا المبتــدأ فهــو   ل الكــالم لفظــًا أو تقــدیرًا
وال یــأتي جملــة ألنــه محكــوم علیــه، والمحكــوم علیــه . )٤("العوامــل اللفظیــة غیــر الزائــدة، لتخبــر عنــه

  .)٥(یكون مفردًا ال جملةً 
وهـو الجـزء المفیـد المؤلـف . )٦("كل ما أسندته الـى المبتـدأ وحـدثت بـه عنـه"وأما الخبر فهو   

  .)٧("كالمًا تاماً "مع المبتدأ 
لإلســـناد، والمـــراد بالتجریـــد إخالؤهمـــا مـــن "فهمـــا مجـــردان  )٨(وحكـــم كـــل منهمـــا هـــو الرفـــع  

ــــوا منهــــا تلعبــــت بهمــــا ) حســــب(و) ان(و) كــــان: (العوامــــل التــــي هــــي وأخواتهــــا، ألنهمــــا إذا لــــم یخل
، ویكفــــي لهـــــذا التجــــرد ان یكـــــون ســــببًا لرفـــــع كــــل مـــــن المبتـــــدأ )٩("وغصــــبتهما القـــــرار علــــى الرفـــــع

  .)١١(وللنحاة مذاهب أخرى في توجیه رفعهما )١٠("والخبر
  . )١٢("المبتدأ أوال والمبني ما بعده علیه"واألصل في ترتیبهما ان یكون 

  .-هنا-ان ما اخترناه حدًا للمبتدأ والخبر یصدق على الجملة االسمیة موضوع البحث
من الحــدیث فــال یــدخل فــي ضــ. )١(إمــا المبتــدأ الوصــف ذو المرفــوع الــذي یســد مســد الخبــر  

هنــا ألن المعتمــد علــى االســتفهام ال ذكــر لــه فــي بحثنــا فهــو إنشــائي طلبــي، والمعتمــد علــى النفــي 
  .یدخل في ضمن الجملة االسمیة الخبریة المنفیة في غیر بحثنا، اذ لم یرد في شرح النهج

وسنأتي اآلن الى الحدیث على الجملة االسمیة البسیطة، من خـالل النصـوص الـواردة فـي   
مـــن حیـــث األصـــالة والتعریـــف والتنكیـــر والتقـــدیم والتـــأخیر واإلفـــراد  -حســـب صـــورها-ح الـــنهج شـــر 

  .بتلك النصوص -في هذا الشأن-وربط ما وضعه النحاة . والتعدد والذكر والحذف
                                                                                                                                       

  ).ط بوالق. (٧: ١الكتاب، سیبویه  )٣(
ب، ابن عصفور، تحـ )٤( شرح اللمحـة البدریـة : ، وینظر٨٢: ١احمد عبد ااستار الجواري وعبد اهللا الجبوري : المقرّ

  .٢٩، والبهجة المرضیة في شرح األلفیة، السیوطي ٣٥٧: ١هادي نهر .د: في علم اللغة العربیة، ابن هشام، تحـ
  ].٢٠٣امالء . [٨٨٢: ٢فخر سلیمان قدارة . د: امالي ابن الحاجب، ابن الحاجب،تحـ: ینظر )٥(
  .٨٠حامد المؤمن : اللمع في العربیة، ابن جني، تحـ )٦(
  .٨٣: ١شرح المفصل، ابن یعیش، تصحیح جماعة من العلماء  )٧(
  .٢٧٨: ١الكتاب : ینظر )٨(
  .٢٤-٢٣المفصل  )٩(
  ".رسالة ماجستیر مخطوطة"، ٢٠الجملة االسمیة في شعر عمر بن ابي ربیعة، عدنان عبد الكریم جمعة  )١٠(
. ٤٤: ١محمــد محیـي الــدین عبـد الحمیــد : ـاألنصــاف فـي مســائل الخـالف، ابــو البركـات األنبــاري، تحـ: ینظـر )١١(
  ].٥مسالة [
  .المبني علیه: ، ولم یطلق سیبویه على المسند في الجملة االسمیة مصطلح الخبر، بل سماه٢٧٨: ١الكتاب )١٢(
، والمقتصــد فــي شــرح االیضــاح، ٦٠: ١عبــد الحســین الفتلــي .د: األصــول فــي النحــو ابــن الســراج، تحـــ: ینظــر )١(

  .٩٦: ١، وشرح المفصل٢٤٧: ١كاظم بحر المرجان: جاني، تحـعبدالقاهر الجر 



  ١٢

موضــع، ) خمســة وخمسـین وســبعمائة ألـف: (فـي الــنهج فـي –هنــا-وقـد وردت هــذه الجملـة   
  :موزعة على النحو اآلتي

  :)٣(الخبر مفرد نكرة أو نكرة مخصصة+ )٢(لمبتدأ معرفةا /األولى
: موضــع، وجــاء خبرهــا جامــدًا فــي) أربعــة وثالثــین وثالثمائــة: (فــي )٤(وردت وخبرهــا مشــتق  

  .موضع) خمسة وثالثین ومائة(
  :الخبر نكرة أو نكرة مخصصة مشتق+ المبتدأ معرفة-أ
  ): ع(قال         

  . )٥()وضعين يف حجره وأنا وليد( -١

  .         )٦()املرء خمبوء حتت لسانه(– ٢

  .)٧()األصنام فيكم منصوبة…على شر دين –معشر العرب-وأنتم ( –٣

  .)١()فأكذبوا األمل فإنه غرور وصاحبه مغرور( –٤

  .)٢()والفكر مرآة صافية( –٥
وكلهـا معـارف، فــ ). أنـا، المـرء، األصـنام، صـاحب، الفكـر: (في ما مر خمسة مبتدآت هي

، وخبـر )٤("مخبـر عنـه واألخبـار عمـا ال یعـرف ال فائـدة منـه"ألن المبتـدأ  )٣("البتداء للمعرفةأصل ا"
واصـــل الخبـــر ان یكـــون . علـــى التـــوالي) ولیـــد، مخبـــوء، منصـــوبة، مغـــرور، مـــرآة: (كـــل منهـــا هـــو

                                                
، االســم المضــاف الــى )أل(الضــمیر، اســم العلــم، االســم الموصــول، اســم االشــارة، المعــرف بـــ: ( المعــارف هــي )٢(

-٢٩٣: ١، وشـرح اللمحـة البدریـة٨٤، ومفتاح العلـوم، ١٨٦، واللمع ٢١٩: ١الكتاب: ، ینظر)احدى هذه المعارف
٢٩٤.  

  ).١م: (نظری )٣(
) أ سم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضیل، اسم اآللة، اسـما الزمـان والمكـان: (المشتقات هي )٤(

األنصـاف : ینظـر) ما لیس مشتقًا من غیره وهو المصدر عنـد البصـریین، واألسـماء غیـر المتصـرفة: (والجوامد هي
  .٢٠٦: ١محمد محیي الدین عبد الحمید : ابن مالك، نحـ ، وشرح أبن عقیل على الفیة]٢٨مسألة [، ٢٣٥: ١
  ". ص"یعود على الرسول ) حجره: (الضمیر المضاف في. ٤: ١٩٧: ١٣شرح النهج )٥(
  .٢: ٣٥٣: ١٨شرح النهج )٦(
  . ٦– ٤: ١٩: ٢شرح النهج  )٧(
  .أو شیطانكل ما غر اإلنسان من مال أو جاه أو شهوة أو إنسان : الغرور. ٧: ٣٥٤: ٦شرح النهج )١(
  .٢: ٢٨٣: ١٩شرح النهج : وقد تكررت في . ٢: ٩٣: ١٨شرح النهج  )٢(
  .١٦٥: ١الكتاب  )٣(
  .٦٩محمد بهجة البیطار : أسرار العربیة، أبو البركات األنباري، تحـ  )٤(



  ١٣

لیوافــق المبتــدأ ولیكــون أخصــر "، وأن یكــون مفــردًا )٦("لــم یعــرف"، ألن األخبــار یحصــل بمــا )٥(نكــرة
  .)٧("رع قبوًال للربطوأس

    
وفــي كــل مــن األخبــار األربعــة األولــى ضــمیر مســتتر یعــود علــى مبتدئــه ویطابقــه، فــالخبر 

مـــا لـــم یرفـــع "ویكـــون محـــتمًال للضـــمیر . )٨("بمنزلـــة الفعـــل وأصـــل احتمـــال الضـــمیر للفعـــل"المشـــتق 
أنــا، هــو، هــي، (: وتقــدیر هــذه الضــمائر هــو. ، كمــا فــي النصــوص الســابقة)٩("ظــاهرًا لفظــًا أو محــالً 

 –فـي هــذه الحالــة –وهــذه المسـألة تعلــل لنـا وجــوب التطـابق بــین المبتـدأ والخبــر . علــى التـوالي) هـو
أمــا الخبــر .  )١٠(:حكــم المخبــر عنــه فــي تــذكیره وتأنیثــه وتوحیــده وجمعــه…الخبــر المفــرد"ألن حكــم 
یعــود علـى المبتــدأ ، لكنـه ال یحتمــل  ضـمیرًا )رأى: (فهــو أسـم آلــة مشـتق مــن الفعـل) ٥(فـي الـنص 

  .)١١(وحكمه حكم االسم الجامد، ومثله اسما الزمان والمكان
    

  
  

عـــدا أســـم اآللـــة والزمـــان –أن یكـــون فـــي الخبـــر المشـــتق   وقد رفض ابن مضاء القرطبي 
لیـــه ذهـــب . )١(ضـــمیر یعـــود علـــى المبتـــدأ –والمكـــان  المحقـــق محمـــد صــــادق  –مـــن المحـــدثین–وإ

  .)٢(الملكي
داء فـي المعنـى، أو یكـون الخبـر غیـر األول، فیكـون لـه فیـه ذكـر، فـأن هو االبتـ"ان الخبر   

  .)٣("لم یكن على أحد هذین الوجهین فهو محال

                                                
  .٨٥: ١شرح المفصل: ینظر )٥(
  .١٦٦شرح األظهار، عبداهللا األیوبي )٦(
  .١٦٥أحمد  ، الشیخ محمد بن)اربهامش شرح األظه(فتح األسرار  )٧(
  .٢٥٩: ١شرح المفصل : ، وینظر٢٥٩: ١المقتصد )٨(
  .٤٨تسهیل الفوائد  )٩(
  .١٦٣- ١٦٢: ١األمالي الشجریة، أبو السعادات هبة  اهللا بن الشجري  )١٠(
  .٢٠٦: ١شرح ابن عقیل : ینظر )١١(
  .١٠٠ف شوقي ضی. د : الرد على النحاة، أبن مضاء القرطبي، تحـ: ینظر )١(
اآلراء الراقیة الحدیثة في تیسیر قواعد اللغة العربیة وبیان أسرارها، المحقق محمد صادق الملكي : ینظر )٢(

١٩٨-١٩٧.  
 .١٢٨: ٤محمد عبد الخالق عظیمة : المقتضب، أبو العباس المبرد، تحـ) ٣(



  ١٤

وهكـذا، ولكـي ) ولیـد(لـیس ) أنـا(والخبر فـي النصـوص األربعـة األولـى هـو غیـر المبتـدأ، فــ   
. الضـمیر المسـتتر یكون الكالم منطقیًا ال محاًال یجـب أن یكـون للمبتـدأ ذكـر فـي ذلـك  الخبـر وهـو

. وســیأتي الحــدیث علیــه الحقــاً  –كمــا ذكرنــا –أمــا الخبــر فــي الــنص الخــامس فهــو فــي حكــم الجامــد 
  .)٤(ال یعد من قبیل الخبر الجملة، بل هو مفرد –على الرغم من حمله الضمیر–والخبر المشتق 

  :الخبر نكرة أو نكرة مخصصة جامد+ المبتدأ معرفة –ب
  ):ع(قال   

  .)٥()هدرت ثم قرت تلك شقشقة(-١

  .)٦()القناعة مال ال ينفد(-٢

  .)٧()صرب على ما تكره، وصرب على ما حتب: الصرب صربان(-٣

  .)٨()كالمه بيان، وصمته لسان(-٤
، وخبــر كــل منهــا )تلــك، القناعــة، الصــبر، كــالم، صــمت: (فــي مــا مــر خمســة مبتــدآت هــي

ــــان، لســــان: (هــــو ــــوالي) شقشــــقة، مــــال، صــــبران، بی ال یحتمــــل "خبــــر منهــــا جامــــد وكــــل . علــــى الت
ذا كــان عاریــًا عــن الوصــفیة فینبغــي أن یكــون خالیــًا "ألنــه  )١("الضــمیر أســم محــض غیــر صــفة، وإ

  .وهو قول البصریین. )٢("عن الضمیر
انـه هـو، بمعنـى : زید عالمك قیـل: فإذا قلت"إن الخبر الجامد هو نفس المبتدأ في المعنى 

وقـد ذهـب الكوفیـون الـى أن الخبـر الجامـد یتضـمن ضـمیرًا . )٣("أن زیدًا هو الغالم، والغالم هـو زیـد
ســواء و الیــه  ذهــب علــي بــن عیســى الرمــاني مــن  –فــي ذلــك –یعــود علــى المبتــدأ، فهــو والمشــتق 

–وقـد أیـدهم . )٥("فـي معنـى مـا هـو صـفة"بكون الخبر الجامد  –هذا–وعللوا مذهبهم . )٤(البصریین
  .)٦(الشیخ مصطفى العالییني –من المحدثین

                                                
 .٢٧ -٢٦، والجملة االسمیة في شعر عمر بن أبي ربیعة ٨٤البهجة المرضیة : ینظر )٤(
 . استقرت: صوت یردده البعیر في حنجرته عند هیاجه، قرت: ، شقشقة هدرت١٧: ٢٠٣: ١شرح النهج )٥(
  . ٤٤٢: ٢: ٢٠/ ٨: ٢٦٤: ١٩شرح النهج : وقد تكررت في. ٢: ١٩٢:١٨شرح النهج  )٦(
  .٢: ١٨٩: ١٨شرح النهج  )٧(
  ".ص"، في حق رسول اهللا  ٦: ٦٨:٧شرح النهج  )٨(
  .٩٧: ١، وشرح الكافیة٢٤المفصل : ، وینظر٢٥٨: ١المقتصد )١(
  .٨٨: ١شرح المفصل: ، وینظر]٧مسألة [  ٥٦:١األنصاف )٢(
  .٢٥٨: ١المقتصد  )٣(
  .٤٨ –٤٧، وتسهیل الفوائد ٩٧: ١، وشرح الكافیة ]٧مسألة [ ٥٥: ١األنصاف: ینظر )٤(



  ١٥

وان عــــدم  )٧(إن تحمــــل الخبــــر الضــــمیر إنمــــا كــــان مــــن جهــــة اللفــــظ ال مــــن جهــــة المعنــــى  
یؤكد عدم اسـتتار الضـمیر فـي الخبـر، ) ٣(و) ٢(حصول المطابقة بین المبتدأ والخبر في النصین 

مفــرد مــذكر وخبــره ) ٣(مفــرد مؤنــث، وخبــره مفــرد مــذكر، وهــو فــي الــنص ) ٢(فالمبتــدأ فــي الــنص 
  .مثنى مذكر

    
  :)٨(الخبر معرفة+ المبتدأ معرفة/لثانیةا
) تسـعة وتسـعین ومائــة: (موضـع وجامـد فـي) ثالثـة عشـر ومائــة(وردت وخبرهـا مشـتق فـي   
  .موضع

  :الخبر معرفة مشتق+ المبتدأ معرفة-أ
  ):ع(قال
  .)٩()وا مستأديكم شكره(-١
  
  .)١()وهو املنان بفوائد النعم(-٢

  .)٢()التقى رئيس األخالق(-٣

  .)٣()واملالئكة أعواني" ص"وليت غسله  ولقد(-٤

  .)٤()وظلم الضعيف افحش الظلم(-٥

                                                                                                                                       
: ل، ابـن السـید البطلیوسـي، تحــالحلل في اصالح الخلـل مـن كتـاب الجمـ: ، وینظر]٧مسألة [ ٥٦:١األنصاف  )٥(
  .١٥٠سعید عبد الكریم . د
  .٢٦٧: ٢جامع الدروس العربیة، الشیخ مصطفى العالییني : ینظر )٦(
محمـــد بـــدر الـــدین : ، وهمـــع الهوامــع شـــرح جمـــع الجوامـــع، الســیوطي، تصـــحیح٨٨: ١شـــرح المفصـــل : ینظــر )٧(

  .٩٥: ١النعساني 
  ).٢م: (ینظر )٨(
  .طالب منكم تأدیة شكره: مستأدیكم. ٣: ١٤٢: ١١شرج النهج  )٩(
  .المنعم: المنان). هو اهللا تعالى. (٩: ٣٨٩: ٦رح النهج ش )١(
  .٣: ٤٧: ٢٠شرح النهج  )٢(
  .٨-٧: ١٧٩: ١٠شرح النهج  )٣(
  .اقبح: افحش. ٣: ٩٧: ١٦شرح النهج  )٤(



  ١٦

: ، وخبـر كـل منهـا هـو)اهللا، هـو، التقـى، المالئكـة، الظلـم: (فـي مـا مـر خمسـة مبتـدات هـي
وفـــي كـــل خبـــر منهـــا ضـــمیر یعـــود علـــى . علـــى التـــوالي) مســـتأد، المنـــان، رئـــیس، اعـــوان، افحـــش(

  .مبتدئه و یطابقه
  : الخبر معرفة جامد+ المبتدأ معرفة-ب

  ):ع(قال
  .)٥()الغنى األكرب اليأس عما يف أيدي الناس(-١

  .)٦()العفاف زينة الفقر،والشكر زينة الغنى(-٢

٣-)٧()السخاء ما كان ابتداء(.  

  .)٨()حنن شجرة النبوة(-٤
وخبـر كـل منهــا ) الغنـى، العفـاف، الشـكر، السـخاء، نحـن: (فـي مـا مـر خمسـة مبتـدات هـي

وكــل منهــا هــو نفــس . علــى التــوالي) ، شــجرة"الموصــولة"، مــا "فــي موضــعین"، زینــة، الیــأس: (هــو
دورًا فــــي حصــــول الفائـــــدة ) ٤(فــــي الـــــنص ) كــــان ابتــــداًءا: (وقــــد أدت  صــــلة الموصـــــول. مبتدئــــه
  . )٩(بالخبر

في النصوص السـابقة جـاء الخبـر معرفـة، وهـو جـائز، فالسـامع یعلـم وقوعـه ولكنـه ال یعلـم 
  . المبتدأ والخبر: أي )٢("في مجموعهما"، وقیل ان حصول الفائدة )١(أ فوافق النكرةنسبته الى المبتد

وفـي هـذا جـواز  )٣("ایهـا شـئت جعلتـه المبتـدأ وجعلـت اآلخـر خبـراً : "وفي شأن ترتیبهمـا قیـل
: ومثلهمـا )٤("المبتـدأ مـا كـان اعـرف"التقدیم والتأخیر في الركنین، ومثله، في تجویز ذلك القول بأن 

  .)٦(األول مبتدأ والثاني خبر وال یجوز التقدیم والتأخیر: وقیل )٥("شتق خبر وان تقدمالم"

                                                
  .٢: ٢٤٦: ١٩شرح النهج  )٥(
  .حسنه وجماله: زینة الشيء. االمتناع عن السؤال: العفاف الكف، وهنا. ٢: ٢٥٥: ١٩شرح النهج  )٦(
  .اوًال بال اجبار او امر: ابتداءً . ٢: ١٨٤: ١٨شرح النهج  )٧(
  .٦: ٢١٨: ٧شرح النهج  )٨(
  .١٨٩: ١أبراهیم األ بیاري : أعراب القرآن المنسوب الى الزجاج، تحـ: ینظر )٩(
  .١٢٥ناصیف الیازجي: عراب، الشیخ، وفصل الخطاب في قواعد األ١٣٧دالئل األعجاز : ینظر )١(
  .٤٦تسهیل الفوائد : ، وینظر٦٦: ١األصول في النحو  )٢(
  .٢٦اللمع  )٣(
  .٥٠٣: ٢مغني اللبیب  )٤(
  .نفسه )٥(



  ١٧

  
  :)٧(الخبر مؤول+المبتدأ معرفة  /الثالثة

فـي  -فـي الـنهج –وقـد وردت الجملـة علـى هـذه الصـورة  )٨(یأتي الخبر مؤوًال باالسم المفرد
، منها قوله ) اثني عشر(    ): ع(موضعًا

] ٥٩/النساء[  فان تنازعتم يف شيء فردوه إىل ا والرسول …اىل وقد قال ا تع(-١

  .)٩()فرده إىل ا ان حنكم بكتابه ورده اىل الرسول ان نأخذ بسنته

  .)١٠()التوحيد أال تتومهه(-٢
أن (، ولكــل منهــا خبــر هــو )، التوحیــد"فــي موضــعین"رد : (فــي مــا ســبق ثالثــة مبتــدات هــي

، وكـل منهـا )الحكـم، األخـذ، عـدم توهمـه: (وتأویلها هو. على التوالي )نحكم، أن نأخذ، إال تتوهمه
  .)١(والمصدر المؤول في حكم المعرفة. هو نفس المبتدأ في المعنى

  :الخبر جملة+ المبتدأ معرفة  /الرابعة
لتضـــمنها معنـــى "وقـــد جـــار هـــذا . ویـــأتي جملـــة -كمـــا مـــر -اصـــل الخبـــر أن یكـــون مفـــردًا 

وقـوع المفـرد الـذي هـو األصـل "إذ . ، ومحلها الرفع)٢("كتضمن المفرد لهالحكم المطلوب من الخبر 
  .)٣("موقعها لكان مرفوعاً 

  :الخبر جملة اسمیة+ المبتدأ معرفة -أ    
  ):ع(في قوله ) واحد(وردت في موقع     

                                                                                                                                       
، واوضـح المسـالك، ٧٤احمـد عبـد المـنعم هریـدي . د: شرح عمدة الحـافظ وعـدة الالفـظ، ابـن مالـك، تحــ: ینظر )٦(

عبــد المتعــال "وقــد اعتمــدت طبعــة اخــرى لــه بتحقیــق . ٢٠٦: ١دین عبــد الحمیــد محمــد یحیــى الــ: ابــن هشــام، تحـــ
  ".فقط لطبعة محمد محیي الدین" اوضح المسالك"للثانیة وذكر "  الصعیدي"وقد میزت بینهما بذكر " الصعیدي

  ).٣م: (، وینظر)٦(في صفحة ) األولى(تلي  )٧(
، والمحیط في اصوات العربیة ٨٠لد األزهري لألجرومیة ینظر حاشیة العالمة ابي النجا على شرح الشیخ خا )٨(

  .٣٥٩: ١ونحوها وصرفها، محمد األنطاكي 
وكان الخبر فیه هو المصدر . ٩-٨: ٥٢: ١٧النهج : وقد تكرر هذا النص في. ٩-٧: ١٠٣: ٨شرح النهج  )٩(

  .المصدریة والفعل) أن(ولیس 
  .تتخیله وتجسمه: ، تتوهمه٣: ٢٢٧: ٢٠شرح النهج  )١٠(
 -٤٠٢: ١صــاحب أبــو جنــاح . د: ، وشــرح جمــل الزجــاجي، أبــن عصــفور، تحـــ٩٥: ٧شــرح المفصــل : ینظــر )١(

٤٠٣.  
  .٩١: ١شرح الكافیة  )٢(
  .٨٨: ١شرح المفصل  )٣(



  ١٨

  .)٤()والنفس مظاهنا يف غد جدث تنقطع يف ظلمته آثارها(    
، )جـدث(وخبـره ) مظـان: (جملـة المؤلفـة مـن المبتـدأوخبره هو ال) النفس: (في أعاله المبتدأ    

، وقـد طـابق )الهـاء: (وهـو) مظان(الضمیر المضاف إلى . وقد عاد من الخبر الجملة على المبتدأ
ــا وعــدم  -أًصــال -، فاســتقاللیة الجملــة بنفســها)٥(وعــوده مــن هــذا الخبــر واجــب. المبتــدأ إفــراًدا وتأنیًث

  .)٦(اجنبیة من المبتدأ فال تكون خبرًا عنه عود الرابط منها على المبتدأ یجعلها
  .)٧(إن كون الرابط بین الخبر الجملة ومبتدئه ضمیرًا هو األصل

  :)٨(الخبر جملة فعلیة+ المبتدأ معرفة-ب  
موضـعا ) تسـعة عشـر: (وردت هذه الجملة وفعل الجملة الواقعة خبـرًا بصـیغة الماضـي فـي  
  ):ع(منها قوله
  .)١()ركوهواهنم ليطلبون حقا هم ت(-١

  .)٢()فنظرت يف امري، فإذا طاعيت قد سبقت بيعيت(-٢

  .)٣()الدنيا خلقت لغريها(-٣  

  .)٤()واملستصحب ال يكون مستخلفاً(-٤  
: وخبــر كــل منهــا هــو) هــم، طاعــة، الــدنیا، المستصــحب: (فــي مــا مــر أربعــة مبتــدات هــي  

والي، وقــد عــاد علــى المبتــدأ علــى التــ) تركــوه، قــد ســبقت بیعتــي، خلقــت لغیرهــا، ال یكــون مســتخلفاً (
الضـــــمیر المســـــتتر فــــــي : (وعلـــــى الثـــــاني مـــــن خبــــــره) واو الجماعــــــة: (األول مـــــن خبـــــره الضـــــمیر

                                                
: الجــدث: جمــع مظنــة وهــو موضــع الشــيء الــذي یظــن انــه صــائر الیــه: ، المظــان٧: ٢٠٨: ١٦شــرح الــنهج  )٤(

  .القبر
  . ٢٠٤-٢٠٣: ١، وشرح ابن عقیل ١٩٧: ١، واوضح المسالك ٩١: ١شرح المفصل : ینظر )٥(
  .٩١: ١، وشرح الكافیة ٨٩: ١شرح المفصل : ینظر )٦(
: ٢فـایز ترحینــي . د: ، واألشــباه والنظـائر فـي النحــو، السـیوطي، راجعـه وقــدم لـه٥٥١: ٢مغنـي اللبیـب : ینظـر )٧(

٦٣.  
  ).٤م:(ینظر )٨(
  .٤: ٣٣: ٩شرح النهج : ، وقد تكررت في)لحة والزبیرفي شأن ط. (٦: ٣٠٣: ١شرح النهج  )١(
  .١١: ٢٨٤: ٢شرح النهج  )٢(
  .٣: ١٨١: ٢٠شرح النهج  )٣(
  .٦-٥: ١٦٥: ٣شرح النهج  )٤(



  ١٩

ـت"الضمیر المستتر فـي الفعـل(، وعلى الثالث من خبره ")سبقت"الفعل قَ ، وعلـى الرابـع مـن خبـره ")خلِ
  .وكل عائد منها قد طابق المبتدأ") یكون"الضمیر المستتر في الفعل (

، منهــا ) ســبعٍة وثمــانین: (ووردت وفعــل الجملــة الواقعــة خبــرًا بصــیغة المضــارع فــي   موضــعًا
  ): ع(قوله 

  .)٥()والفقر خيرس الفطن عن حاجته(-١

  .         )٦()فاعملوا والعمل يرفع(-٢

٣- )لنا على الذب عن حوزته مؤمننا يبغي .…فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح أصلنا، فعزم ا
  .)٧()جر، وكافرنا حيامي عن األصلبذلك األ

٤-) ٨()شيئاً يأمر به، ثم انه هنى عنه، وهو ال يعلم" ص"ورجل ثالث مسع من رسول ا( .  
، وخبـر كـل منهـا هـو )الفقـر، العمـل، مـؤمن، كـافر، هـو(في ما سبق خمسـة مبتـدآ ت هـي 

وفــي كــل . لتــواليعلــى ا) یخــرس الفطــن، یرفــع، یبغــي بــذلك األجــر، یحــامي عــن األصــل، ال یعلــم(
  .منها ضمیر یعود على مبتدئه ویطابقه

  
  : الخبر جار و مجرور أو ظرف+ المبتدأ معرفة /الخامسة  
ذهــب النحـــاة إلـــى أن الجـــار المجــرور أو الظـــرف، إذا وقـــع خبـــرًا عــن المبتـــدأ فهـــو متعلـــق   

الكــون ، شــرط أن یكــون المحــذوف ممــا یــدل علــى )٢(، لإلیجــاز والعلــم بــه)١(بمحــذوف حــذف وجوبــا
، لـم یجـز حذفـه لعـدم داللـة لمتعلـق علیـه. المطلق أو االسـتقرار العـام . )٣(فـإذا كـان مقیـدًا أو خاصـًا

  .)٤(ویقوم الجار والمجرور أو الظرف مقام الخبر بعد حذف هذا المتعلق

                                                
  .ذو الفهم والعالم بالشىء الحاذق به: الفطن. ٢: ٨٧: ١٨شرح النهج  )٥(
  .٥: ٥: ١٣شرح النهج  )٦(
الدین : الناحیة، والمراد بها هنا: إلهالك واالستئصال، الحوزةا: االجتیاح. ٧-٦: ٤٧: ١٤شرح النهج  )٧(

  .وحدوده
  ).في شأن بعض من رواة الحدیث الشریف. (٥-٤: ٣٩: ١١شرح النهج  )٨(
  . ٢١٠:١، وشرح أبن عقیل  ٩٣:١شرح الكافیة : ینظر )١(
  .٩١و ٨٩من العبیدي رشید عبد الرح: ، واألعراب عن قواعد األعراب، أبن هشام، تحـ٩٣اللمع : ینظر )٢(
: ١محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیــد : شـرح األشـموني علـى ألفیـة بــن مالـك، نـور الـدین األ شـموني، تحـــ: ینظـر )٣(

٩٥.  
  .٩٠: ١، وشرح المفصل ٢٧٨: ١، والمقتصد ٦٣: ١األصول في النحو : ینظر )٤(



  ٢٠

: وللنحـــاة رأیـــان فـــي تقـــدیر المتعلـــق بـــه المحـــذوف، فمـــنهم مـــن ذهـــب الـــى أنـــه أســـم تقـــدیره  
) كــان: (، فیكــون الخبـر مــن قبیـل المفـرد، ومــنهم مـن ذهــب الـى أنـه فعــل تقـدیره)مسـتقر(أو ) كـائن(

  .)٥(، فیكون الخبر من قبیل الجملة الفعلیة)أستقر(أو 
ــــى أبــــن الســــراج أنــــه جعــــل كــــًال منهمــــا قســــمًا برأســــه   ، وتابعــــه أبــــو علــــي )٦(وقــــد نســــب إل
  .)٩(وبعض المحدثین. )٨(، والى مثله ذهب أبن مضاء القرطبي)٧(الفارسي
، أي   ، أن یكــون تامــًا ذي فائــدة تفهــم : ویشــترط فــي الجــار والمجــرور أو الظــرف الواقــع خبــرًا

  . )١٠(منه
  
  

أمـا الضـمیر الــرابط للخبـر بالمبتــدأ ، فمـنهم مــن ذهـب إلـى أنــه أنتقـل إلــى الجـار والمجــرور   
  .)٢("إلى أن الضمیر حذف مع المتعلق"، وذهب السیرافي )١(أو الظرف
ــــة ألفاظهــــا لالســــتخدام فــــي شــــتى المواضــــع، ومــــن بینهــــا إن مرونــــة اللغــــ   ــــة، وقابلی ة العربی

األتساع في الجـار والمجـرور أو الظـرف، بحیـث یقـع نائبـًا عـن الفاعـل تـارة، ومفعـوًال بـه تـارة أخـرى 
خبــرًا قائمــًا بــرأ  -هنــا–واألخــذ بمســألة التیســیر، أســباب واضــحة لجعــل كــل منهمــا  –كمــا ســیأتي –

  . سه
  :الجملة، في النهج على النحو اآلتيوقد وردت هذه 

    : )٣(الخبر جار ومجرور+ المبتدأ معرفة-أ  
  ):ع(موضع ، منها قوله ) واحد وسبعین ومائة: (وردت هذه الجملة في  

  . )٤()فان ا يسمع دعوة املضطرين، وهو للظاملني باملرصاد( -١

                                                
، وشرح ]٢٩مسألة [، ٢٤٥ :١، واألنصاف ٢٤٩: ٢وما بعدها، واألمالي الشجریة  ٨٣اللمع : ینظر )٥(

  .٩٣: ١الكافیة
  .٨٤علي جابر المنصوري : المسائل العسكریات في النحو العربي، أبو علي الفارسي، تحـ: ینظر )٦(
  .٨٦نفسه  )٧(
  .٩٩الرد على النحاة : ینظر )٨(
: ١ســن عبــاس ح. ، والنحــو الــوافي، د١٤٧مهــدي المخزومــي . قواعــد وتطبیــق، د: فــي النحــو العربــي: ینظــر )٩(

  .٥٥: ١، ودراسات في قواعد اللغة العربیة، عبد المهدي مطر ٤٣٤
  .٢١٠: ١شرح أبن عقیل : ینظر )١٠(
  .٧٠: ١،واألشباه والنظائر ٩٠: ١، وشرح المفصل ٨٤اللمع : ینظر )١(
  .٩٣: ١شرح األشموني : وینظر. ٩٣: ١شرح الكافیة  )٢(
  ).٥م: (ینظر )٣(



  ٢١

  . )٥()وأنتم والساعة يف قرن(-٢  

  .   )٦()امليثاق يف عنقي لغرييفإذا … فنظرت يف أمري (-٣  

  .  )٧()من حذرك كمن بشرك(-٤

  . )٨()صحة اجلسد من قلة احلسد(-٥
، وخبـر كـل )، صـحة"الموصـولة"هـو، أنـتم، المیثـاق، مـن : (فـي أعـاله خمسـة مبتـدات هـي 
  .وحكم كل منها هو الرفع. على التوالي) بالمرصاد، في قرن، لغیري، كمن، من قلة: (منها هو

  
  

المعیــة، وقــال ) واو(هــب البصــریون إلــى وجـوب حــذف الخبــر بعــد المبتـدأ  الــذي تلیــه لقـد ذ  
  .)١(هو الخبر) الواو(الكوفیون إن االسم الذي بعد 

، وقــد تنــاول رضــي الــدین )فــي قــرن(، وهــو قولــه )٢(فــي الــنص ) ع(وقــد صــرح بــه األمــام   
ذف الخبــر فــي مثلــه غالــب ال والظــاهر أن حــ: "األســتراباذي شــارح الكافیــة، هــذا الــنص نفســه، فقــال

  .  )٢("واجب
، لداللـة هـذا المحـذوف  -هنا–ولو عدنا إلى مسألة تعلق الجار والمجرور  بمحـذوف وجوبـًا

أن حذفـــه لـــیس بواجـــب بـــل الغالـــب أن  –) ع(مســـتدلین بكالمـــه  –علـــى االســـتقرار العـــام، لوجـــدنا 
، وقد أظهره األمام على   :مواضع هي) ثالثة: (في) ع(یكون محذوفًا

  .)٣()هو منها بائن: هو فيها كائن، ومل  ينأ عنها فيقال: مل حيلل يف األشياء فيقال(-١

                                                                                                                                       
ان : وقولـه تعـالى] ٦٢/ النحـل[  أمن جييب املضطر اذا دعـاه  :من قوله تعـالى وهو. ١٥: ٣٤: ١٧: شرح النهج )٤(

  .الطریق: ، المرصاد]١٤/ الفجر[ ربك لباملرصاد
  .ستقترنون بها وتشهدونها: یوم القیامة، في قرن: الساعة. ١٢: ١١٠: ١٣: شرح النهج )٥(
 .١٢-١١: ٢٨٤: ٢شرح النهج   )٦(
 .٢:  ١٩٥:١٨: شرح النهج )٧(
 .٢: ٩٧: ١٩: شرح النهج )٨(
 .١٠٨-١٠٧: ١، وشرح الكافیة ٩٩، ومفتاح العلوم ٢٤٩: ١، والمقتصد١٥١: ١الكتاب : ینظر )١(
  .١٠٨: ١شرح الكافیة  )٢(
 ).یعود على اهللا تعالى" هو"الضمیر . (١٣-١٢: ١٥٣: ٥شرح النهج  )٣(



  ٢٢

فكأن ما هو كائن من الدنيا عن قليل مل يكن، وكأن ما هو كائن من اآلخرة عما (-٢
  . )٤()قليل مل يزل
، )كـائن: (، كـل منهـا فـي موضـع، وخبـر كـل منهـا هـو)هـو: (في ما مر ثالثة مبتـدات هـي  

) فیهـا، مـن الـدنیا، مـن اآلخـرة: (الرغم مـن أن الجـار والمجـرور المتعلـق بكـل خبـر منهـا وهـو وعلى
، وكان الجار والمجـرور هـو الخبـر–على التوالي، مفهم لهذا المتعلق به  فقـد  -فیما لو كان محذوفًا

 ،)٦(، فیمــا أنكــره رضــي الــدین األســتراباذي)٥(وقــد جــوز أبــن جنــي ظهــوره. أظهــر لعــدم وجــوب حذفــه
  .)٧(وحمله أبن عقیل على الشذوذ 

إن ظهــور المتعلــق بـــه وهــو أســم، یســـند رأي مــن ذهــب إلـــى جعلــه إســمًا مـــن قبیــل الخبـــر 
  .المفرد

  
  
  
  : )١(الخبر ظرف+ المبتدأ معرفة-ب

  :الخبر ظرف مكان+ المبتدأ معرفة /أوالً 
جثـــث أعـــم تصـــرفًا فـــي األخبـــار مـــن الزمـــان ، ألنـــه یكـــون خبـــرًا عـــن األحـــداث وال: "وهـــو

، منها قوله ) خمسة عشر: (في –في النهج  –، وقد وردت هذه الجملة )٢("جمیعاً    ):  ع(موضعًا
  .)٣()لسان العاقل وراء قلبه(-١

  .)٤()ان استعدادي حلرب أهل الشام جرير عندهم إغالق للشام( -٢

ذاك حيث تكون ضربة السيف على .…اال فتوقعوا ما يكون من أدبار أموركم(-٣
  .)٥()ذاك حيث تسكرون من غري شراب بل من النعمة والنعيم. …ن من الدرهم من حله املؤمن أهو

                                                
 .٩-٨: ١٠٥: ٧شرح النهج   )٤(
 .٧٤: ٣األشباه والنظائر ، و ٩٢: ١شرح الكافیة : ینظر )٥(
 .٩٢: ١شرح الكافیة :ینظر )٦(
 .٢١١: ١شرح أبن عقیل :ینظر )٧(
 ). ٦م: (ینظر )١(
 .٢٨٩: ١المقتصد  )٢(
 .٢: ١٥٩: ١٨شرح النهج   )٣(
 .ابن عبد اهللا البجلي رسول األمام الى معاویة في الشام: وجریر هو. ٤: ٣٢٢: ٢شرح النهج   )٤(



  ٢٣

، وقـد وقـع ")فـي موضـعین"لسـان، جریـر، ذاك : (في النصوص السـابقة أربعـة مبتـدات هـي  
علـــى التـــوالي، وكـــان ") فـــي موضـــعین"وراء، عنـــد، حیـــث : (ظـــرف المكـــان خبـــرًا لكـــل منهمـــا وهـــو

  .عند الحدث" في موضعین) "حیث(الجثة، وبـعن ) عند(و) وراء(األخبار بـ
   ً   :الخبر ظرف زمان+ المبتدأ معرفة /ثانیا
فهــي ظــروف لألحـــداث  )٦("وجمیــع ظـــروف الزمــان ال تكــون ظروفــًا للجثـــث: "قــال ســیبویه  

اللیلــة حــدوث الهــالل، ثــم حــذف المضــاف "، فقــد أولــه النحــاة بـــ)اللیلــة الهــالل: (، وامــا نحــو)٧(فقــط
، وقـد ورد )٩("معنـى تقـع بـه الفائـدة"وقد تضمن الخبر في هذا المثـال . )٨("یه مقامهواقیم المضاف إل

  ):ع(، منهما قوله)موضعین: (خبرًا عن الحدث فقط، في -في النهج–ظرف الزمان 
  .)١٠()ذاك إذا عضكم البالء(  
، وقـد صـح األخبـار بـه عـن المبتـدأ )إذا(وخبـره هـو ظـرف الزمـان) ذاك: (في النص المبتـدأ  

  . ألنه إشارة إلى حدث سیحدث) ذاك(
ا      ":مع"الخبر ظرف للمصاحبة + المبتدأ معرفة /ثالثً
ویقــع هـذا الظـرف خبــرًا . )٢("وتسـتعمل مضــافة فتكـون ظرفـاً "، )١(علــى المصـاحبة" مـع"تـدل   

مواضـع منهــا قولــه ) خمســة: (فـي –فـي الــنهج  –عـن المعنــى وعـن الجثــة، وقـد وردت هــذه الجملــة 
  ). ع(

  .)٣()أي مع االناةوالر(-١

  .)٤()فأنا أبو حسن قاتل جدك وأخيك وخالك شدخا يوم بدر، وذلك السيف معي(-٢

                                                                                                                                       
 . المباح: الحل. ٧-٦: ٩٥: ١٣شرح النهج  ) ٥(
  .٩٦: ١الكتاب  )٦(
  .٢٠٣: ٢٠٢: ١٢، واوضح المسالك ١٥٢والحلل . ٢٨٩: ١المقتصد : ینظر )٧(
  .٢٩٠: ١المقتصد  )٨(
  .١٥٢الحلل  )٩(
: ٧شــرح الــنهج : وینظــر). اشــارة الــى حــال ســیئة ســیؤول الیهــا بعــض العــرب: ذاك. (٩: ٩٥: ١٣شــرح الــنهج )١٠(

١: ٤٤.  
  .٣٠٩: ٢اب الكت: ینظر )١(
  .٣٧٠: ١مغني اللبیب  )٢(
  .٢: ٢٦٩: ١٨/ ١: ٢٥٢: ٧شرح النهج : وینظر. ٦: ٣٢٢: ٢شرح النهج  )٣(
حنظلـة : عتبـة بـن ابـي ربیعـة، واخـوه: المخاطب هـو معاویـة، وجـده ألمـه هـو. ١٦-١٥: ٧٩: ١٥شرح النهج  )٤(

  . كسراً : شدخاً . بن ابي سفیان، وخاله الولید بن عتبة



  ٢٤

یشــیر بــه   ) ذلــك(وهــو اســم حــدث او معنــى، و) الــرأي: (فــي النصــین الســابقین مبتــدآن همــا
  ).مع(إلى السیف فهو اسم جثة، وقد اخبر عن كل منهما بالظرف 

  :االبتداء بالنكرة 
مــــــا قــــــارب : "المبتــــــدأ نكــــــرة، إال إذا وقعــــــت تلــــــك النكــــــرة فــــــي ضــــــمن ال یصــــــح أن یكــــــون

  .وبهذا تحصل الفائدة في األخبار عنها. )٥("المعرفة
ـــم یكتـــف النحویـــون المتـــأخرون خاصـــة    بـــإطالق الفائـــدة مبـــررًا  –كمـــا قـــال ابـــن هشـــام–ول

مـا ال یصــلح فمــن مقـل مخــل، ومـن مكثـر مــورد "لالبتـداء بـالنكرة، بــل اسـتقرؤا مواضــع االبتـداء بهـا 
إلى نیف وثالثـین، وزعـم أنهـا "حتى وصلت تلك المواضع عند بعضهم  )٦("أو معدد ألمور متداخلة

  .)٧("ترجع إلى الخصوص والعموم
  : لحصول الفائدة منها، على النحو اآلتي –في النهج  –وقد جاء المبتدأ نكرة   

  
  

  : ما أفـاد العموم/ أوال  
  :)١(جملتي الشرط والجوابخبره مجموع + المبتدأ اسم شرط-١   

ألن وضــع أداة الشــرط علــى أن تجعــل الخبـــر "ال یصــلح أن تقــع الجملــة اإلنشــائیة شــرطًا 
، بـــل هـــو مترتـــب علـــى أمـــر . …الـــذي یلیهـــا مفـــروض الصـــدق  وأمـــا الجـــزاء فلـــیس شـــیئًا مفروضـــًا

  .)٢("إنشائیة.…مفروض، فجاز وقوعه 
ذا جـاءت إنشــائیة فـإذا جـاء الجــواب جملـة خبریــة، صـارت الجملـة الشــ     رطیة كلهـا خبریــة، وإ

صارت الجملة الشـرطیة كلهـا إنشـائیة، شـرط أن ال تسـبق الجملـة بمـا یفیـد األنشـاء، فخبریـة الجملـة 
  . )٣(الشرطیة، إذا، معتبرة بجوابها

أن دخول أداة الشرط، على جملتي الشـرط والجـزاء یصـیرهما جملـة واحـدة، ال یعقـل الكـالم     
  .)٤(إال بكلتیهما

                                                
  .٥٩: ١األصول في النحو : وینظر. ١٢٧: ٤المقتضب )٥(
  .٥٢٠: ٢مغني اللبیب  )٦(
  .١٨٢محمد محي الدین عبد الحمید : شرح شذور الذهب، ابن هشام، تحـ )٧(
  ).٧م: (ینظر )١(
  .١٧١-١٧٠األسالیب االنشائیة  )٢(
، عبد الهادي ، ومختصر النحو٥٦-٥٠مالك المطلبي . دراسة لغویة، د: ینظر السیاب ونازك والبیاتي )٣(

  .١٨الفضلي 



  ٢٥

، )٦(، ولـــه صـــدر الكـــالم)٥(ویصـــح االبتـــداء باســـم الشـــرط، إلبهامـــه فهـــو نكـــرة تفیـــد العمـــوم    
  .)٧(ما یطلبه من معموالت –بعده –ویكون مبتدأ شرط أن یستوفي فعل الشرط 

، ومــنهم )٨(وقـد اختلـف النحـاة فــي خبـره، فمـنهم مــن ذهـب إلـى انـه مجمــوع الشـرط والجـواب  
  .)١٠(منهم من قال انه الجواب وحده، و )٩(من ذهب إلى انه الشرط وحده

وبمــا أن فائــدة الجملــة االســمیة ال تتحقــق األ بــذكر الخبــر، ألنــه محــط الفائــدة، وات دخــول     
 ، أداة الشـــرط علـــى جملتـــین وجعلهمـــا جملـــة واحـــدة، بحیـــث ال تتحقـــق تلـــك الفائـــدة أال بـــذكرهما معـــًا

الـدلیل، فـان خبـر اسـم الشـرط هـو  سواء كانتا ظاهرتین، أو ظهرت إحداهما وحذفت األخـرى بوجـود
  .مجموع الشرط والجواب معاً 

وهو اسـم شـرط جـازم، یكنـى بـه عـن ) من: (هي –في النهج -وأسماء الشرط الواردة مبتدأ     
) مــا(وهــو اســم یــرادف) مهمــا(، و)٢("بهمــة تقــع علــى كــل شــيء) مــا(مثلهــا األ أن ) "مــا(، و)١(العاقــل

  .)٣(وضعه في الداللة، وللنحاة آراء مختلفة في
  ):من(-أ         

  ):ع(موضع، منها قوله) سبعة ومائتي: (وردت في    
  .)٤()ومن ضاف عليه العدل فاجلور عليه أضيق(-١    

  .)٥()من جرى يف عنان أمله عثر بأجله(-٢    

  .)٦()من صارع احلق صرعه(-٣
                                                                                                                                       

  .١٥٦: ٨، وشرح المفصل ١٧٨: ٣ینظر الخصائص  )٤(
  .٢١٠: ١، واوضح المسالك ٨٢: ١، والمقرب ٩٠: ١شرح الكافیة : ینظر )٥(
  .٩٧: ١، وشرح الكافیة ٢٦٩ینظر المرتجل  )٦(
  .٥١٩: ٢ینظر مغني اللبیب  )٧(
: ٢األمـــالي الشـــجریة : وینظـــر) . ٣(فـــي صـــفحة) ٢:(، وینظـــر الهـــامش٧١منـــازل الحـــروف، الرمـــاني : ینظـــر )٨(

  .، وشرح الكافیة٣٠٩
  .٥١٩: ٢، ومغني اللبیب ٩٠: ١، وشرح الكافیة ٢٦٩المرتجل : ینظر )٩(
  .١٠٠و ٨٨: ١طه عبد الحمید طه . د: البیان في غریب اعراب القرآن، ابو البركات األنباري، تحـ: ینظر )١٠(
  .٢٦٩، والمرتجل ١١٠٨: ٢، والمقتصد ٢١٧: ٤ب ، والمقتض٣٠٩: ٢الكتاب : ینظر )١(
  .١١٠٩: ٢، والمقتصد ٢١٧: ٤المقتضب: ، وینظر٣٠٩: ٢الكتاب  )٢(
  .٣٦٨ -٣٦٧: ١، ومغني اللبیب ٢٧٦-٢٧٥، والمرتجل ٤٣٣: ١الكتاب : ینظر )٣(
  .٤: ٢٦٩: ١شرح النهج  )٤(
ظل من منقادا األملـه فاجـأه المـوت : ابه، أيسیر اللجام الذي تمسك به الد: العنان. ٢: ١٢٧:١٨شرح النهج   )٥(

 .فأوقفه



  ٢٦

يته وهو على معرفة من حق ربه وحق رسوله وأهل ب –فانه من مات منكم على فراشه (-٤
  .)٧()مات شهيداً –

مواضـع، وهـو مبنـي علـى السـكون فـي )أربعـة: (مبتـدأ فـي) من(في ما مر وقع اسم الشرط   
ضــاق علیــه العـــدل : (محــل رفــع، وخبــره فـــي كــل منهــا هــو مجمـــوع جملتــي الشــرط والجــواب، وهـــو

، )٢(فــــي الــــنص) جــــرى فــــي عنــــان أملــــه عثــــر بأجلــــه(، و)١(فــــي الــــنص ) فــــالجور علیــــه أضــــیق
فـــي الـــنص ) مـــات شـــهیداً …مـــات مـــنكم علـــى فراشـــه (، و)٣(فـــي الـــنص ) لحـــق صـــرعهصـــارع ا(و
ضــمیران، أولهمــا مــن جملــة الشــرط وثانیهمــا  –فــي كــل موضــع منهــا  –وقــد عــاد إلــى المبتــدأ ). ٤(

  .وهذه الحالة تسند القول بأن الخبر هو مجموع جملتي الشرط والجواب. من جملة الجواب
  ):ما(-ب  
  ):ع(ع، منها قوله مواض) عشرة(وردت في   
  .)١()فما طاب سقيه طاب غرسه وحلت مثرته، وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرت مثرته(  
وهـو كنایـة عـن غیـر العاقـل،  -مبتـدأ فـي موضـعین) مـا(في النص المار وقع اسـم الشـرط   

، وفـي )طـاب سـقیه طـاب غرسـه: (مبني على السكون في محل رفع، وخبره في الموضع األول هـو
عــاد  -فــي كــال الخبــرین -، ومــن الشــرط والجــزاء)خبــث ســقیه خبــث غرســه: (لثــاني هــوالموضــع ا

  .ضمیر الى المبتدأ
  ):مھما(-جـ  
  ):ع(منهما قوله) موضعین: (وردت في  
  .)٢()إن للخري وللشر أهال،فمهما تركتموه منهما كفا كموه أهله(  
أ مبنیـــا علـــى مبتـــد -وهـــو كنایـــة عـــن غیـــر العاقـــل-) مهمـــا(فـــي مـــا مـــر وقـــع اســـم الشـــرط   

، وفـي الخبـر ضـمیران عائـدان )تركتمـوه منهمـا كفـا كمـوه أهلـه: (وخبـره هـو -السكون في محـل رفـع
  .الى المبتدأ
  ):كل:(المبتدأ-٢

، لـذا یصــح االبتـداء بــه، وقــد جـاء مبتــدأ وخبـره علــى الصــور )٣(وهـو لفــظ یـدل علــى العمــوم
  :اآلتیة

                                                                                                                                       
 .٣: ٤٥:٢٠شرح النهج  )٦(
  .١٣-١٢: ١١١:١٣شرح النهج  )٧(
  .١٨-١٧: ١٧٩:٩شرح النهج  )١(
  .٦: ٧٦:١٧شرح النهج : ، وینظر  ٢: ٦٧:٢٠شرح النهج  )٢(



  ٢٧

  :خبره مفرد نكرة او نكرة مخصصة"+ كل"المبتدأ -أ
ــــة فــــي ، جــــاء الخبــــر مشــــتقًا فــــي )٤()ثمانیــــة وعشــــرین: (وردت هــــذه الجمل ــــة :(موضــــعًا ثالث

، وجامدًا في) وعشرین   ):ع(مواضع، ومنها قوله )خمسة ( : موضعًا
  .)٥()وكل معدود منقض، وكل متوقع آت(-١

  .)٦()أيها الناس، كل أمريء الق ما يفر منه يف فراره(-٢

  .)٧()كل سر عندك عال نية(-٣

  .)١()عافية-دون النار -بالء كل(-٤
، كــل منهــا فــي موضــع،وخبر كــل منهــا )كــل( فـي النصــوص الســابقة خمســة مبتــدآت هــي 

علـى التــوالي، واألخبــار الثالثــة األولـى مشــتقة، ففــي كــل ) مــنقض، آت، الق، عالنیــة، عافیــة: (هـو
،وكل منهمــا هــو یعــود إلــى مبتدئــه ویطابقــهٌ، والخبــران األخیــران جامــدان) هــو: (منهــا ضــمیر تقــدیره

  .نفس المبتدأ في المعنى
  :خبره جملة اسمیة"+ كل"المبتدأ  -ب

  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة: (وردت في
  . )٢()وكل شيء من الدنيا مساعه اعظم من عيانه(

، وفــي )اعظــم: (وخبــره) ســماع: (وخبــره جملــة مؤلفــة مــن المبتــدأ) كــل(فــي مــا مــر المبتــدأ 
  ).سماع(المضاف إلى ) هاء المفرد(وهو ) كل(لى مبتدئه الخبر الجملة ضمیر یعود ا

  
  :خبره جملة فعلیة" + كل"المبتدأ -جـ

) ثالثـة: (مواضـع، كـان فعـل الجملـة الواقعـة خبـرًا بصـیغة الماضـي فـي) تسعة: (وردت في
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ستة: (مواضع وبصیغة المضارع في

                                                                                                                                       
  .٢١:٢، واألصول في النحو ٣١٠:٢الكتاب : ینظر )٣(
  ).٨م: (ینظر )٤(
  .٢: ٢٢٢:١٨، وقد تكرر هذا النص في شرح النهج  ١٠-٩:  ١٠٥:٧نهج شرح ال )٥(
  .٣: ١١٦:٩شرح النهج  )٦(
  ).یخاطب رب العزة .(١١:١٩٤:٧شرح النهج  )٧(
  ٣:٣٣٥:١٩شرح النهج  )١(
  .١٦: ١٧٩:٩/ ١٠: ٢٥١:٧/  ١٥- ١٤:  ٣٤٦:٦شرح النهج : ، وینظر  ١٠: ٢٥١:٧شرح النهج  )٢(



  ٢٨

  . )٣()وكل قد مسى ا له سهمه(-١  

  .)٤()ل واحد منهم يرجو األمر لهك(-٢  

  .)٥()كل معاجل يسأل األنظار(-٣  
قـد سـمى اهللا لـه سـهمه، : (فـي ثالثـة مواضـع، وخبـر كـل منهـا هـو) كـل(في ما مر المبتـدأ   

  .وفي كل منها ضمیر یعود الى مبتدئه ویطابقه. على التوالي) یرجو األمر، یسأل النظار
  :خبره جار ومجرور" + كل"المبتدأ  -د  
  ):ع(، منهما )موضعین: (وردت هذه الصورة، في  
  .)١()وكل مدة فيها إىل انتهاء… فإن عزها وفخرها اىل انقطاع . …أوصيكم بالرفض هلذه الدنيا (  

  ).الى انتهاء: (، وخبره هو)كل: (في النص المبتدأ
    

  :)٢(ما أفـاد الخصوص/ ثانيا
ور، ولـــیس هـــذا بالـــذي ینـــزل بـــه وال یســـتقیم أن تخبـــر المخاطـــب عـــن المنكـــ: "قـــال ســـیبویه  

، إال انـه یكـون مسـتقیمًا بشـرط حـدده )٣("المخاطب منزلتك فـي المعرفـة، فكرهـوا ان یقربـوا بـاب لـبس
راكــب مـــن بنــي فـــالن : لـــو قلــت رجــل ذاهـــب لــم یحســـن حتــى تعرفــه بشـــيء فتقــول: "ســیبویه بقولــه

  .)٤("سائر
باإلضـافة، أو بنفسـها، أو بغیـر  إًذا یجوز االبتداء بالنكرة إذا كانت مخصصة بالوصـف أو  

  :على النحو اآلتي –في النهج  –ذلك، وقد وردت صور هذا المبتدأ 
  :الخبر مفرد مشتق نكرة مخصصة+ المبتدأ نكرة مخصصة بالوصف -أ  
  ): ع(مواضع منها قوله ) ثالثة: (وردت هذه الجملة في  

                                                
/ ٦: ٦/٢٢٦:٩: ١٥٣:٥وینظــر شـــرح الـــنهج ) الكــالم فـــي شـــأن الرعیــة وطبقاتهـــا(.١٤: ٤٨:١٧شــرح الـــنهج  )٣(

٣: ١٧٧:١٩/ ٢: ٢٥:١٩/ ١١: ٨٥: ١٧ .  
  ).الكالم في ذكر اهل البصرة.( ٣: ١٠٩:٩شرح النهج  )٤(
  . ٣: ١٧٧:١٩شرح النهج  )٥(
  .١٣: ٨٠:٧شرح النهج : ، وینظر١٣: ٨٠:٧شرح النهج  )١(
  ).١٨(في صفحة ) أوال(یلي  )٢(
  .٢٢:١الكتاب  )٣(
  .١٦٥:١نفسه )٤(



  ٢٩

  .)٥()سيئة تسوؤك خري عند ا من حسنة تعجبك(  
فجــاز االبتــداء بهــا، ) تســوؤك: (وهــو نكــرة، خصصــت بالجملــة) ســیئة: (مبتــدأفــي الــنص ال  

  ).خیر: (أما خبره فهو
  :الخبر جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+المبتدأ نكرة تفید الخصوص بنفسها-ب

وقـد وردت هــذه الجملــة . )٦(، وتفیــد االختصــاص)بعـض: (والنكـرة المقصــودة هنـا هــي كلمــة
  ):ع( منهما قوله) موضعین: (في

  .)٧()بعض هلك…وسلبوا السيوف أغمادها..…أين القوم الذين دعوا إىل اإلسالم فقبلوه(
  ).هو: (، وفیه عائد إلى المبتدأ تقدیره)هلك: (، وخبره)بعض: (في النص المبتدأ

  :ما أفـاد التفصيل والتنويع/ ثالثاً 
وقــد وردت . )١(مــن مســوغات االبتــداء بــالنكرة، أن تــدل علــى تفصــیل وتنویــع لشــيء ســابق  

  :هذه الجملة في النهج على صورتین، هما حسب الخبر
  :خبره نكرة مشتق+ المبتدأ نكرة للتفصیل والتنویع-أ

  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة: (وردت في
  .)٢()فشقوة الزمة أو سعادة دائمة: فإن ا قد أوضح لكم سبيل احلق وأنار طرقه(
، وهمـا نكرتــان أبتــدئ بكـل منهمــا لــداللتهما علــى )ةشــقوة، ســعاد: (فـي مــا مــر مبتـدآن همــا 

  ).دائمة: (أما خبر الثاني فهو) الزمه: (التفصیل، وخبر األول هو
  :خبره جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ المبتدأ نكرة للتفصیل-ب

  ):ع(مواضع، منها قوله ) تسعة: (وردت في
رم فيها معايشه، وساعة خيلي فيها بني فساعة يناجي فيها ربه ، وساعة ي: للمؤمن ثالث ساعات(

  . )٣()نفسه وبني لذاهتا فيما حيل وجيمل

                                                
وهـــذه المشـــار الیهـــا اخیـــرًا قـــد . ٢: ١٦٩:١٩/ ٣: ٢٥٣:١٨، وینظـــر شـــرح الـــنهج ٢: ١٧٤:١٨شـــرح الـــنهج  )٥(

  . ٣: ٩٤:٢٠شرح النهج : تكررت مع تغیر بسیط في
  .٣١٠:٢الكتاب :ینظر )٦(
  .١٣:٢٩١:٧شرح النهج : ،وینظر ١٣:٢٩١:٧شرح النهج  )٧(
  .٢١٩:١، وشرح أبن عقیل  ٨٢:١، والمقرب  ٨٩:١رح الكافیة ش: ینظر  )١(
  .١٣:  ٣٩:١١شرح النهج : ، وینظر ١٥:  ٢٠٩:٩شرح النهج  )٢(
  .٢: ٣٣:١٠/  ٧  ٢٩١:٩شرح النهج : یصلح ، وینظر: ، یرم ٣-٢:  ٣٣٨:١٩: شرح النهج )٣(



  ٣٠

: كـــل منهـــا فـــي موضـــع ، ولكـــل منهـــا خبـــر هـــو) ســـاعة: (فـــي الـــنص ثالثـــة مبتـــدات هـــي
علــى التــوالي، ومــن كــل خبــر منهــا عــاد .) …ینــاجي فیهــا ربــه، یــرم فیهــا معایشــه، یخلــي فیهــا بــین(

  .المواضع الثالثة) في(المجرور بالحرف ) دةهاء المفر : (ضمیر إلى مبتدئه هو

  
  :اقرتان اخلرب بالفاء  
تـــدخل الفـــاء علـــى الخبـــر إذا كـــان المبتـــدأ أســـمًا موصـــوًال أو نكـــرة موصـــوفة وقـــد تضـــمنت   

، ودخولهــــا جــــائز، قــــال )٥("فــــي معنــــى الجــــزاء"، فیكــــون الخبــــر )٤(صــــلته أو صــــفتها معنــــى الشــــرط
: ، وقـال فــي موضـع آخــر)١("كــان حسـناً . …أتیني فلــه درهـمالـذي یـ: أال تـرى أنــك لـو قلــت: "سـیبوبه

  .   )٣(، ویجب تأخیر الخبر هنا)٢("الذي یأتیني له درهمان: وان شاء قال"
  :على صورتین هما –وخبرها هكذا  –وقد وردت الجملة االسمیة 

  :خبره جملة اسمیة مقترن بالفاء+ المبتدأ معرفة-أ
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع

فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أحد أآل ا، وما سوى ذلك …  إمنا علم الغيب علم الساعةو(
  . )٤()فعلمنيه" ص"فعلم علمه ا نبيه 

، "هــو:"المبتــدأ المحــذوف وتقــدیره: (، وقــد أقتــرن خبــره الجملــة وهــو)مــا(فــي الــنص المبتــدأ 
  .بالفاء ألنه بمعنى الجزاء") علم"وخبره 

  
بــ " لـم"منفـي بــ  مسبوقة فعلهـا بصـیغة المضـارع –خبره جملة فعلیة+ المبتدأ معرفة-ب

  :مقترن بالفاء –" كأن"
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع  

                                                
  .٢٦٠: ١مصطفى السقا وآخرین : سر صناعة األعراب ، أبن جني ، تحـ: ینظر )٤(
  .٢٦٠:١سر صناعة األعراب : ، و ینظر  ٧٠:١الكتاب  )٥(
  .٧٠: ١الكتاب  )١(
  .٤٥٣: ١٠نفسه  )٢(
، وحاشیة الخضري على أبن عقیل ، الشیخ محمد الخضري  ٢١٢ - ٢١١:١أوضح المسالك : ینظر )٣(

  .٤٨٩: ١، والنحو الوافي، ١٢٠:١
  .١٥: ٢١٥: ٨شرح النهج  )٤(



  ٣١

  .)٥()لكل مقبإلأدبار، وما أدبر فكأن مل يكن(
  .بالفاء) كأن لم یكن:(وقد أقترن خبره وهو) ما: (في النص المبتدأ

  
  :خبر جملة اسمیة مقترن بالفاءال+ المبتدأ نكرة تفید العموم -جـ

  ):ع( هو قوله ) واحد: (وردت في موضع
  .)٦()فهو يوم عيد –ال نعصي ا فيه  –وكل يوم (

  ").یوم: "وخبره" هو"المبتدأ : (وخبره مقترن بالفاء وهو) كل: (في النص المبتدأ

  
  :تعدد اخلرب

، ویجــوز )١("العــرب نظیــراً وال أعـرف لــه فــي كـالم : "قـال ابــن الســراج فـي شــأن تعــدد المبتــدأ
أن یكــون الخبــر لفظــین : "وشــرطه. )٢("أو بــأكثر… بخبــر واحــد وهــو األصــل"أن یخبــر عــن المبتــدأ 

  . وشرطه )٣("بالداللة على معنى مفید] منهما او منها[یستقل كل واحد ] أو أكثر[
عطف بـال"، فهـو )٤("زیـد شـاعر وكاتـب: وأجمعوا على عدم التعـدد فـي مثـل: "قال أبن هشام

أن یكــون الخبــران فصــاعدًا "، وأشــترط أبــن عصــفور لتعــدد الخبــر )٥("لــیس بخبــر بــل هــو مــن توابعــه
لمـا عـدا "وعلـى هـذا الـرأي یقـدر  )٦("مـز: هـذا حلـو حـامض، أي: في معنى خبـر واحـد، نحـو قـولهم

  .)٧("مبتدات..…الخبر األول
  :، على صورتین، هما-في النهج –وقد ورد المبتدأ وله أكثر من خبر

  :)٨(خبره متعدد+ المبتدأ معرفة-أ

                                                
 .٢: ٣٦٣: ١٨شرح النهج  )٥(
 .٤-٣: ٧٣: ٢٠شرح النهج  )٦(
 .٦٥: ١األصول في النحو  )١(
  .١٢٤محمد محیي الدین عبد الحمید : شرح قطر الندى وبل الصدى ، بن هشام ، تحـ )٢(
  .٢٢٨: ١أوضح المسالك  )٣(
  .١٢٤شرح قطر الندى  )٤(
  .١٠٨:١، وهمع الهوامع  ٢٥٧:١شرح بن عقیل : ، وینظر  ٨٦:١المقرب  )٥(
 .١٢٤طر الندى شرح ق )٦(
  ).٩م: (ینظر )٧(
  . ١٤: ١١٥:١٠: شرح النهج )٨(



  ٣٢

  ):ع(موضعا، منها قوله ) عشرین:(وردت هذه الجملة في
  .)٩()فالقراًن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة ا على خلقه(-١

فهو أبلج املناهج وأوضح الوالئج، مشرف املنار، مشرق …  احلمد  الذي شرع اإلسالم(-٢
، رفيـع الغايـة، جـامع احللبـة، متنـافس السـبقة، شـريف        اجلواد، مضيء املصابيح، كريم املضـمار 

  .)١٠()الفرسان

والناس … أضاءت به البالد بعد الضاللة املظلمة.. …عبده ورسوله" ص"واشهد أن حممداً (-٣
  .)١()يستحلون احلريم، ويستذلون احلكيم، حييون على فرتة، وميوتون على كفْرة

وقـــد اخبـــر عـــن األول ) آن، هـــو، النـــاسالقـــر : (فـــي النصـــوص الســـابقة ثالثـــة مبتـــدات هـــي
الضــمیر یعــود إلیــه مــن كــل " فــالخبران األوالن مشــتقان و) آمــر، زاجــر، حجــة: (بثالثــة أخبــار هــي

  . فیهما، أما الخبر الثالث فجامد وهو نفس المبتدأ) هو: (، وتقدیره)٢("واحد
مضـــيء، ابلـــج، مشـــرف، مشـــرق، : (أمــا المبتـــدأ الثـــاني فقـــد اخبـــر عنـــه بتســـعة أخبـــار هـــي

  .یعود إلى المبتدأ) هو: (، وكلها مشتقة تحمل ضمیرًا تقدیره)كریم، رفیع، جامع، متنافس، شریف
، وهـو )یسـتحلون الحـریم، یحیـون علـى فتـرة: (أما المبتدأ الثالث فقد اخبر عنه بخبـرین همـا

نس واحـد، فقد زعم بعضهم انه ال یتعـدد الخبـر اال إذا كـان مـن جـ"جائز كما في تعدد الخبر مفردًا 
واو : (ضـــمیر هـــو -هنـــا–، وفـــي كـــال الخبــرین )٣("أو جملتـــین…كــأن یكـــون الخبـــران مـــثال مفــردین 

  .یعود إلى المبتدأ) جماعة الذكور
  :خبره متعدد+ المبتدأ نكرة للعموم-ب

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة في 

                                                
  .١٤: ١١٥: ١٠شرح النهج  )٩(
العالمـــة او : بطانـــة الشـــيء وخاصـــته، المنـــار: جمـــع ولیجـــة وهـــي: الـــوالئج. ١٠-٨: ١٧١: ٧شـــرح الـــنهج  )١٠(

جتمـع للسـباق مـن كـل خیـل ت: مكان تضمر فیـه الخیـل او تتسـابق، الحلبـة: جمع جادة، المضمار: المجحة، الجواد
  .أوب

زمـن یخلـو : ذو الحكمـة، الفتـرة: ذو الحرمة التي یجب اال تنتهك، الحكیم: الحریم. ٧-٤: ١٣٧: ٩شرح النهج  )١(
  .من الكفر: من نبي، كفرة

  .١٧١:١اعراب القرآن المنسوب الى الزجاج  )٢(
  .٢٦٠: ١٢شرح ابن عقیل  )٣(



  ٣٣

  .)٤()وكل معدود منقض وكل متوقع آت، وكل آت قريب دان(
  ).آت، قریب، دان: (وقد اخبر عنه بثالثة أخبار مشتقة هي) كل: (ما مر المبتدأفي 

  
  :تقديم اخلرب على املبتدأ

فــي الصــور الســابقة جــاء المبتــدأ مقــدما علــى الخبــر، وهــو األصــل، ویجــوز أن یقــدم الخبــر 
مــن  تمیمــي أنــا، ومشــنوء: وهــذا عربــي جیــد، وذلــك قولــك: "علــى مبتدئــه لعــدم المــانع، قــال ســیبویه

  .)٥("یشنؤك
 )٢(، والتوســع فــي الكــالم)١(إن تقــدیم الخبــر علــى المبتــدأ نــاتج مــن العنایــة واالهتمــام بــالخبر

تي علــى ذكــر الجــائز والواجــب منهــا، وقــد آوثمــة مواضــع یجــب فیهــا تقــدیم الخبــر علــى المبتــدأ، وســ
  .)٣(منع الكوفیون تقدیم الخبر مفردًا كان أو جملة

  : على الصور اآلتیة -في النهج–ى مبتدئه وقد ورد الخبر مقدمًا عل
  :)٤(المبتدأ معرفة+ الخبر مفرد نكرة أو نكرة مخصصة/ أوال

مواضــع ومنهـــا قولـــه ) ثالثـــة: (موضـــعا، وجامــدًا فـــي) تســعة عشـــر:(ورد الخبــر مشـــتقًا فـــي  
  ): ع(

  . )٥()مثل الدنيا كمثل احلية، لني مسها(-١  

  .)٦()فان من عليها… فاني أحذركم الدنيا(-٢  

  .)٧()ناكشة دونه أبصارهم… ومنهم الثابتة يف األرضيني السفلي أقدامهم (-٣  

  .)٨()قيمة كل امرىء ما حيسنه(-٤  

                                                
  .٥: ٤١:١٨نهج شرح ال: ، وینظر ١٠: ١٠٥:٧شرح النهج  )٤(
  . ٣٨٢:٢الخصائص : وینظر.  ٢٧٨:١الكتاب  )٥(
  .٥٢:١، واإلیضاح في علوم البالغة ٨٤ودالئل األعجاز ، ٢٧:١الكتاب : ینظر )١(
  .٨٦اللمع: ینظر )٢(
  .ولم یرد الخبر جملة مقدما على مبتدئه في النهج] . ٩مسألة [ ٦٥:١األنصاف : ینظر )٣(
  ). ١٠م:(ینظر )٤(
  .٣: ٤٨٤:١٨نهج شرح ال )٥(
  ].٢٦/الرحمن[كل من عليها فانن: ، وهي من قوله تعالى١٥: ٢٢٦:٧شرح النهج  )٦(
  ).في خلق المالئكة، وهذا صنف منهم. (١٢-١٠: ٩١:١شرح النهج  )٧(



  ٣٤

، وقــد ")الموصــولة"، أبصــار ، مــا "الموصــولة"مــس، مــن : (فــي مــا مــر أربعــة مبتــدات هــي  
األخبــار وفــي كــل مــن . علــى التــوالي) لــین، فــان، ناكســة، قیمــة: (قــدم علــى كــل منهــا خبــره، وهــو

، وتقــدیم الخبــر فــي )٩("التــأخیر] فیهــا[ألن النیــة "الثالثــة األولــى ضــمیر یعــود الــى مبتدئــه ویطابقــه 
: النصــوص الثالثــة األولــى جــائز، وفــي الــنص الرابــع واجــب لوجــود ضــمیر فــي صــلة المبتــدأ هـــو

  ).قیمة(یعود على بعض الخبر وهو ) یحسنه: (في) الهاء(
   ً   :)١٠(المبتدأ معرفة +الخبر معرفة مشتق  /ثانیا
، منها قوله ) أربعة وعشرین: (وردت في     ):ع(موضعًا
  .)١()واحب العباد إىل ا املتأسي بنبيه(-١  

  .)٢()انه ليقول فيكذب –وشر القول الكذب -أما(-٢  

  .)٣()افضل الزهد إخفاء الزهد(-٣  

  .)٤()أشد الذنوب ما استخف هبا صاحبها(-٤  
وقــد قــدم خبــر ") الموصــولة"المتأســي، الكــذب، إخفــاء، مــا : (يفــي أعــاله أربعــة مبتــدات هــ  

علـى التـوالي، وتقــدیمها فـي الــنص ) احـب، شــر، افضـل، اشــد: (كـل منهـا علیــه، وهـذه األخبــار هـي
فهـــو واجــب بســـبب وجـــود ) ٤(، جــائز، أمـــا تقــدیم الخبـــر علــى مبتدئـــه فـــي الــنص )٣(و) ٢(و) ١(

، وقـد )الـذنوب: (ئـد علـى بعـض الخبـر المتقـدم وهـوعا) هاء المفـردة: (ضمیر في صلة المبتدأ وهو
  .)٥("عود الضمیر على متأخر لفظًا ورتبة: "إلى -لو أخر–امتنع تأخیر الخبر هنا ألنه یؤدي 

  : المبتدأ معرفة+ الخبر شبه جملة  /ثالثا
  :)٦(المبتدأ معرفة+ الخبر جار ومجرور  -أ

                                                                                                                                       
  .١٥: ٢٢٦:٧/ ٢: ٢٠١:٧وینظر شرح النهج . ٢: ٢٣٠: ١٨شرح النهج  )٨(
  ].٩مسألة [ ٦٨:١نصاف ، واأل٨٣دالئل األعجاز : ،  وینظر٩٦اللمع )٩(
  ).١١م: (ینظر )١٠(
 . الذي یتخذه اسوة وقدوة له: المتأسي بنبیه. ٨: ٢٣٢: ٩شرح النهج  )١(
 ). في شأن واحد من اعدائه. (٤: ٢٨٠: ٦شرح النهج  )٢(
 .٢: ١٣٩: ١٨شرح النهج  )٣(
شـرح ) ب مـا اسـتهان بـه صـاحبها    اشـد الـذنو  ): (ع(، وقد تكررت مع تغیر بسیط فـي قولـه ٣: ٢٤٦: ٢٠شرح النهج  )٤(

 .٢: ٢٦٣:١٩النهج 
  .١٢٥شرح قطر الندى  )٥(
  ).١٢م:(ینظر  )٦(



  ٣٥

ـــــك ـــــن مال ـــــد، إجماعـــــا: ویجـــــوز نحـــــو: "قـــــال اب ـــــة، . )٧("فـــــي داره زی وقـــــد وردت هـــــذه الجمل
  ):ع(موضعُا منها قوله ) ثمانیة وثمانین:(في

  .)٨()احلمد  الذي إليه مصائر اخللق(-١

  .)٩()بتقوى ا، اليت هي الزاد وهبا املعاذ -عباد ا-أوصيكم (-٢
  
  .)١()ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض احلكمة يف هذه اخلفافيش(-٣

  .)٢()اشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم من(-٤

  .)٣()لكل دار أهلها(-٥
، وقـد قـدم )، غفلـة، أهـل"الموصـولة"مصـائر، المعـاذ، مـا : (في ما مـر خمسـة مبتـدات هـي

. علـــى التـــوالي) الیـــه، بهـــا، مـــن لطـــائف، مـــن اشـــرف، لكـــل: (خبـــر كـــل منهـــا علیـــه، واألخبـــار هـــي
فواجـــب لوجـــود ) ٥(و) ٤(ز، أمـــا فـــي النصـــین جـــائ) ٣(و) ٢(و) ١(وتقـــدیم الخبـــر فـــي النصـــوص

العائــد ) هــاء المفـردة: (یعـود علــى بعـض خبــر كـل منهمــا، وهمـا –فیهمــا  –ضـمیر متصــل بالمبتـدأ 
  ).دار: (العائد على) هاء المفرد(، و)الكریم: (على

  :المبتدأ معرفة+ الخبر ظرف-ب
) سـتة: (هـذه الجملـة فـي وقـد وردت. وشأنه في التقدیم والتـأخیر هـو شـأن الجـار والمجـرور    

  ):ع(ایضا، ومنها قوله ) ثلثة: (منها ، وللمصاحبة في) ثالثة: (مواضع، جاء الظرف للمكان في
خلقًا بديعا من مالئكته، ومأل هبـم فـروج   . …ثم خلق سبحانه ألسكان مساواته(-١      

  .)٤()وبني فجوات تلك الفروج زجل املسبحني منهم… فجاجها 

  .)٥()أبواب احلكم –لبيت أهل ا -وعندنا(-٢    

                                                
  .٤٧تسهیل الفوائد  )٧(
  .٧: ٧٦: ١٠شرح النهج  )٨(
  .اللجوء، فالتقوى مما یلجأ الیه للنجاة: المعاذ. ١٠: ٢٥٠: ٧شرح النهج  )٩(
  . ٩: ١٨١: ٩شرح النهج  )١(
  .٢: ٤٤: ١٩شرح النهج  )٢(
  .١٧: ٢٠٢: ٩شرح النهج  )٣(
: المتسـع بـین الشـیئین، الزجـل: الطـرق الواسـعة، الفجـوة: الشقوق، الفجاج: ، الفروج٧-٥: ٤٢٣: ٦شرح النهج  )٤(

  .الصوت



  ٣٦

علـى فرعــون وعليهمــا مــدارع   –ومعــه أخــوه هــارون  –ولقـد دخــل موســى بــن عمـران   (-٣    
  .)٦()الصوف

: وقـد قـدم علـى كـل منهـا خبـره وهـو). زجـل، أبـواب، أخـو: (في ما سبق ثالثـة مبتـدات هـي  
م المعنـــى أو وقـــد وقـــع كـــل مـــن الخبـــر األول والثـــاني ظرفـــا االســـ. علـــى التـــوالي). بـــین، عنـــد، مـــع(

  .الحدث، أما الخبر الثالث فقد وقع ظرفًا للجثة
  :المبتدأ مؤول بالمصدر+الخبر مفرد مشتق نكرة أو نكرة مخصصة /رابًعا

  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة: (وردت هذه الجملة في
  .)١()أكرب العيب أن تعيب مافيك مثله(-١

  .)٢()اجلاهلأول عوض احلليم من حلمه أن الناس أنصاره على (-٢
: ، وقد قدم علـى كـل منهمـا خبـره وهـو)أن تعیب، أن الناس أنصاره: (في ما سبق المبتدآن

وهــو ) هــاء المفــرد(وتقــدیمهما واجــب، ففــي صــلة المبتــدأ األول الضــمیر . علــى التــوالي)أكــــبر، أول(
ـــا فلــو ُأخــر لعــاد هــذا الضــمیر علــى متــأخر ل). العیــب: (عائــد علــى بعــض الخبــر المتقــدم وهــو فًظ

وسـیأتي . )٣(المكسـورة) انَّ (المفتوحـة بــ ) إن(أما المبتدأ الثـاني فـال یجـوز تقدیمـه لـئّال تلتـبس . ورتبة
  .ومعمولیها بتأویل المفرد في موضعه من الفصل الرابع) أنَّ (الحدیث على كون 

  
  :المبتدأ مؤول+الخبر جار ومجرور /خامسا

  ):ع(مواضع، منها قوله )تسعة:(وردت في 
  .)٤()ن قبل ما مثلوا بالصاحلنيوم(-١

  .)٥()ومن العناء أن جيمع ما ال يأكل… فمن الفناء ان الدهر موتر قوسه (-٢

                                                                                                                                       
  .١٢: ٢٥٠: ١٧شرح النهج : ، وینظر٤-٣: ٢٨٨: ٧شرح النهج  )٥(
: ه مشـقوقة مقـدمتها وینظـرجمع مدرعـة وهـو ثـوب مـن صـوف أوجبـ: ، المدارع١٠-٩: ١٥٢: ١٣شرح النهج  )٦(

  .١٠-٩: ٣١٢: ١/ ٣: ٢٣٧: ١شرح النهج 
  .٢: ٢٦٩: ١٩شرح النهج  )١(
  .٢: ٦٩: ١٩/ ١١: ٢٢٦: ٧/ ٤: ٢٩٨: ١شرح النهج : وینظر. ٢: ٢٦: ١٩شرح النهج  )٢(
  .٢١٣:١، واوضح المسالك ]٧٣ِإ مالء [ ٥٧١:٢امالي ابن الحاجب : ینظر )٣(
  ).والكالم في شأن طائفة منحرفة عن القران. (شنعوا: لوامث. ١٨: ١٠٥:٩شرح النهج  )٤(
ـــنهج  )٥( ـــنهج : وینظـــر. ١٥،١٧: ٢٥٠:٧شـــرح ال : ١٦٣:١٣/ ٥: ١٤٨:١٠/ ٤-٥: ٢٥١:٧/ ١: ٨١:٧شـــرح ال
٢: ٣٢٦:١٩/ ٥ .  



  ٣٧

، وقـد قـدم علـى كـل )…ما مثلوا، أن الـدهر مـوتر، أن المـرء یجمـع: (في النصین المبتدآت
الــنص جــائز، وفــي ) ١(وتقدیمــه فــي الــنص ). مــن قبــل، مــن الفنــاء، مــن العنــاء: (منهــا  خبــره وهــو

  . واجب) ٢(
 ً   : المبتدأ نكرة مخصصة+ الخبر مفرد مشتق نكرة مخصصة  /سادسا

  ): ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع
  .)١()وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبني ا سبحانه(

  .تقدیمًا جائزاً ) أوثق: (، وقد قدم علیه خبره وهو)سبب(في النص المبتدأ 
  :المبتدأ نكرة مخصصة+ ملة الخبر شبه ج /سابًعا

  :المبتدأ نكرة مخصصة+ الخبر جار ومجرور-أ
ا، منها قوله  )٢()سبعة وثالثین: (وردت هذه الجملة في   ):ع(موضعً

  . )٣()هلا فروع طوال. …وشجرته خري الشجر … عرتته خري العرت(-١

  .)٤()ويل لسكككم العامرة والدور املزخرفة اليت هلا أجنحة كأجنحة النسور(-٢

ــريك    (-٣ ــيب غــ ــا حســ ــس هلــ ــن األنفــ ــا مــ ــان غريهــ ــك ، فــ ــك لنفســ ــب نفســ   .)٥()فحاســ

  .)٦()ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة(-٤
: ، وقـد تخصصـت بالوصـف)فـروع، أجنحـة، حسـیب، لـواء: (في ما مر أربعـة مبتـدات هـي

ألخبــار وهـي مـؤخرة جـوازًا بعـد خبـر كـل منهـا، وا. علـى التـوالي) طـوال، كأجنحـة، غیـر، یعـرف بـه(
  .على التوالي) ، لكل"في ثالثة مواضع"لها : (هي

  :المبتدأ نكرة مخصصة+ الخبر ظرف-ب
، )واحــد(مواضــع، وظــرف للمصــاحبة فــي موضــع ) ســتة: (وردت وخبرهــا ظــرف مكــان فــي

  ):ع(ومنها قوله 
  .  )٧()فهي كرايات بيض قد نفذت يف خمارق اهلواء وحتتها ريح هفافة(-١

                                                
  .كل شيء یتوصل به الى غیره: السبب"). ع"المخاطب هو ابنه الحسن . (٩: ١١٣:١٦شرح النهج  )١(
  ).١٣م:(ینظر )٢(
  ").ص"في شأن رسول اهللا. (١١-١٠:٦٢:٧شرح النهج  )٣(
  ).یحذر أهل البصرة من فتنة قادمة. (١٠-٩: ١٢٥:٨شرح النهج  )٤(
  ).ضمیر المخاطب لسامع الكالم ولیس لشخص بعینه. (١٥:  ١٧٧:١١شرح النهج  )٥(
  .٥-٤: ٢١١:١٠شرح النهج  )٦(



  ٣٨

  
  .)١()ه حجاب من الغرةبينكم وبني املوعظ(-٢

  .)٢()ومع فتق مسعه خط كمستدق القلم(-٣
: وقــد قــدم علــى كـل منهــا خبــره، وهــو) ریــح، حجــاب، خـط: (فـي مــا مــر ثالثــة مبتـدآت هــي

علــى التــوالي، واألول خبــر عــن الجثــة، والثــاني خبــر عــن الحــدث، والثالــث خبــر ) تحــت، بــین، مــع(
  .والتقدیم فیها جائز. عن الجثة

 ً   :المبتدأ نكرة + ر جار ومجرور أو ظرف الخب /ثامنا
، وظـــرف للمصـــاحبة فـــي  )٣()أثنـــین وثالثـــین: (وردت وخبرهـــا جـــار ومجـــرور فـــي موضـــعًا

  ):ع(ومنها قوله ). موضعین(
  .)٤()أال وإنكم يف أيام أمل من ورائه أجل(-١  

  .)٥()يف حال هلا حساب، ويف حرامها عقاب. …ا أصف من دار (-٢

   )٦()ولكل أمر عاقبة(-٣

  .)٧()فكل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها اىل حمشرها، وشاهد يشهد عليها بعملها(-٤
وقـد قـدم علـى كـل ) أجـل، حسـاب، عقـاب، عاقبـة، سـائق: (في مـا مـر خمسـة مبتـدات هـي

تــأخیر  -هنـا–ویجـب . علـى التــوالي) مـن وراء، فـي حــالل، فـي حـرام، لكــل، مـع: (منهـا خبـره، وهــو
  .)٨(حضةالمبتدأ ألنه نكرة م

                                                                                                                                       
، )عائـد علـى أقـدام هـذا الصـنف) هـي(ة، والضـمیر فـي شـأن صـنف مـن المالئكـ. (٥-٤: ٤٢٤:٦شرح الـنهج  )٧(

  .هابة مسموعة الصوت: جمع مخرق وهي الفالة التي تهب فیها الریاح، هفافة: مخارق
/ ٨: ٤٢٣: ٦/ ٤: ٣٧٣:٦/ ٧:  ٣١٢:٢وینظــــر شـــرح الــــنهج . الغـــرور: والغــــرة. ٢: ١٧٤:١٩شـــرح الـــنهج  )١(

٧:  ١٨٨:١٠. 
 ).الطاووس ووصف رأسهفي شأن . (١٨-١٧:  ٢٧٣:٩شرح النهج  )٢(
 ).١٤م: (ینظر شرح النهج )٣(
 .٧:  ٩١:٢شرح النهج  )٤(
 ).في شأن الدنیا. (٤-٣: ٢٣٨:٦شرح النهج  )٥(
  .١٠-٩: ٩٧:١٦شرح النهج  )٦(
وینظر شرح ]. ٢١/ ق[ جاءت كل نفس معها سائق وشهيد :وهو من قوله تعالى. ١٥-١٤: ٣٤٦:٦شرح النهج  )٧(

  .٧-٦: ٧:١٩شرح النهج : د تكررت فيوق. ٤-٣: ٩١:٩النهج 



  ٣٩

  
  :احلذف

قد حذفت العرب الجملة والمفـرد والحـرف والحركـة، ولـیس شـيء مـن ذلـك : " قال إبن جني
قـال عبـد القـاهر  –فیمـا لـو ذكـر المحـذوف  –وللحذف میزة بالغیـة ال تكـون .)١("اآل عن دلیل علیه

  :  الجرجاني
وهــو . )٢("ادهفانــك تــرى بــه تــرك الــذكر أفصــح مــن الــذكر، والصــمت عــن اإلفــادة أزیــد لإلفــ"

  .)٣("العربیة أمیل إلى اإلیجاز واالختصار"ضرب من االیجاز، و 
  .)٤("المبتدأ والخبر عمدتان، فال یحذف أحدهما اال إذا دل علیه دلیل " وبما أن 

  :حذف المبتدأ  / أوالً 
  .)٥(إذا تقدم ذكر للمبتدأ أو علمه السامع جاز حذف المبتدَأ، وعلیه أكثر النحاة

  :وخبره مفرد على الصور اآلتیة –في النهج  –بتدأ محذوفًا وقد ورد الم
  :)٦(الخبر نكرة أو نكرة مخصصة مشتق+ المبتدأ محذوف -أ

  ):ع(موضعًا قوله ) أثنین وعشرین: (وردت هذه الجملة في
  .)٧()عامل إذ ال معلوم(-١

  .)٨()زائر غري حمبوب. ……فان املوت هادم لذاتكم (-٢

  .)٩()أوليةأول قبل األشياء بال (-٣

                                                                                                                                       
: ، وشــرح الوافیــة  نظــم الكافیــة، ابــن الحاجــب، تحـــ٨٦:١، وشــرح المفصــل ٣١٧، ٢٩٩:١الخصــائص : ینظــر )٨(

  .١٧٤موسى بناي العلیلي 
  . ٣٦٠:٢الخصائص  )١(
 . ١١٢دالئل األعجاز  )٢(
 . ٦٢مازن المبارك  .، وینظر نحو وعي لغوي ، د١٥٠قواعد وتطبیق ، : في النحو العربي )٣(
 . ٧٩شرح عمدة الحافظ  )٤(
، وشــرح بــن ٤٥، وتســهیل الفوائــد ٩٤:١، وشــرح المفصــل  ١٢٩:٤، والمقتضــب٢٧٩و ٦٩:١الكتــاب : ینظــر )٥(

 . ٢٤٤:١عقیل 
 ) .١٥م :(ینظر  )٦(
  ).هو اهللا عز وجل. (١١: ١٤٧:٩شرح النهج  )٧(
  . ٨: ٥:١٣شرح النهج  )٨(
  ) .هو اهللا تعالى.(٩: ٧٧:١٦شرح النهج  )٩(



  ٤٠

  .)١٠()أوسع شيء صدرا(-٤
  
  .)١()أعداء ملا سامل الناس. …إن أولياء ا هم الذين نظروا إىل باطن الدنيا(-٥

، وقــد حــذف مبتــدأ كــل )عــالم، زائــر، أول، أوســع، أعــداء: (فــي مــا ســبق خمســة أخبــار هــي
  لتوالي،على ا) في أربعة مواضع ،هم"هو : (منها للداللة علیه ، وتقدیر المبتدات هو

  :الخبر نكرة مخصصة جامد + المبتدأ محذوف -ب
، منها قوله . )٢()خمسة وأربعین: (وردت في   ):ع(موضعًا

  .)٣()وال وجلت عليه شبهة فيما قضى وقدر، بل قضاء متقن وعلم حمكم(-١

  .)٤()دار بالبالء حمفوفة(-٢

حبـر  : (فقـال ثـم سـئل ثانیـاً ) طريق مظلم، فـال تسـلكوه  ): (ع(وسئل عن القدر فقال -٣
  .)٥()عميق، فال تلجوه

وقــد حــذف مبتــدأ كــل ) قضــاء، علــم، دار، طریــق، بحــر: (فــي مــا ســبق خمســة أخبــار هــي
  على التوالي،") في موضعین"قضاؤه، علمه، هي، هو : (منها للدالله علیه، وتقدیر المبتدات هو

  :الخبر معرفة مشتق+ المبتدأ محذوف -ج
  ):ع(ع، منها قوله مواض) تسعة: (وردت هذه الجملة في

  .)٦()األول الشيء قبله(-١

  .)٧()الدال على قدمه حبدوث خلقه… احلمد  الذي ال تدركه الشواهد(-٢

  .)٨()عامل السر من ضمائر املضمرين(-٣

                                                
  ).في صفة المؤمن.(٣: ٢٤٥:١٩شرح النهج  )١٠(
  . ٣،٥: ٧٧:٢٠شرح النهج  )١(
  ).١٦م : (ینظر )٢(
 . دخلت: ولجت). هو اهللا تعالى. (١٥: ١٥٣:٥شرح النهج  )١(
  ).هي الدنیا. (٣: ٢٥٧:١١شرح النهج  )٤(
  .٣-٢: ١٨١:١٩شرح النهج  )٥(
  ).تعالى هو اهللا. (٣: ٣٤٥:٦شرح النهج  )٦(
  .٤-٣: ٤٤:١٣شرح النهج  )٧(



  ٤١

وقـد حـذف مبتـدأ كـل منهـا، ) األول، الـدال، عـالم: (في النصوص السابقة ثالثة أخبـار هـي
  ).هو: (وتقدیره في الثالثة هو

أثنــي (فــي  –فــي الــنهج –، وقــد ورد كــذلك )١(د المبتــدأ محــذوفًا بعــد فــاء جــواب الشــرطویــر 
، جـــاء الخبـــر مشـــتقًا نكـــرة مخصصـــة فـــي) عشـــر منهـــا، وجامـــدًا نكـــرة أو نكـــرة ) خمســـة: (موضـــعًا

مواضـع، ) ثالثـة: (، وجـارًا ومجـرورًا فـي)موضـعین(، ومعرفة مشتقًا في )موضعین: (مخصصة في
  ):ع(ومنها قوله 
  .)٢()ن تؤمل فخري مأمولإ(-١

  .)٣()السخاء ما كان أبتدآءاً، فإذا كان عن مسألة فحياء وتذمم(-٢

  .)٤()فان كان والبد فامللك الضليل(-٣

متيـد بأهلـها ميـدان    ……بتقوى ا، وأحذركم الدنيا –عباد ا  –أوصيكم (-٤
  .)٥()وما جنا فإىل مهلكفما غرق منها فليس مبستدرك ……السفينة، تقصفها العواصف يف جلج البحار

وقــد حــذف مبتــدأ كـــل ) خیــر، حیــاء، الملــك، إلــى مهلــك: (فــي مــا ســبق أربعــة أخبــار هــي
  .على التوالي ") في ثالثة مواضع"أنت، هو : (منها، وتقدیرها هو

وخبـــره معرفـــة ) واحـــد(فـــي موضـــع  –هنـــا  -، وقـــد ورد )٦(ویـــرد المبتـــدأ محـــذوفًا بعـــد القـــول
  ):ع(مشتق، هو قوله 

  

                                                                                                                                       
: ٢٧٦:٧/ ٣: ٦١:٧/ ٥: ٤١٦:٦/ ١١: ٣٩٨:٦/ ١٣: ٣٩٥:٦شـرح الـنهج : ، وینظر٥: ٢٢:٧شرح النهج  )٨(
٧: ٢٥٢:٩/ ٤.  
 .٦٩٨:٢مغني اللبیب : ینظر )١(
: ١٣٣:١٠/ ١١: ١٠٩:٨/ ١٠: ٣١:٧شــرح الــنهج : ، وینظــر)یخاطــب اهللا ســبحانه. (٩: ٣١:٧شــرح الــنهج  )٢(
١٠: ٢٦٥:١٠/ ٦.  
شرح : وینظر. األستنكاف واألستحیاء: التذمم. االحتشام واألستحیاء، : الحیاء. ٢: ١٨٤:١٨شرح النهج  )٣(

  .١٤: ٢١٥:٨النهج 
، والملك الضلیل: الضلیل. ٤-٣: ١٥٣: ٢٠شرح النهج  )٤( ) ع(أمرئ القیس الشاعر، وقد سئل : الضال جدًا

  .١٢: ١١٦:٩وینظر شرح النهج . عن أشعر الشعراء
. جمع لجـة وهـي معظـم البحـر وتـردد امواجـه: تتحرك وتمیل وتضطرب، لجج: تمید. ٨: ١٧٦:١٠شرح النهج  )٥(

  .١٦: ٢٨٥:٧شرح النهج : وینظر
  .٦٩٨:٢مغني اللبیب : ینظر )٦(



  ٤٢

  .)٧()سيد الشهداء: ى إذا أستشهد شهيدنا قيلحت(
  ).هو:(وقد حذف مبتدؤه ، وتقدیره) سید:(في النص الخبر

، جـــــاء الخبـــــر نكـــــرة أو نكـــــرة ) عشـــــرین:(وورد المبتـــــدأ محـــــذوفًا خبـــــره متعـــــدد فـــــي موضـــــعًا
، ومعرفة في )١()ستة عشر:(مخصصة في   ):ع(مواضع، ومنها قوله) أربعة:(موضعًا

غرارة ، ضرارة، حائلة، زائلة، نافدة، بائدة، أكالة، .. …يا فاني أحذركم الدن(-١
  .)٢()غوالة

  .)٣()مصباح ظلمات، كشاف عشوات، مفتاح مبهمات، دفاع معضالت ، دليل فلوات(-٢

  .)٤()فاعل ال بأضطراب آلة، مقدر ال حبول فكرة، غين ال باستفادة(-٣

  .)٥()املأمول مع النقم، املرهوب مع النعم(-٤
، وقــد ")فــي ثالثـة مواضــع متتالیــة"هـي، هــو : (أربعـة مبتــدات محذوفــة، تقــدیرهافـي مــا مــر 
) غــرارة، ضــرارة، حائلــة، زائلــة، نافــدة، بائــدة، أكالــة، غوالــة: (أخبــار هــي) ثمانیــة(أخبــر عــن األول بـــ

: أخبــار هــي) خمســة(وأخبــر عــن الثــاني بـــ). هــي: (وفــي كــل منهــا ضــمیر یعــود علــى المبتــدأ تقــدیره
الثــاني والرابـع والخــامس ضـمیر یعــود علــى : وفــي األخبـار) ، مفتـاح، دفــاع، دلیـلمصـباح، كشــاف(

فاعـل، : (أخبـار هـي) ثالثـة(، أما األول والثالث فاسما آلة، وأخبر عن الثالث بــ)هو: (المبتدأ تقدیره
) خبــرین(یعــود علـى المبتــدأ، وأخبــر عـن الرابــع بـــ) هــو: (وفــي كـل منهــا ضــمیر تقـدیره) مقـدر، غنــي

  .یعود على المبتدأ) هو: (وفي كل منهما ضمیر تقدیره) المأمول، المرهوب: (هما
      
  :حذف الخبر/ ثانياً     

  ):لوال(بعد -أ
  ، ومن النحاة من ذهب الى وجوب حذف الخبر )٦(الشرطیة جملة اسمیة) لوال(تأتي بعد   

                                                
: الشهید المعني هو. من كتاب له الى معاویة یذكره فضل ال الرسول. (١٧-١٦: ١٨١: ١٥شرح النهج  )٧(

  ").ص"، والقائل المعني هو الرسول "رض"بن عبد المطلب  حمزة
  ).١٧م: (ینظر )١(
  .مبادرة بالشر والغارة : فانیة ذاهبة، غوالة: متغیرة ، نافدة:حائلة . ٥: ٢٢٦:٧شرح النهج  )٢(
  ).في شأن عبد مكرم عند اهللا تعالى. (١٦: ٣٦٣:٦شرح النهج  )٣(
  ).هو اهللا تعالى. (٧: ٦٩:١٣شرح النهج  )٤(
  .١٣: ٤/١٦٣:١٠-٣: ١٤/٢٦٨:٨: ٢٩١:٧شرح النهج : ، وینظر)هو اهللا تعالى.(١٦: ١٥٣:٥شرح النهج )٥(



  ٤٣

نمــا ألزمـوا هــذا الخبـر الحــذف لطــول الكـالم بجــواب )١(بعـدها مـن ذهــب الــى أن  ، ومــنهم)٢()لـوال(، وإ
، وغیـر جـائز فیمـا لـو أفـاد كونـًا مقیـدًا ال دلیـل علیـه وتقـدیره . )٣(حذفه غالب فیما لو كان كونًا عامًا

  .)٤()مانع(أو ) حاضر(أو ) موجود: (عند الجمیع هو
مواضـع، ومـؤوال  )٥()تسـعة: (وقد ورد الخبر محذوفًا بعـدها، ومبتـدؤه أسـم صـریح معرفـة فـي  

  ):ع(ومنها قوله ) واحد(في موضع  ومعمولیها) أن(من 
لوال األجل الذي كتب ا هلم مل تستقر أرواحهم يف أجسادهم طرفة عني شوقاً (-١

  . )٦()اىل الثواب وخوفاً من العقاب

ولوال اقرارهن لـه بالربوبيـة   …… فمن شواهد خلقه خلق السموات موطدات بال عمد (-٢  
  .)٧()لعرشهواذعاهنن له بالطواعية ملا جعلهن موضعاً 

٣-) ولوال أنك أمرت بالصرب وهنيت عن اجلزع ألنفدنا عليك ماء … بأبي أنت وأمي يارسول ا
  .)٨()الشؤون
، وقـد حـذف خبـر كـل منهـا .)…األجـل، اقـرار، أنـك أمـرت: (في ما سبق ثالثة مبتدآت هي  

ال خبـر : أ الثالـث، وقیـل فـي شـأن المبتـد)حاضـر(أو ) مـانع(أو ) موجود: (، وتقدیره مع الثالثة هو
  .)٩()ثبت: (له، أو هو فاعل لفعل محذوف تقدیره

  

                                                                                                                                       
األنصــاف : مرتفــع بهــا ولــیس باالبتــداء، ینظــر) لــوال(وهــو رأي البصــریین، وذهــب الكوفیــون الــى أن االســم بعــد  )٦(

  .٢٧٣: ١ومغني اللبیب ]. ١٠مسألة[ ١٧٠:١
  .٨٠، وشرح عمدة الحافظ ١٠٤-١٠٣: ١شرح الكافیة : ینظر )١(
 ٤٨محمد سلیم اللبابیدي : شرح ألفیة ابن مالك ، ابن الناظم ، تصحیح: ، وینظر٣٢١:١األمالي الشجریة  )٢(

  .وما بعدها 
قطـر : ، وحاشیة العالمـة مشـكور المسـاعي علـى شـرح ابـن هشـام لمقدمتـه٣٧٤: ١شرح اللمحة البدریة : ینظر )٣(

  .٦٤: ١ودراسات في اللغة العربیة . ٥٥الندى، احمد السجاعي 
  .٨٠، وشرح عمدة الحافظ ٢٣١: ١، واالمالي الشجریة ٢٢٩: ١المقتصد : ینظر )٤(
  ).١٨م: (ینظر )٥(
  ).في صفة المتقین. (١٦- ١٤: ١٣٢:١٠شرح النهج  )٦(
  .الطاعة: خضوعهن، الطواعیة: ثابتات راسیات، اذعانهن: موطدات. ١٧: ٨١:١٠شرح النهج  )٧(
  .شأن: مواصل قبائل الرأس وملتقاها ومنها تجيء الدموع ، مفردها: الشؤون. ٦: ٢٤:١٣شرح النهج  )٨(
  .٢٧٣:١مغني اللبیب : ینظر )٩(



  ٤٤

  
  ):حیث(بعد -ب

معرفـة، وقـد حـذف  -بعـده–، وقـد ورد المبتـدأ )٢(، ما بعده مبتدأ  وخبـر)١(وهو ظرف مكان
  ):ع(، منهما قوله )موضعین: (خبره في
  .)٣()وخمرج عنقه كاإلبريق ومغرزها اىل حيث بطنه كصبغ الومسة اليمانية(  
  ).ممتدة(أو ) منتهیة: (، وقد حذف خبره، وتقدیره)بطن: (في النص المبتدأ 
  
  :حذف الجملة االسمية البسيطة  / ثالثاُ   
  .في سیاق الشرط، وهي جواب للشرط، على تركیبین –في النهج–وردت محذوفة   
  :سبق الشرط بما یدل على الجواب/ األول   

، )٤(ى عــن ذكرهــا مــا تقــدم الشــرطوهنــا یجــب حــذف جملــة جــواب الشــرط، فقــد أغنــ  
  ): ع(، هو قوله )ان الشرطیة(في سیاق ) واحد(وقد ورد هذا التركیب في موضع 

  .)٥()فعلي ضامن لفلجكم آجال إن مل متنحوه عاجال(  
وقـد حـذف جـواب ). لـم تمنحـوه عـاجالً : (وجملـة الشـرط) إْن (في النص السابق اداة الشـرط   

، ودل علیه ما سبق : أي) فعلـي ضـامن لفجكـم(اداة الشرط وفعل الشرط وهي الجملـة  الشرط وجوبًا
  ).فعلى ضامن. …ان لم تمنحوه (

ر     رط / اآلخ بق أداة الش ا ) إن(س بوقین بم ر مس ا غی م وھم بالقس
  :یحتاج خبرا

، )٦(وهنــا یجــب حــذف جملــة جــواب الشــرط، فقــد اغنــى عنهــا جــواب القســم المــذكور بعــدهما  
  ): ع(منهما قوله ) عینموض(وقد ورد هذا التركیب في 

                                                
الموضع الذي غرز فیه العنق منتهیًا الى مكان : ، مغرزها)في وصف الطاووس. (١٥: ٢٧٣:٩شرح النهج  )١(

  .٧: ٢٤٦:١٧نهج شرح ال: وینظر. نبات یخضب به: الوسمة. البطن
  .٤٣٣:١نفسه  )٢(
الموضع الذي غرز فیه العنق منتهیًا الى مكان : ، مغرزها)في وصف الطاووس. (١٥: ٢٧٣:٩شرح النهج  )٣(

  .٧: ٢٤٦:١٧شرح النهج : وینظر. نبات یخضب به: الوسمة. البطن
  .٧٢١:٢مغني اللبیب : ینظر )٤(
  .الظفر والفوز: الفلج). إلى اتباع الحقیخاطب العباد ویحثهم . (٥: ٣٣١:١شرح النهج  )٥(



  ٤٥

  )لـئن مل يكـن عصـاه يف الكـبري وعصـاه يف الصـغري جلرأتـه علـى عيـب النـاس           . وإيم ا
  .)١()اكرب
وقـــد حـــذفت جملـــة ) …لـــم یكـــن عصــاه : (وجملـــة الشــرط هـــي) إن(فــي الـــنص أداة الشـــرط   

الشـرط جوابه ألن الجواب المذكور للقسم فهـو السـابق، ولـم یسـبقهما ذو خبـر، فوجـب حـذف جـواب 
فجرأتـه علـى عیـب النـاس … إن لم یكن عصاه : (لوجود ما یدل علیه، وتقدیر الجملة الشرطیة هو

، كمــا فــي الــنص )٢(، ویشــترط فــي هــذه الهیئــة أن یكــون فعــل الشــرط ماضــیا لفظــا او معنــى)اكبــر
  .یفید المضي) لم یكن(المذكور فإن 

 ً   :)٣()كأن(أو ) لكن (اجلملة االمسية املنسوخة بـ / ثانيا
وهمــا حرفــان یصــیران الجملــة االســمیة البســیطة منســوخة مــن الناحیــة األعرابیــة، ویعمــالن   

، فینصــب كــل منهمــا المبتــدأ اســمًا لــه مشــبهًا بــالمفعول، ویرفــع الخبــر خبــرًا لــه مشــبهًا )٤(فــي ركنیهــا
  .)٥(بالفاعل

عــال فــي باألف" لشــبه هــذه الحــروف ) إن وأن ولیــت ولعــل(وقــد عمــال هــذا العمــل كأخواتهمــا  
  .)٦("االختصاص، وذلك أن هذه الحروف تختص باألسماء

بعـد أي مـن هـذه : ، وقیـل )٧()لعل(و) لیت(وروي عن بني تمیم انهم ینصبون الجزأین بعد   
وذهب الكوفیون إلى أن عمل هذه الحروف مقصور على المبتدأ فقـط، أمـا الخبـر فبـاق .)٨(الحروف

                                                                                                                                       
فـــاِن . ٤٤:٤، وشــرح ابــن عقیــل ٢٥٧، وشــرح عمــدة الحــافظ ٢٢:٩، وشــرح المفصــل ٤٤٤:١الكتــاب : ینظــر )٦(

، وشـرح ٤٤٤:١الكتـاب : ینظـر. سبقا بما یحتـاج خبـرًا فـالجواب المـذكور للشـرط وهـو مغـن عـن ذكـر جـواب القسـم
   .١٥٣، وتسهیل الفوائد ٣٩٣:٢الكافیة 

عائــد علــى اهللا " عصــاه"فــي شــأن مــن یغتــاب غیــره، والضــمیر البــارز فــي الفعــل . (١٠-٩: ٥٩:٩شــرح الــنهج  )١(
  . ٧-٦: ٥٤: ٨شرح النهج : وینظر) تعالى

، وشـرح الوافیـة ٦٥: ١محمد علي النجار واحمد یوسف نجـاتي : معاني القرآن یحیى بن زیاد للفراء، تحـ: ینظر )٢(
  . ٥٢٩:١ ، وشرح جمل الزجاجي٤١٥

  ).٥(في صفحة ) أوالً (تلي  )٣(
  .١٠٣، واللمع ٢٨٠:١الكتاب : ینظر )٤(
  .٣٤٦:١، وشرح ابن عقیل ١٦٩، والمرتجل ١٠٣اللمع : ینظر )٥(
  .٤٢٢:١شرح جمل الزجاجي  )٦(
 األغـاب فـي جـدل األعـراب لألنبـاري"، طبـع مـع ٨٢لمع األدلة في اصول النحو، ابو البركات األنبـاري : ینظر )٧(

  .سعید األفغاني: تحـ" ایضا
  .٢٥٤-٢٥٢لهجة تمیم وأثرها في العربیة الموحدة، غالب المطلبي : ینظر )٨(



  ٤٦

لى هذا . )١(على حاله وال عمل لها به إن األصـل فـي : وقیـل. )٢(ذهـب الـدكتور مهـدي المخزومـيوإ
  .)٣(اسم هذه الحروف أن یكون مرفوعاً 

أمــا حـــال اســـمها وخبرهـــا، فهـــو كحـــال المبتـــدأ والخبــر، ویجـــوز فیهمـــا مـــا جـــاز فـــي المبتـــدأ   
كـأن اخـوك عبـد اهللا، : لـیس لـك ان تقـول: " والخبر، إال أن خبرها الیقـدم علـى اسـمها، قـال سـیبویه

كـان ، ویجوز تقدیمـه علـى اسـمها إذا )٤("أن عبد اهللا اخوك، ألنها التصرف تصرف األفعالك: ترید
ــا، لال ا أو ظرفً ا ومجــرورً كمــا ال یجــوز تقــدیم أحــد معمولیهــا علیهــا، لضــعفها فــي . )٥(تســاع فیهمــاجـارً

  .وهذا بیان الحرفین )٦(العمل
  :وهذا بیان الحرفین

  ): لكنَّ ( -أ  
أن تنسـب لمــا بعـدها حكمــًا مخالفـًا لحكـم مــا قبلهـا، ولــذلك : "وهـو، )٧(حـرف یفیـد االســتدراك  

لكــن زیــدًا قــائم : "فــال یجــوز ان یقــال". )٨(او ضــّد لــه… البــد ان یتقــدمها كــالم منــاقض لمــا بعــدها
  .)٩("ابتداء

  .)١١(، وبساطتها ال تجعلها للتوكید، ومنهم من قال بتركیبها)١٠(واغلب الظن أنها بسیطة
ا عن عملهاوتخفف نونها فت     ، وبتخفیفهـا تـدخل علـى الجملـة االسـمیة والفعلیـة )١٢(لغى وجوبً

والـــذي أراه أن هـــذه األدوات حـــین : " قـــال الـــدكتور إبـــراهیم الســـامرائي. لـــزوال اختصاصـــها بـــاألولى

                                                
  .١٠٢:١وشرح المفصل ] ٢٢مسألة [ ١٧٦:١:االنصاف : ینظر )١(
  .٢٨٥مهدي المخزومي . مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د: ینظر )٢(
  .٨٤نقد وتوجیه : ، وفي النحو العربي٦٤م مصطفى إحیاء النحو، ابراهی: ینظر )٣(
  .٤٤٦و ٤٤٤:١، والمقتصد ١٠٩:٤، وینظر المقتضب ٢٨٠:١الكتاب  )٤(
  .١١١-١١٠:١، وشرح الكافیة ١٠٥، واللمع ١١٠:٤ینظر المقتصب  )٥(
  .١٧٨الحلل : ینظر )٦(
: عـالء الـدین األربلـي، قـدم لـه ، وجواهر األدب في معرفة كالم العـرب، ٤٥٢:١، المقتصد ١٠٣اللمع : ینظر )٧(

  .٢٤١السید محمد مهدي الموسوي 
  .٣٢٢:١مغني اللبیب  )٨(
  .٤٣١:١شرح جمل الزجاجي  )٩(
، واللغة والنحو بین القدیم ٣٢٢:١، ومغني اللبیب ١٦٩، والمرتجل ٤٥١: ١، والمقتصد ١٠٣اللمع : ینظر )١٠(

  .١٧٩والحدیث، عباس حسن 
  . ١٣٦:١، وشرح األشموني ٣٢٨:١اوضح المسالك ، و ٤٥١:١المقتصد : ینظر )١١(
احمد محمود : ، والجامع الصغیر في النحو، ابن هشام، تحـ٣: ٢، واألمالي الشجریة ٤٥٩:١الكتاب : ینظر )١٢(

" الجامغ الصغیر في علم النحو: "محمد شریف سعید الزیبق بعنوان : ، وله تحقیق آخر لـ)١٩٨٠( ٦٣الهرمیل 
)١٩٦٨.(  



  ٤٧

والــراجح أّن األمــر . )١("تخفــف تبتعــد عــن أصــولها وتصــبح مــواد جدیــدة لهــا شــكل جدیــد فــي التعبیــر
  .وسیأتي الحدیث علیها في الفصل الرابع، )أّن (مختلف مع 

" ، فقـــد ال تلحقهـــا)٢(وقــد تلحقهـــا نـــون الوقایـــة، إذا اتصـــلت بیـــاء المـــتكلم، وهـــي غیـــر الزمـــة    
  . الوقایة) نون(و) لكن(نوني : أي. )٣("كراهیة اجتماع األمثال

ا،) اربعـــة وثالثـــین(فـــي الـــنهج، فـــي ) لكـــن(وقـــد وردت الجملـــة االســـمیة منســـوخة بــــ      موضـــعً
  : موزعًة على الصور اآلتیة

  :خبرها مفرد نكرة مخصصة+ اسمها معرفة +لكن  /األولى    
ا في موضع        ): ع(مواضع، ومنها قوله ) أربعة: (، وجامًدا في)واحد(ورد الخبر مشتقً
  .)٤()ال، ولكنكما شريكان يف القوة واألستعانة وعونان على العجز واألود(-١    

  .)٥()طعمة، ولكنه يف عنقك أمانةوإن عملك ليس لك ب(-٢    
، ضـمیر "الكـاف"ضـمیر المخـاطبین : (فـي موضـعین، واسـمها فیهمـا هـو) لكـن(في ما مر     

ـا، خبـر كــل منهمـا فهـو")الهـاء"المفـرد  علــى التـوالي، وفـي األول ضـمیر هــو ) شـریكان، أمانـة: (، أمّ
  .یعود على المبتدأ ویطابقه، أما الثاني فجامد" ألف االثنین"

  : خبرها معرفة جامد+ اسمها معرفة + لكنَّ / ثانیةال    
  ):ع(مواضع منها قوله ) ثالثة:(وردت هذه الجملة في    
  .)٦()وما هي باهلويين اليت ترجو ولكنها الداهية الكربى(    
  ).الداهیة: (وخبرها") الهاء"ضمیر المفردة : (واسمها) لكن(في النص     
  :ملة فعلیةخبرها ج+ اسمها معرفة+ لكن /الثالثة    

  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+ اسمها معرفة+ لكن-أ

                                                
  .٨٨ابراهیم السامرائي . نقد وبناء، د: العربيالنحو  )١(
  .١٠٨:١، والمقرب ٣:٢األمالي الشجریة : ینظر )٢(
  .٤٣٥:١: شرح جمل الزجاجي  )٣(
  .األعوجاج : الضعف، األود: العجز). الكالم موجه لطلحة والزبیر. (٤: ٢٢:١٩: شرح النهج )٤(
وینظـر . ما یطعـم او الـرزق: الطعمة). شعث بن قیسإلى عامله على اذر بیجان األ.(٣: ٣٣:١٤: شرح النهج )٥(

  . ٨: ٧٧:١٦/ ١٦: ٢٤٥:١١/ ٨: ١٢٧:٦شرح النهج 
یعـود علـى حـرب ): هـي(والضـمیر ) الى عامله على الكوفة ابي موسى األشعري. (٩: ٢٤٦:١٧: شرح النهج  )٦(

" الهـونى بالضـم مؤنـث أهـونتصـغیر : "هـي: قـال الشـخ محمـد عبـده. األتئـاد فـي المشـي، والدعـه: الهویني. الجمل
: ٢٤:١٣/ ٨-٧: ٣٣:١٠وینظر شـرح الـنهج ). الهامش( ١٢٢:٣٥نهج البالغة، شرح األستاذ األمام محمد عبده 

٨-٧.  



  ٤٨

ا، منها قوله  )١()ثمانیة عشر: (وردت هذه الجملة في       ):ع(موضعً
  )٢()وهذه حجيت إىل غريك قصدها،ولكين أطلقت لك منها بقدر ماسنح من ذكرها(-١    

 يارهم، ولكنهم وما عن طول عهدهم وال بعد حملهم عميت اخبارهم وصمت د(-٢

  .)٣()سقوا كأسا بدلتهم بالنطق خرسا
٣-) ان يفتح هلم كنوز الذهبان ومعادن  -حني بعثهم -ألنبيائه–سبحانه –ولو اراد ا

  .)٤()جعل رسله اويل قوة يف عزائمهم -سبحانه–ولكن ا … لفعل … العقيان
، "الیــاء"المــتكلم  ضــمیر: (فــي ثالثــة مواضــع، واســمها فــي كــل منهــا هــو) لكــن(فیمــا مــر 
مـــا ســنح، ســـقوا … اطلقــت: (وخبرهـــا فــي كــل منهـــا هــو") اهللا"، لفــظ الجاللــة "هـــم"ضــمیر الغــائبین 

) لكـن(عـاد ضـمیر علـى اسـم  -منهـا–على التوالي، ومن كل خبـر ) كأسا، جعل رسله اولي اجنحة
تر فــي الفعــل ، الضــمیر المســت"ســقى"، واو الجماعــة فــي الفعــل "اطلــق"تــاء المــتكلم فــي الفعــل : (هــو

  " ).هو"وتقدیره " جعل"
  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمها معرفة+ لكن-ب    
  ):ع(مواضع، منها قوله) سبعة:(وردت هذه الجملة في    
وإني إىل لقاء ا ملشتاق وحلسن ثوابه ملنتظر راج، ولكنين اسى أن يلي هذه األمة سفهاؤها (-١    

  .)٥()وفجارها

  .)٦()رض ال اجر فيه، ولكنه حيط السيئات وحيتها حت األوراقفإن امل(-٢
" الیـــاء: "ضــمیر المـــتكلم: (فــي موضـــعین، وأســـمها فــي كـــل منهمــا هـــو) لكـــن(فــي مـــا مــر 

آســــى أن یلــــي هــــذه اآلمــــة ســــفاؤها، یحــــط : (وخبرهــــا فــــي كــــل منهمــــا هــــو") الهــــاء"ضــــمیر المفــــرد 
  ).لكن(م على التوالي، وفي كل خبر ضمیر یعود على اس) السیئات

                                                
  ).١٩م: (ینظر )١(
  . عرض: سنح). الكالم موجه الى معاویة. (٥: ١٨٣: ١٥شرح النهج  )٢(
عدم صعود : صمم الدیار. فیت والتبستخ: ، عمیت)في شأن األموات. (١٤- ١٣:١٥٠:١١شرح النهج  )٣(

  .الصوت من سكانها
  .الذهب الخالص، وهو مما ینبت كالنبات: العقیان. جمع ذهب: الذهبان. ١٨-١٤: ١٥٢: ١٣شرح النهج  )٤(
 .الفاسق:الفاجر. الجاهل وعدیم الحلم: السفیه. ٩-٨:٢٢٥:١٧شرح النهج  )٥(
ـــنهج  )٦( ـــنهج : وینظـــر. یحـــت، یســـقط .یضـــع وینـــزل: یحـــط. ٤-٣: ١٦٨: ١٨شـــرح ال : ٢/ ٤: ٢٢٣: ١شـــرح ال

٨: ١٥٧: ١٣/ ٨: ١٣١: ١٣/ ٣: ٢١١: ١٠/ ٣: ٣٠٧. 



  ٤٩

  .)١(، ولیست بالزمة)نون الوقایة(في النص األول ) لكن(وقد لحقت  
      

  : خبرها جملة شرطیة+ اسمها معرفة+ لكن  -جـ  
  ): ع(هو قوله) واحد(وردت في موضع   
إني اكره لكم أن تكونوا سبابني، ولكنكم لو وصفتم أعمـاهلم وذكـرمت   (  

  .)٢()حاهلم، كان أصوب يف القول
لــو وصـــفتم : (وخبرهــا هــو") الكـــاف"ضــمیر المخــاطبین : (، واســـمها هــو)كــنل(فــي الــنص     

تــاء الفاعــل (ضـمیر مــن الشــرط هــو ) لكــن(وقـد عــاد علــى اســم ) كــان اصــوب فــي القــول…أعمـالهم
  ).وصف(المتصل بالفعل ) للمخاطبین

  
  :)٣(خمففة النون) لكن(  
، وقـد )٤(واو أولـم تسـبقوتلیها جملـة اسـمیة أو فعلیـة، فتكـون حـرف ابتـداء، سـواء سـبقت بـال  

مواضــع، ) تســعة: (مواضــع، والجملــة الفعلیــة فــي) ثمانیـة: (فــي -فــي الــنهج-تلتهـا الجملــة االســمیة 
  ):ع(بالواو االستئنافیة في كل منها ومنها قوله ) لكن(وقد سبقت 

ولو فكروا يف عظيم القـدرة وجسـيم النعمـة لرجعـوا إىل الطريـق وخـافوا عـذاب        (-١  
  .)٥()قلوب عليلةاحلريق، ولكن ال

  ٢-)٦()ولكن احلالل ما أحل ا(.  

  ٣-) على عباده النصيحة مببلغ جهدهم، والتعاون على  -سبحانه-ولكن من واجب حقوق ا
  .)١()إقامة احلق بينهم

                                                
 ).٤٩(في الصفحة ) ٢(مضمون الهامش : ، ینظر) لكن) (نون الوقایة(لقد سبق نص لم تلحق فیه  )١(
 ).قاله لما سمع اصحابه یسبون اهل الشام ایام صفین. (٥-٤: ٢١: ١١شرح النهج  )٢(
 ).٢٠م: (نظری )٣(
 .٣٢٤-٣٢٣: ١مغني اللبیب : ینظر )٤(
 .مریضة: علیلة). في قدرة اهللا تعالى المتجلیة في خلقه. (٩-٨: ٥٥: ١٣شرح النهج   )٥(
  .٧-٦: ٣٠: ١٠شرح النهج  )٦(
  .٩-٨: ٩٢: ١١شرح النهج  )١(



  ٥٠

ولو أن احلق  خلص من لبس الباطل، انقطعت عنه ألسن املعاندين، ولكن يؤخد من هذا ضغث (-٤  
  .)٢()ومن هذا ضغث فيمزجان

ولكن ..…إهنا عرضت على السموات املبنية واألرضني املدحوة…ثم أداء األمانة (-٥  
  .)٣()أشفقن من العقوبة

مخففــة النــون، فـي خمســة مواضــع، تلتهـا فــي الثالثــة األولــى ) لكـن(فـي النصــوص الســابقة   
ـــة اســـمیة، مؤلفـــة مـــن المبتـــدأ والخبـــر وهـــي مـــن (و )الحـــالل مـــا أحـــل اهللا(و) القلـــوب علیلـــة: (جمل

) ضــغث. …یؤخــذ: (جملــة فعلیــة هــي) ٥(و) ٤(علــى التــوالي، وفــي النصــین ) النصــیحة.…واجــب
  .ان استواء دخولها على الجملتین یؤكد الغاءها وهي مخففة. على التوالي) أشفقن من العقوبة(و

  ):كأن(-ب    
، فـــإن كــان)٤(ومعناهــا التشــبیه     مشـــتقًا أو  ، وقیـــل ال تفیــد التشــبیه إال إذا كـــان خبرهــا جامــدًا

  .)٥(جملة أو شبه جملة فمعناها الشك والظن
، وتــأتي نونهــا خفیفــة )٧(المؤكــدة) أن(و) كــاف التشــبیه(مركبــة مــن: ، وقیــل)٦(وهــي بســیطة  

فــذهب الكوفیــون إلــى إلغــاء عملهــا، والــراجح أنهــا كــذلك، فإعمالهــا وتقــدیر ضــمیر الشــأن أســمًا لهــا، 
وقــال البصــریون ببقــاء عملهــا وتقــدیر أســمها ضــمیر . كــهومــا بعــدها خبــرًا لهــا فیــه تكلــف األیســر تر 

  . )١(شأن
وكـــذلك  .الكافـــة، فتلغـــى عـــن العمـــل إذ ال تخـــتص معهـــا بالجملـــة االســـمیة) مـــا(وتلحقهـــا   
  .)٢(أخواتها

                                                
المجادلین : ندینالمعا. خلط الشئ بالشئ وتعسر معرفة الحقیقة: اللبس. ٦-٥: ٢٤٠: ٣شرح النهج  )٢(

  .القبضة من الشئ: الرافضین، الضغث
المخففــة كــال فــي ) لكــن(لقــد أدرجـت الجمــل بعــد . المبســوطة الواســعة: المــدحوة. ٨-٤: ٢٠٣: ١٠شـرح الــنهج  )٣(

  .موضعه من البحث
، ٢٣٤، وجـــواهر األدب ٤٥٢: ١، والمقتصـــد ١٠٣، واللمـــع ١٠٨:٤، والمقتضـــب ٢٨٧: ١الكتـــاب : ینظـــر  )٤(

 .  ١٠٢: ١لمفصل وشرح ا
  .١٣٣: ١، وهمع الهوامع ٢٠٩: ١، ومغني اللبیب ٢٣٤جواهر األدب : ینظر )٥(
  .٢٠٩:١، ومغني اللبیب ٢٣٤، وجواهر األدب ٤٤٨: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٦(
  .١٦٩، والمرتجل ٣١٧: ١، والخصائص٤٧٤: ١الكتاب : ینظر )٧(
  .٤٣٦: ١الزجاجي  ، وشرح جمل]٢٤مسألة[ ١٩٥: ١األنصاف : ینظر )١(
: ، واألزهیة في علم الحروف، علي بن محمد الهروي، تحـ١٦٧: ١، والخصائص ٣٠٦: ٢الكتاب : ینظر )٢(

  .١٠٩: ١، والمقرب ٨٦عبد المعین الملوحي 



  ٥١

، ) ســتة وســتین: (فـي –فــي الــنهج  –) كــأن(وقـد وردت الجملــة االســمیة منســوخة بــ   موضــعًا
  :موزعة على الصور اآلتیة

  :خبرها نكرة أو نكرة مخصصة+ أسمها معرفة+ أنك /األولى    
، جـاء الخبـر مشـتقًا فـي) ثالثة عشر: ( وردت في     : مواضـع، وجامـدًا فـي) تسـعة: (موضـعًا
  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة(

  .)٣()فكأن قلوبكم مألوسة(-١  

  .)٤()كأن ما عمل له واجب عليه.…أن دعي إىل حرث الدنيا عمل(-٢  

  .)٥()أسحموكأنه متلفع مبعجر ……إلبريقوخمرج عنقه كا(-٣

كأنكم نعم أراح هبا سائم .…مايل أراكم عن ا ذاهبني؟……أيها الناس(-٤  
  .)٦()اىل مرعى وبي

" الموصــولة"قلــوب، مــا : (فــي أربعــة مواضــع، وأســمها فــي كــل منهــا هــو) كــأن(فــي مــا مــر     
مألوســة، واجــب، : (منهــا هــووخبرهــا فــي كــل ") الكــاف"، ضــمیر المخــاطبین "الهــاء"ضــمیر المفــرد 

علــى التــوالي، واألخبــار الثالثــة األولــى مشــتقة فــي كــل منهــا ضــمیر یعــود علــى أســم ) متلفــع، نعــم
  .ویطابقه، أما الخبر الرابع فجامد) كأن(

  :خبرها معرفة+ أسمها معرفة+ كأن/ الثانیة    
) ثالثــة: (وجامــدًا فــي) واحــد(مواضــع، جــاء الخبــر مشــتقًا فــي موضــع ) أربعــة: (وردت فــي  

  ): ع(مواضع، منها قوله
فأجتمع القوم على الفرقة وأفرتقوا عن اجلماعة، كأن هم أئمة الكتاب وليس الكتاب (-١  
  .)١()امامهم

                                                
  .مخلوطة بمس الجنون: مألوسة. ٦: ١٨٩: ٢شرح النهج  )٣(
  ).نفسه في شأن رجل مبغض وكله اهللا الى. (٢-١: ١٠٨: ٧شرح النهج  )٤(
مـا تلـف المـرأه رأسـها : مشمول بشيء، المعجر: متلفع) في وصف الطاووس. (١٦-١٥: ٢٧٣: ٩شرح النهج  )٥(

ـــنهج : وینظـــر. أســـود: بـــه، أســـحم : ٨/ ١٨: ١٠٤: ١٦/ ١٥: ١٥٠: ١١/ ٢-١: ٢٤٧: ٧/ ٢: ١٠٨: ٧شـــرح ال
٥-٣: ٣١١.  

/ ٢-١: ٢٤٧: ٧وینظـر شـرح الـنهج . لوبـاءكثیـر ا: الراعـي، مرعـى وبـي: السائم. ٤-٣: ١٠: ١٠شرح النهج  )٦(
١٨: ١٠٤: ١٦/ ٤: ٢٦٨: ٩.  
  ).یخبر عن حال  قوم في زمان آت. (١٧ -١٦: ١٠٤: ٩شرح النهج  )١(



  ٥٢

  .)٢()كأني أراهم قوماً كأن وجوههم اان املطرقة(-٢  
) ، وجـوه"هـم"ضـمیر الغـابین : (فـي موضـعین، واسـمها فـي كـل منهمـا هـو) كأن(في ما مر 

  .جامد) ٢(مشتق، وفي النص ) ١(والخبر في النص ) ائمة، المجان: (ا في كل منهما هووخبره
  :)٣(خبرها جملة فعلیة+اسمها معرفة +كأن  /الثالثة 

  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+ اسمها معرفة +كأن  -أ
  ):ع(موضعا، منها قوله ) تسعة عشر: (وردت هذه الجملة في

وكـأن الصـيحة قـد    .. …ان عليكم رصدا من أنفسكم  -عباد ا–اعلموا (-١
  .)٤()أتتكم

ــذكر الهــال (-٢ فكــاهنم قطعــوا الــدنيا إىل   . …يقطعــون بــه أيــام احليــاة    . …وان لل
  .)٥()اآلخرة

  .)٦()وانتم والساعة يف قرن وكأهنا قد جاءت باشراطها(-٣
میر الغـائبین الصـیحة، ضـ: (في ثالثة مواضع، واسمها في كل منها هـو) كأن(في ما مر 

قــد اتــتكم، قطعــوا الــدنیا، قــد جــاءت : (، وخبرهــا فــي مكــل منهــا هــو")الهــاء"، ضــمیر المفــردة "هــم"
  .ویطابقه) كان(على التوالي، وفي كل خبر منها ضمیر یعود على اسم ) باشراطها
  
  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمها معرفة + كأن -ب
، منها قوله موض) ثالثة عشر: (وردت في     ):ع(عًا
  .)١()وكاني انظر اليكم تكشون كشيش الضباب(-١

  .)٢()كأهنم مل يكونو للدنيا عمارا. …فكفى واعظا مبوتى عاينتموهم (-٢

                                                
شـرح : الـدروع المضـروبة بالمطرقـة، وینظـر: ، المجـان المطرقـة)في وصـف األتـراك(، ٣: ٢١٥: ٨شرح النهج  )٢(

  .٢: ١٨٢: ٩/ ٥-٤: ١٢٥: ٨النهج 
  ).٢١م( :ینظر )٣(
  .العذاب: الصیحة. الرقیب: الرصد. ١١-٦: ٢١٠: ٩شرح النهج  )٤(
  .استحضار الصفات االلهیة، والثناء والدعاء: الذكر. ١٦-١٣: ١٧٦: ١١شرح النهج   )٥(
  .عالماتها: اشراطها. ١٣-١٢: ١١٠: ١٣شرح النهج  )٦(
وهــو . فعـى اذا احتــك بعضـها بـبعضصــوت جلـد األ: الكشـیش). فـي شــأن الخـوارج. (٣: ٣٠٤: ٧شـرح الـنهج  )١(
  .یخبرهم بحالهم عند هزیمتهم) ع(



  ٥٣

  .)٣()النار وال العار، كأنكم تريدون أن تٌكفؤاْ األسالم على وجهه:تقولون(-٣
، "الیــاء"ضــمیر المــتكلم : (فــي ثالثــة مواضــع، وأســمها فــي كــل منهــا هــو) كــأن(فــي مــا مــر 

: وخبرهـا فـي كـل منهـا هـو") الكـاف المتصـل بمـیم الجمـع"، ضمیر المخاطبین "هم"ضمیر الغائبین 
علـى التـوالي، وفـي كـل خبـر منهــا ) أنظـر إلـیكم، لـم یكونـوا للـدنیا عمـارا، تریـدون أن تكفـؤا االسـالم(

  .  ویطابقه) كأن(ضمیر یعود على أسم 
  .ها جملة شرطیةخبر + اسمها معرفة+ كأن-جـ

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٤()وكأن املوت لو أتاك اتاني(

، وقـــد عــاد علـــى اســـم )لــو اتـــاك اتــاني: وخبرهـــا) المــوت: (واســمها هـــو) كـــأن(فــي مـــا مــر 
عائــدان احــدهما مــن الشــرط واالخــر مــن الجــواب، وهــو حســن جمیــل، ولــو عــاد ضــمیر واحــد )كــأن(

  .لكفى
  :خبرها جار ومجرور او ظرف+ معرفة  اسمها+ كأن /الرابعة

  ): ع(منهما قوله ) موضعین: (وردت وخبرها جار ومجرور في
اذا دعــوتكم اىل جهــاد عــدوكم دارت اعيــنكم، كــأنكم مــن املــوت يف  (

  .)٥()غمرة
، )فــي غمــرة: (وخبرهــا هــو") الكــاف"ضــمیر المخــاطبین : (واســمها هــو) كــأن(فــي مــا مــر 

  ):ع(في قوله ) واحد(ع ووردت وخبرها ظرف مكان في موض
  .)١()كأن املعين سواها.. …فالقلوب قاسية عن حظها (

، معنـاه )٢(، وهـو ظـرف مكـان)سـوى: (وخبرهـا هـو) المعنـي: (واسـمها هـو) كـأن(في ما مـر 
  .)٣("بدل"

  :خبرها مفرد مشتق نكرة مخصصة+ اسم نكرة للعموم+كأن  /الخامسة
                                                                                                                                       

  .٩-٧: ٩٩: ١٣شرح النهج )٢(
  . ١٧-١٦: ١٧٩: ١٣شرح النهج  )٣(
   ").ع"الى ابنه الحسن . (٧: ٥٧: ١٦شرح النهج  )٤(
  .٦: ٢٦٣: ١وینظر شرح النهج . شدته: غمرة الموت. ٥-٤: ١٨٩: ٢شرح النهج  )٥(
  .غلیظة، شدیدة: قاسیة. ١: ٢٦٣: ٦شرح النهج  )١(
  .٢٠٧، واسرار العربیة ١٩٠، والمرتجل ٧١٣: ٢، والمقتصد ١٤٤، واللمع٢٠٢: ١الكتاب : ینظر )٢(
  .٣١٠: ٢الكتاب  )٣(



  ٥٤

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٤()كأن كل امرىء منهم إمام نفسه. …ر عندهم ما أنكروا واملنك(

  ).إمام: (وخبرها) كل: (واسمها هو) كأن(في النص 
  :خبرها جملة فعلیة+ أسمها نكرة للعموم+ كأن  /السادسة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت وفعل الخبر الجملة بصیغة الماضي في موضع 
  .)٥()وحدته وخمط حفرتهفكأن كل امرئ منكم قد بلغ من األرض منزل (

  ،)منزل وحدته..قد بلغ:(وخبرها) كل:(واسمها هو) كأن(في النص 
  ):ع(هو قوله) واحد(وردت وخبرها جملة شرطیة في موضع

  .)٦()حتى كأن شيئا لو أصابك اصابين(
ا: (واسمها هـو) كأن(في النص  بهمهـا"وهـو ) شـیئً لـو أصـابك : (، وخبرهـا)٧("أعـم األسـماء وإ

  )أصابني

  / يم خربها على امسهاتقد
  :ورد على صورتین هما

  :اسمها معرفة+خبرها ظرف مكان+ كأن -أ
  ):ع(هو قوله) واحد(وردت في موضع  
وقـد بـاتوا سـجدا    .…فمـا أرى أحـدا يشـبههم مـنكم    " ص"لقد رأيت أصحاب حممـد  (

  .)١()كأن بني أعينهم ركب املعزى من طول سجودهم… وقياما
تقـــدیما ) بــین: (وقــد قــدم علیــه خبرهــا وهــو) ركـــب: (مها هــوواســ) كــأن(فــي الــنص الســابق 

  .جائزا
  :اسمها نكرة مخصصة+ خبرها جار ومجرور+ كأن –ب

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

                                                
  ).في شأن من افترق عنه. (١١-١٠: ٣٨٤: ٦شرح النهج   )٤(
  .قبره: مخط حفرته. ١٠-٩: ٢١٠: ٩شرح النهج  )٥(
  ").ع"یخاطب ابنه الحسن .(٧-٦: ٥٧: ١٦شرح النهج  )٦(
  .١٨٥اللمع  )٧(
  .٤-١: ٧٧: ٧شرح النهج )١(



  ٥٥

أو متمردا .. …أضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر أال فقريا يكابد فقرا،(
  .)٢()كأن بأذنيه عن مسع املواعظ وقرا

  .تقدیما جائزا) بأذنیه: (وقد قدم علیه خبرها وهو) وقرا: (واسمها هو) ن كأ(في النص 

  ):كأمنا(
مواضــع، تلتهـــا فــي كــل منهــا جملـــة ) ســتة: (فــي) مــا(مكفوفــة عــن العمــل بــــ ) كــأن(وردت 

  ):ع(فعلیة ومنها قوله 
  .)٣()ومن عرف العربة فكأمنا كان يف األولني( -١

 وعائها ومعجونة شنأهتا، كأمنا عجنت بريق حية واعجب من ذلك طارق طرقنا مبلفوفة يف(-٢
  .)٤()أو قيئها

فــي موضــعین، وهـي ملغــاة لــذا دخلـت علــى جملــة فعلیـة فــي كــل منهمــا ) كأنمـا(فـي مــا مــر 
  ).كان في األولین، عجنت بریق حیة: (وهي

 ضـــــمري اخلطـــــاب او) اليـــــاء(علـــــى ضـــــمري املـــــتكلم ) كـــــأن(دخـــــول 
  : يف صور خمصوصة) الكاف(

  :خبرها جملة فعلیة+ اسمها مجرور بالباء الزائدة+ المتكلم ضمیر+ كأن-أ
  ): ع(مواضع، منها قوله) خمسة: (وردت في

  .)١()كأني بك يا كوفة متدين مد األديم العكاظي(-١

  .)٢()كأني به وقد سار باجليش(-٢

                                                
  .الصمم عن سماع المواعظ: الوقر. الطاغي المتجاوز للحد: المتمرد. ١٠– ٨: ٢٤٤: ٨شرح النهج  )٢(
  .االتعاظ واالعتبار بما مضى:العبرة . ٩: ١٤٢: ١٨شرح النهج  )٣(
. كراهتها، وبغضها: شنأتها). یة قدمها له االشعث بن قیسفي شأن هد( ١٥-١٤: ٢٤٥: ١١شرح النهج  )٤(

: ٢٠/ ٨: ٢٤٥: ١١/ ١- ١٦: ١٧٧-١٧٦: ١١شرح النهج :  وینظر. ما تقذفه المعدة: اللعاب، القيء: الریق
٤-٣:  ٧٢.  

  .الجلد المدبوغ المنسوب الى عكاظ السوق المعروف: االدیم العكاظي. ٣: ١٩٧: ٣شرح النهج  )١(
: ١٦/ -: ٨٠: ١٥/ ٩: ٤٦: ٩شـرح الـنهج : وینظـر). الكالم في شأن قائـد زنجـي. (٣: ١٢٥: ٨شرح النهج  )٢(

٢: ٢٨٩.  



  ٥٦

، وقــد عــدها )٤(، والتشــبیه عنــد البصــریین)٣(هــو التقریــب عنــد الكــوفیین -هنــا–) كــأن(معنــى 
نهـا ) مـا(عصفور ملغـاة عـن العمـل إذ جعـل ضـمیر المـتكلم كافـًا لهـا، كمـا كفتهـا  ابن عـن عملهـا وإ

، إال أن هـذا )٥(الجـارة للضـمیر زائـدة، كمـا تـزاد فـي المبتـدأ) الباء(دخلت على الجملة الفعلیة وجعل 
وهــو  جملــة اســمیة، مؤلفــة مــن الضـمیر المجــرور بالبــاء الزائــدة) كـأن(القـول یجعــل مــا دخلــت علیــه 

، وضـــمیر )تمـــدین مــد األدیـــم: (الجملــة الفعلیـــة: وخبـــره ،أي) ١(فــي الـــنص ) الكـــاف: (المبتــدأ، أي
علـى ان الـواو زائـدة فیـه ) وقـد سـار بـالجیش: (، وخبـره الجملـة الفعلیـة)٢(في النص " الهاء"الغائب 

  .)٦(جملة اسمیة ولیست فعلیة) كأن(الن ما بعد  -هذا -وقد رد السیوطي رأي ابن عصفور
. ، والحـال انـه سـیحدث فیمـا بعـد-حقیقـة–یشـبه نفسـه بالنـاظر ) ع(واغلب الظن أن األمـام 

ومعنـى . )٧(قال ابن أبـى الحدیـد فـي شـأن هـذا التركیـب، إن المـراد منـه التعبیـر عمـا لـم یحصـل بعـد
). كأنــه قــد ســار بــالجیش(و ) تمــدین مــد األدیــم العكــاظي -یــا كوفــة-كأنــك : (هــذین النصــین هــو

أن هـــذا اإلخبـــار مـــن خصوصـــیات المـــتكلم، أمـــا البـــاء فشـــأنها فـــي ) یـــاء المـــتكلم(ى المـــراد بــــوالمعنـــ
، وال یمكـن للمعنـى المـراد إظهـاره مـن قبـل )٢(والواو زائدة في النص . شأنها في غیره -هنا-الزیادة

 ،)كــأن(اســم  -هنــا–وال یمكــن أن یعــد ضــمیر المــتكلم . المــتكلم ان یفــي بــالغرض اال بهــذا التركیــب
كـأني وقـد (وال ) كـأني تمـدین: (ألن الخبر في كل من النصین السابقین لیس هو االسـم، فـال یصـح

  ).سار
خبرهــا جملــة + جــار ومجــرور فــي موضــع الحــال+ اســمها ضــمیر المخــاطبین+ كـأن -ب

  :فعلیة
  ):ع(، منهما قوله )موضعین: (وردت في

  .)١()قد نشبت فيكمواعلموا ان مالحظ املنية حنوكم دائبة، وكأنكم مبخالبها و(
المتصـــل بعالمـــة الجمـــع " الكـــاف"ان ضـــمیر الخطـــاب : فـــي الـــنص الســـابق یســـتقیم القـــول  

: وقد عاد من خبرهـا الضـمیر المجـرور فـي) قد نشبت فیكم: (وان خبرها هو) كأن(هو اسم " المیم"
) كـأن(اسـم ففـي موضـع الحـال مـن ) بمخالبهـا: (، على اسمها وطابقه، والواو زائدة، أما قوله)فیكم(

                                                
  .٧٧: ٤، واالشباه والنظائر  ٢١٠: ١، ومغني اللبیب ٤٤٩-٤٤٨: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٣(
  .٧٨: ٤االشباه والنظائر : ینظر )٤(
  .٧٨: ٤، واالشباه والنظائر ٢١٠ :١، ومغني اللبیب ٤٤٨: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٥(
  .٧٩: ٤االشباه والنظائر : ینظر )٦(
  .٨٩: ٩شرح النهج : ینظر )٧(
. جــادة فــي مســیرها نحــوكم: دائبــة. منبعــث نظــر المــوت او موضــعه: ، مالحــظ المنیــة٦: ٥: ١١: شــرح الــنهج )١(

  . ٧: ٢٠٩: ٩شرح النهج : وینظر



  ٥٧

وهــو توجیــه الســـیوطي ). وقــد نشـــبت فــیكم -فــي حــال كـــونكم بمخالــب المنیــة –وكــأنكم : (والمعنــى
، وقــد اخترنــا منهــا مــا الءم هــذا )٣(، وثمــة آراء أخــرى فــي توجیــه مثــل هــذا الــنص)٢(لــنص مشــابه لــه

  .النص في ضوء معناه
  :برها جار ومجرورخ+ اسمها مجرور بالباء الزائدة"+ الیاء"ضمیر المتكلم + كأن -جـ

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٤()كأني مبسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث ا عليها العذاب(

، )كجؤجـؤ: (وهو مجـرور بالبـاء الزائـدة، وخبرهـا هـو) مسجد: (واسمها هو) كأن(في النص 
  ).أ(وقد ذكرنا وظیفة ضمیر المتكلم في الصورة 

  
  :خمففة النون) كأن(

مواضع، تلتها فـي كـل منهـا جملـة فعلیـة، وقـد ) ستة: (ة، وقد وردت في النهج فيوهي ملغا
، وفصـل )٥(مواضـع، ویغلـب الفصـل بـه) خمسـة(فـي ) قـد(فصل بینها وبین الجملة الفعلیة بـالحرف 

  ):ع(ومنها قوله ). واحد(في موضع  )٦()لم(بینهما بـ 
  .)٧()فكأن قد اتاكم بغتة… فإن املوت هادم لذاتكم(-١

  .)١()كأن قد وردت  األظعان(-٢

  .)٢()وما ادبر فكأن مل يكن(-٣

                                                
  ".كأنك بالدنیا لم تكن باآلخرة لم تزل"و ، والنص ه٨٠: ٤االشباه والنظائر : ینظر )٢(
  .٨٢-٧٧: ٤، واالشباه والنظائر ٢١١ -٢١٠: ١مغني اللبیب : ینظر )٣(
  .صدرها: جؤجؤ السفینة). في شأن اهل البصرة. ( ٦-٥: ٢٥١: ١: شرح النهج )٤(
  .١٤٨: ١، وشرح االشموني ٣٧٩: ١، واوضح المسالك ٢٢٠االزهیة : ینظر )٥(
  . ١٤٨: ١وشرح االشموني . ٣٧٩: ١المسالك اوضح : ینظر )٦(
  .فجأة: بغتة. ١٣-٧: ٥: ١٣شرح النهج  )٧(
جمع ظعینة وهو الهودج تركب فیه المرأة، عبر فیه عن المسافرین في : االظعان. ٥: ٩٠: ١٦: شرح النهج )١(

: ١١١: ١٣/ ١٥: ٢٥٧: ١١/ ١٢: ٣٤٦: ٦شرح النهج : وینظر. طریق الدنیا الى االخرة وهم في غایة سیرهم
٩.  
  .٢: ٣٦٣: ١٨شرح النهج  )٢(



  ٥٨

مخففـة مـن الثقیلـة، ملغــاة عـن عملهـا، ولهـذا دخلــت علـى الجملـة الفعلیــة ) كــأن(فـي مـا مـر 
) لـم(، وبــ )٢(و ) ١(والجملة بعـدها فـي النصـین ) كأن(بین ) قد(في المواضع الثالثة، وقد فصل بـ

  ).٣(في النص 
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  ٦٣

، وقـد حـد سـیبویه الفعـل )١(القصد بالجملة الفعلیة، ما صدرت بالفعل یلیه الفاعل مسنًدا إلیـه
ولـم یقـع،  وأمـا الفعـل فأمثلـة أخـذت مـن لفـظ أحـداث األسـماء، وبنیـت لمـا مضـى، ولمـا یكـون" :بقولـه

وهمــا مطردتــان . الحــدث والــزمن: فتبــین أن الفعــل ذو داللتــین همــا. )٢("… ومــا هــو كــائن لــم ینقطــع
  . )٣(في حد النحاة للفعل

  
مــا أنبــأ عــن حركــة : "فكــان حــدهم لــه، هــو. وقــد أنكــر األصــولیون داللــة الفعــل علــى الــزمن  
  .)٥(حدا للفعل) ع(، وهو ما وضعه االمام علي )٤("المسمى

  
لتبـــادر إلـــى ). كتـــب: (لـــراجح أن الفعـــل بصـــیغته المســـتقلة ال یـــدل علـــى الـــزمن، فلـــو قلنـــاوا  

فـإذا . ولكنـه خلـو مـن الداللـة الزمنیـة. الذهن مدلول هذا الفعل، وفهم أن األمر یتعلـق بعملیـة الكتابـة
إذا : (، تبـادر إلـى الـذهن أن الحـدث قـد وقـع فـي زمـن مضـى، أو قلنـا)كتب علي الدرس أمـس: (قلنا

  .، تبادر إلى الذهن أن الحدث لم یقع، وقد یقع مستقبالً )كتب علي الدرس فهمه
والیـه ذهـب األسـتاذ إبـراهیم . من هذا یتضح أن السیاق هـو الـذي یعطـي الفعـل داللـة زمنیـة

إن الفعـل العربـي ال یفصـح عـن الزمـان بصـیغه، و إنمـا یتحصـل الزمـان مـن بنـاء : "السامرائي بقولـه
وقــال بــه . )٦("علــى زیــادات تعــین الفعــل علــى تقریــر الزمــان فــي حــدود واضــحة الجملــة، فقــد تشــتمل
  .)٧(غیره من المحدثین

  .)٨("الزمن النحوي: "ویسمى الزمن الذي یقرره سیاق الكالم في الفعل  
    

  
                                                

، ٢١-٢٠، والمرتجل ١٣٢عبد الحسین المبارك . د: ، واخبار ابي القاسم الزجاجي، تحـ٨٩اللمع : ینظر )١(
  .٤٢٠: ٢اللبیب ، ومغني ٤٢، ومفتاح العلوم ١١واسرار العربیة 

  .٢: ١الكتاب  )٢(
، والحدود ٧٤، والمسائل العسكریات ٥٣- ٥٢مازن المبارك . د: االیضاح في علل النحو، الزجاجي، تحـ: ینظر )٣(

  .٢٤٣، والمفصل ٩٨: ٣، والخصائص ٣٨في النحو، الرماني 
  .١٤٥البحث النحوي عند االصولیین  )٤(
  .٢٧: ١االشباه والنظائر : ینظر )٥(
  .٢٤زمانه وابنیته : الفعل )٦(
الزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة : م١٩٨٩ -الجزء الثالث-، ومجلة الضاد ٢١-١٩اسناد الفعل : ینظر )٧(

التقسیم الصرفي للكلمة : م١٩٩٠ -العدد الخامس-، ومجلة االستاذ ١٣٧فاضل مصطفى الساقي . العربیة، د
  .٩٥صباح عباس السالم . العربیة، د

  .٥٢-٤٩: ١النحو الوافي : ، وینظر٢٤٠تمام حسان . معناها ومبناها، د: للغة العربیةا )٨(



  ٦٤

، أو )٢(ویـأتي اسـما صـریحا أو ضـمیرا. )١("ألن الرفـع علـم الفاعلیـة. "وحكم الفاعل هو الرفـع
  :وللضمیر إذا جاء مستترا حكمان، )٣(مصدرا مؤوال

أنـا، نحـن، : (، وتقـدیره)أنیـت: (مستتر وجوبا، وذلك  في المضارع المبدوء بأحـد أحـرف -١  
  .)٤()هو، أنت وأنت

  .)٥()هو: (، وتقدیره)فعل: (مستتر جوازا، وذلك في الماضي نحو -٢
ال یقــع فــي الكــالم والفعــل : "قــال األســتاذ أحمــد الجــواري. )٦(واألصــل فــي األفعــال هــو البنــاء

إال مسندا، وال یكون لمعنى أو مكان آخر غیر اإلسناد، وهو من أجـل ذلـك ال یسـتحق االعـراب فـي 
أكثر أحواله، بل ان معناه وموقعه من الكالم یشبه من بعض الوجوه معنـى الحـرف، ألنـه یؤدیـه فـي 

  .)٧("ما سواه
ولكنــه یكــون . )٨(ألســماءوقــد خــرج الفعــل المضــارع  عــن هــذا األصــل، فــأعرب لمضــارعته ا

ونـــون جمــع االنـــاث، شــرط مباشـــرته  -بنوعیهــا-علــى األصــل فیمـــا لــو اتصـــلت بــه نـــون التوكیــد 
  .)٩(إیاهن
  .)١٠(إن للجملة الفعلیة أهمیة في اللغة العربیة، حیث شغلت حیزا كبیرا فیها 

– وســآتي اآلن إلــى الحــدیث علــى الجملــة الفعلیــة، مــن خــالل النصــوص الــواردة فــي الــنهج
مـن حیـث األصـالة والتعـدي واللـزوم والبنـاء للمعلـوم والمجهـول والتمـام والنقصـان  –حسـب صـورها

بتلــك  –فــي هــذا الشــأن مــن أحكــام–وربــط مــا وضــعه النحــاة . والتقــدیم والتــأخیر، والــذكر والحــذف
  .النصوص

) ســـبعة وثالثـــین ومـــائتین وســـتة آالف: (فـــي الـــنهج، فـــي -هنـــا–وقـــد وردت الجملـــة الفعلیـــة 
  :ضع موزعة على النحو اآلتيمو 

  :اجلملة ذات الفعل التام املبني املعلوم 
                                                

  .١٨المفصل  )١(
  . ١٨٠، وشرح قطر الندى ٧٦: ١شرح المفصل : ینظر )٢(
  .١٨٠شرح قطر الندى : ینظر )٣(
  .٥٦شرح عمدة الحافظ : ینظر )٤(
  .نفسه )٥(
  .٣١٥أسرار العربیة : ینظر )٦(
  .٩٧احمد عبد الستار الجواري . د نحو التیسیر، )٧(
  .٢٢، والمرتجل ١٤١، ولمع األدلة ٢٤٥، والمفصل ٢١٦-٢١٥، واللمع ٤٠٩، ٣: ١الكتاب : ینظر )٨(
  .٣٤١، وشرح الوافیة ١٠٧، ولمع األدلة ٨٣: ٣وما بعدها، والخصائص  ١٩٩: ٢األصول في النحو : ینظر )٩(
  .١٠٩براهیم السامرائي ا. العربیة بین أمسها وحاضرها، د: ینظر )١٠(



  ٦٥

  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ
مـاال یبنـى منـه اسـم "وعالمتـه، أنـه . )١(هو ما یلزم فاعله، ویكتفـي بـه، فـال یتعـداه إلـى غیـره         

  . )٢("مفعول، وال یصح السؤال عنه بأي شيء وقع
ـــه غیـــر خارجـــة عـــن عالقـــة الوصـــف الـــالزم إن الفعـــل الـــالزم هـــو مـــا كا   نـــت عالقتـــه بفاعل

) واحــــد وعشـــرین وثمانمائــــة وألــــف : (فـــي –فـــي الــــنهج  –وقــــد وردت هـــذه الجملــــة . )٣(بالموصـــوف
موضـع، وبصـیغة المضـارع ) تسـعة وعشـرین ومائـة وألـف: (موضع، جاء فعلها بصیغة الماضي في

  .موضع) أثنین وتسعین وستمائة: (في
  :)٤(الفعل الالزم بصیغة الماضي الجملة ذات/أوال
  ):ع(قال 

  .)٥()وانا المراء الكالم، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا هتدلت أغصانه(-١

  .)٦()من كثر خطؤه قل حياؤه(-٢

  .)٧()بأوليته وجب أن ال أول له(-٣
: وفاعـــل كــــل منهـــا هــــو) تنشـــب، تهــــدل، كثـــر، قـــل، وجــــب: (فیمـــا مـــر خمســــة أفعـــال هــــي

فالفاعــل فــي الجمــل األربعــة األولــى . علــى التــوالي)حیــاء، أن ال أول لــه عــروق، أغصــان، خطــأ،(
ضــمیر الشـــأن : (المخففــة مــن الثقیلـــة، واســمها) أن(اســم صــریح، وفــي الجملـــة األخیــرة مــؤول مـــن 

) أن(، وســـیأتي الحـــدیث علـــى )ال أول لـــه: (، وخبرهـــا الجملـــة االســـمیة المنفیـــة)انـــه: المحـــذوف أي
  .المخففة في موضعه

فــال یحــذف أبــًدا، بــل یكــون - )١(ن الفاعــل جــزء مــن الفعــل، إذ البــد للفعــل مــن فاعــلوبمــا أ
ا فـــي فعلـــه وأغلــب الظـــن أن هـــذا التــرابط بـــین الفعـــل وفاعلــه هـــو مـــا یمنــع مـــن مجـــيء . )٢(مســتترً

  . )٣(ال یأتي جملة ألنه محكوم علیه، والمحكوم علیه یكون مفرًدا ال جملة: الفاعل جملة، وقیل
                                                

، والتعریفات ٥٦علي توفیق الحمد : ، والمفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، تحـ١٤: ١الكتاب : ینظر )١(
  .١٩٨، ودروس التصریف، محمد محیي الدین عبد الحمید ١٦٧

  .٢٩٩: ١شرح جمل الزجاجي  )٢(
  .٦٥احمد عبد الستار الجواري . نحو الفعل، د: ینظر )٣(
  ).١م: (ینظر )٤(
  .تعلق: تنشب. ٥-٤: ١٢: ١٣شرح النهج  )٥(
  .٥: ٢٦٤: ١٩شرح النهج  )٦(
  ).هو اهللا تعالى. (٤- ٣: ٦٩: ٧شرح النهج  )٧(
  .٣٣٧: ١، والمقتصد ١٣٧، واخبار ابي القاسم ٨٩، واللمع ٢٤٣: ٢الكتاب : ینظر )١(



  ٦٦

ا االرتبــاط هــو مــا یمنــع مــن تقــدیم الفاعــل علــى فعلــه، فــإذا ورد االســم مقــدما والــراجح أن هــذ
  .)٤(على الفعل عد مبتدءا، وما بعده خبر عنه

  : )٥(الجملة ذات الفعل الالزم بصیغة المضارع/ثانیا
  ):ع(قال  
  .)٦()فارعوا عباد ا ما برعايته يفوز فائزكم( - ١

  .)٧()ويكثر فيه الزلزالعباد ا إحذروا يوما تفحص فيه األعمال ( - ٢

  .)٨()حيمن حوم الرياح.…إن الفنت إذا أقبلت شبهت( - ٣

  .)٩()قبل أن خيمد العمل. …فاعملوا وانتم يف نفس البقاء( - ٤

  .)١٠()فيستوي الصانع واملصنوع.. …ال يقال كان بعد أن مل يكن ( - ٥
: ، وفاعــل كــل منهــا هــو)یفــوز، یكثــر، یحــوم، یخمــد، یســتوي: (فیمــا مــر خمســة أفعــال هــي

  .على التوالي) ، العمل الصانع"نون النسوة"فائز، الزلزال، الضمیر (
ـــــه-إن الفعـــــل الـــــالزم  ـــــه مـــــن  -وان كـــــان مكتفیـــــا بفاعل ـــــر المفعـــــول ب یعمـــــل فیمـــــا هـــــو غی

یفـــوز، : (والفعـــالن). حـــوم(فـــي المفعـــول المطلـــق ) یحـــوم: (وقـــد عمـــل الفعـــل الـــالزم. )١١(الفضـــالت
) یخمــد: (والفعــل. بنــي علــى الســكون التصــاله بنــون النســوةفم) یحــوم: (مرفوعــان، أمــا الفعــل) یكثــر

، شــرط أن ال تســبق )١(المصــدریة، وقــد عملــت فیــه النصــب الختصاصــها بالفعــل) أن(منصــوب بـــ 
والفعـــل . )٢(فـــان ســـبقت بـــه كانـــت مخففـــة مـــن الثقیلـــة -كمـــا فـــي الـــنص–) العلـــم(بفعـــل مـــن أفعـــال 

                                                                                                                                        
  .٣٣٧: ١المقتصد : ینظر )٢(
  ].٢٠٣امالء [ ٩٨٢: ٢امالي ابن الحاجب : ینظر )٣(
  .٣٣٥، ٣٢٨-٣٢٧: ١المقتصد : ینظر )٤(
  ).٢م: (ینظر )٥(
  .٧: ١١١: ١٣شرح النهج  )٦(
  .الهول والبلیة والشدة: الزلزال. ٥-٤: ٢١٠: ٩شرح النهج  )٧(
  .ابهمت: شبهت. ١٤-١٣: ٤٤: ٧شرح النهج  )٨(
  .یسكن: یخمد. ي الرئة وفمهالریح تدخل وتخرج من انف الحي ذ: النفس. ٤-٣: ٣٠٧: ١٣شرح النهج  )٩(
  .المخلوق: الخالق، المصنوع: الصانع). في شأن اهللا تعالى. (٥-٤: ٨٧: ١٣شرح النهج  )١٠(
  .٩٤، ولمع االدلة ١٣٥- ١٣٤، والحلل ٢٥٨المفصل : ینظر )١١(
  .٣٢٨، واسرار العربیة ٤٠٧: ١الكتاب : ینظر )١(
  .٢٢٨، وتسهیل الفوائد ٣٤٤شرح الوافیة : ینظر )٢(



  ٦٧

إذ لــم یـرد بالفــاء إشــراك مــا بعــدها . ا بعــد نفــيمضــمرة بعــد الفـاء، لوقوعهــ) أن(منصــوب بـــ ) یسـتوي(
ال یكــون : (-بــذلك–فیكــون التقــدیر . )٣(مــع مــا قبلهــا، لــذلك یتحــول المعنــى فیمــا بعــدها إلــى االســم

سـبب لمـا بعـدها فـي  ) الفـاء(فمـا قبـل ). بكونه بعد أن لـم یكـن فاسـتواء بـین الصـانع والمصـنوع: قول
وذهــب الكوفیــون الــى . الســببیة، كمــا قــال البصــریون) لفــاءا(بعــد ) أن(وال یجــوز إظهــار . )٤(المعنــى

  .)٥(خالف ما بعدها لما قبلها: أن الفعل بعدها منصوب بالخالف، أي
  

  :الجملة ذات الفعل المتعدي-ب  
ویصـلح بنـاء اسـم المفعـول . )٦(هو الفعل الذي ال یكتفي بفاعله بل یجاوزه فیطلب مفعـوال بـه

  )٧(وقع؟بأي شيء : ویصح السؤال عنه. منه
وهـو منصـوب لزیادتـه . )٨("تتوقـف عقلیـة الفعـل مـع ذكـر الفاعـل علیـه: "فالمفعول به هـو مـا

  .)٩(على ركني االسناد، فأوثر بأخف وجوه األعراب
واصــل ترتیــب الجملــة . ، كمــا یــأتي صــریحا أو ضــمیرا أو مــؤوال)١٠(ویــأتي المفعــول بــه جملــة

ترتـــب األلفـــاظ یكـــون "فــــ. )١١(الفاعـــل ثـــم المفعـــول بـــهذات الفعـــل المتعـــدي أن یكـــون الفعـــل أوًال یلیـــه 
  .)١٢("حسب ترتب المعاني في الذهن

  :في النهج، على النحو اآلتي –هنا-وقد جاءت الجملة ذات الفعل المتعدي 
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد/ أوال
  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ-١

ثمانیــة عشــر : (موضــع، جــاء الفعــل بصــیغة الماضــي فــي) وســتین وألفــيواحــد : (وردت فــي
  .موضع) ثالثة وأربعین وسبعمائة: (موضع، وبصیغة المضارع في) وثالثمائة وألف

                                                
  .٧-٦: ٢، والمقتضب ٤١٨: ١الكتاب : ینظر )٣(
  .٣٤٨، وشرح الوافیة ٢٨-٢٧جواهر االدب : ینظر )٤(
  ].٨٠امالء [ ٦٠٠: ٢، وامالي ابن الحاجب ]٧٦مسألة [ ٥٥٧: ٢، واالنصاف ٢٢١- ٢٢٠اللمع : ینظر )٥(
  .٨٣، وتسهیل الفوائد ٥٦، والمفتاح في الصرف ١٤: ١الكتاب : ینظر )٦(
  .١١٤: ١مقرب ال: ینظر )٧(
  ].٤١امالء [ ٥٩٣: ٢امالي ابن الحاجب  )٨(
  .٣٠٤شرح عمدة الحافظ : ینظر )٩(
  .٤٦٠: ٢مغني اللبیب : ینظر )١٠(
  .٣٣٠: ١، والمقتصد ٤١: ١الكتاب : ینظر )١١(
  .٨٦القیاس في اللغة العربیة، محمد الخضر حسین  )١٢(



  ٦٨

ھ وھو بصیغة  -أ ي مفعول الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إل
  :)١(الماضي

  ):ع(قال 
  .)٢()عت عظمته العقولاحلمد  الذي احنسرت األوصاف عن كنه معرفته، ورد(-١

اكتسبوا …ومتجر اولياء ا…مسجد أحباء ا … ن الدنيا دار صدق ملن صدقهاا(-٢
  .)٣()فيها الرمحة

  .)٤()فأماتوا منها ما خشوا أن مييتهم. …ن اولياء ا هم الذين نظروا إىل باطن الدنياا(-٣

  .)٥()هاصادفتموها جائال خطام. …فما احلولت لكم الدنيا يف لذهتا(-٤

٥-) من كـذب  : ")٦()على عهده، حتى قام خطيباً فقال" ص"وقد كذب على رسول ا
  .)٧("علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

: وفاعــل كـل منهــا هــو). ردع، اكتسـب، خشــي، صـادف، قــال: (فیمـا مــر خمسـة أفعــال هــي
. علــى التــوالي) مســتترا" الهــاء"فــي ثالثــة مواضــع، ضــمیر المفــرد " الــواو"عظمــة، ضــمیر الجماعــة (

، "الهـاء"العقـول، الرحمـة، أن یمیـتهم، ضـمیر المفـردة : (وقد تعدى كل فعل منها إلـى مفعـول بـه هـو
  .على التوالي...") من كذب علي"مقول القول 

واجــــب، إذ ال یجـــــوز تـــــأخیر ) ٤(و ) ٣(و ) ٢(ان ترتیــــب أجـــــزاء الجملــــة فـــــي النصـــــوص 
وهــو واجــب أیضــا . )١(ضــمیرا متصــال بالفعــل فــي كــل منهــاالفاعــل بعــد المفعــول بــه لمجــيء الفاعــل 

  ).١(الستتار الفاعل في فعله، وجائز في النص ) ٥(في النص 

                                                
  ).٣م: (ینظر )١(
  .الجوهر والحقیقة: الكنه. رتدا: انحسر. ٣: ١٨١: ٩شرح النهج  )٢(
  .١٢-١٠: ٣٢٥: ١٨شرح النهج  )٣(
  .٤-٣: ٧٧: ٢٠شرح النهج  )٤(
الزمام وهو ما یقاد : الخطام. مرتفعا ومضطربا: جائال. حلیت وحسنت: احلولت. ٦-٤: ١١٧: ٧شرح النهج  )٥(

  .به
  .٧-٦: ٣٨: ١١شرح النهج  )٦(
، بعنایة "بشرح النووي"بو الحسین بن الحجاج بن مسلم القشیري ا: صحیح مسلم: ورد هذا الحدیث الشریف في )٧(

: ١محمد فؤاد عبد الباقي : ، وسنن ابن ماجة، الحافظ ابو عبد اهللا القزویني، تحـ٦٦: ١محمد محمد عبد اللطیف 
١٣.  



  ٦٩

  
الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ وھو بصیغة -ب

  :)٢(المضارع
  ):ع(قال 

  .)٣()أما انه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن، يأكل ما جيد(-١

  .)٤()واعلموا ان الشيطان إمنا يسين لكم طرقه لتتبعوا عقبه(-٢

  .)٥()حتى يهزوا مناكبهم ذلال.…وولده أن يثنوا اعطافهم حنوه" ع"ثم أمر آدم (-٣

  .)٦()وسأمسك األمر ما استمسك(-٤
  

: ، وفاعـــل كـــل منهـــا هـــو)یأكـــل، تتبـــع، یثنـــي، یهـــز، امســـك: (فیمـــا مـــر خمســـة أفعـــال هـــي
) مسـتترا" أنـا"في ثالثة مواضع، ضـمیر المـتكلم " الواو"تترا، ضمیر الجماعة مس" هو"ضمیر المفرد (

علـــى ) ، عقـــب، أعطـــاف، مناكـــب، األمـــر"الموصـــولة"مـــا : (ولكـــل منهـــا مفعـــول هـــو. علـــى التـــوالي
فــال . خافضــة لمــا بعــدها) الــالم(، الن )الــالم(مضــمرة بعــد ) أن(منصــوب بـــ) تتبــع: (والفعــل. التــوالي

) ال تبـــاع: (، فیـــؤول مـــا بعـــدها باالســـم كـــي یســـتقیم الخفـــض، أي)٧()أن(مار یصـــح الكـــالم إال بإضـــ
  فیما . )٩(بعد هذه الالم) أن(وقد جوز البصریون إظهار . )٨(التعلیلیة) الم كي(وتسمى 

  
مضـمرة ) أن(منصـوب بــ) یهـز(والفعـل .  )١(نفسـها) الـالم(ذهب الكوفیـون إلـى أن ناصـب الفعـل هـو 

بمعنــى ) حتـى(وتـأتي  -كمـا فـي الــنص– )٣(ون مـا بعـدها فعــًال للمسـتقبلشـرط أن یكــ. )٢()حتـى(بعـد 
                                                                                                                                        

  .١٦٤-١٦٣: ١، وشرح جمل الزجاجي ١٥٨شرح الوافیة : ینظر )١(
  ).٤م: (ینظر )٢(
  .واسعها وكبیرها: مندحق البطن. الواسع: الرحب. ٤- ٣ :٥٤: ٤شرح النهج  )٣(
  .یسهل وییسر: یسني. ٤: ٤٧: ٩شرح النهج  )٤(
یعود على بیت ) نحوه: (والضمیر المضاف في. هو اهللا تعالى: االمر. ١٦، ١٤-١٣: ١٥٦: ١٣شرح النهج  )٥(

  .سهال منقادا: ذلال. مجتمع رأس العضد والكتف: المنكب. اهللا في مكة
  .١١: ٢٩١: ٩رح النهج ش )٦(
  .٢٢٥، واللمع ٨-٦: ٢، والمقتضب ٤٠٨: ١الكتاب : ینظر )٧(
  .٣٧٢، وجواهر االدب ٢٣٣اخبار ابي القاسم : ینظر )٨(
  .٣٥١، وشرح الوافیة ٤٠٨: ١الكتاب : ینظر )٩(
  .٣٨-٣٧، وجواهر االدب ]٧٩مسألة [ ٥٧٥: ٢، واالنصاف ٩٢-٩١الحلل : ینظر )١(
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، وهي تعلیلیة تجر مـا بعـدها، فهـو مـؤول باالسـم مـع )٤()إلى أن(أو بمعنى  -كما في النص–) كي(
ـــــى هـــــز: (، أي)٥(المضـــــمرة) أن( ـــــد البصـــــریین) أن(، وال یجـــــوز إظهـــــار )حت وذهـــــب . )٦(بعـــــدها عن

  .)٧(نفسها) حتى(ـالكوفیون إلى ان الفعل منصوب ب
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة-٢
رف -أ اطة ح ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :)٨(الجر
واحـد : (موضـع، جـاء الفعـل فیهـا بصـیغة الماضـي فـي) ثالثة وعشرین ومائة : ( وردت في
  ):ع(موضعا، منها قوله ) وتسعین 

  .)٩()وتشبهوا مبالئكته… بوا إليه دعوته واختار من خلقه مساعا أجا(-١  

  .)١٠()واعلموا عباد ا، أن املتقني ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل اآلخرة(-٢  

  .)١١()بلغ عن ربه معذرا، ونصح ألمته منذرا(-٣  
ضــمیر الجماعــة : (وفاعــل كــل منهــا هــو) تشــبه، ذهــب، نصــح: (فیمــا مــر ثالثــة أفعــال هــي  

ولكـــل منهـــا مفعـــول تعـــدى إلیـــه . علـــى التـــوالي) مســـتترا" هـــو"فـــرد فـــي موضـــعین ضـــمیر الم" الـــواو"
المفعــول  -وكــل مــن الجـار والمجــرور. علــى التـوالي)بمالئكــة، بعاجــل، المـة: (بوسـاطة الحــرف وهـو

  .)١٢(في محل نصب -به

                                                                                                                                        
  .١٠١، واالعراب عن قواعد االعراب ٢٦١، ٢٦: ٣و ٢٠٤: ١، والخصائص ٤١٣: ١الكتاب : ینظر )٢(
  .٢٣٧، وجواهر االدب ١٥٤، واللمع ١٣٦: ١معاني القرآن : ینظر )٣(
  .١٥٤، واللمع ٤١٣، ٤٠٨: ١الكتاب : ینظر )٤(
  .١٠١- ١٠٠، واالعراب عن قواعد االعراب ٣٤٦اسرار العربیة : ینظر )٥(
  .٢٣٠، وتسهیل الفوائد ٤٠٨: ١الكتاب : ینظر )٦(
  ].٨٣مسألة [ ٥٩٧: ٢االنصاف : ینظر )٧(
  ).٥م: (وینظر. ٢٠١، ودروس التصریف ٢٣٠، وجواهر االدب ٥٩٩: ١المقتصد : ینظر )٨(
  .جمع سامع وهو الذي یجیب الدعوة، والسماع طائفة من المؤمنین: سماعا. ٥-٤: ١٢٣: ١شرح النهج  )٩(
  .٨: ١٦٣: ١٥شرح النهج  )١٠(
  ").ص"هو الرسول محمد (، ٨-٧: ٢١٧: ٧شرح النهج  )١١(
  .٣٥٣: ١، والمقتصد ١١٩اللمع : ینظر )١٢(
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،  )١()الــالم(یتعــدى إلــى مفعولــه بنفســه، واالفصــح واألشــهر بحــرف الجــر ) نصــح(والفعــل    
  .)٢("حددلمعنى دقیق م"وذلك 

، منها قوله ) اثنین وثالثین: (وجاء الفعل فیها بصیغة المضارع في   ):ع(موضعًا
  .)٣()فإن الصابرين على نزول احلقائق هم الذين حيفون براياهتم ويكتفوهنا(-١  

  .)٤()لهفيأخذون بقو.." …صاحب رسول ا: "ولكنهم قالوا(-٢  

ويلقي بالطاعة اليه . …طوعا وكرها فتبارك الذي يسجد له من يف السموات واألرض(-٣  
  .)٥()سلما وضعا

ضــمیر الجماعــة : (، وفاعــل كــل منهــا هــو)یحــف، یأخــذ، یلقــي: (فیمــا مــر ثالثــة أفعــال هــي  
برایــات، : (ومفعــول كــل منهــا هــو. علــى التــوالي) مســتترا" هــو"فــي موضــعین، ضــمیر المفــرد " الــواو"

  .     على التوالي) بقول، بالطاعة
ــــى أن حــــرف  -هنــــا–وال بــــد مــــن ان    مــــن غیــــره مــــن –هــــو األكثــــر تعدیــــة ) البــــاء(نشــــیر إل
ـــة مـــن  -األحـــرف ـــنهج، فـــي كـــل موضـــع لهـــذه الجمل لألفعـــال الالزمـــة إلـــى مفعولهـــا كمـــا ورد فـــي ال

  .البحث
  :)٦(الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعولھ بوساطة الھمزة-ب

ثالثـة : (ة الماضـي فـيموضـع، جـاء الفعـل فیهـا بصـیغ) سبعة وتسـعین ومـائتي: (وردت في
  ):ع(موضع، منها قوله ) وتسعین ومائة

  .)٧()هبم أقام احنناء ظهره، وأذهب ارتعاد فرائصه(-١

                                                
، وینظر في تعدي الفعل ٩٢: ١معاني القرآن : ینظر]. ٧٩/ االعراف[  ونصحت لكم : وعلیه قوله تعالى )١(

  .٣٥٦، وشرح شذور الذهب ٢٩٩: ١شرح جمل الزجاجي : بنفسه تارة وبالحرف تارة
  .٦٩نحو الفعل  )٢(
یصونونها ویحفظونها : یكتنفونها. یستدیرون حولها وینظرون الیها: یحفون برایاتهم. ١٠: ٣: ٨شرح النهج  )٣(

  .ویضمونها الیهم
وهو منافق كذاب، ولكن الناس یأخذون ) في شأن احد رواة الحدیث الشریف. (١٢-١١: ٣٨: ١١شرح النهج  )٤(

  .بقوله بحجة انه صحابي
  .٦-٥: ٦٦: ١٣رح النهج ش )٥(
  ).٦م: (وینظر. ٥٧٦: ٢، ومغني اللبیب ٢٣٠، وجواهر االدب ٦٠٢: ١المقتصد : ینظر )٦(
. كنایة عن القوة: كنایة عن الضعف، واالقامة: واالنحناء"). ص"هم آل الرسول . (٦: ١٣٨: ١شرح النهج  )٧(

  .خوفجمع فریصة وهي لحمة بین الكتف والصدر، ترتعد عند ال: الفرائص
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… الذين احتلبوا درهتا…  وال تغركم احلياة الدنيا كما غرت من  كان قبلكم(-٢
  .)١()وافنوا عدهتا، وأخلقوا جدهتا

ضـمیر المفـرد : (وفاعل كـل منهـا هـو) قأقام، اذهب، افنى، اخل: (فیما مر أربعة أفعال هي
ـــواو"مســـتترا فـــي موضـــعین، ضـــمیر الجماعـــة " هـــو" واصـــل هـــذه . علـــى التـــوالي) فـــي موضـــعین" ال

: ثـم جـيء بهمـزة التعدیـة، فعـدت كـًال منهـا إلـى مفعولـه، وهـو) قام، ذهـب، فنـي، خلـق: (األفعال هو
  .على التوالي) انحناء، ارتعاد، عدة، جدة(

  ):ع(موضع، ومنها قوله ) أربعة ومائة(یغة المضارع في وجاء الفعل فیها بص
ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افرتضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ يف (-١

  .)٢()وجوهها ويوجب بعضها بعضا

  .)٣()فان البغي والزور يوتغان املرء يف دينه ودنياه ويبديان خلله عند من يعيبه(-٢
یعــض، ضــمیر : (، وفاعــل كــل منهــا هــو)یوجــب، یوتــغ، یبــدي: (هــيفیمــا مــر ثالثــة أفعــال 

فعـدیت بـالهمزة ثـم اشــتق ) وجـب، وتـغ، بــدا: (واصـلها. علــى التـوالي) فـي موضـعین" األلـف"االثنـین 
  .على التوالي) بعضا، المرء، خلل: (منها المضارع، فاخذ كل منها مفعوال هو

ـ اطة تض-ج ھ بوس ى مفعول دي ال ل المع ة ذات الفع عیف الجمل
  :)٤(عین الفعل

ــــة وســــبعین: (وردت فــــي أربعــــة : (موضــــعا، جــــاء الفعــــل فیهــــا بصــــیغة الماضــــي فــــي) ثالث
  ):ع(موضعا، منها قوله ) وخمسین
  .)٥()قدر األرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة(-١

  .)٦()وسهل به احلزونة… فرتق به املفاتق. …أرسله بالضياء(-٢

                                                
: الجدة. مقدار ما یعد منها ومبلغه: عدتها. لبنها او كثیره: حلبوا، درتها: احتلبوا. ١٨-١٧: ٥: ١٣شرح النهج  )١(

  .وجه االرض
  .مختلفها: وجوهها. تتساوى وتتماثل: تتكافأ. ١٢-١١: ٩١: ١١شرح النهج  )٢(
: یوتغان. الباطل، الكذب: الزور. زة الحدالظلم والخروج على القانون ومجاو : البغي. ٣: ١٢: ١٧شرح النهج  )٣(

  .الفساد والضعف: الخلل. یهلكان
  ).٧م: (وینظر. ٨٥، وتسهیل الفوائد ٢٣٠، وجواهر االدب ٥٩٥: ١المقتصد : ینظر )٤(
  .٤: ٢١: ٧شرح النهج  )٥(
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" هــو"ضــمیر المفــرد : (وفاعــل كــل منهــا هــو) كثــر، قلــل، ســهل( :فیمــا مــر ثالثــة أفعــال هــي
ضـــمیر : (فتعـــدت بوســـاطة تضـــعیف العـــین إلـــى مفعـــول هـــو) كثـــر، قـــل، ســـهل(، واصـــلها )مســـتترا
  .على التوالي) في موضعین، الحزونة" الهاء"المفردة 

  ":ع"موضعا، منها قوله ) تسعة عشر: (وجاء بصیغة المضارع في
  .)١()بعيديف مرضاته، يلبيان كل جديد ويقربان كل والشمس والقمر دائبان ( - ١

ــه    (-٢  ــت ب ــنة، ويثب ــول علــى االلس ــبحانه، يق ــن ا س ــا م ــة عون ــل طاع ــد ك وان لكــم عن
  .)٢()األفئدة

  .    )٣()عظم اخلالق عندك يصغر املخلوق يف عينك(-٣         
، "األلــف"ین ضـمیر االثنـ: (وفاعـل كـل منهمــا هـو) یقـرب، یثبــت، یصـغر: (فیمـا مـر األفعـال

كـــل، االفئـــدة، : (ومفعـــول كـــل منهـــا هـــو. علـــى التـــوالي) مســـتترا فـــي موضـــعین" هـــو"ضـــمیر المفـــر 
  .على التوالي) المخلوق
زع -د اطة ن ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :)٤(الخافض
، جـــاء الفعـــل فـــي أحـــدهما بصـــیغة الماضـــي، وفـــي اآلخـــر بصـــیغة )موضـــعین: (وردت فـــي

  ):ع(قوله  المضارع، وهما
  .)٥()فإذا ضيع العامل علمه استنكف اجلاهل أن يتعلم(-١

  .)٦()واستعيذوا با من لواقح الكرب، كما تستعيذونه من طوارق الدهر(-٢

                                                                                                                                        
: الحزونة. اصلح شأن االمور: رتق المفاتق"). ص"في شأن الرسول . (١٤-١٣: ٦٣: ١١شرح النهج  )٦(

  .الخشونة والغلظة
وصفهما بذلك لتعاقبهما على حال واحدة ال یفتران وال یسكنان، . جادان: دائبان. ٧-٦: ٣٩٢: ٦شرح النهج  )١(

  .كما اراد سبحانه
  .٧-٦: ٦٥: ١١شرح النهج  )٢(
  .٢: ٣٢١: ١٨شرح النهج  )٣(
  .٤٩، ومفتاح العلوم ٥٩٩: ١، والمقتصد ١٧: ١الكتاب : ینظر )٤(
لن يستنكف املسيح ان يكون عبدا   ،: لقوله تعالى - في التركیب–وهو مثیل ، ٥: ٣٠٣: ١٩النهج شرح  )٥(

  ].١٧٢/ النساء[ وال املالئكة املقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم اليه مجيعا 
  .ثهحواد: طوارق الدهر. محدثاته في النفوس: لواقح الكبر. ٨-٧: ١٤٧: ١٣شرح النهج  )٦(
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الجاهــل، ضــمیر الجماعــة : (وفاعــل كــل منهمــا هــو) اســتنكف،  تســتعیذ: (فیمــا مــر الفعــالن
بعـد نـزع . علـى التـوالي") الهـاء"م، ضمیر المفـرد أن یتعل: (وقد اخذ كل منهما مفعوال به هو") الواو"

  ).استنكف الجاهل عن ان یتعلم، وتستعیذون به: (الخافض قبله، واألصل
مـا –) ان(، وحذفـه قبـل )١(إن حذف حرف الجر ونصب ما بعده على المفعولیة جاء توسـعاً 

 -)٢(فـي الـنص كمـا –ومـع غیرهمـا . )٣(، السـتطالتهما بصـلتیهما)٢(قیاسـي) ان(و -)١(فـي الـنص 
  .)٤(سماعي

وقـــد ذهـــب األســـتاذ مصـــطفى جـــواد إلـــى أن مســـألة النصـــب بنـــزع الخـــافض شـــيء مفتـــوح 
  .)٥(للفصحاء قدیما وحدیثا وغیر محدود بالسماع

ولسـیبویه رأي . )٧(، وبـه قـال سـیبویه)٦(، هو النصـب)أن یتعلم(ونقل عن الخلیل ان موضع 
  .)٨(غم من نزع الخافضآخر جوز فیه أن یكون موضعه هو الجر على الر 

ـ ادة -ھ اطة زی ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :)٩(الھمزة والسین والتاء في أول الفعل

، جـاء الفعـل فـي) أربعة وثالثـین: (وردت في موضـعا منهـا بصـیغة ) سـبعة عشـر: (موضـعًا
  ):ع(الماضي ومنها قوله 

  .)١٠()واستفاض عيوهنا. …وانشأ االرض فأمسكها(-١

  .)١١()إن ا تعاىل خصكم باإلسالم واستخلصكم له(-٢

                                                
  .٦٣: ٧، وشرح المفصل ٤٦٥: ١الكتاب : ینظر )١(
، ومناقشات مع الدكتور مصطفى جواد، رؤوف جمال الدین ٢٧٤: ٢، وشرح الكافیة ٤٩مفتاح العلوم : ینظر )٢(

٢٨.  
  .٢٧٤: ٢شرح الكافیة : ینظر )٣(
  .٥٧، والبهجة المرضیة ١٥١: ٢شرح ابن عقیل : ینظر )٤(
  .٢٩-٢٨مصطفى جواد . لنحو والصرف والرسم واالمالء، ددراسات في فلسفة ا: ینظر )٥(
  .٤٦٤: ١الكتاب : ینظر )٦(
  .١٧: ١نفسه  )٧(
في موضع جر في هذه االشیاء ولكنه حرف كثر استعماله في كالمهم ) أن(ان : ولو قال انسان: "قال سیبویه )٨(

  .٤٦٥: ١الكتاب " لكان قوال قویا… فجاز حذف الجار فیه
، ٥٧٧: ٢مغني اللبیب : ینظر. الهمزة والسین والتاء في بدایة الفعل الطلب او النسبة الى شيءتفید زیادة  )٩(

  ).٨م: (وینظر. ٢٠٢، ودروس التصریف ٢٣٠وجواهر االدب 
  .١١-٨: ٨٧: ١٣شرح النهج  )١٠(
  .١٣: ١٥٢: ٩شرح النهج  )١١(



  ٧٥

  .)١٢()فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رمحته(-٣
ضـمیر المفـرد : (، وفاعـل كـل منهـا هـو)استفاض، استخلص، استمطر: (فیما سبق األفعال

فــاض، : (منهـا هـو واصـل كـل. علـى التـوالي") التـاء"مسـتترا فـي موضـعین، ضـمیر المخاطـب " هـو"
" الكـاف"عیـون، ضـمیر المخـاطبین : (فتعـدى بوسـاطة هـذه الزیـادة إلـى مفعولـه، وهـو) خلص، مطر

  .على التوالي) المتصل بمیم الجمع، شآبیب
  ):ع(موضعا أیضا، بصیغة المضارع، ومنها قوله ) سبعة عشر: (وجاء الفعل في

  .)١()مل يتوهلم اإلعجاب فيستكثروا ما سلف منهم(-١

  .)٢()واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غريك(-٢
، "الـــواو"ضـــمیر الجماعـــة : (وفاعـــل كـــل منهمـــا هـــو) یســـتكثر، تســـتقبح: (فیمـــا مـــر الفعـــالن

، ومفعــول كــل )یكثــر، یقــبح: (مســتترا علــى التــوالي، واصــل كــل منهمــا هــو" انــت"ضــمیر المخاطــب 
  . على التوالي") الهاء"، ضمیر المفرد "الموصولة"ما : (منهما هو
  
ف -و اطة أل ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :)٣(المفاعلة
) اثنـین(منهـا بصـیغة الماضـي، وفـي ) ثالثـة: (مواضع، جاء الفعـل فـي) خمسة: (وردت في

  ):ع(منها، بصیغة المضارع، ومنها قوله 
  .)٤()دعه يا عمار فانه لن يأخذ من الدين إال ما قاربه من الدنيا(-١

  .)٥()ما قربك من ا يباعدك من النارواعلم ان (-٢
) مســـتترا" هــو"ضــمیر المفـــرد : (، وفاعــل كـــل منهمــا هـــو)قــارب، یباعـــد: (فیمــا مــر الفعـــالن

، ضــمیر المخاطــب "الهـاء"ضــمیر المفــرد : (، فتعــدى كــل منهمـا إلــى مفعولـه)قــرب، یبعـد: (واصـلهما
  .بوساطة ألف المفاعلة") الكاف"

                                                
  .جمع شؤبوب وهو الدفعة من المطر: شآبیب. ١٠: ٨٧: ١٦شرح النهج  )١٢(
  .لم یلزمهم: لم یتولهم االعجاب"). ع"في شأن المالئكة . (١٢: ٤٢٤: ٦شرح النهج  )١(
  .٤: ٨٤: ١٦شرح النهج  )٢(
  .٢٣٠، وجواهر االدب ٥٧٧: ٢مغني اللبیب : ینظر )٣(
یعود على المغیرة بن ) دعه(والضمیر البارز في . المخاطب هو عمار بن یاسر. ٤: ٨: ٢٠شرح النهج  )٤(

  .٥: ٧٠: ١٨/ ٦: ٢١٦: ٣شرح النهج : ظروین. شعبة
  .٢: ٢١٨: ١٨شرح النهج : وینظر. ٥: ٧٠: ١٨شرح النهج  )٥(



  ٧٦

  
  
ا     :)١(المتعدي إلى مفعولينالجملة ذات الفعل  / ثانيـً
  :الجملة ذات الفعل المتعدي الیھما بنفسھ/ القسم األول  
ب األول   لھما / التركی ولین أص ى مفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :مبتدأ وخبر
مــن الزمــرة  -فــي الــنهج -، والــوارد)٣(، وأفعــال التحویــل)٢(یضــم هــذا الضــرب أفعــال القلــوب  

حســب، (، و)٤(، وتســمى أفعــال الشــك والیقــین)علــم، رأى، وجــد، تــیقن ظــّن، زعــم،: ( األولــى األفعــال
صــیر، جعــل، اتخــذ، : (، والــوارد مــن الزمــرة الثانیــة األفعــال)٥("أفعــال الرجحــان" وتســمى) خــال، وعــد

  ). ترك
تخــتص هــذه األفعــال بالــدخول علــى المبتــدأ والخبــر فتصــیر المبتــدأ مفعولهــا األول، والخبــر   

ــــاني ــــى أحــــدهما، إذ البــــد ول. )٦(مفعولهــــا الث كــــون اصــــل المفعــــولین كــــذلك، ال یجــــوز االقتصــــار عل
  .)٧(ألحدهما من اآلخر، مثلما البد للمبتدأ من الخبر وللخبر من المبتدأ

  :أفعال القلوب-١  
  :الدالة على الشك أو الیقین-أ
  ): ظن(  
  ): ع(مواضع، منها قوله ) ستة: (وردت جملته وهو بصیغة الماضي في  
  .)٨()وظنوا أهنا نصب أعينهم… وا بآية فيها تشويق ركنوا إليهافإذا مر(-١  

وا ا يف جريانكم، فإهنم وصية نبيكم، مازال يوصـي هبـم، حتـى ظننـا انـه      (-٢
  .)٩()سيورثهم

                                                
  ).٦٧(في الصفحة ) اوال(یلي التسلسل  )١(
  .١١٦: ١، والمقرب ٤٩٣: ١، والمقتصد ١٢٠، واللمع ١٨: ١الكتاب : ینظر )٢(
  .٤٢- ٤١: ٢، وشرح ابن عقیل ٧١تسهیل الفوائد : ینظر )٣(
  .٧٠، وتسهیل الفوائد ١٢١، واللمع ٣٨٥: ١الكتاب : ظرین )٤(
  .٢٩: ٢شرح ابن عقیل  )٥(
  .٤٩٣: ١، والمقتصد ١٢٢- ١٢١اللمع : ینظر )٦(
  .١٦٠اسرار العربیة : ینظر )٧(
  .امامهم: نصب اعینهم. مالوا وسكنوا: ركنوا الیها). في صفة المتقین. (٨-٧: ١٣٣: ١٠شرح النهج  )٨(
  .٤:٥٤: ١٨/ ٩: ٢٤٥: ١١/ ٩: ١٣٣: ١٠/ ٤: ٦: ٤شرح النهج : وینظر. ١١-١٠: ٥: ١٧شرح النهج  )٩(



  ٧٧

، "الـــواو"ضـــمیر الجماعـــة : (فـــي موضـــعین، وفاعـــل كـــل منهمـــا هـــو) ظـــن(فیمـــا مـــر الفعـــل   
ــــــى التــــــوا) مســــــتترا" نحــــــن"ضــــــمیر المتكلمــــــین  ) أّن (ولكــــــل منهمــــــا مفعــــــوالن ســــــد مســــــّدهما . ليعل

ان، (، وفــي الثــاني )نصــب: ، وخبرهــا"الهــاء"ضــمیر المفــرد : ان، وأســمها(، ففــي األول )١(ومعموالهــا
ومعموالهـــا مســـّد المفعـــولین ) أن(، وقـــد ســـدت )ســـیورثهم: ، وخبرهـــا"الهـــاء"ضـــمیر المفـــرد : واســـمها

لــو -وكــأن األصــل . هــذه األفعــال )٢("تقتضــیه الشــتمالها علــى محكــوم بــه ومحكــوم علیــه، وهــو مــا"
ـــــا النظـــــر فـــــي المعنـــــى توكیـــــد ) أن(فأفـــــادت ). ، ظننـــــاه ســـــیورثهم…وظنوهـــــا نصـــــب: (هـــــو -أنعمن

  . وقد دل الفعل األول على الیقین والثاني على الظن. المفعولین
  ): ع(هو قوله ) واحد(ووردت جملته وهو بصیغة المضارع في موضع   
  .)٣()لدنيا معقولة على بين أميه، متنحهم درهاحتى يظن الظان أن ا(  
الــدنیا، : أن، واســمها(، وقــد ســد مســّد مفعولیــه )الظــان: (وفاعلــة) یظــن: (فــي الــنص الفعــل  
ـــة: وخبرهـــا ـــم یـــرد مفعـــوال هـــذا الفعـــل فـــي المواضـــع الســـبعة إّال ). معقول والفعـــل دال علـــى الظـــن، ول

  .ومعمولیها) أن(من
  ):زعم(  
  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة: (ة الماضي فيوردت جملته وهو بصیغ  
  )٤()زعموا أهنم كالنبات ماهلم زارع(.  
) أن(وقـد سـد مسـد مفعولیـه ") الـواو"ضـمیر الجماعـة : (وفاعله هو) زعم(في النص، الفعل   
  .وقد دل الفعل على الشك). كالنبات: (وخبرها") هم"ضمیر الجماعة : (واسمها

  ):ع(، منها قوله)مواضع) (ثالثة: (ارع فيووردت جملته وهو بصیغة المض
  .)٥()يزعم أنه قد بايع بيده ومل يبايع بقلبه(  
: ، وقـد سـد مسـد مفعولیـه)مسـتترا" هو"ضمیر المفرد : (وفاعله هو)یزعم: (في النص، الفعل  

، وهـــو دال علــى الشـــك، ولـــم یـــرد )قـــد بــایع بیـــده: (، وخبرهـــا")الهــاء"ضـــمیر المفـــرد : (، واســمها)ان(
  .ومعمولیها ) أن(اله في المواضع الثمانیة إال من مفعو 

                                                
  .٢٣٢: ١، والبیان في غریب اعراب القرآن ٦٤: ١الكتاب : ینظر )١(
  ].١٤٦امالء [ ٨٢٨-٨٢٧: ٢امالي ابن الحاجب  )٢(
  .هم لبنهامسخرة لهم كأنهم شدوها بعقال كالناقة تمنح: معقولة علیهم. ١٣: ٣٨١: ٦شرح النهج  )٣(
/ ١٨: ٧٩: ١٥/ ٢: ١٨٤: ١شرح النهج : وینظر). في شأن الجاحدین والملحدین. (١٢: ٥٦: ١٣شرح النهج )٤(

١٨: ١٨٢: ١٥/ ٧: ١٨١: ١٥ .  
  ).الكالم في حق الزبیر. (٣: ٢٣٠: ١شرح النهج  )٥(



  ٧٨

  ) :علم(  
  : موضـــــــــعا، جــــــــــاء بصـــــــــیغة الماضـــــــــي فــــــــــي )١()خمســــــــــة عشـــــــــر: (وردت جملتـــــــــه فـــــــــي   

  ) :ع(مواضع، منها قوله) تسعة(
  .)٢()عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن ا تعاىل أبغض شيئا فأبغضه(-١  

  .)٣()فلو علم أنه منسوخ لرفضه(-٢  
" هـــو"ضــمیر المفــرد: (فــي موضــعین، وفاعلــه فــي كــل منهمــا هــو) علــم: (فــي أعــاله الفعــل  
أن اهللا تعـــالى أبغــــض : (، فـــي األول)أن ومعموالهـــا(، ولكـــل منهمـــا مفعـــوالن ســـد مســـدهما )مســـتترا

  .وقد دل الفعل على الیقین في الموضعین). أنه منسوخ(، وفي الثاني )شیئا
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ستة: (ع فيووردت جملته وهو بصیغة المضار   
وإمنا الدنيا منتهى بصر األعمى، ال يبصر مما وراءها شيئا، والبصري ينفذها بصره، ويعلم أن (  

  .)٤()الدار وراءها
أن الــدار : (، ومفعــواله همــا)مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) یعلــم(فــي الــنص، الفعــل   

  .ومعموالها مسدهما ) أن(دت ، ولم یرد مفعواله إال وقد س)وراءها
  ):رأى(

منهــا بصــیغة الماضــي، منهــا قولــه ) ســتة: (موضــعا، جــاء فــي )٥()اثنــي عشــر: (وردت فــي
  ):ع(

ورأوا اســتكثار غريهــم منــها .…إن أوليـاء ا هــم الــذين نظــروا إىل بــاطن الــدنيا (-١
  .)٦()استقالال

  .)٧()نقلبت البن عمك ا… فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب(-٢

                                                
  ).٩م: (ینظر )١(
  ").ص"هو الرسول . (١٠: ٢٣٢: ٩شرح النهج  )٢(
  ).في شأن واحد من رواة الحدیث حفظ حدیثا منسوخا، ولم یحفظ ناسخه. (٦: ٣٩: ١١شرح النهج  )٣(
  .االخرة: الدار. الغایة والنهایة: المنتهى. ١٠-٩: ٢٧٥: ٨شرح النهج  )٤(
  ).١٠م: (ینظر )٥(
  .٥-٣: ٧٧: ٢٠شرح النهج  )٦(
: المجن. اشتد وخشن: كلب). الكالم موجه الى احد عماله، لم یذكر اسمه. (٦-٥: ١٦٧: ١٦شرح النهج  )٧(

  .انك خالفت ما عاهدتني علیه: الدرع، والمراد



  ٧٩

، "الـواو"ضـمیر الجماعـة : (في موضعین، وفاعله في كل منهمـا هـو) رأى(فیما سبق الفعل 
، وهمــا مفــردان، )اســتكثار، اســتقالال: (ومفعــوال األول همــا. علــى التــوالي") التــاء"ضــمیر المخاطــب 

  .وقد دل الفعل فیهما على الیقین. وهما مفرد وجملة) الزمان، قد كلب(ومفعوال الثاني 
  ):ع(مواضع ایضا، منها قوله ) ستة(وجاء بصیغة المضارع في 

  .)١()تقلب أبداهنم بني ظهراني أهل اآلخرة، ويرون أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم(
اهـل، یعظمـون مـوت : (ومفعـواله") الـواو"ضـمیر الجماعـة : (وفاعلـه) یرى(في النص الفعل 

  .فاألول مفرد، والثاني جملة) أجسادهم
  : وجد

  ): ع(منهما قوله ) موضعین: (ت بصیغة الماضي فيورد
  .)٢()     وجدتَك بعضي… -حيث تفرد بي دون مهوم الناس هم نفسي-غري أني(

ضــمیر المخاطــب : (ومفعــواله") التــاء"ضــمیر المــتكلم : (، وفاعلــه)وجــد: (فــي الــنص الفعــل
  .وقد دل على العلم والیقین) ، بعض"الكاف"

  ): ع(هو قوله ) واحد( وورد بصیغة المضارع في موضع
فإنك جتدهم انتقلوا عن األحبة، وحلوا دار … وذكِّره مبا أصاب من كان قبلك من األولني (

  . )٣()الغربة
ضــمیر : (ومفعــواله). مســتتراً " أنــت"ضــمیر المخاطــب : ( وفاعلــه) تجــد: (فــي الــنص الفعــل

  .فهما مفرد وجملة) ، انتقلوا عن األحبة"هم"الجماعة 
  :تيقن
) واحـد(ل یدل على الیقین الفادة لفظـه علیـه، وقـد ورد بصـیغة الماضـي فـي موضـع وهو فع

  ):ع(هو قوله 
  .)٤()أصابوا لذة زهد الدنيا يف دنياهم، وتيقنوا اهنم جريان ا غداً يف آخرهتم(

                                                
  .وسطهم: بین ظهرانیهم). في صفة الزهاد. (٢- ١: ٨: ١٣شرح النهج  )١(
  .٦: ٥٧: ١٦شرح النهج : وینظر"). ع"المخاطب هو ابنه الحسن . (٦-٣: ٥٧: ١٦شرح النهج  )٢(
یعود على قلب االمام الحسن " كره"، والضمیر في "ع"حسن المخاطب هو ابنه ال. (١٨: ٦٢: ١٦شرح النهج  )٣(
  ").ع"
  ).في شأن المتقین. (١٢: ١٦٣: ١٥شرح النهج  )٤(



  ٨٠

: واســــمها) أّن (، وقــــد ســـدت ")الـــواو"ضــــمیر الجماعـــة : (وفاعلـــه) تـــیقن(فـــي الـــنص الفعــــل 
  .مسد مفعولیه) جیران: (وخبرها ")هم"ضمیر الجماعة (

  /التعـلــــــيق 
، )٢(، وهـــو أن تعمـــل فـــي مفعولیهـــا محـــًال ال لفظـــاً )١(تـــأتي األفعـــال القلبیـــة المتصـــرفة معلقـــة

، ورد منها في النهج االسـتفهام، فیعلـق الفعـل بسـببه الختصاصـه بصـدارة الكـالم إذ )٣(لموانع مختلفة
  .ال غیر) علم(هو  –في النهج -ل الوارد معلقاً ، والفع)٤(ال یعمل ما قبله فیما بعده

مواضـــع، ) أربعـــة(، وبصـــیغة المضـــارع فـــي )واحـــد(وقـــد ورد بصـــیغة الماضـــي فـــي موضـــع 
  ):ع(منها قوله 
  .)٥()وما يغدر من علم كيف املرجع(-١

  .)٦()وستعلم من الرابح غداً(-٢
، " هــو" ضــمیر المفـــرد: (وفاعـــل كــل منهمـــا هــو) علــم، تعلــم: (فــي النصــین الفعـــالن مســـتترًا

ا" أنت"ضمیر المخاطب  كیـف وهـو خبـر مقـدم، والمرجـع : (ومفعـوال األول همـا. على التـوالي) مستترً
، وقـد منـع )مـن وهـو خبـر مقـدم، والـرابح وهـو مبتـدأ مـؤخر: (، ومفعـوال الثـاني همـا)وهو مبتـدأ مـؤخر

  .االستفهام كًال منهما العمل في لفظ مفعولیه فعمل في محلهما
  :)٧(القـلوب الدالة على الرجحانأفعال  -ب

  :حسب
  ):ع(منهما قوله ) موضعین: (ورد بصیغة المضارع في

  .)٨()اذا احسن اليها حتسب يومها دهرها… كأنكم نعم (

                                                
  .٤٤: ٢، وشرح ابن عقیل ٧٢تسهیل الفوائد : ینظر )١(
  .٤٥: ٢، وشرح ابن عقیل ٧٢، وتسهیل الفوائد ٤٩٩-٤٩٨: ١، والمقتصد ١٢٠: ١الكتاب : ینظر )٢(
  .٤٩٩: ١، والمقتصد ١٢٠: ١الكتاب : ینظر )٣(
  .٧٢، والجامع الصغیر في النحو ٣٦٢، وشرح الوافیة ١٢٠: ١الكتاب : ینظر )٤(
  .٤-٣: ٣١٢: ٢شرح النهج  )٥(
: ٩/ ١٧: ١٧٥: ٩شرح النهج : وینظر"). رض"المخاطب هو ابو ذر الغفاري . (٦: ٢٥٢: ٨شرح النهج  )٦(

٤- ٣: ١٢٥: ١٧/ ١٢: ٢٢٢.  
  ).٧٦(في الصفحة ) أ ( یلي التسلسل  )٧(
. وهو المال الراعیة او السائمة. واحد االنعام، واكثر ما یقع على االبل: النعم. ٦، ٤: ١٠: ١٠شرح النهج  )٨(
  .١٣: ١٣٣: ١٠شرح النهج : وینظر). والكالم للغافلین(



  ٨١

  ).یوم، دهر: (ومفعواله) مستتراً " هي"ضمیر المفرد : (وفاعله) تحسب: (في النص الفعل
  :خال

  ):ع(له ، منهما قو )موضعین: (ورد بصیغة المضارع في
  .)١()ختال قصبه مداري فضة… ومن أعجبها خلقا الطاووس (

قصــب، : (، ومفعــواله)مســتتراً " أنــت"ضــمیر المخاطــب (وفاعلــه ) تخــال: (فــي الــنص الفعــل
  ).مداري

  :عدّ 
  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 

  .)٢()يعدون الصدقة فيه غرما… يأتي على الناس زمان (
  ).الصدقة، غرماً : (ومفعواله") الواو"ضمیر الجماعة : (وفاعله) یعد: (لفي النص الفع

  :أفعال التحویل-٢
  :صير

وقـــد ورد هـــذا الفعـــل بصـــیغة الماضـــي فـــي موضـــع . )٣(وكـــل أفعـــال هـــذه الزمـــرة تـــرد بمعنـــاه
  ): ع(، وهما قوله )واحد(وبصیغة المضارع في موضع ) واحد(

  .)٤()فصريها يف حوزة خشناء(-١  

  .)٥()در إلينا ما اجتمع عندك، نصريه حيث أمر اثم اح(-٢
" هـو"ضـمیر المفـرد : (وفاعـل كـل منهمـا هـو) صیر، نصیر: (في النصین السابقین الفعالن

، ضمیر الجماعة  ، "الهـاء"ضـمیر المفـردة : (ومفعـول االول همـا. علـى التـوالي) مسـتتراً " نحن"مستترًا
  .)١(مفعوًال به) حیث(، ویصح ان یقع )، حیث"الهاء"د ضمیر المفر : (ومفعوال الثاني هما) في حوزة

                                                
خشب على  جمع مدرى وهو ما یصنع من حدید او: المداري. اعمدة الریش: القصب. ٨: ٢٧١: ٩شرح النهج  )١(

  .٦: ٧١: ٧شرح النهج : وینظر. شكل سن المشط
  .ضررا في مال االنسان بغیر جنایة منه: غرما. ٣-٢: ٢٦٠: ١٨شرح النهج  )٢(
  .٤٢-٤١: ٢شرح ابن عقیل : ینظر )٣(
: ، الحـــوزة)والكـــالم فـــي شـــأن الوالیـــة(، "رض"هـــو الخلیفـــة عمـــر بـــن ) صـــیر(فاعـــل . ٧: ١٦٢: ١شـــرح الـــنهج  )٤(

  .غیر لینة، شدیدة الملمس: خشناء. الناحیة
  .ارسل: احدر). یوصي به من یستعمله على الصدقات. (٧: ١٥٢: ١٥شرح النهج  )٥(
إن االسـم الصـحیح لهـذا : ، وقیـل٣٠: ١ابراهیم عطوة : امالء ما من به الرحمن، ابو البقاء العكبري، تحـ: ینظر )١(

  .١٤٠: ١ي اللبیب مغن: وینظر". التبیان في اعراب القرآن: "الكتاب هو



  ٨٢

مجـزوم : ، وقیـل)نصـیر...ان تحـدر: (، واألصـل)٢(مجزوم بأداة شرط مقدرة) نصیر(والفعل 
  .)٣()احذر(ألنه جواب الطلب 

  :جعل
، جـاء بصـیغة الماضـي فـي) ثالثة وخمسین(ورد في  ،  )٤()تسـعة وأربعـین: (موضعًا موضـعًا

  ):ع(منها قوله 
  .)٥()سوى منه سبع مسوات جعل سفالهن موجا مكفوفاف(-١

  .)٦()ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه(-٢

  .)٧()وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. …احلمد  الذي لبس العز والكربياء(-٣
" هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (فـــي ثالثـــة مواضـــع، وفاعـــل كـــل منهـــا هـــو) جعـــل: (فیمـــا مـــر الفعـــل

ومفعـوال الثالـث ) حـق، أن یطیعـوه: (ومفعـوال الثـاني همـا) سفلى، موجا: (ومفعوال األول هما). تراً مست
  ).اللعنة، على من: (هما

  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة: (وجاء بصیغة المضارع في
ويبتليهم بضروب املكارة، إخراجا للتكرب . …ولكن ا خيترب عباده بأنواع الشدائد (

  .)٨()وليجعل ذلك أبوابا فتحا إىل فضله. …من قلوهبم 
  ).ذلك، أبوابا: (، ومفعواله)مستتراً " هو"ضمیر المفرد : (وفاعله) یجعل: (في النص الفعل

  :اتخذ
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ستة: (ورد بصیغة الماضي في

  .)١()طوبى للزاهدين يف الدنيا الراغبني يف اآلخرة، أولئك قوم اختذوا االرض فراشا(-١

                                                
  .٢٣٧، وشرح عمدة الحافظ ٣٥٥-٣٥٤، وشرح الوافیة ٢٣١، واللمع ٤٤٩: ١الكتاب : ینظر )٢(
  .١٥٧: ١معاني القرآن : ینظر )٣(
  ).١١م: (ینظر )٤(
. مــا عــال مــن ســطح المــاء وتتــابع: ، المــوج)المــاء(یعــود علــى ) منــه(الضــمیر فــي . ١٣: ٨٣: ١شــرح الــنهج  )٥(

  .ن السیالنممنوعا ع: مكفوفا
  .٨-٧: ٨٨: ١١شرح النهج  )٦(
  .العظمة والملك والترفع عن االنقیاد: الكبریاء. القوة والغلبة: العزة. ٨-٦: ١٢٧: ١٣شرح النهج  )٧(
المفتوح الواسع الذي : الباب الفتح. جمع ضرب وهو النوع والصنف: الضروب. ١٠-٨: ١٥٧: ١٣شرح النهج  )٨(

  .٥: ٨: ٢٠/ ٦: ٢٩٦: ١٣/ ٧-٦: ٢٠٠: ٣نهج شرح ال: وینظر. ال یكاد یغلق



  ٨٣

  .)٢() أيها الناس انه من استنصح ا وفق، ومن أختذ قوله دليال هدي لليت هي أقوم(-٢
، "الــواو"ضــمیر الجماعــة : (فــي موضــعین، وفاعــل كــل منهمــا هــو) اتخــذ: (فیمــا مــر الفعــل

: ومفعـوال الثـاني همـا) األرض، فراشـا: (ومفعوال األول همـا. على التوالي) مستتراً " هو"ضمیر المفرد 
  ).دلیال قول،(

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة: (ورد بصیغة المضارع في
  .)٣()ومن قرا القرآن فمات فدخل النار فهو كان ممن يتخذ آيات ا هزوا(

  ).آیات، هزوا: (ومفعواله) مستترا" هو"ضمیر المفرد : (وفاعله) یتخذ: (في النص الفعل
  

  :ترك
  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 

تأملوا أمرهم يف حال تشتتهم وتفرقهم ليايل كانت األكاسرة والقياصرة أربابا هلم، (
  .)٤()فرتكوهم عالة مساكني… حيتازوهنم عن ريف العراق

ضــمیر الجماعـــة : (ومفعــواله") الـــواو"ضــمیر الجماعــة : (وفاعلــه) تـــرك: (فــي الــنص الفعــل
  ).، عالة"هم"

  
ر ب اآلخ ل ا/ التركی ة ذات الفع ى الجمل ھ ال دي بنفس لمتع

  :)١(مفعولین لیس اصلھما مبتدأ وخبرا
  ، والمفعول األول في )٢(في هذا الضرب من األفعال یجوز االقتصار على مفعول واحد

  .)٣(هذه الجملة هو فاعل في المعنى، والثاني مفعول في المعنى
  

                                                                                                                                        
  . الحسنى والخیر، وكل ما یستطاب: الطوبى. ٦-٥: ٢٦٥: ١٨شرح النهج  )١(
  ٤: ٩٠: ١٦/ ٩: ٢٤٤: ٨/ ٣: ٢٢٨: ١: شرح النهج: وینظر. ٦: ١٠٦: ٩شرح النهج  )٢(
  .٩: ٢٢٥: ١٧/ ٧-٦: ١٢٩: ٤شرح النهج : وینظر. سخریة: هزوا. ٢: ٥٢: ١٩شرح النهج  )٣(
: عالة. یقبضونهم عن األرض الخصبة: یحتازونهم). في شأن بني إسرائیل. (١٦-١٤: ١٧١: ١٣شرح النهج  )٤(

  .متكلین على غیرهم
  ).٧٦(في الصفحة ) التركیب األول(یلي  )١(
  .٦٠٧: ١، والمقتصد ١٦: ١ینظر الكتاب  )٢(
  .١٩٨: ١، وشرح األشموني ٨٤تسهیل الفوائد : ینظر )٣(



  ٨٤

  :واألفعال الواردة في النهج من هذا الضرب هي
  :أعطى

مواضـع، منهـا ) أربعـة: (مواضـع، وبصـیغة المضـارع فـي) ثالثـة( :ورد بصیغة الماضي فـي
  ):ع(قوله 

و أعطانا …  فإمنا أنا وانتم عبيد مملوكون لرب ال رب غريه، ميلك منا ما ال منلك من أنفسنا(-١
  .)٤()البصرية بعد العمى

ويعطيكم باجلماعـة  . …إن الشيطان يسني لكم طرقه ويريد أن حيل دينكم،(-٢
  .)٥()الفرقة

ضــمیر المفــرد : (، وفاعــل كــل منهمــا هــو)اعطــى، یعطــي: (فــي النصــین الســابقین الفعــالن
ضـمیر : (ومفعـوال الثـاني همـا). ، البصـیرة"نـا"ضـمیر المتكلمـین : (، ومفعـوال األول همـا)مسـتتراً " هو"

  ).، الفرقة"الكاف"المخاطبین 
  

   :)٦(مأل
، ومنهــا قولــه )موضــعین( :، وبصــیغة المضــارع فــي)موضــعین: (ورد بصــیغة الماضــي فــي 

  ):ع(
  .)١()ومن استشعر الشغف هبا مألت ضمريه أشجانا. …أيها الناس متاع الدنيا حطام موبىء(-١

  .)٢()مع قناعة متأل القلوب والعيون غنى… ولكن ا جعل رسله أُويل قوة يف عزائمهم (-٢
، )مســتتراً " هــي" ضــمیر المفــرد: (، وفاعــل كــل منهمــا هــو)مــأل، تمــأل: (فــي النصــین الفعــالن

  ).القلوب، غنى: (، ومفعوال الثاني هما)ضمیر، أشجانا: (ومفعوال األول هما
أ   :)٣(بوّ

                                                
  .١١: ٢٢٦: ٩/ ١٠: ٣٠٣: ١شرح النهج : وینظر. ٥-٣: ١٠٢: ١١النهج شرح  )٤(
  .٤: ١٤٦: ١٥/ ٣: ١١٧: ١٥/ ٨: ٢٢٦: ٩شرح النهج : وینظر. ١: ٢٩٢-١٧: ٢٩١: ٧شرح النهج  )٥(
  .٦٠١) مأل: (مادة". وهو یمأل العین حسناً "جاء في أساس البالغة، الزمخشري  )٦(
الحب : الشغف.مهلك ومنقطع: موبيء. متاع الدنیا المتكسر: امالحط. ٥-٤، ٢: ٢٨٥: ١٩شرح النهج  )١(

  .٥: ٩١: ١شرح النهج : وینظر. أحزانا: أشجانا. والولع
بالغه: العزائم. ١: ١٥٣: ١٣شرح النهج  )٢( : وینظر. جمع عزیمة، وهي ما اعتزم األنبیاء علیه وجدوا في فعله وإ

  .٢: ١٥٣: ١٣شرح النهج 



  ٨٥

، ومنهـا قولـه )واحـد(، وبصـیغة المضـارع فـي موضـع )موضـعین: (ورد بصیغة الماضي في
  ):ع(

  .)٤()فساق الناس حتى بوأهم حملّتهم..…"ص"إن ا سبحانه بعث حممدا (-١

  .)٥()رى من األموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوؤهم أجداثهموكأن الذي ن(-٢
أ، نبــوء: (فیمـا مـر الفعــالن مسـتترا، ضــمیر " هــو"ضــمیر المفـرد : (وفاعـل كــل منهمـا هـو) بـوّ

: ، ومفعــوال الثــاني همــا)، محلــة"هــم"ضــمیر الجماعــة : (ومفعــوال األول همــا) مســتترا" نحــن"الجماعــة 
  ).، أجداث"هم"ضمیر الجماعة (

  :)٦(منع
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة: (ورد بصیغة الماضي، في

  .)٧()أما بعد، فإمنا اهلك من كان قبلكم اهنم منعوا الناس احلق(
النــاس، : (، ومفعــواله همــا")الــواو"ضــمیر الجماعــة : (، وفاعلــه هــو)منــع: (فــي الــنص الفعــل

  ).الحق
  

  :)١(سام
، ومنهـا قولـه )موضـعین: (غة المضـارع فـيوبصـی) واحـد(ورد بصیغة الماضي، في موضـع 

  ):ع(
اختذهم الفراعنة عبيدا، فساموهم سوء … وتدبروا أحوال املاضني من املؤمنني قبلكم(-١

  .)٢()العذاب

                                                                                                                                        
ا: وبوأتك بیتًا… نزل بهم الى سند جبل : هم منزالوبوأ: "جاء في اللسان )٣(   .٣٨: ١) بوأ(مادة ". أتخذت لك بیتً
  .٧: ١١٤: ٧شرح النهج : وقد تكررت في. ٧-٦: ١٨٥: ٢شرح النهج  )٤(
  .المسافر للواحد والجمع: السفر. ٤: ٣١١: ١٨شرح النهج  )٥(
" حجبه عنه: حماه، والرجل حقه: ع الشيءمنعاومن: "علي فوده: جاء في كتاب األفعال ألبن القوطیة، تحـ )٦(

٢٩٧.  
  .١٠: ٢٦٦: ٩/ ٥- ٤: ٦: ٤شرح النهج : وینظر. ٣: ٧٧: ١٨شرح النهج  )٧(
  .٢٣٤" أناله به : االنسان ذال… سام : "جاء في كتاب األفعال )١(
/ البقرة[ العذابوإذا جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء : وهو من قوله تعالى. ٦: ١٦٩: ١٣شرح النهج  )٢(

٤٩.[  



  ٨٦

  .)٣()يسومونكم ما شاؤوا -خاللكم–وهم (-٢
، ")الـــواو"ضـــمیر الجماعـــة : (، وفاعـــل كـــل منهمـــا هـــو)ســـام، یســـوم: (فـــي النصـــین الفعـــالن

ــــاني همــــا)، ســــوء"هــــم"ضــــمیر الجماعــــة : (ول همــــاومفعــــوال األ ضــــمیر المخــــاطبین : (، ومفعــــوال الث
  ).، ما الموصولة"الكاف"

  :)٤(سمى
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة: (ورد بصیغة الماضي في

  .)٥()فان اجتمعوا على رجل ومسوه إماما كان ذلك  رضا(
ضـمیر : (، ومفعـواله وهمـا")لـواوا"ضـمیر الجماعـة : (، وفاعله هـو)سمى: (في النص الفعل

  ).، إماما"الهاء"المفرد 
  :)٦(سأل

،همـا قولـه )واحـد(وبصـیغة المضـارع فـي موضـع ) واحـد(ورد بصیغة الماضـي، فـي موضـع 
  ):ع(

  
  .)١()وسألته من خزائن رمحته ما ال يقدر على إعطاءه غريه.…فأفضيت إليه حاجتك(-١

  .)٢() واسأل ا العافيةما أمهين أمر أمهلت بعده،حتى اصلي ركعتني(-٢
، ضـمیر "التـاء"ضـمیر المخاطـب : (، وفاعـل كـل منهمـا هـو)سأل، أسأل: (فیما مر الفعالن

، ومفعــوال الثــاني ")الموصــولة"، مـا "الهــاء"ضــمیر المفــرد : (، ومفعــوال األول همـا)مســتتراً " أنــا"المـتكلم 
  ).، العافیة"اهللا"لفظ الجاللة : (هما

  

                                                
شــرح : وینظــر"). رض"یعــود علــى مــن أجلــب علــى الخلیفــة عثمــان " هــم"الضــمیر . (٥: ٢٩١: ٩شــرح الــنهج  )٣(

  .٦: ٤٥: ٧النهج 
أصـل سـمى : "حـاتم صـالح الضـامن. د: جاء في مشكل إعـراب القـرآن ابـو محمـد مكـي ابـي طالـب القیسـي، تحــ )٤(

  .٣٨٧: ١" أن یتعدى إلى مفعولین
: ٤٠٤: ٦شـرح الـنهج : وینظـر). الكالم في شـأن الشـورى بـین المهـاجرین واألنصـار. (٥: ٣٥: ١٤شرح النهج  )٥(
١٨: ١٠٤: ٩/ ٢-١.  
  .٣١٩: ١١) سأل(مادة ". استعطیته إیاه: وسألته الشيء، بمعنى: "جاء في اللسان )٦(
  ").ع"المخاطب هو ابنه الحسن ( ٧-٥: ٨٧: ١٦شرح النهج  )١(
  .٢: ٢٠٥: ١٩ شرح النهج )٢(



  ٨٧

  :)٣(سلب
، منهــا قولــه )واحــد(، وبصــیغة المضــارع فــي موضــع )موضــعین(ماضــي، فــي ورد بصـیغة ال

  ):ع(
إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارهتم حماسن غريهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم حماسن (-١

  .)٤()أنفسهم

وا لو أعطيت األقاليم السبعة مبا حتت أفالكها، على أن اعصي ا يف منلة اسلبها جلب (-٢
  .)٥()هما فعلت -شعرية

مســتترا، " هــي"ضــمیر المفــردة : (، وفاعــل كــل منهمــا هــو)ســلب، أســلب: (فیمــا مــر الفعــالن
، ومفعـوال الثـاني )، محاسـن"هـم"ضـمیر الجماعـة : (، ومفعـوال االول همـا)مستترا" انا"ضمیر المتكلم 

  ).، جلب"الهاء"ضمیر المفردة : (هما
  :)٦(منح

، ومنهــا قولــه )موضــعین: (ضــارع فــي، وبصــیغة الم)موضــعین(ورد بصــیغة الماضــي، فــي 
  ):ع(

ثم منحه قلبا حافظا ولسانا .. … نطفة دهاقا..  أم هذا الذي أنشأه يف ظلمات األرحام(-١
  .)١()الفظا

  .)٢()حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بين أمية متنحهم درها(-٢
مســتترا، " هــو"ضــمیر المفــرد : (، وفاعــل كــل منهمــا هــو)مــنح، تمــنح: (فــي النصــین الفعــالن

، )، قلبـــا"الهـــاء"ضـــمیر المفـــرد : (علـــى التـــوالي، ومفعـــول األول همـــا) مســـتترا" هـــي"ضـــمیر المفـــردة 
  ).، در"هم"ضمیر الجماعة : (ومفعوال الثاني

                                                
  .٤٧١: ١) سلب(مادة " سلبه الشيء، یسلبه سلبا: "جاء في اللسان )٣(
  .١٢: ٢٩١: ٧شرح النهج : وینظر. ٣-٢: ١٠٥: ١٨شرح النهج  )٤(
  .قشرتها: جلب شعیرة. أقسام األرض: األقالیم السبعة. ١: ٢٤٦، ١٨-١٧: ٢٤٥: ١١شرح النهج  )٥(
  .٦٠٧: ٢) منح(مادة ". أعارة إیاها: قة، یمنحه ویمنحهمنحه الشاة والنا: "جاء في اللسان )٦(
شرح : صافیة متتابعة، وینظر: دهاقا). الكالم في شأن أطوار خلق األنسان. (١٣-١٢: ٢٦٩: ٦شرح النهج  )١(

  .١٠: ٢٢٦: ٧النهج 
  .٧: ٢٨٠: ٦شرح النهج : وینظر. ١٣: ٣٨١: ٦شرح النهج  )٢(



  ٨٨

  :)٣(نازع
  ):ع(، منهما قوله )موضعین: (ورد بصیغة الماضي في

  .)٤()رداء اجلربية الذي وضع أساس العصبية، ونازع ا.…فعدو ا إمام املتعصبني(
ـــه)نـــازع: (فـــي الـــنص الفعـــل لفـــظ : (، ومفعـــواله همـــا)مســـتترا" هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (، وفاعل

  ).، رداء"اهللا"الجاللة 
  :)٥(كفى

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 
  .)٦()وأكثر االستعانة با، يكفك ما أمهك(

ا" هــو" ضــمیر المفــرد: (، وفاعلــه)یكــف: (فــي الــنص الفعــل ضــمیر : (ومفعــواله همــا) مســتترً
  ").الموصولة"ما " الكاف"المخاطب 

  : )٧(نحل
  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 

  .)١()كذب العادلون بك، إذ شبهوك بأصنامهم، وحنلوك حلية املخلوقني بأوهامهم(
ــــنص الفعــــل ــــه) نحــــل: (فــــي ال ــــواو"ضــــمیر الجماعــــة : (وفاعل ضــــمیر : (مــــاومفعــــواله ه") ال

  ).حیلة" الكاف"المخاطب 
  :)٢(سقى

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 
  .)٣()زرعوا الفجور، وسقوه الغرور، وحصدوا الثبور(

                                                
  .٣٥١: ٨) نزع(مادة " المجاذبة: والمنازعة… صافحني : ه، أينازعني فالن بنان: "جاء في اللسان )٣(
شــرح : وینظــر. الكبریــاء والتكبــر وهــو التعــالي عــن صــفات الخلــق: الجبریــة. ١٤-١٣: ١٢٧: ١٣شــرح الــنهج  )٤(

  .٥: ٣٨: ٩النهج 
  .٢٢٥: ١٥ )كفى(مادة " وكفاه مؤونته… وكفاه ما أهمه… أستكفیته أمرا فكفانیه : ویقال: "جاء في اللسان )٥(
  .١٢: ١٤٢: ١٦شرح النهج  )٦(
وقد أنحله ماال، ونحله إیاه، وأبى بعضـهم … هو إعطاؤك األنسان شیئأ بال استعاضة : النحل: "جاء في اللسان )٧(

  ).ع(، وعلى األخیرة جاء كالمه ٦٥٠: ١١) نحل(مادة " هذه األخیرة
  .التخیالت: األوهام. یرهأشرك به وسوى به غ: عدل باهللا. ٩-٨: ٤١٣: ٦شرح النهج  )١(
  .٧٠" سقیتك شرابا سقیا، وأسقیتك: "جاء في كتاب األفعال )٢(



  ٨٩

ضــمیر : (، ومفعــواله همــا")الــواو"ضــمیر الجماعــة : (، وفاعلــه هــو)ســقى(فــي الــنص الفعــل 
  ).، الغرور"الهاء"المفرد 

  :)٤(وعد
، ومنهـا قولـه )واحـد(، وبصـیغة المضـارع فـي موضـع )موضـعین: (اضي فيورد بصیغة الم

  ):ع(
  .)٥()ثم أسكن آدم دارا، ارغد فيها عيشته، ووعده املرد إىل جنته(-١

  .)٦()وال تدخلن يف مشورتك خبيال، يعدل بك عن الفضل، ويعدك الفقر(-٢
، )مســـتتراً " هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (، وفاعـــل كـــل منهمـــا هـــو)وعـــد، یعـــد: (فیمـــا مـــر الفعـــالن

ضــــمیر المخاطــــب : (، ومفعــــوال الثــــاني همــــا)، المــــرد"الهــــاء"ضــــمیر المفــــرد : (ومفعــــوال األول همــــا
  ).، الفقر"الكاف"

  :)٧(وقى
  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 

) إذا امحر البأس وأحجم الناس، قدم أهل بيته، فوقى هبم أصحابه حر " ص"وكان رسول ا
  .)١()األسنةالسيوف و

أصـحاب، : (، ومفعـواله همـا)مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد: (، وفاعلـه)وقـى: (في الـنص الفعـل
  ).حر

  :)٢(منى
  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 

                                                                                                                                        
ما اغتر به من متاع الدنیا، : الغرور. الفسوق: الفجور). في شأن المنافقین. (١٧: ١٣٨: ١شرح النهج  )٣(

  .الهالك: الثبور
  .٤٦١: ٣) وعد(مادة ". وعده األمر وبه: "جاء في اللسان )٤(
  .٧: ٢٣٥: ١٩شرح النهج : وینظر. جعلها طیبة منعمة: أرغد عیشته. ٢: ١٠٢: ١ح النهج شر  )٥(
  ").رض"المخاطب هو مالك األشتر . (١٣: ٣٦: ١٧شرح النهج  )٦(
  .٤٠١: ١٥) وقى(مادة " والتخفیف أعلى. حماه منه: ووقاه ما یكره، ووقاه: "جاء في اللسان )٧(
  .شدة وقعها: كف ونكص، حر السیوف واألسنة: أحجم. أشتد: لبأسأحمر ا. ١٠-٩: ٤٧: ١٤شرح النهج  )١(
  .٢٩٤: ١٥) منى(مادة ". ومناه إیاه. أراده: تمنى الشيء: "جاء في اللسان )٢(



  ٩٠

والشيطان موكل به، يزين له املعصية لريكبها، ومينيه التوبة …فاتقى عبد ربه، ونصح نفسه (
  .)٣()ليسوفها

ضــمیر : (، ومفعــواله همــا)مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد : (، وفاعلــه)یمنــي: (لفعــلفــي الــنص ا
  ).، التوبة"الهاء"المفرد 

  :)٤(أودع
ـــه )موضـــعین: (ورد فـــي ، مناصـــفة فـــي الصـــیغة بـــین الفعـــل الماضـــي والمضـــارع، وهمـــا قول

  ):ع(
ذلك السرور فوا الذي وسع مسعه األصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا، إال وخلق ا له من (-١

  .)٥()لطفا

  .)٦()حيفظ ا هبم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم…االقلون عددا -وا–أولئك (-٢
مســـتترا، " هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (، وفاعـــل كـــل منهمـــا هـــو)أودع، یـــودع: (فیمـــا مـــر الفعـــالن

ضـمیر المفــردة (: ، ومفعـوال الثـاني همـا)قلبــا، سـرورا: (، ومفعـوال األول همـا")الـواو"ضـمیر الجماعـة 
  ).، نظراء"الهاء"

  
  :)١(باع

  ):ع(بصیغة المضارع، هو قوله ) واحد(ورد في موضع 
  .)٢()فظن اني أبيعه ديين(

ضـمیر المفـرد : (، ومفعـواله)، مسـتترا"أنـا"ضـمیر المـتكلم : (، وفاعلـه)أبیـع(في النص الفعـل 
  ).، دین"الهاء"

  :)٣(بدل
                                                

  .سوف أتوب: یقول: یسوفها. ١٣-١١: ١٤٥: ٥شرح النهج  )٣(
  .١٦٠" ودیعة…جعلته عندك : واودعتك الشيء: "جاء في كتاب األفعال )٤(
  .التوفیق والعصمة: اللطف. ٥-٤: ٩٩: ١٩لنهج شرح ا )٥(
  ).في شأن القائمین هللا بحججه. (٨-٧: ٣٤٧: ١٨شرح النهج  )٦(
  .١٣٢" بعته لك: وبعتك الشيء: "جاء في كتاب األفعال )١(
یخبر عن اخیه عقیل بن ابي طالب وقد كان سأله صاعا من البر له . (١٠-٩: ٢٤٥: ١١شرح النهج  )٢(

  ).اعطاءه" ع"للمسلمین فأبى األمام  ولصبیانه مما هو



  ٩١

  ):ع(وله ، منهما ق)موضعین: (ورد بصیغة الماضي في
  )٤()ولكنهم سقوا كأسا بدلتهم بالنطق خرسا(

: ، ومفعـــواله همـــا)مســـتترا" هـــي"ضـــمیر المفـــردة : (، وفاعلـــه هـــو)بـــدل: (فـــي الـــنص الفعـــل
  ).، خرسا"هم"ضمیر الجماعة (

  :أبدل
  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة الماضي، في موضع 

  .)٥()فأبدهلم العز مكان الذل، واألمن مكان اخلوف(
ضــمیر : (، ومفعــواله همــا)مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد : (، وفاعلــه)أبــدل: (الــنص الفعــل فــي

  ).، العز"هم"الجماعة 
  :)٦(حمى

  ):ع(، هو قوله )واحد(موضع : ورد بصیغة الماضي في
)حمارمه: عباد ا محت أولياء ا ٧()إن تقوى ا(.  

: ، ومفعـــواله همـــا)مســـتترا "هـــي"ضـــمیر المفـــردة : (، وفاعلـــه هـــو)حمـــى: (فـــي الـــنص الفعـــل
  ).أولیاء، محارم(

  
  :)١(أعار

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 
  .)٢()إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارهتم حماسن غريهم(

: ، ومفعـــواله همـــا)مســـتترا" هـــي"ضـــمیر المفـــردة : (، وفاعلـــه هـــو)أعـــار: (فـــي الـــنص الفعـــل
  ).، محاسن"هم"ضمیر الجماعة (

                                                                                                                                        
بجلود، : أي]: "٥٦/ النساء[ وبدلناهم جلودا: جاء في امالء ما من به الرحمن عند الحدیث على قوله تعالى )٣(

  .١٨٤: ١" وقیل یتعدى إلى الثاني بنفسه
  .٩: ٢٤٤: ٨شرح النهج : وینظر). في شأن األموات. (١٤: ١٥٠: ١١شرح النهج  )٤(
  ).في شأن المؤمنین. (٩: ١٦٩: ١٣النهج شرح  )٥(
  .١٩٨: ١٤، )حمى(مادة ". منعه إیاه: وحمى المریض ما یضره حمیة: "جاء في اللسان )٦(
  .١٢: ٢٥٠: ٧شرح النهج  )٧(
  .المنیحة: والعاریة. ٢٥" وأعرتك العاریة: "جاء في كتاب األفعال )١(
  .٢: ١٠٥: ١٨شرح النهج  )٢(



  ٩٢

  
ق   :فوّ

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
  .)٣()تفويقًا" ص"إن بين أميه ليفوقونين تراث حممد (

ضــمیر : (، ومفعـواله همـا")الـواو"ضـمیر الجماعــة : (، وفاعلـه هـو)یفــوق: (فـي الـنص الفعـل
  ).، تراث"الیاء"المتكلم 

  
  :حاول و راجع

  ):ع(رع، في قوله ، وبصیغة المضا)واحد(ورد كل منهما في موضع 
  .)٤()كاملستثقل النائم، تكذبه أحالمه -إذ حتاولين األمور وتراجعين السطور-وإنك (

" أنـــت"ضـــمیر المخاطـــب : (، وفاعـــل كـــل منهمـــا هـــو)تحـــاول، تراجـــع: (فـــي الـــنص الفعـــالن
ا تكلم ضـمیر المـ: (، ومفعـوال الثـاني همـا)األمـور" الیـاء"ضـمیر المـتكلم : (، ومفعوال األول هما)مستترً

  ).، السطور"الیاء"
الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولین أولھما بنفسھ / القسم الثاني

  :)١(وثانیھما بغیره
، وقــد وردت )٢(فـي هـذا الضــرب مـن األفعـال -أیًضــا -ویجـوز االقتصـار علــى مفعـول واحـد

  :على النحو اآلتي -حسب وسائط التعدیة إلى المفعول الثاني -هذه الجملة في النهج
اطة -ا اني بوس ول الث ى المفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :حرف الجر
مواضــع، ) ثمانیــة: (بصــیغة الماضــي فــي )٣()أمــر: (وقــد ورد علــى هــذه الصــورة فعــالن همــا

، وبصـــیغة )واحـــد(بصـــیغة الماضـــي فـــي موضـــع  )٤()أنبـــأ(، و)موضـــعین: (وبصـــیغة المضـــارع فـــي
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(المضارع، في موضع 

                                                
أي یعطونني من المال قلیال قلیال كفواق الناقة، : لیفوقونني: "قال الشریف الرضي. ٣: ١٧٤: ٦شرح النهج  )٣(

  .١٢٧-١٢٦: ١نهج البالغة ". وهو الحلبة الواحدة من لبنها
" وكل من رام أمرا بالحیل فقد حاوله: "، جاء في اللسان)المخاطب هو معاویة. (٥-٤: ٦٢: ١٨شرح النهج  )٤(

  .١٨٧: ١١) حول(مادة 
  ).٧٦(في الصفحة ) القسم األول(ي یل )١(
  .وما بعدها ٦١١: ١المقتصد : ینظر )٢(



  ٩٣

محله على منت الريح … فأجرى فيها ماء متالطما تياره … ثم أنشأ سبحانه فتق األجواء (-١
  .)٥()فأمرها برده… العاصفة 

  .)٦()اال وإنه سيأمركم بسيب والرباءة مين… رجل  -بعدي-أما إنه سيظهر عليكم(-٢

فئة هتدي مائة وال عن …فاسالوني قبل أن تفقدوني، فو الذي نفسي بيده ال تسألوني عن شيء(-٣
  .)٧()وتضل مائة ال أنبأتكم بناعقها وقائدها

  .)٨()"ص"فو الذي فلق احلبة وبرأ النسمة، إن الذي أنبؤكم به عن النيب األمي (-٤
ضــمیر : (وفاعــل كــل منهــا هــو) أمــر، یــأمر، أنبــأ، أنبــىء: (فــي النصــوص الســابقة األفعــال

ومفعـوال . علـى التـوالي) مسـتترا فـي موضـعین "انـا"مستترا في موضعین، ضـمیر المـتكلم " هو"المفرد 
، )، بســـبب"الكـــاف"ضـــمیر المخـــاطبین : (، والثـــاني همـــا)، بـــرد"الهـــاء"ضـــمیر المفـــردة : (االول همـــا

، "الكـــاف"ضـــمیر المخـــاطبین : (، والرابـــع همـــا)، بنـــاعق"الكـــاف"ضـــمیر المخـــاطبین : (والثالـــث همـــا
  ).به

ول الث-ب ى المفع دي إل ل المتع ة ذات الفع اطة الجمل اني بوس
  :الھمزة

ا، جــاء الفعــل بصــیغة الماضــي فــي )١()ســتة وثالثــین(وردت هــذه الجملــة فــي ســتة : (موضــعً
ا، منها قوله ) وعشرین   ):ع(موضعً

ــال      (-١ ــرب لكــم األمث ــوى ا، الــذي ض ــيكم عبــاد ا بتق وألبســكم … أوص
  .)٢()الرياش

                                                                                                                                        
  .٦١٣: ١المقتصد : أمر فالنا بالشيء وأمره الشيء، فیتعدى إلى الثاني بالحرف وباسقاطه، ینظر: یقال )٣(
ومغني ، ١٥٦المرتجل : ینظر. أن یتعدى إلى مفعوله الثاني بحرف الجر وقد یسقط منه) أنبأ(أصل الفعل  )٤(

  .٥٧٩: ٢اللبیب 
شرح : وینظر. جمع جو وهو الفضاء بین السماء واألرض: األجواء. الشق: الفتق. ٨- ٦: ٨٣: ١شرح النهج  )٥(

  .٥: ١٤٥: ١٦/ ٩: ٧: ١١/ ٥: ٢٩١: ٧/ ٣- ٢: ٧٥: ٢/ ١٠: ٨٣: ١النهج 
  .١٠: ١٩٧: ١٣شرح النهج : وینظر. ٤- ٣: ٥٤: ٤شرح النهج  )٦(
  .الصائح والزاجر في الفتنة: الناعق. ٧- ٥: ٤٤: ٧شرح النهج  )٧(
  .٣- ٢: ٩٨: ٧شرح النهج  )٨(
  ).١٢م: (ینظر )١(
  .اللباس الفاخر، والخصب، والحالة الجمیلة: الریاش. ٣-٢: ٢٤٤: ٦شرح النهج  )٢(



  ٩٤

  .)٣()وإذا تصفحت شعرة من شعرات قصبه أرتك محرة وردية(-٢

  .)٤()وأحلسونا اخلوف…وفعلوا بنا األفاعيل … فأراد قومنا قتل نبينا (-٣
مسـتترا، " هـو"ضـمیر المفـرد : (، وفاعل كل منهـا هـو)ألبس، أرى، أحلس: (فیما مر األفعال

 -)لـبس، رأى، حلـس: (واصـلها-علـى التـوالي ") الـواو"مستترا، ضـمیر الجماعـة " هي"ضمیر المفرد 
إلــى مفعــول واحــد، وبوســاطة همــزة التعدیــة تعــدى كــل منهــا إلــى  یتعــدى -علــى اصــله-وكــل منهــا 

ضـــمیر : (، والثـــاني همـــا)، الریـــاش"الكـــاف"ضـــمیر المخـــاطبین : (مفعـــول ثـــان، فمفعـــوال األول همـــا
  ).الخوف" نا"ضمیر المتكلمین : (، والثالث هما)، حمرة"الكاف"المخاطبین 

  ):ع(منها قوله  مواضع،) عشرة: (بصیغة المضارع في  -فیها-وجاء الفعل 
  .)٥()وميسين جسده، ويشمين عرفه… وضعين يف حجره وأنا وليد،يضمين إىل صدره (

" هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (، وفاعــل كـــل منهمـــا هــو)یمـــس، یشـــم: (فــي الـــنص الســـابق الفعــالن
ثـــم عـــدي كـــل منهمـــا بـــالهمزة إلـــى المفعـــول الثـــاني واشـــتق منـــه  -)مـــس، شـــم: (واصـــلهما-) مســـتترا

، "الیـاء"ضـمیر المـتكلم : (والثـاني همـا) ، جسـد"الیـاء"ضمیر المـتكلم : (ال األول هماالمضارع، ومفعو 
  ).عرف

  
ـ اطة -ج اني بوس ول الث ى المفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :تضعیف عینھ
، جـــاء الفعـــل بصـــیغة الماضـــي فـــي) تســـعة عشـــر: (وردت فـــي  )١()خمســـة عشـــر: (موضـــعًا

ا، منها قوله    ):ع(موضعً
  .)٢()املرسلني ودائع أمره وهنيه ومحلهم إىل(-١

ــبلكم  (-٢ ــؤمنني قـــ ــن املـــ ــني مـــ ــوال املاضـــ ــدبروا أحـــ ــة  … .وتـــ ــذهم الفراعنـــ أختـــ
  .)٣()وجرعوهم جرع املرار.…عبيدا

                                                
  .نظر فیه: تصفح الشيء). في وصف الطاووس. (١٢-١١: ٢٧٥: ٩شرح النهج  )٣(
  .ألزمونا: ونا الخوفأحلس. ٤-٣: ٤٧: ١٤شرح النهج  )٤(
رائحتــه، : فـي كنفــه وحظنـه، عرفــه: فـي حجــره"). ص"الكـالم فــي شـأن الرســول . (٥-٤: ١٩٧: ١٣شـرح الــنهج  )٥(

  .واكثر ما یستعمل في الرائحة الطیبة
  ).١٣م: (ینظر )١(
  ".ع"هم المالئكة : والمحملون. هو اهللا تعالى: المحمل. ٢٣: ٤٢٣: ٦شرح النهج  )٢(



  ٩٥

  .)٤()إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان رجال لنا ناصحا(-٣
ترا، مسـت" هـو"ضـمیر المفـرد : (، وفاعـل كـل منهـا هـو)حمـل، جـرع، ولـى: (فیما مـر األفعـال

ضـمیر الجماعـة : (ومفعـوال األول همـا. على التـوالي") التاء"، ضمیر المتكلم "الواو"ضمیر الجماعة 
، "الهــاء"ضــمیر المفــرد : (، والثالــث همــا)، جــرع"هــم"ضــمیر الجماعــة : (، والثــاني همــا)، ودائــع"هــم"

  ).أمر
  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة: (وجاء الفعل بصیغة المضارع في

  .)٥()نا بشيء فنبلغكهوال خلو(
ضـمیر : (، ومفعـواله همـا)مسـتترا" نحـن"ضـمیر الجماعـة (، وفاعله )نبلغ: (في النص الفعل

  ").الهاء"، ضمیر المفرد "الكاف"المخاطب 
اطة -د اني بوس ھ الث ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :زیادة الھمزة والسین التاء في أولھ
منهــا، ) ثالثــة: (اضــع، جــاء الفعــل بصــیغة الماضــي فــيمو ) أربعــة: (وردت هــذه الجملــة فــي
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(وبصیغة المضارع في موضع 

  
  .)١()واستكشفته كروبك… فأفضيت إليه حباجتك (-١

  .)٢()فبعث فيهم رسله و واتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته(-٢
ضـــمیر المخاطـــب : (هـــو ، وفاعـــل كـــل منهمـــا)استكشـــف، یســـتأدي: (فـــي النصـــین الفعـــالن

، )كـروب" الهـاء"ضـمیر المفـرد : (ومفعـوال األول همـا. علـى التـوالي") الـواو"، ضمیر الجماعـة "التاء"
  ).، میثاق"هم"ضمیر الجماعة : (ومفعوال الثاني هما

ـ اطة -ھ اني بوس ھ الث ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :نزع الخافض

                                                                                                                                        
  .الحسوة من الماء ملء الفم: الجرعة. ٦: ١٦٩: ١٣ شرح النهج )٣(
  ").رض"هو محمد بن أبي بكر . (٩-٨: ١٤٢: ١٦شرح النهج  )٤(
: ١١٣: ١: شرح النهج: وینظر") رض"المخاطب هو الخلیفة عثمان بن عفان . (٨-٧: ٢٦١: ٩شرح النهج  )٥(

٦: ١٥٢: ١١/ ٦: ١١٣: ١٠/ ١٤ .  
جمع كرب : الكروب. بثه حاجته: أفضى الیه"). ع"اطب هو ابنه الحسن المخ. (٦-٥: ٨٧: ١٦شرح النهج  )١(

  .٧: ٢٤٥: ١١/ ٣: ٩٧: ١: شرح النهج: وینظر. وهو الغم
  .یطلب تأدیة الشيء: یستأدي. أرسل أنبیاءه واحدا إثر اآلخر: واتر. ١٤-١٣: ١١٣: ١شرح النهج  )٢(
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منهـــا، ) خمســـة(اء فعلهـــا بصـــیغة الماضـــي فـــي مواضـــع، جـــ) ســـتة(وردت هـــذه الجملـــة فـــي 
، وجـاء بصـیغة المضـارع فـي موضــع )واحـد(فـي موضـع ) صـان(منهـا، و) أربعـة(فـي ) أمـر(وفعلهـا 

  ).سلك(وهو الفعل ) واحد(
  .)٣()ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم حنوه(-١

صـان  و… فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جريان ا يف داره، رافـق هبـم رسـله    (-٢
  .)٤()أجسادهم أن تلقى لغوبا ونصبا

  .)٥()يذعذعهم ا يف بطون أوديته ثم يسلكهم ينابيع يف األرض(-٣
" هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (، وفاعـــل كـــل منهـــا هـــو)أمـــر، صـــان، یســـلك: (فـــي مـــا مـــر األفعـــال

ســاد، عــن أج: (، ومفعــوال الثــاني همــا)بــأن یثنــوا: (، أي)آدم، أن یثنــوا: (، ومفعــوال األول همــا)مســتترا
فـــي : (، أي)، ینـــابیع"هـــم"ضـــمیر الجماعـــة : (ومفعـــوال الثالـــث همـــا). عـــن ان نلتقـــي: (أي) ان تلقـــى

  ).ینابیع
ث م الثال ولین / القس ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :بوساطة شیئین
وقـــد تعـــدى فعلهـــا إلـــى المفعـــول األول بوســـاطة الهمـــزة، والـــى الثـــاني –وردت هـــذه الجملـــة 

  ):ع(، جاء فعلها بصیغة الماضي، في قوله )واحد(في موضع  -لخافضبوساطة نزع ا
واكـرم  . …فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جريان ا يف داره، رافق هبم رسله(

  .)١()أمساعهم أن تسمع حسيس نار أبدا

                                                
: یثنــوا أعطــافهم. لــى بیــت اهللا الحــرام فــي مكــةیعــود ع) نحــوه(الضــمیر فــي . ١٤-١٣: ١٥٦: ١٣شــرح الــنهج  )٣(

: ٦/ ٧: ٢٠٤: ٢شـرح الـنهج : وینظـر. الجانب، وهو من االنسـان مـن لـدن رأسـه إلـى وركـه: والعطف. یمیلون إلیه
١٦: ٨٦: ١٦/ ٧: ٤١٩.  

عیاء: لغوبا ونصبا. ١٠-٨: ١٢٣: ١٠شرح النهج  )٤(   .تعبا وإ
بطـون . یفـرقهم: یذعـذعهم) یخفیـه أعـداؤه وسـیظهرونه مسـتقبالیخبر عن امر . (١٤-١٣: ٢٨٣: ٩شرح النهج  )٥(

یسرون دعوتهم وینفثونهـا فـي الصـدور، ثـم تثـور : ثم یسلكهم ینابیع في األرض. كنایة عن مسالك االختفاء: األودیة
اب مشـكل إعـر ): فـي(إلى الثاني بنزع الحرف ) سلك(وینظر في تعدي الفعل . في القلوب كفوران الینابیع من عیونها

  .٤٦٧: ٢، والبیان في غریب إعراب القرآن ٧٦٥: ٢القرآن 
]. ١٠٢/ األنبیـاء[اليسـمعون حسيسـها  : وهو من قوله تعـالى. الحس: الحسیس. ٩-٨: ١٢٣: ١٠شرح النهج  )١(

  .١٧: ١١٦: ١شرح النهج ) واكرمه عن دار الدنيا: (في موضع آخر" ع"وقال 
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ـــه هـــو)اكـــرم(فـــي الـــنص الفعـــل   -)كـــرم: (واصـــله-) مســـتترا" هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (، وفاعل
  ).عن أن تسمع: (أي) أن تسمع: (، ومفعول الثاني هو)أسماع( :ومفعوله األول هو

  
  :)٢(الجملة ذات الفعل المتعدي إلى ثالثة مفـاعيل/ ثالثا

  :وقد ورد في النهج من هذا الضرب من االفعال، الفعالن
  :اعلم

المتعدي إلى مفعولین، فـدخلت علیـه همـزة التعدیـة وصـیرته متعـدیًا إلـى ثالثـة ) علم(واصله 
  .)٤(االقتصار على أحد المفاعیل دون اآلخرین -هنا–، وال یجوز )٣(مفاعیل

، مناصـفة فـي الصـیغة بـین الفعـل الماضـي والمضـارع، وهمـا قولـه )موضعین: (وقد ورد في
  ):ع(

وأوعز إليه فيما هنـاه عنـه،   …خرية من خلقه" ع"فلما مهد أرضه وانفذ امره، اختار آدم (-١
  .)٥()ملعصيته واملخاطرة مبنزلته واعلمه أن يف األقدام عليه التعرض

أما بعد، فان عيين باملغرب كتب ايل يعلمين انه وجه إىل املوسم أناس من أهل الشام، العمي (-٢
  .)١()القلوب، الصم األمساع

، )مســتترا" هــو"ضـمیر المفــرد : (، وفاعــل كـل منهمــا هــو)اعلـم، یعلــم: (فـي النصــین الفعــالن
أن (وهـو مفعولـه األول، و ") الهـاء"ضـمیر المفـرد : (ل األول هـيولكل منهما ثالثة مفاعیـل، فمفاعیـ

ومفاعیـــل . ومعموالهـــا مســـد المفعـــولین الثـــاني والثالـــث) أن(وقـــد ســـدت ) فـــي األقـــدام علیـــه التعـــرض
، وقــد ســدت )أنــاس…انــه وجــه(وهــو المفعــول األول، و") الیــاء"ضــمیر المــتكلم : (الفعــل الثــاني هــي

  .الثاني والثالثومعموالها مسد المفعولین ) أن(
  :أرى

                                                
  ).٧٦(في الصفحة ) ثانیا(یلي التسلسل  )٢(
  .٦٢١: ١، والمقتصد ١٨٧: ١األصول في النحو : ینظر )٣(
  .١٩: ١الكتاب : ینظر )٤(
  .أمر بفعل الشيء أو تركه: أوعز. بسط: مهد. ٧-٥: ٣: ٧شرح النهج  )٥(
  .الحج: الموسم. رقیبي في البالد الغربیة: عیني. ٤-٣: ١٣٨: ١٦شرح النهج  )١(
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وقــد ورد بصــیغة . المــذكور ســابقا) اعلــم(وشــأنه فــي التعــدي إلــى ثالثــة مفاعیــل شــأن الفعــل 
، وهــــو معلــــق عــــن العمــــل فــــي لفــــظ مفعولیــــه الثــــاني والثالــــث بســــبب )واحــــد(الماضــــي فــــي موضــــع 

  ):ع(، قال )٢(االستفهام، وهو جائز في هذه الجملة
  .)٣()فرييكم كيف عدل السرية(

ــــه) یــــري: (نص الفعــــلفــــي الــــ : ، ومفعــــول األول هــــو)مســــتترا" هــــو"ضــــمیر المفــــرد : (وفاعل
" عــدل"، وهــو خبــر مقــدم، و"كیــف: ("أمــا مفعــواله الثــاني والثالــث فهمــا") الكــاف"ضــمیر المخــاطبین (

اســم اســتفهام ولــه صــدر الكــالم، لــذا علــق الفعــل عــن العمــل فــي ) كیــف(، والن )وهــو مبتــدأ مــؤخر
  .وهما في موضع نصب لفظه، ولفظ ما بعده،

  :التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية ذات الفعل التام املعلوم
ا، وبهـذا ال  إن جزء الجملة الفعلیة القابل لتقدیمه على محله األصـلي هـو المفعـول بـه حصـرً
ا علـى الفاعـل، وقـد یـرد  تدخل الجملة ذات الفعل الالزم في الحـدیث علـى هـذا الموضـوع، فیـرد مقـدمً

ا أي علـى [فـإذا بنیـت االسـم علیـه : "على الفعل، جوازا أو وجوبا في حـالتي التقـدیم قـال سـیبویه مقدمً
ن قــدمت االســم فهــو عربــي كمــا كــان ذلــك عربیــا جیــدا، … ضــربت زیــدا، وهــو الحــد : قلــت] الفعــل وإ

 زیدا ضربت، واالهتمام والعنایـة هـا هنـا فـي التقـدیم والتـأخیر سـواء مثلـه فـي ضـرب زیـد: وذلك قولك
  .)٤("عمرا، وضرب عمرا زید

-وقــد ذكــر ابــن جنــي أن أســتاذه أبــا علــي الفارســي قــد عــد تقــدیم المفعــول بــه علــى الفاعــل 
ا برأسه، كما أن تقدیم الفاعل على المفعول قسم برأسه وهو األكثر -لكثرته   .)١(قسمً

  :ومفعولها مقدم، على النحو اآلتي –في النهج  -وقد وردت هذه الجملة
  :تقديم المفعول به على الفـاعل/ ولالتركيب األ

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول واحد/ أوال
  :الفاعل+المفعول به+الفعل /وصورتھا ھي

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى بنفسھ مفعول واحد-أ
ســـبعة : (موضـــع، جـــاء الفعـــل بصـــیغة الماضـــي فـــي )٢()ثمانیـــة عشـــر ومـــائتي: (وردت فـــي

  ):ع(منها، ومنها قوله  موضع) وثالثین ومائة
                                                

  .٧٤تسهیل الفوائد : ینظر )٢(
  .السنة: السیرة). في شأن إمام آخر الزمان. (٧- ٦: ٤١: ٩شرح النهج  )٣(
  .١٨٩، وشرح الوافیة ٣٣٠: ١، والمقتصد ٣٨٢: ٢الخصائص : ، وینظر٤١: ١الكتاب  )٤(
  .٢٩٥: ١الخصائص : ینظر )١(
  ).١٤م: (ینظر )٢(
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  .)٣()حجته، وبلغ املقطع عذره ونذره" ص"حتى متت بنبينا حممد (-١

  .)٤()سبق األوقات كونه والعدم وجوده واالبتداء أوله(-٢

  .)٥()وبقي رجال غض ابصارهم ذكر املرجع(-٣

  .)٦()خرت له اجلباه، ووحدته الشفاه(-٤

٥-) ٧()على حالهوكان حلي الكعبة فيها يومئذ، فرتكه ا(.  
عـذر، كـون، ذكـر، : (وفاعل كل منها هـو) بلغ، سبق، غض، وحد، ترك: (فیما مر األفعال

المقطــــع، : (علــــى التــــوالي، وقــــد قــــدم المفعــــول بــــه لكــــل فعــــل منهــــا علــــى فاعلــــه، وهــــو) الشــــفاه، اهللا
علـــى التــــوالي، وتقـــدیم المفعــــول بـــه فــــي ) فـــي موضــــعین" الهــــاء"األوقـــات، أبصـــار، ضــــمیر المفـــرد 

ا ) ٥(و) ٤(، وفـي النصـین )١(جـائز) ٣(و) ٢(و) ١(لنصوص ا واجـب، ألن المفعـول بـه جـاء ضـمیرً
  .)٢(متصال بالفعل ال یمكن فصله عنه بالفاعل
ا، منها قوله ) واحد وثمانین: (وجاء الفعل بصیغة المصارع في   ):ع(موضعً

ول رواؤه، وطيب يأخذ ولو أراد ا أن خيلق آدم من نور خيطف األبصار ضياؤه، ويبهر العق(-١
  .)٣()األنفاس عرفه، لفعل

  .)٤()خري له من املال يورثه غريه –جيعله ا للمرء يف الناس-ولسان الصدق (-٢

                                                
ما : النذر. عتذر بهاالحجج التي ی: العذر. النهایة التي لیس وراءها غایة: المقطع. ١٢- ١١: ٣: ٧شرح النهج  )٣(

  .یخوف به
  ).هو اهللا تعالى. (٩-٨: ٦٩: ١٣شرح النهج  )٤(
  ).في شأن صنف من الناس، وهم المتقون. (١: ١٧٥: ٢شرح النهج  )٥(
  .٥: ٢٥٢: ٩شرح النهج  )٦(
  .ما یتزین به من المعادن أو الحجارة المصوغة: الحلي. ٨-٧: ١٥٨: ١٩شرح النهج  )٧(
  .٣٣٠: ١، والمقتصد ٣٥: ١الخصائص : ینظر )١(
  .٥٥: ١، والمقرب ١٦٠شرح الوافیة : ینظر )٢(
الرائحة : العرف. الكثیر المروي من هذا النور: الرواء. یدهش ویحیر: یبهر. ٧-٦: ١٣١: ١٣شرح النهج  )٣(

  .الطیبة
أال وإن (": ع"في موضع آخر هو قوله  -مع تغییر بسیط جداً –ورد هذا النص . ٢-١: ٣١٣: ١شرح النهج  )٤(

  .١١-١٠: ٢٨٨: ٧شرح النهج ) اللسان الصاحل جيعله ا تعاىل للمرء يف الناس خري له من املال يورثه من ال حيمده
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ضـیاء، رواء، : (، وفاعـل كـل منهـا هـو)یخطـف، یبهـر، یأخـذ، یجعـل: (في النصین األفعال
ار، العقـول، األنفـاس، ضـمیر األبصـ: (وقد قدم المفعول بـه لكـل منهـا علـى فاعلـه، وهـو) عرف، اهللا

ومعنـى . وتقدیمـه فـي الجمـل الـثالث األولـى جـائز، وفـي الرابعـة واجـب. علـى التـوالي") الهاء"المفرد 
  .)٥()ینشئ(أو ) یضع(أو ) یخلق(هو ) یجعل(الفعل 

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة-ب
طة حرف الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعولھ بوسا/ األولى

  :الجر
ــــین  -فــــي صــــیغة الفعــــل–موضــــعا، مناصــــفة  )٦()ثمانیــــة عشــــر(وردت هــــذه الجملــــة فــــي  ب

  ):ع(الماضي والمضارع، منها قوله 
  .)٧()ورمى بالزبد ركامه(-١
  
  .)١()ونستغفره مما احاط به علمه(-٢

  .)٢()ومن ال يستقيم به اهلدى جير به الضالل اىل الردى(-٣

  .)٣()بكم الرخص مذاهب الظلمة وال ترخصوا أنفسكم فتذهب(-٤
ركـــام، علـــم، : (، وفاعـــل كـــل منهـــا هـــو)رمـــى، احـــاط، یجـــر، تـــذهب: (فیمـــا ســـبق األفعـــال

بالزبــــد، بــــه فــــي : (ولكــــل منهــــا مفعــــول مقــــدم علــــى فاعلــــه، هــــو. علــــى التــــوالي) الظــــالل، الــــرخص
إلــى مفعولهــا  علــى التــوالي، وتقــدیمها جــائز، واألفعــال الثالثــة األولــى تــأتي متعدیــة) موضــعین، بكــم

  .، أما الرابع فال یتعدى بنفسه)رمى الزبد، أحاطه، یجره: (أي. بنفسها
ة اطة / الثانی ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الع الجمل

  :الھمزة

                                                
. ١٨٤: ٢محمد أبو الفضل إبراهیم : أمالي المرتضى، الشریف المرتضى علي بن الحسین العلوي، تحـ: ینظر )٥(

  .١٤٨وشرح عمدة الحافظ 
  ).١٥م: (ینظر )٦(
ما اجتمع وتراكم : الركام. الرغوة من الماء أو غیره: الزبد). في خلق السموات. (١٢: ٨٣: ١شرح النهج  )٧(

  .بعضه فوق بعض
  . ٥: ٢٥٠: ٧شرح النهج  )١(
  .الهالك: الردى. ١٣-١٢: ٩١: ٢شرح النهج  )٢(
  .التسهیل والتیسیر في فعل الشيء: الترخیص. ١٥-١٤: ٣٥٣: ٦شرح النهج  )٣(
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خمســـة : (موضـــعا، جــاء الفعـــل بصــیغة الماضـــي فــي )٤()عشــرین: (وردت هــذه الجملــة فـــي
  ):ع(ها قوله من. مواضع) خمسة: (موضعا، وبصیغة المضارع في) عشر

  .)٥()يف معشر اسهر عيوهنم خوف املعاد(-١

  .)٦()فان الفتنة طاملا أغدقت جالبيبها، وأعشت األبصار ظلمتها(-٢

  .)٧()ماء وجهك جامد يقطره السؤال(-٣
وفاعـــل كـــل  -)ســـهر، عشــا، قطـــر: (واصـــلها–) اســـهر، اعشــى، یقطـــر: (فیمــا مـــر األفعـــال

: والي، وقـد قـدم المفعـول بـه لكـل منهـا علـى فاعلـه، وهـوعلـى التـ) خـوف، ظلمـة، السـؤال: (منها هـو
، وفـــي )٢(و) ١(والتقـــدیم فـــي النصـــین . علـــى التـــوالي") الهـــاء"عیـــون، األبصـــار، ضـــمیر المفـــرد (

  . واجب) ٣(النص 
  
  

ة اطة / الثالث ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :تضعیف عینھ

منهـا، ) خمسـة: (عـل بصـیغة الماضـي فـيمواضـع، جـاء الف) سـبعة: (وردت هذه الجملـة فـي
  ):ع(، ومنها قوله )موضعین(وبصیغة المضارع في 

  .)١()من ضيعه األقرب أتيح له األبعد(-١

ــد بلغــــــتم مــــــن كرامــــــة ا تعــــــاىل لكــــــم منزلــــــة تكــــــرم هبــــــا        (-٢ وقــــ
  .)٢()ويعظمكم من ال فضل لكم عليه.…إماؤكم

                                                
  ).١٦م( :ینظر )٤(
  ).في شأن المتقین. (٢: ٢٩٥: ١٦شرح النهج  )٥(
جعلت : أعشت. جمع جلباب وهو الخمار: الجالبیب. أرخت وأرسلت: أغدفت. ٩-٨: ٢٢: ١٨شرح النهج  )٦(

  .البصر ضعیفا
  .٢: ٢٦١: ١٩شرح النهج  )٧(
  .٤: ٣٠٠: ١٩/ ٤: ٥٧: ١/١٦: ١٣٧: ١١/١٣: ٩٢: ١١شرح النهج: وینظر. ٢: ١١٨: ١٨شرح النهج  )١(
  .٣: ١٨٣: ١٩شرح النهج : وینظر. ١٠-٩: ١٧٦: ٧شرح النهج  )٢(
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: وفاعــل كـل منهمـا هــو -)مضـاع، عظـ: (واصــلهما-) ضـیع، یعظـم: (فـي النصـین الفعــالن
ضــمیر : (علــى التــوالي، وقــد قــدم علــى فاعــل كــل منهمــا مفعولــه، وهــو") الموصــولة"األقــرب، مــن (

ا" الكاف"، ضمیر المخاطبین "الهاء"المفرد    .على التوالي، تقدیما واجبً
  

ة اطة / الرابع ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :زیادة الھمزة والسین والتاء

، كـــان الفعـــل فـــي أحـــدهما بصـــیغة الماضـــي، وفـــي اآلخـــر بصـــیغة )موضـــعین(ت فـــي ورد
  ):ع(المضارع، وهما قوله 

  .)٣()واستالنوا ما استوعره املرتفون(-١

  .)٤()ويكاد اصلبهم عودا تنكؤه اللحظة، وتستميله الكلمة الواحدة(-٢
: ل منهمـا هـو، وفاعـل كـ)وعـر، مـال: (، واصـلهما)اسـتوعر، تسـتمیل: (في النصین الفعالن

ضـــمیر : (علـــى التـــوالي، وقـــد قـــدم مفعـــول كـــل منهمـــا علـــى التـــوالي وجوبـــًا وهـــو) المترفـــون، الكلمـــة(
  ")الهاء"

  
 ً   :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولین/ ثانیا

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولین بنفسھ-أ
رب األول ولین  :الض ى مفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :مبتدأ وخبراصلھما 
  :ورد التقدیم فیها على صورتین هما

  :المفعول األول+ المفعول الثاني+ الفاعل+ الفعل /األولى
، هـو قولــه )واحـد(بصـیغة المضـارع، فـي موضـع ) رأى(الفعـل  -فـي الـنهج–وقـد ورد علیهـا 

  ):ع(
  .)١()فمن عالمة أحدهم أنك ترى له قوة يف دين(

ا" أنـت"ضــمیر المخاطـب ( :، وفاعلـه هـو)تــرى: (فـي الـنص الفعـل ، وقـد قـدم مفعولــه )مســتترً
  .جواًزا) قوة: (على مفعوله األول) له: (الثاني

                                                
  ). في شأن القائمین هللا بحججه وبیناته. (١٠-٩: ٣٤٧: ١٨شرح النهج  )٣(
المرة من لحظ العین، : اللحظة. تجرحه: تنكؤه). في شأن صنف من الناس. (٥-٤: ٢٥٧: ١٩شرح النهج  )٤(

  .عینوالوقت القصیر بمقدار لحظ ال
  ).في صفة المتقین. (٥: ١٤٨: ١٠شرح النهج  )١(
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  :المفعول الثاني+ الفاعل+ المفعول األول+الفعل /األخرى
  :وعلیها ورد الفعالن

  :جعل
  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة: (ورد بصیغة الماضي في

) ٢()على وحيه أهل األمانة -فيما هنالك–جعلهم ا(.  
ضـــمیر الجماعـــة : (، وقـــد قـــدم مفعولـــه األول)اهللا: (، وفاعلـــه هـــو)جعـــل(فـــي الـــنص الفعـــل 

، فیما تال مفعوله الثاني") هم"   .فاعله) أهل: (على فاعله وجوبًا
  :اتخذ

  ):ع(بصیغة الماضي، منهما قوله ) موضعین: (ورد في
  .)٣()اختذهم إبليس مطايا ضالل.…وال تطيعوا األدعياء(

") هـم"ضـمیر الجماعـة : (، وقد قدم مفعولـه األول)إبلیس: (وفاعله) اتخذ: (في النص الفعل
  .فاعله) مطایا: (على فاعله وجوبا، فیما تال مفعوله الثاني

یس : الضرب اآلخر ولین ل ى مفع الجملة ذات الفعل المتعدي ال
  :اصلھما مبتدأ وخبرا

  : ورد التقدیم في هذه الجملة على صورتین هما
  :المفعول الثاني+ الفاعل+ المفعول األول:+ الفعل /ولىاأل

  :هي -في النهج–واألفعال الواردة علیها 
  :أعطى

  ):ع(بصیغة الماضي، في قوله ) واحد(في موضع 
  .)١()فأعطاه ا النظرة(

") الهـاء"ضـمیر المفـرد : (، وقد قـدم مفعولـه األول)اهللا: (، وفاعله)أعطى: (في النص الفعل
، وتال مفعوله الثاني على فاعله   .فاعله) النظرة: (وجوبًا

  :كسا
                                                

: ١٥٦: ١٣/ ٦: ١٩٤: ١٠شرح النهج : وینظر). في شأن المالئكة. (١٣-١٢: ٤٢٣: ٦شرح النهج  )٢(
١١،١٩.  

: وینظر. جمع دعي وهو المتهم في نسبه والمنسوب إلى غیر أبیه: األدعیاء. ٣-١: ١٤٧: ١٣شرح النهج  )٣(
  .٦: ١٦٩: ١٣شرح النهج 

  .المهلة: النظرة) في شأن ابلیس. (٦: ٩٧: ١شرح النهج  )١(
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  ):ع(، بصیغة الماضي، قال )واحد(في موضع 
  .)٢()من كساه احلياء ثوبه مل ير الناس عيبه(

") الهـاء"ضـمیر المفـرد : (، وقـد قـدم مفعولـه األول)الحیاء: (وفاعله) كسا: (في النص الفعل
، فیما تال مفعوله الثاني   .فاعله) ثوب( :على فاعله وجوبًا

  :كفى
  ):ع(، بصیغة الماضي، قال )واحد(في موضع 

  .)٣()ومن عمل لدينه كفاه ا أمر دنياه(
") الهــاء"ضــمیر المفــرد : (، وقــد قــدم مفعولــه األول)اهللا: (وفاعلــه) كفــى: (فــي الــنص الفعــل

، فیما تال مفعوله الثاني   .فاعله) أمر: (على فاعله وجوبًا
  

  :)١(حرم
  ):ع(، بصیغة الماضي، قال )واحد(في موضع 

  .)٢()ومل يضع امرؤ ماله يف غري حقه، وعند غري اهله، اال حرمه ا شكرهم(
ضـــمیر المفـــرد : (، وقـــد قـــدم مفعولــه األول)اهللا: (وفاعلــه) حـــرم: (فــي الـــنص الســابق الفعـــل

، فیما تال مفعوله الثاني") الهاء"   .فاعله) شكر: (على فاعله وجوبًا
  :منع
  ):ع(، بصیغة الماضي، قال )موضعین: (في
  .)٣()منعتها منذ القدمة.…وإمنا حتد األدوات أنفسها(

وهـــو مبنـــي علـــى الضـــم فـــي محـــل رفـــع، وقـــد قـــدم )منـــذ: (وفاعلـــه) منـــع: (فــي الـــنص الفعـــل
، فیما تال مفعوله الثاني") الهاء"ضمیر المفردة : (مفعوله األول   .فاعله) القدمة: (على فاعله وجوبًا

، شــيء نـادر، حظیــت بــه اللغـة العربیــة فـي هــذا الـنص، وقــد علــق ) نــذم(إن اسـتخدام  فـاعًال
  :الشیخ محمد عبده على هذا االستخدام بقوله

                                                
  .٢: ٤٥: ١٩شرح النهج  )٢(
  .٣-٢: ٦٨: ٢٠شرح النهج  )٣(
  .٣٨- ٣٧" منعته: وحرمته عطاءه حرمانا: "جاء في كتاب األفعال )١(
  .١٠-٩: ١٠٩: ٨شرح النهج  )٢(
  .٣: ١٤٥: ١٧شرح النهج : وینظر. ناقصةآالت األدراك وهي حادثة : ، األدوات٢: ٧٦: ١٣شرح النهج  )٣(
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، فالقـدیم )٤("وجـد منـذ كـذا، وهـذا مـانع للقـدم.…وكل مخلوق یقال فیـه…ومنذ البتداء الزمان"
  .هو اهللا وحده، أما األدوات فمحدثة

  :حمى
  ):ع(، قال ، بصیغة الماضي)واحد(في موضع 

  .)٥()و محتها قد األزلية. …وامنا حتد األدوات أنفسها(
وقــد حــرك بالكســر اللتقــاء –مبنــي علــى الســكون ) قــد: (، وفاعلــه)حمــى: (فــي الــنص الفعــل

، فیمــا ") الهــاء"ضـمیر المفـردة : (فـي محــل رفـع، وقــد قـدم مفعولــه األول -سـاكنین علـى فاعلــه وجوبـًا
  .اعلهف) األزلیة: (تال مفعوله الثاني

ــــــد(واســــــتخدام  ــــــده) ق ــــــال الشــــــیخ محمــــــد عب ــــــادر هــــــو اآلخــــــر، ق ــــــاعال، ن ــــــب : "ف ــــــد لتقری وق
فاألزلیــة هللا وحــده، أمــا األدوات . )١("لألزلیــة…وهــذا مــانع…وكــل مخلــوق یقــال فیــه وجــد.…]الزمــان[

  .فمحدثة
  :)٢(جنب

  ):ع(، بصیغة الماضي، قال )واحد(في موضع 
  .)٣()التكملة وجنبتها لوال.…وامنا حتد األدوات أنفسها(

، وهـو مبنـي علـى السـكون فـي محـل رفـع، وقـد قـدم )لوال: (وفاعله) جنب: (في النص الفعل
، فیما تال مفعوله الثاني") الهاء"ضمیر المفردة : (مفعوله األول   .فاعله) تكملة: (على فاعله وجوبًا

: ال فیــهوكــل مخلــوق یقــ: "فــاعال نــادر هــو اآلخــر، قــال الشــیخ محمــد عبــده) لــوال(واســتخدام 
ـــة بغیـــره ، فالكمـــال هللا وحـــده، أمـــا األدوات )٤("لـــوال خالقـــه مـــا وجـــد، فهـــو نـــاقص لذاتـــه محتـــاج للتكمل

  .فناقصة لذاتها
  :الفاعل+ المفعول الثاني+ المفعول األول+ الفعل /الصورة األخرى

  ):ع(هو قوله ) واحد(بصیغة الماضي، في موضع ) كفى: (وقد ورد علیها الفعل
  .)٥()ر اهال، فمهما تركتموه منهما كفا كموه أهلهإن للخري وللش(

                                                
  ).الهامش( ٣٦١-٣٦٠: ٢نهج البالغة  )٤(
  .٢: ٧٦: ١٣شرح النهج  )٥(
  ).الهامش( ٣٦١-٣٦٠: ٢نهج البالغة  )١(
  .٢٧٨: ١، )جنب(مادة ". نحاه عنه… وجنبه الشيء، وجنبه إیاه : "جاء في اللسان )٢(
  .٢: ٧٦: ١٣شرح النهج  )٣(
  ).الهامش( ٣٦١: ٢نهج البالغة  )٤(
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") الـواو"ضـمیر الجماعـة : (، وقد قـدم مفعولـه األول)أهل: (وفاعله) كفى: (في النص الفعل
  .وجوبا على فاعله") الهاء"ضمیر المفرد : (والثاني

ھ -ب ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :وثانیھما بوساطة

ة ذا-١ اطة الجمل اني بوس ھ الث ى مفعول دي إل ل المتع ت الفع
  :حرف الجر

  :المفعول الثاني+ الفاعل+ المفعول األول+ الفعل :وصورتھا ھي
  ):ع(بصیغة المضارع، قال ) أنبأ(، وفعلها )واحد(وردت في موضع 

  .)١()وستنبؤك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها(
ضـمیر المخاطـب : (قـدم مفعولـه األول ، وقـد)ابنـة: (، وفاعله هـو)تنبىء: (في النص الفعل

  .فاعله) بتضافر: (على فاعله وجوبا، فیما تال مفعوله الثاني") الكاف"
اطة -٢ اني بوس ھ الث ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :الھمزة

  :ورد التقدیم فیها على صورتین هما
  :المفعول األول+ المفعول الثاني+ الفاعل+ الفعل /األولى

  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة: (لجملة وفعلها بصیغة الماضي فيوردت هذه ا
  .)٢()فمن اشعر التقوى قلبه، برز مهله وفاز عمله(-١

اسـتفحل سـلطانه علـيكم، ودلـف جبنـوده      .…حتى إذا انقادت لـه اجلاحمـة مـنكم   (-٢
  .)٣()حنوكم، فاقحموكم وجلات الذل،و أحلوكم ورطات القتل

مســـتترا، " هــو"ضــمیر المفــرد : (وفاعــل كــل منهمــا هــو) اشــعر، احــل: (فــي الــنص الفعــالن
) قلـب: (علـى مفعولـه األول) التقـوى(الثـاني وهـو ) اشـعر: (وقـد قـدم مفعـول") الـواو"ضمیر الجماعة 

                                                                                                                                        
  .٢: ٦٧: ٢٠شرح النهج  )٥(
  ").ع"، وأبنته هي فاطمة "ص"المخاطب هو الرسول . (١١: ٢٦٥: ١٠شرح النهج  )١(
  .التقدم في الخیر: المهل. ١١: ٢٦٩: ٨شرح النهج  )٢(
جمع جامح وهو الذي : الجامحة"). لع"إبلیس (عائد على ) له(الضمیر في . ٤-٢: ١٣٧: ١٣شرح النهج  )٣(
جمع ورطة وهي : ورطات. جمع ولجة وهي موضع دخول الذل: ولجات. اقبل: دلف. كب هواه فال یمكن ردهر 

  / ٨-٧: ١٩١: ١٠/ ٩: ١٢٣: ١٠/ ٤: ١١٣: ١٠شرح النهج : وینظر. الهلكة واألمر الذي تتعسر النجاة منه
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ــــاني، وهــــو) احــــل(جــــوازا، وقــــدم مفعــــول  ــــه األول") الكــــاف" ضــــمیر المخــــاطبین : (الث ــــى مفعول : عل
  . وجوبا) ورطات(

  :المفعول الثاني+ الفاعل+ ألولالمفعول ا+ الفعل /األخرى
  ):ع(مواضع،جاء الفعل فیها بصیغة الماضي، منها قوله ) ثالثة(وردت في 

  .)٤()فمن تركه رغبة عنه، البسه ا ثوب الذل(
") الهــاء"ضــمیر المفـرد : (، وقــد قـدم مفعولـه األول)اهللا: (، وفاعلـه)الـبس: (فـي الـنص الفعــل

، فیما تال مفعول   .فاعله) ثوب: (ه الثانيعلى فاعله وجوبًا
اطة -٣ اني بوس ھ الث ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :تضعیف عینھ
  :ورد التقدیم فیها على ثالث صور هي

  :المفعول األول+ المفعول الثاني+ الفاعل+ الفعل /األولى
، وبصــــیغة )موضــــعین: (مواضــــع، جــــاء الفعــــل بصــــیغة الماضــــي فــــي) ثالثــــة(وردت فــــي 
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(ع المضارع في موض

١-) ١()رجم الزاني احملصن ثم صلى عليه، ثم ورثه أهله" ص"وقد علمتم ان رسول ا(.  

  .)٢()خري له من املال، يورثه غريه -جيعله ا للمرء يف الناس–ولسان الصدق (-٢
" وهـ"ضـمیر المفـرد : (، وفاعـل كـل منهمـا هـو)ورث، یـورث: (في النصین السابقین الفعالن

وجوبــا علــى مفعولــه األول ") الهــاء"ضــمیر المفــرد : (الثــاني، وهــو) ورث(، وقــد قــدم مفعــول )مســتترا
: وجوبــــا علـــى مفعولــــه األول") الهـــاء"ضـــمیر المفــــرد : (الثـــاني، وهــــو) یــــورث(وقــــدم مفعـــول ) أهـــل(
  ).غیر(

  :المفعول الثاني+ الفاعل+ المفعول األول+ الفعل /الثانیة
ــــین  -فــــي صــــیغة الفعــــل–مناصــــفة  -مــــن الــــنهج –) وضــــعینم(وردت هــــذه الجملــــة فــــي  ب
  ):ع(الماضي، والمضارع، وهما قوله 

  .)٣()وما سوى ذلك فعلم علمه ا نبيه فعلمنيه(-١

                                                
شرح النهج : وینظر. فیهتركه متعمدا وزهد : رغب عن الشيء). في شأن الجهاد. (٥- ٤: ٧٤: ٢شرح النهج  )٤(
٢٠: ١٣٧: ١٣/ ٥: ٢١٨: ٩.  
  .٧: ١١٢: ٨شرح النهج : وینظر. المتزوج: المحصن. ٧-٦: ١١٢: ٨شرح النهج  )١(
  .٢-١: ٣١٣: ١شرح النهج  )٢(
  ).إشارة الى الغیب الذي الیعلمه إال اهللا: ذلك. (١٤: ٢١٥: ٨شرح النهج  )٣(
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  .)٤()ازهد يف الدنيا يبصرك ا عوراهتا(-٢
) علـم(، وقـد قـدم مفعـول )اهللا: (، وفاعـل كـل منهمـا هـو)علـم، یبصـر: (في النصین الفعـالن

فاعلـه، وقـدم ) نبـي: (على فاعله وجوبا، فیما تال مفعوله الثـاني") الهاء"ضمیر المفرد : (هواألول، و 
علــى فاعلـــه وجوبــا، فیمـــا تــال مفعولـــه ") الكـــاف"ضـــمیر المخاطــب : (األول، وهــو) یبصـــر: (مفعــول
  .فاعله) عورات: (الثاني

  :الفاعل+ المفعول الثاني+ المفعول األول+ الفعل /الثالثة
  ):ع(هو قوله ) واحد(جملة وفعلها بصیغة الماضي، في موضع وردت هذا ال

  .)١() وبصرنيكم صدق النية(
ضـــمیر المـــتكلم : (، وقـــد قـــدم مفعـــواله األول)صـــدق: (، وفاعلـــه)بصـــر: (فـــي الـــنص الفعـــل

  .على فاعله وجوبا") الكاف"ضمیر المخاطبین : (والثاني") الیاء"
  :)٢(نفسهتقديم المفعول به على الفعل   /التركيب اآلخر

  :ورد في الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعول به واحد، وصورته هي
  :الفاعل+ الفعل+ المفعول بھ
منهــا، كــان المفعــول ) أربعــة: (مواضــع، جــاء الفعــل بصــیغة الماضــي فــي) ســتة(وردت فــي 

فــي ، كــان المفعــول )موضــعین: (، وجــاء الفعــل بصــیغة المضــارع فــي)اســم شــرط(منهــا ) اثنــین(فــي 
  ):ع(، ومنها قوله )اسم شرط(منها ) واحد(

  .)٣()ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغريك: يا ابن آدم(-١

  .)٤()يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب! عجبت للبخيل(-٢

  .)٥()وانك ما تقدم من خري يبق لك ذخره(-٣

  .)٦()وكأنك مل تكن ا تريد جبهادك(-٤

                                                
  .٢: ٣٣٩: ١٩شرح النهج  )٤(
  .٧: ١:٢٠٧ شرح النهج )١(
  ).٩٩(في الصفحة ) التركیب االول(یلي  )٢(
  .٢: ١٠: ١٩شرح النهج  )٣(
  .٧: ١٢: ١٧/ ٩: ١٥٨: ٩شرح النهج : وینظر. ٣-٢: ٣١٥: ١٨شرح النهج  )٤(
  .١٧-١٦: ٤١: ١٨شرح النهج  )٥(
  .٩: ١٦٧: ١٦شرح النهج  )٦(
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ضــمیر المخاطــب : (، وفاعــل كــل منهــا هــو)كســب، طلــب، تقــدم، تریــد: (مــر األفعــال فیمــا
. علـى التــوالي") فـي موضـعین"مســتترا " أنـت"مســتترا، ضـمیر المخاطـب " هـو"، ضـمیر المفـرد "التـاء"

") اهللا"، لفــظ الجاللــة "الشــرطیة"، إیــاه، مــا "الشــرطیة"مــا : (وقــد قــدم علــى كــل فعــل منهــا مفعولــه وهــو
صـدر الكـالم، ولـم یسـتوف ) اسم الشـرط(واجب الن لـ ) ٣(و) ١(وتقدیمه في النصین .ليعلى  التوا

  .جائز) ٤(و) ٢(الفعالن مفعول كل منهما، وتقدیمه في النصین 

  
احلـــــذف يف اجلملـــــة الفعليـــــة ذات الفعـــــل املتعـــــدي التـــــام املبنـــــي 

  :للمعلوم
  :حذف الفعل وحده/ أوال

: الشــــرطیة فــــي) لــــو(موضــــعا، حــــذف بعــــد ) اثنــــي عشــــر(فــــي  -فــــي الــــنهج–ورد محــــذوفا 
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ثالثة: (الشرطیة في) إن(مواضع، وبعد  )١()تسعة(

  .)٢()فلو ان الباطل خلص من مزاج احلق مل خيف على املرتادين(-١

  .)٣()وان جانب منها أعذ وذب واحلوىل أمر منها جانب فأوبى(-٢
، وقـد حـذف فعـل كـل منهمـا، )، جانـب..اطـل خلـصان الب: (في النصین السابقین الفاعالن

ومعمولیهــا فــي محــل رفــع فاعــل، الن ) ان(، عنــد مــن عــد المصــدر مــن )ثبــت: (فأمــا األول فتقــدیره
: وامــــا الثــــاني فیفســــره الفعــــل المــــذكور بعــــد الفاعــــل، وهــــو. )٤(الشــــرطیة تقتضــــي فعــــال للشــــرط) لــــو(
أن الفعــل المــذكور بعـد االســم هــو نفســه  ، وهــو قــول البصـریین، فیمــا ذهــب الكوفیــون إلـى)أعـذوذب(

  .)٥(فعل الشرط

                                                
  ).١٧م: (ینظر )١(
  .طالبو الشيء: المرتادون. من مزج شیئین فواحد هما مزاج ما نشأ: المزاج. ٥-٤: ٢٤٠: ٣شرح النهج  )٢(
. كثر وباؤه: أوبى. حال وحسن: احلولي. ساغ: اعذوذب). في شأن الدنیا. (١٢-١١: ٢٢٦: ٧شرح النهج  )٣(

  .١٨- ١٧: ١٥١: ١١/ ١١: ٢٢٦: ٩شرح النهج : وینظر
لمطالع السعیدة في شرح الفریدة، ، وا٢٧٨، وشرح ابن الناظم، ٥٦: ١إمالء ما من به الرحمن : ینظر )٤(

  .٤٦٢: ١الكتاب : ینظر. وعده سیبویه مبتدا. ١٢٢-١٢١: ٢نبهان یاسین .د: السیوطي، تحـ
  ].٨٥مسألة [٦١٥: ٢، واألنصاف ٤٥٨: ١الكتاب : ینظر )٥(
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  :)٦(حذف المفعول به/ ثانيا
یقتصـــر علـــى ذكـــر الفعـــل : قـــد یحـــذف المفعـــول بـــه مـــن الجملـــة اختصـــارا، أو اقتصـــارا، أي

وفاعلــه أو الفعــل وفاعلــه ومفعــول واحــد، فیمــا تعــدى إلــى مفعــول واحــد أو مفعــولین، فیــراد بالجملـــة 
، بـال ذكـر )زیـد یقـرا: (فاعل بحكم من غیر ذكر ما یقع علیه هذا الحكـم نحـواالخبار عن اتصاف ال

مــن غیــر ذكــر المعطــى لــه والشــيء المعطــى، أو ذكــر الحكــم وارادة ) زیــد یعطــي: (ال مقــروء، ونحــو
، بـال ذكـر المعطـي لـه، وال حاجـة )زیـد یعطـي المـال: (األخبار عن وقوعه على جزء دون جزء نحـو

  .لالتساع في مدلول المفعول به المحذوف. صاراإلى تقدیر المحذوف اقت
  :على النحو اآلتي -في النهج–وقد ورد المفعول به محذوفًا من الجملة 

  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعول واحد-١
  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعوله  -أ

ســتة : (الماضــي فــيموضــع، جــاء الفعــل بصــیغة  )١()ســبعة وثالثــین وثالثمائــة: (وردت فــي
  ):ع(موضع، منها قوله ) وعشرین ومائتي

  .)٢()مل يؤده خلق ما ابتدأ وال تدبري ما ذرأ(-١

  .)٣()فلو شاء ا جلعله مثله(-٢

  .)٤()فإنكم مرهتنون مبا اسلفتم ومدينون مبا قدمتم(-٣

  .)٥()إن اسررمت علمه… واتقوا ا الذي انتم بعينه (-٤
ضــمیر المفــرد : (، وفاعــل كــل منهــا هــو)تــدأ، ذرأ، شــاء، قــدم، أســراب: (فیمــا ســبق األفعــال 

") فـي موضـعین"المتصـل بمـیم الجمـع " التـاء"، اهللا، ضـمیر المخـاطبین "فـي موضـعین"مستترا " هو"

                                                
عراب القرآن المنسوب الى الزجاج ١٦: ١الكتاب : ینظر في حذفه )٦( ، ٦٠٨: ١، والمقتصد ٤١٤، ٤٠٥: ٢، وإ

، ومغني ١١٦: ١، والمقرب ]٩٦إمالء [ ٦١٠: ٢، وأمالي ابن الحاجب ٣٢٤-٣٢٣، ٣٢٠: ١واألمالي الشجریة
  .٧٠٥-٧٠٤: ٢اللبیب

  ).١٨م: (ینظر )١(
  .خلق: ذرأ. لم یثقله ولم یجهده: لم یؤده. ١٤: ١٥٣: ٥شرح النهج  )٢(
أحدهما شجاع واآلخر ضعیف، في الحرب  - من جیش واحد–في شأن رجلین . (٥: ٣٠٠: ٧شرح النهج  )٣(

ال جعله اهللا مثله   ).فعلى الشجاع حمایة الضعیف وإ
  .مأخوذون ومطالبون: مرتهنون. ٩-٨: ١١١: ١٣شرح النهج  )٤(
  .٧-٦: ١١٦: ١٠شرح النهج  )٥(



  ١١١

، …ابتـــدأ، ذرأه، شـــاء اهللا جعلــــه: (علـــى التـــوالي وقـــد حـــذف مفعـــول كـــل منهـــا اختصـــارا، والتقـــدیر
ا   ).قدمتموه، أسررتم أمرً

  ):ع(موضع، منها قوله ) أحد عشر ومائة: (فعل بصیغة المضارع فيوجاء ال
  .)٦()ويفعل ا بعد ذلك ما يشاء(-١

  .)٧()ال حييف على من يبغض(-٢
  
  .)١()يقول وال يلفظ وحيفظ وال يتحفظ(-٣

ضـــمیر المفـــرد : (وفاعــل كـــل منهـــا هــو) یشـــاء، یـــبغض، یقــول، یحفـــظ: (فیمــا مـــر األفعــال
، أمــا )یشــاء فعلــه، یبغضــه: (مفعــول الفعلــین األولــین اختصــارا والتقــدیر، وقــد حــذف )مســتترا" هــو"

اقتصر في الجملة على الفعـل وفاعلـه، فـالمراد هـو : مفعوال الفعلین األخیرین فقد حذفا اقتصارا، أي
. بـالقول بــال لفــظ، والحفـظ بــال تحفــظ، مـن دون ذكــر مقــول ومحفــوظ) اهللا تعــالى(االخبـار باتصــاف 
  .فظ كل شيءلیشمل القول والح

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة-ب
  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعولھ بوساطة الھمزة-١    

ــــة فــــي ــــة : (موضــــعا، جــــاء الفعــــل بصــــیغة الماضــــي فــــي) عشــــرین: (وردت هــــذه الجمل ثمانی
  ):ع(، ومنها قوله )موضعین: (موضعا، وبصیغة المضارع في )٢()عشر

  .)٣()وا إىل ناعق نعق، إن أجيب أضل، وإن ترك ذلوال تلتفت(-١    

    ٢-)٤()ولكن احلالل ما احل ا(.  

  .)٥()ثم القوام للجنود إال مبا خيرج ا هلم من اخلراج(-٣    

                                                
  .١٦: ١٨٩: ٢شرح النهج  )٦(
  .الیجور والیظلم: الیحیف). في شأن مؤمن متق. (٣: ١٤٩: ١٠شرح النهج  )٧(
  ).هو اهللا تعالى. (٣-٢: ٨٢: ١٣ح النهج شر  )١(
  ).١٩م: (ینظر )٢(
  .صاحب الفتنة الذي یصیح ویزجر: الناعق. ١٣: ٢٩٧: ٧شرح النهج  )٣(
  .٧-٦: ٣٠: ١٠شرح النهج  )٤(
  .١٢: ١٤٢: ١٦شرح النهج : وینظر. االتارة التي تؤخذ من أموال الناس: الخراج. ١٧: ٤٨: ١٧شرح النهج  )٥(



  ١١٢

ا " هـو"ضـمیر المفــرد : (وفاعـل كـل منهــا هـو) أضـل، أحـل، یخــرج: (فیمـا مـر األفعــال   مســتترً
ف مفعــول األول اقتصـــارا، أمـــا تقـــدیر مفعـــولي الثـــاني علـــى التـــوالي، وقـــد حـــذ) ، اهللا"فــي موضـــعین"

  ).أحله، یخرجه: (والثالث فهو
اطة  -٢     ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :التضعیف
بصـیغة الماضـي، منهـا قولـه  -فیهـا–مواضـع، جـاء الفعـل ) ثمانیـة: (وردت هذه الجملة فـي

  ):ع(
  
  .)١()ه وبني لكم من وظائفهواخرجوا إىل ا مما افرتض عليكم من حق(-١

  .)٢()فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه(-٢
، )مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (، وفاعـل كـل منهمـا هـو)بـین، عظـم: (فـي النصـین الفعـالن

  ).بینه، عظمه: (وقد حذف مفعول كل منهما، والتقدیر
زة  -٣     اطة الھم ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :لتاءوالسین وا
منهـــا، ) ثالثـــة: (مواضــع، جـــاء الفعـــل بصـــیغة الماضــي فـــي) أربعـــة(وردت هــذه الجملـــة فـــي 
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(وبصیغة المضارع في موضع 

  .)٣()من اقل منها استكثر مما يؤمنه(-١    

  .)٤()فسيطلبك من تطلب، ويقرب منك ما تستبعد(-٢    
ا، "هـو"ضـمیر المفـرد : (كـل منهمـا هـووفاعـل ). استكثر، تستبعد(في النص، الفعالن    مسـتترً

ا" أنـــت"ضـــمیر المخاطـــب  علـــى التـــوالي، وقـــد حـــذف مفعـــول األول اقتصـــارا، أمـــا المفعـــول ) مســـتترً
ا، والتقدیر   ).تستبعده: (الثاني فحذف اختصارً

  :)٥(الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعولين  -٢    
                                                

  .١٤-١٣: ٢٤: ١٠ شرح النهج )١(
/ ٧: ٣٠: ١٠/ ١٢: ٢٣٢: ٩/ ١٢: ٨٨: ٩/ ٥: ٢٦٨: ٦شرح النهج : وینظر. ١٧: ١١٥: ١٠شرح النهج  )٢(

٢: ٣٢٦: ١٨/ ١٣: ١٣٢: ١٠.  
  .١: ٢٢٧: ٧شرح النهج: وینظر). الدنیا(عائد على ) منها(الضمیر في . ١: ٢٢٧: ٧شرح النهج  )٣(
  ).معاویةالمخاطب هو . (٢: ١٨٤: ١٥شرح النهج  )٤(
  ).١١١(في الصفحة ) ١(یلي التسلسل  )٥(



  ١١٣

ليس اصـلهما مبتـدأ    الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعولين-أ    
  : وخبًرا

یحــذف مــن هــذا الضــرب، أحــد المفعــولین أو كالهمــا، اقتصــارا، واألفعــال الــواردة منــه فــي 
  : النهج هي

  :أعطى
موضـعا، جـاء بصـیغة  )٦()خمسـة عشـر: (ورد هذا الفعل وقد حـذف منـه مفعـول واحـد فـي

  ):ع(وله مواضع، ومنها ق) ستة: (مواضع، وبصیغة المضارع في) تسعة(الماضي في 
  .)١()ومن سأله أعطاه(-١

  .)٢()فمن أعطاها طيب النفس هبا، فإهنا جتعل له كفارة(-٢

  .)٣()ويعطي من حرمه(-٣
ضــمیر المفــرد : (، وفاعــل كــل منهـا هــو)، یعطـي"فــي موضــعین"أعطـى : (فیمـا مــر الفعــالن

المفــــرد ضــــمیر : (، وقـــد حــــذف مـــن األول مفعولــــه الثــــاني اقتصـــارا علــــى األول وهـــو)مســــتترا" هـــو"
ضـــمیر المفـــردة : (، وحـــذف مـــن الثـــاني مفعولـــه األول اقتصـــارا علـــى المفعـــول الثـــاني وهـــو")الهـــاء"
  ").الموصولة"من (وحذف من الثالث مفعوله الثاني اقتصارا على األول وهو ") الهاء"

منهـا بصـیغة الماضـي، وفـي ) أربعـة: (مواضـع، فـي) سـبعة: (وجاء محذوفًا منه مفعواله فـي
  ):ع(ها بصیغة المضارع، ومنها قوله من) ثالثة(

  .)٤()حنمده على ما أخذ وأعطى(-١

  .)٥()من يعط باليد القصرية يعط باليد الطويلة(-٢
ا" هـو"ضـمیر المفـرد : (، وفاعل كل منهما هـو)أعطى، یعط: (في النصین الفعالن ، )مسـتترً

  .عطاء فقطوقد حذف مفعوال كل منهما، واقتصر باالخبار على ذكر اتصاف الفاعل باإل

                                                
  ).٢٠م: (ینظر )٦(
  ).هو اهللا تعالى. (١٤: ٣٩٥: ٦شرح النهج  )١(
  .ما یغفر الذنب: الكفارة). في شأن الزكاة. (٢-١: ٢٠٣: ١٠شرح النهج  )٢(
  ).في شأن مؤمن متق. (١: ١٤٩: ١٠شرح النهج  )٣(
  .١٥: ١٠٦: ١٧/ ٢: ٨٨: ١٧/ ١٣: ١١٥: ١٣النهج شرح : وینظر. ٣: ٢٦٨: ٨شرح النهج  )٤(
كنایة عن العطاء : كنایة عن العطاء الیسیر من المرء، والید الطویلة: الید القصیرة. (٣: ٥٩: ١٩شرح النهج  )٥(

  .١٣: ٧٥: ١٧/ ٤: ٢٢٢: ٩شرح النهج : وینظر). الجزیل من اهللا تعالى



  ١١٤

  :منع
منهــا بصــیغة الماضــي، ) اربعــة(مواضــع، فــي ) ســتة: (جــاء محــذوفا منــه مفعــول واحــد فــي

  ):ع(بصیغة المضارع، ومنها قوله ) اثنین(وفي 
  .)٦()رجال ادعى ما ليس له، وآخر منع الذي عليه: أال وإني أقاتل رجلني(-١

  .)٧()فيمنعهال يسأل ا حاجة … وعامل عمل يف الدنيا ملا بعدها (-٢
، )مســتترا" هـو"ضــمیر المفـرد : (، وفاعـل كــل منهمـا هـو)منــع، یمنـع: (فـي النصـین الفعـالن

، وحــذف مــن الفعــل )الــذي: (وقــد حــذف مــن الفعــل االول مفعولــه االول اقتصــارا علــى الثــاني وهــو
  ") .الهاء"ضمیر المفرد : (الثاني مفعوله الثاني اقتصارا على األول وهو

  :سأل
بـــین الفعـــل  –فـــي الصـــیغة-، مناصـــفة )موضـــعین: (منـــه مفعـــول واحـــد فـــي جـــاء محـــذوفًا

  ):ع(الماضي والمضارع، هما قوله 
  .)١()ومن سأله أعطاه(-١

وآمرك أن تسأله …واعلما ان الذي بيده خزائن السموات واألرض، قد أذن لك يف الدعاء(-٢
  .)٢()ليعطيك

مســتترا، " هــو"ضــمیر المفــرد : (، وفاعــل كــل منهمــا هــو)ســأل، تســأل: (فیمــا ســبق الفعــالن
علــى التــوالي، وقــد حــذف مــن كــل منهمــا مفعولــه الثــاني اقتصــارا ) مســتترا" أنــت"ضــمیر المخاطــب 

  .في كلیهما") الهاء"ضمیر المفرد : (على األول وهو
، مناصـــــفة فـــــي الصـــــیغة بـــــین الفعـــــل الماضـــــي )موضـــــعین(وجـــــاء محـــــذوفا مفعـــــواله فـــــي  

  ):ع(والمضارع، وهما قوله 
  .)٣()لوا احلفواإن سأ(-١

  .)٤()ويسال فيلحف(-٢

                                                
  .٤: ٧٠: ٢٠/ ٣: ٢١٠: ١٩/ ٣: ١١٧: ١٥شرح النهج : وینظر. ٩: ٣٢٨: ٩شرح النهج  )٦(
  .١: ٤٥: ٧شرح النهج : وینظر. ٦: ١٥٧: ١٩شرح النهج  )٧(
  .١٤: ٣٩٥: ٦شرح النهج  )١(
  "). ع"المخاطب هو أبنه الحسن . (١٦-١٥: ٨٦: ١٦شرح النهج  )٢(
  .ألح: ألحف). في شأن المنافقین. (١٦: ١٦٣: ١٠شرح النهج  )٣(



  ١١٥

، "الـــواو"ضـــمیر الجماعـــة : (، وفاعـــل كـــل منهمـــا هـــو)ســـال، یســـال: (فـــي النصـــین الفعـــالن
علـى التـوالي، وقـد حــذف مفعـوال كـل منهمـا اقتصــارا علـى االخبـار بــان ) مســتترا" هـو"ضـمیر المفـرد 

  .الفاعل متصف بالسؤال، من دون ذكر المسؤول والشيء المسؤول
  :وعد

بــــین الفعــــل  -فــــي الصــــیغة–مناصــــفة ) موضــــعین: (جــــاء محــــذوفا منــــه مفعــــول واحــــد فــــي
  ): ع(الماضي والمضارع، وهما قوله 

  
  .)١()وان أقم فال عن سوء ظن مبا وعد ا الصابرين(-١

  .)٢()أوفى واصدق من أن تكذبك.…وهلي مبا تعدك من نزول البالء جبسمك(-٢
" هـــي"اهللا، ضـــمیر المفـــردة : (عـــل كـــل منهمـــا هـــو، وفا)وعـــد، تعـــد: (فـــي النصـــین الفعـــالن

: علـــــى التــــوالي، وقـــــد حـــــذف مــــن كـــــل منهمــــا مفعولـــــه الثـــــاني اقتصــــارا علـــــى األول وهـــــو) مســــتترا
  .على التوالي") الكاف"الصابرین، ضمیر المخاطب (

بــین الفعــل الماضــي  -فــي الصــیغة–، مناصــفة )موضــعین: (وجــاء وقــد حــذف مفعــواله فــي
  ):ع(والمضارع، وهما قوله 

  . )٣()وعد فمنى(-١

  .)٤()ويعد فيخلف(-٢
، )مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد : (، وفاعــل كــل منهمــا هــو)وعــد، یعــد(فــي النصــین الفعــالن 

  .وقد حذف مفعوال كل منهما، اقتصارا على ذكر اتصاف الفاعل بالوعد
  :حرم

  ): ع(وبصیغة الماضي، منهما قوله ) موضعین: (ورد وقد حذف منه مفعول واحد في
ان رفعنا ا ووضعهم، وأعطانا … أين الذين زعموا اهنم الراسخون يف العلم دوننا كذبا(

  .)٥()وحرمهم

                                                                                                                                        
  ).شأن منافق من اعدائهفي . (٥: ٢٨٠: ٦شرح النهج  )٤(
  .١٤-١٣: ٢٦٥: ١٠شرح النهج  )١(
  ).في شأن الدنیا( ١٠-٩: ٢٣٩: ١١شرح النهج  )٢(
  ").لع"في شأن إبلیس . (٣: ٢٦٨: ٦شرح النهج  )٣(
  ).في شأن منافق من أعدائه. (٥: ٢٨٠: ٦شرح النهج  )٤(



  ١٦

، وقـد حـذف مفعولـه الثـاني )مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (، وفاعلـه)حرم: (في النص الفعل
  ").هم"ضمیر الجماعة : (اقتصارا على األول وهو

  :كفى
  ):ع(، وهو بصیغة الماضي، منهما قوله )نموضعی(ورد وقد حذف أحد مفعولیه في 

  .)٦()من توكل عليه كفاه(
، وقـــد حــــذف مفعولــــه )مســــتترا" هـــو"ضــــمیر المفــــرد : (، وفاعلـــه )كفــــى(فـــي الــــنص الفعـــل 

لالتسـاع فـي داللـة المكفـى ") الهـاء"ضـمیر المفـرد : (الثاني، اقتصارا علـى ذكـر المفعـول االول وهـو
  .منه

  :منى
  ):ع(، محذوفا مفعواله، في قوله )واحد(ع ورد بصیغة الماضي في موض

  .)١()وعد فمنى(
ـــه)منـــى: (فـــي الـــنص الفعـــل ، وقـــد حـــذف مفعـــواله، )مســـتترا" هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (، وفاعل

  .واقتصر على ذكر اتصاف الفاعل بأنه ممن
جـاء كـل منهـا بصـیغة الماضـي، وقـد حـذف أحـد  -مـن هـذا الضـرب–واألفعال اآلتیة أدنـاه 

  :لكل منها) واحد(ع مفعولیه، في موض
  :وقى
  ):ع(قال 

  .)٢()وال أستطيع أن آخذ أال ما أعطيتين، وال اتقي إال ما وقيتين(
، وقــد حــذف مفعولــه الثــاني ")التــاء"ضــمیر المخاطــب : (، وفاعلــه)وقــى(فــي الــنص الفعــل 

  ").الیاء"ضمیر المتكلم : (اقتصارا على األول وهو
  :اقرض

  ):ع(قال 

                                                                                                                                        
  .١: ١٤٩: ١٠شرح النهج : وینظر. ٩- ٨: ٨٤: ٩شرح النهج  )٥(
  .١٥: ١٣٢: ١شرح النهج : وینظر). هو اهللا تعالى. (١٤: ٣٩٥: ٦النهج  شرح )٦(
  ").لع"هو ابلیس . (٣: ٢٦٨: ٦شرح النهج  )١(
: ١٥) وقى(مادة ". والتخفیف أعلى. حماه منه: ووقاه. ووقاه مایكره: "جاء في اللسان. ٨: ٨٤: ١١شرح النهج  )٢(

٤٠١.  



  ١١٧

  .)٣()ومن اقرضه قضاه(
، وقـد حـذف مفعولـه الثـاني )مسـتترا" هـو"ضمیر المفـرد : (وفاعله) اقرض(النص الفعل  في

  ").الهاء"ضمیر المفرد : (اقتصارا على األول وهو
  
  
  

  :قضى
  ):ع(قال 

  .)١()ومن اقرضه قضاه(
، وقـد حـذف مفعولـه الثـاني )مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (وفاعلـه) قضـى(في النص الفعل 

  ").الهاء"ضمیر المفرد : (هواقتصارا على األول و 
  :جزى
  ):ع(قال 

  .)٢()ومن شكره جزاه(
، وقـد حـذف مفعولـه الثـاني )مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (، وفاعلـه)جـزى(في النص الفعل 
  ").الهاء"ضمیر المفرد : (اقتصارا على األول وهو

ا بنفسھ،  -ب ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :)٣(وثانیھما بوساطة

اطة  -١ اني بوس ھ الث ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :الھمزة

ـــة فـــي  مواضـــع، جـــاء فعلهـــا بصـــیغة الماضـــي، وقـــد حـــذف أحـــد ) أربعـــة(وردت هـــذه الجمل
  ):ع(مفعولیه، منها قوله 

                                                
مادة ". أعطاه إیاه قرضا: وأقرضه المال وغیره: "، جاء في اللسان)هو اهللا تعالى. (١٤: ٣٩٥: ٦شرح النهج  )٣(
  .٢١٧: ٧) قرض(
  .١٨٨: ١٥) قضى(مادة " أداه إلیه: وقضى الغریم دینه: "جاء في اللسان. ١٤: ٣٩٥: ٦شرح النهج  )١(
  .١٤٥: ١٤) جزى(مادة " قضیته: جزیت فالنا حقه، أي: "جاء في اللسان. ١٥-١٤: ٣٩٥: ٦شرح النهج  )٢(
  ).١١٣(في الصفحة ) أ(یلي التسلسل  )٣(



  ١١٨

  .)٤()فتجلى هلم سبحانه يف كتابه من غري ان يكونوا رأوه مبا أراهم من قدرته(
، )مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (وفاعلـه -البصـریة) رأى(له واصـ-) أرى: (في النص الفعـل

لیخطــر فــي الــذهن كــل مــا ") هــم"ضــمیر الجماعــة : (وقــد حــذف مفعولــه الثــاني، وذكــر االول وهــو
  .یمكن معاینته من قدرة اهللا سبحانه، والتي یكتنفها المفعول المحذوف

  ):ع(ه ، وقد حذف مفعواله، في قول)واحد(وجاء بصیغة المضارع في موضع 
  .)٥()يقول فيفهم(

، وقـد حـذف )مسـتترا" هو"ضمیر المفرد (وفاعله  -)فهم(واصله -) یفهم: (في النص الفعل
مفعـــواله، اقتصـــارا علـــى ذكـــر اتصـــاف الفاعـــل باالفهـــام، مـــن دون ذكـــر الشـــخص المفهـــم والشـــيء 

  .المفهم
اطة  -٢ اني بوس ھ الث ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :التضعیف
مواضـع، ) اربعـة(مواضع، جاء فعلهـا بصـیغة الماضـي فـي ) خمسة(هذه الجملة في وردت 

  ):ع(، وقد حذف أحد مفعولیه، ومنها قوله )واحد(وبصیغة المضارع في موضع 
  .)١()نا ال منلك مع ا شيئا، وال منلك إال ما ملكناا(-١

ظننـا انـه   وا ا يف جريانكم، فاهنم وصية نبيكم، مـازال يوصـي هبـم حتـى     (-٢
  .)٢()سيورثهم

، )مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (، وفاعـل كـل منهمـا هـو)ملك، یورث: (في النصین الفعالن
، ضــــمیر "نــــا"ضــــمیر المتكلمــــین : (فقــــد حــــذف مــــن كــــل منهمــــا مفعولــــه الثــــاني، وذكــــر االول وهــــو

ملكنـاه، ( :علـى التـوالي، وتقـدیر المفعـول المحـذوف اختصـارا فـي الجملـة األولـى هـو") هم"الجماعة 
–، أمــا الفعــل الثــاني فقــد حــذف مفعولــه الثــاني اقتصــارا علــى ذكــر توریــث الجیــران )أو ، ملكنــا إیــاه

  .دون ذكر الشيء الموروث استقصاء لكل ما یمكن أن یورث -ظنا
، جــاء فعلهــا بصــیغة الماضــي، وقــد حــذف مفعــواله، وهــو قولــه )واحــد(ووردت فــي موضــع 

  ):ع(

                                                
  .١٤: ٨١: ١٠/ ٩: ١٨١: ٩/ ٨: ٧٠: ٧شرح النهج : وینظر. ٦-٥: ١٠٣: ٩شرح النهج  )٤(
  .١٦: ٣٦٣: ٦شرح النهج  )٥(
  .١: ٣٢٦: ١٨/ ٥: ١٤٩: ١٧/ ١٠: ٩٢: ١١شرح النهج : وینظر. ٣: ٦: ٢٠شرح النهج  )١(
  .١١-١٠: ٥: ١٧شرح النهج  )٢(



  ١١٩

  .)٣()ذكرهتم الدنيا فذكروا(
، وقـــد حـــذف مفعـــواله، ")الـــواو"ضـــمیر الجماعـــة : (، وفاعلـــه هـــو)ذكـــر: (فـــي الـــنص الفعـــل

  .اقتصارا على ذكر اتصاف الفاعل بالتذكیر
اطة  -٣ اني بوس ھ الث ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :الھمزة والسین والتاء
فعولیـه، ، وفعلهـا بصـیغة الماضـي، وقـد حـذف أحـد م)واحـد(وردت هذه الجملة فـي موضـع 

  ):ع(قال 
واستتموا نعمة ا عليكم بالصرب على طاعة ا، واحملافظة على مـا أسـتحفظكم مـن    (

  .)١() كتابه
، وقــد ذكــر مفعولــه )مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد : (، وفاعلــه )أســتحفظ: (فــي الــنص الفعــل

) ســتحفظكموها: (وحــذف مفعولــه الثــاني اختصــارا وتقــدیره") الكــاف"ضــمیر المخــاطبین : (األول وهــو
  ).استحفظكم إیاه(أو 

  :)٢(حذف الفعل ومفعوله/ ثالثا
  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد في موضع 

مـن غـرهم یـا أمیـر المـؤمنین؟ : ، فقیـل لـه)بؤسا لكم، لقـد ضـركم مـن غـركم    (

  .)٣()الشيطان املضل، والنفس األمارة بالسوء: (فقال
، وقــد حــذف معــه )غــرهم): (ع(، لفعــل محــذوف یفســره قولــه )الشــیطان: (فـي الــنص الفاعــل

  ).غرهم الشیطان: (مفعوله، والتقدیر
  :حذف الجملة الفعلية/ رابعا

  :على صورتین -بوجود دلیل علیها–وردت الجملة الفعلیة محذوفة 
  :في سیاق الشرط-أ

  :حذف جملة الشرط-١
  ):ع(، هو قوله )واحد(الشرطیة في موضع ) إن(وردت جملة الشرط محذوفة، بعد 

                                                
  ).هم أحباء اهللا. (١: ٣٢٦: ١٨لنهج شرح ا )٣(
  .١٨-١٧: ٣٣٠: ٩شرح النهج  )١(
  .٧٠٢: ٢مغني اللبیب : وینظر في هذا الحذف). ١١٠(في الصفحة ) ثانیا(یلي التسلسل  )٢(
  ).قاله في قتلى الخوارج یوم النهروان لما مربهم. (٦-٣: ٢٣٥: ١٩شرح النهج  )٣(



  ١٢٠

  .)٤()إليك كتابي هذا مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيتفكتبت (
جملــة الشــرط المفســرة بالجملــة المــذكورة  -بعــدها–، وقــد حــذفت )ان(فـي الــنص أداة الشــرط 

" انـا"وقـد دل علـى حـذفها ضـمیر المـتكلم . المؤلفة من الفعل الالزم وفاعلـه) بقیت: (في النص وهي
وســأرجيء الحــدیث علــى إفادتــه . المحــذوف) بقــي(فــي الفعــل " التــاء"الواقــع توكیــدا لضــمیر المــتكلم 

  .التوكید إلى موضعه من الفصل الرابع
  :حذف جملة جواب الشرط-٢

  :على صورتین -في النهج–لقد وردت جملة جواب الشرط الفعلیة محذوفة 
  :في اجتماع القسم والشرط /األولى

جتمعـا ذكـر بعـدها جـواب واحـد ذكرت سابقا ان كال من القسم والشرط یقتضي جوابا، فـإذا ا
  .)١(موجه ألحدهما من دون اآلخر حسب هیئة اجتماعهما

 )٢()اثنــــین وعشــــرین: (فــــي -ولــــم یســــبقهما ذو خبــــر–وقــــد ورد القســــم مقــــدما علــــى الشــــرط 
  ):ع(موضعا، منها قوله ) اثني عشر: (في) ان(موضعا، جاء الشرط بـ

١-) ٣()ذام الرتبةألنفضنهم نفض اللحام الو -لئن بقيت هلم–وا(.  

٢-) ٤()ليفرقن بيين وبينكم -…لئن جاء يومي-فوا ا(.  
ـــة الشـــرط لكـــل منهمـــا هـــي) ان(فیمـــا مـــر أداة الشـــرط  بقیـــت، جـــاء : (فـــي موضـــعین، وجمل

، وقـــد حـــذفت جملــــة الجـــواب لكـــل منهمــــا وجوبـــا، الكتنـــاف القســــم وجوابـــه، الشـــرط وجوابــــه )یـــومي
إن بقیــت لهــم : (ا عــن ذكــر جــواب الشــرط، والتقــدیرالمحــذوف، فــأغنى جــواب القســم فــي كــل منهمــ

  ).إن جاء یومي فرق بیني وبینكم(و..) نفضتهم نفض اللحام
  ):ع(مواضع، مناصفة بینهما، ومنها قوله ) عشرة: (في) لوال(و) لو: (وجاء الشرط بـ

١-) ٥()لفعلت -لو شئت أن اخرب كل رجل منكم مبخرجه وموجله ومجيع شأنه-وا(.  

٢-)٦()لقربت ركابي -…لوال رجائي الشهادة عند لقائي العدو- وا(.  

                                                
  ").ع"ابنه الحسن المخاطب هو . (٨: ٥٧: ١٦شرح النهج  )٤(
  ).٤٥(في الصفحة ) ٤(مضمون الهامش : ینظر )١(
  ).٢١م: (ینظر )٢(
جمع الوذمة وهي القطعة من الكبد أو الكرش أو : الوذام. بائع اللحم: اللحام. ٤-٣: ١٧٤: ٦شرح النهج  )٣(

  ).یةبني أم(عائد على ) لهم(والضمیر في . التي سقطت على التراب فعلق بها: األمعاء، التربة
  .٩-٨: ٦٧: ١٠شرح النهج  )٤(
  .٨-٧: ١٠: ١٠شرح النهج  )٥(



  ١٢١

) لـوال(، وبــ)…شـئت أن اخبـر: (هـي) لـو(وجملـة الشـرط بــ) لـو، لـوال(فیما سـبق أداتـا الشـرط 
، وكــل منهمــا مســبوق بقســم متلــو بجوابــه، وبــذلك ")موجــود"وخبــره المحــذوف " رجــاء"المبتــدأ : (هــي

) لفعلــت، أو، فعلــت…لــو شــئت: (اب القســم، والتقــدیرحــذف جــواب كــل منهمــا لالســتغناء عنــه بجــو 
  ).لقربت، أو، قربت…لوال رجائي(و

واهللا ان لــو جئتنــي لجئتــك، والــالم : "قــال رضــي الــدین االســتراباذي فــي شــأن هــذا التركیــب
  :تقول] و[…لجاز، وال یجوز في مثله) لو(، ولو كانت جواب )لو(جواب القسم ال جواب 
وســـیأتي . )١("، ولـــذا لـــم یجـــز حـــذفها)لـــوال(لـــالم جـــواب القســـم، ال جـــواب وا…واهللا لـــوال زیـــد لضـــربتك

  .جواب القسم في موضعه من الفصل الرابع) الم(الحدیث على 
  :سبق الشرط أو اكتنافھ بما یدل على الجواب /األخرى

وقــد . )٢(وهنــا یجــب حــذف جملــة جــواب الشــرط إذ یقــدر بمــا یــدل علــى الجــواب فــي الكــالم
  ):ع(مواضع، منها قوله ) سبعة: (محذوفة على هذه الصورة في وردت جملة الجواب

  .)٣()ويفزع إىل السلوة ان مصيبة نزلت به(-١

  .)٤()والعلم يهتف بالعمل، فان أجاب، وإال ارحتل عنه(-٢
مصـیبة نزلـت : (فـي موضـعین، وجملـة الشـرط لكـل منهمـا هـي) ان: (في النص أداة الشرط

، وقــد حــذف مــن كــل منهمــا جوابــه، لوجــود )، اجــاب-"نــزل" فعــل الشــرط محــذوف یفســره الفعــل–بــه 
) فـان أجـاب اكمـل نقصـه(و) ان مصـیبة نزلـت بـه فـزع إلـى السـلوة: (الدلیل لفظـا أو معنـى، والتقـدیر

  .أو ما قرب من ذلك
  :حذف الجملة الفعلیة في غیر أسلوب الشرط -ب

  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة: (في -في النهج–وردت كذلك 
لــو ســد علــى رجــل بــاب بیتــه، وتــرك فیــه، مــن أیــن كــان یأتیــه رزقــه؟ فقــال ): ع( وســئل-١

  .)٥()من حيث يأتيه اجله): (ع(
  

                                                                                                                                        
  .حزمت إبلي وأحضرتها للركوب: قربت ركابي. ١٢-١١: ٢٨٥: ٧شرح النهج  )٦(
  .٣٩٢: ٢شرح الكافیة  )١(
  ).٤٥(في صفحة ) ٤(مضمون الهامش : ینظر )٢(
  .رخاء العیش وكل ما یسلي: ةالسلو ). في شأن امرىء منعم في عیشه. (١٨-١٧: ١٥١: ١١شرح النهج  )٣(
: ١٨/ ١٠: ١٥١: ١٧/ ٨: ٥٧: ١٦/ ١٠: ١٥٢: ١٣شرح النهج : وینظر. ٣-٢: ٢٨٤: ١٩شرح النهج  )٤(

٢: ١٣٢: ١٨/ ٣: ٨٤.  
  .٤-٢: ٢٧٢: ١٩شرح النهج  )٥(



  ١٢٢

  
ــنا     (-٢ ــاكم بأنفس ــك ان خلطن ــى قوم ــا عل ــادي طولن ــا وال ع ــديم عزن ــا ق ــل … مل مينعن فع
  .)١()األكفاء

 وسينتقم ا ممن ظلم مأكال مبأكل، ومشربا مبشرب، من مطاعم العلقم ومشارب(-٣
  .)٢()الصرب

  .)٣()ويل أمه، كيال بغري مثن لو كان له وعاء(-٤
كـــل منهـــا متعلـــق بفعـــل ) مـــن حیـــث، فعـــل، مـــأكال، كـــیال: (فیمـــا مـــر أربعـــة متعلقـــات هـــي

، یبـد لهـم مـأكال، …، فعلنا فعل..یأتیه من حیث: (محذوف في جملة محذوفة، وتقدیر كل منها هو
  ).أكیل لكم العلم والحكمة كیال

  :الفعل املبني للمجهولاجلملة ذات 
، وبحذفــه یجــب )٤(قــد یحــذف الفاعــل مــن الجملــة لإلیجــاز واالختصــار، أو ألســباب اخــرى

، تمییـزا بـین نسـبة الفعـل إلـى الفاعـل ونسـبته إلـى )٥(تغییـر بنیـة الفعـل إلـى بنـاء خـاص بهـذا الضـرب
  .)٦(نائبه

اب الفاعـل الـذي لـم یتعـده هـذا بـ: "ولنائب الفاعل أحكام الفاعل المذكورة سابقا، قـال سـیبویه
فعله إلى مفعـول والمفعـول الـذي لـم یتعـد إلیـه فعـل فاعـل وال تعـدى فعلـه إلـى مفعـول آخـر، فالفاعـل 
والمفعول في هذا سواء، یرتفع المفعول كما یرتفع الفاعل ألنك لم تشغل الفعل بغیـره وفرغتـه لـه كمـا 

  .)٧("فعلت ذلك بالفاعل
                                                

. الفضل: الطول. اإلعتیادي المعروف: العادي). المخاطب هو معاویة. (٧-٦: ١٨٢: ١٥شرح النهج  )١(
  .٥: ٢٨٨: ١شرح النهج : وینظر. جمع كفء وهو النظیر في الشرف: ءاألكفا

  .عصارة شجر مر: الصبر. المر أو شجر الحنظل: العلقم. ٨-٧: ٢١٨: ٩شرح النهج  )٢(
ن كان : "قال الشیخ محمد عبده. ٩-٨: ١٢٧: ٦شرح النهج  )٣( ویل أمه كلمة استعظام تقال في مقام المدح وإ

أكیل لكم العلم والحكمة كیال بال ثمن لو أجد وعاءً … :كیال مصدر محذوف أي: وقوله… أصل وضعها لضده
  ).الهامش( ١٢٠-١١٩: ١نهج البالغة " لو أجد نفوسا قابلة وعقوال عاقلة: أي. أكیل فیه

  .٥٣٤: ١، وشرح جمل الزجاجي ٧٠-٦٩: ٧، وشرح المفصل ٨٨أسرار العربیة : ینظر )٤(
، ٣٤٥: ١، والمقتصد ٢٤- ٢٣: ١إبراهیم مصطفى وعبد اهللا أمین : جني، تحـ المنصف، ابن: ینظر في أبنیته )٥(

  . ٣٤٩: ١وشرح اللمحة البدریة 
  .٧١: ٧، وشرح المفصل ٩١أسرار العربیة : ینظر )٦(
  .١١٢-١١١: ٢، وشرح ابن عقیل ٩٣لمع األدلة : ، وینظر١٤: ١الكتاب  )٧(



  ١٢٣

، ومـن النحـاة مـن ذهـب )١(قلة بنفسـها، فهـو اصـل بنفسـهومنهم من ذهب إلى أنها بنیـة مسـت
  .)٢(إلى أن بنیته مغیرة عن بنیة الفعل المبني للفاعل
المفعـول بـه، أو الجـار والمجـرور، أو أحـد ظرفـي : أما األشیاء التي تنوب عن الفاعل فهـي

  .)٣(الزمان والمكان، أو المصدر
یصـح أن ینـوب عـن الفاعـل مـن األشـیاء وان ورد معـه مـا . والمفعول به هو األولى بالنیابة

وقـد منـع البصـریون إقامـة غیـر المفعـول بـه مقـام الفاعـل فیمـا لـو وجـد المفعـول . )٤(األربعة المذكورة
نص جـاء فیـه غیـر المفعـول بـه نائبـا عـن الفاعـل  –في النهج-ولم یرد . )٥(به، وجوز الكوفیون ذلك

  .مما یسند قول البصریین. مع وجوده
طریقـــــة واحـــــدة فـــــي "جـــــار والمجـــــرور، أال یكـــــون حـــــروف الجـــــر ممـــــا لـــــزم ویشـــــترط فـــــي ال

ونحــو ذلــك، وال دل علــى تعلیــل كــالالم والبــاء ومــن .. …االســتعمال كمــذ ومنــذ ورب وحــرف القســم 
  .)٦("إذا جاءت للتعلیل

لـــیس :، أي )٧(أمـــا الظـــرف والمصـــدر، فیشـــترط فـــي كـــل منهمـــا أن یكـــون متصـــرفًا مختًصـــا
ا لحالة إعرابیة ا مالزمً   .واحدة، وال مبهمً

فـي الجملـة،  -أصـالً –ویصح إقامة غیـر المفعـول بـه مقـام الفاعـل فیمـا لـو لـم یـرد المفعـول 
ا األولـــى إقامـــة المصـــدر، ألن الفعـــل یصـــل إلیـــه بنفســـه ولـــیس الفعـــل كـــذلك مـــع : ، وقیـــل)٨(اختیـــارً

  .)١٠(وقیل الجار والمجرور هو األولى. )٩(الظرف أو الجار والمجرور
واألفعــال المعنیـــة بهــذا البنـــاء هـــي . )١١(ذا الفعـــل ونائبــه معمـــوالت أخــرى للفعـــلوقــد یلـــي هــ

فــاألمر مــع مــا بعــد . )١٢(المتصــرفة فقــط، إال مــا تصــرف مــن األفعــال الناقصــة فــال تبنــى للمجهــول
  .الفعل الناقص لیس هو األمر مع ما بعد الفعل التام

                                                
  .٩٧زمانه وأبنیته : ، والفعل٨٩، ونحو الفعل ٥٤٠: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )١(
  .٢٧٣: ٢، والمطالع السعیدة ٥٤٠: ١، وشرح جمل الزجاجي ٣٤٥: ١المقتصد : ینظر )٢(
  .٣٥٢-٣٥١: ١، وشرح اللمحة ٣٥٣: ١المقتصد : ینظر )٣(
  .١٦٩، وشرح الوافیة ٩٤اللمع : ینظر )٤(
  . ١٢١: ٢شرح ابن عقیل ، و ٧٧، وتسهیل الفوائد ١٦٩، وشرح الوافیة ٣٩٧: ١الخصائص : ینظر )٥(
  .١٧٠: ١حاشیة الخضري : ، وینظر١٨٣: ١شرح األشموني  )٦(
  .١:١٧٠، وحاشیة الخضري ١١٩: ٢، وشرح ابن عقیل ٥٣٦: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٧(
  .٩٥، وأسرار العربیة ٣٥٢: ١المقتصد : ینظر )٨(
  .٥٣٩: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٩(
  .٨٥: ١، وشرح الكافیة ٩٥أسرار العربیة : ینظر )١٠(
  .١٢٧: ٢، وشرح ابن عقیل ٢٠- ١٩: ١الكتاب :ینظر )١١(
  .٥٣٥: ١شرح الجمل : ینظر )١٢(



  ١٢٤

  :وقد وردت هذه الجملة في النهج على النحو اآلتي
  ":اصال"الجملة ذات الفعل الالزم    /أوال

ألنـك إذا لـم تـذكر الفاعـل ولـم یكـن ثـم مفعـول یقـوم مقامـه "ال یبنى هـذا الفعـل لغیـر الفاعـل 
  .)١("في ان یجعل الفعل حدیثا عنه، بقي الفعل حدیثا عن غیر محدث عنه وهذا محال

توفیا ویجــــوز بنــــاؤه لغیــــر الفاعــــل فیمــــا لــــو تــــاله جــــار ومجــــرور أو ظــــرف أو مصــــدر مســــ
  .)٢(شروطه

موضـعا، جـاء  )٣()أربعـة وعشـرین: (فـي -معـه–وقد ورد الجار والمجرور نائبا عـن الفاعـل 
موضـــعا، ) أربعـــة عشـــر: (مواضـــع، وبصـــیغة المضـــارع فـــي) عشـــرة: (الفعـــل بصـــیغة الماضـــي فـــي

  ):ع(ومنها قوله 
  .)٤()وان شر الناس عند ا إمام جائر ضل وضل به(-١

  .)٥()وان فرح له بالبقاء حزن له بالفناء.…إىل الدنيا بعني االعتباروامنا ينظر املؤمن (-٢

  .)٦()أهل الدنيا كركب يسار هبم وهم نيام(-٣

  .)٧()وما انتم بركن ميال بكم وال زوافر عز يفتقر إليكم(-٤
، وقــد حــذف فاعــل كــل منهــا، )ضــل، فــرح،  حــزن، یســار، یمــال، یفتقــر: (فیمــا مــر األفعــال

بـــه، بالبقـــاء، بالفنـــاء، بهـــم، بكـــم، : (ور مقامـــه، فیكـــون الفعـــل مســـندا الیـــه، وهـــووأقــیم الجـــار والمجـــر 
المجـــرور وحـــده فـــي موضـــع : ، وقیـــل)٨(وموضـــع الجـــار والمجـــرور هـــو الرفـــع. علـــى التـــوالي) إلـــیكم
  .واألول ارجح لالتساع بالجار والمجرور. )٩(رفع

                                                
  .٩٣، واسرار العربیة ٣٤٥: ١المقتصد : ، وینظر٢٤: ١المنصف  )١(
  .١٢٢، والمرتجل ٩٣، واسرار العربیة ٩٣اللمع : ینظر )٢(
  ).٢٢م: (ینظر )٣(
  .١٥: ٢٦١: ٩شرح النهج  )٤(
  .١٠-٨: ٢٨٥: ١٩شرح النهج  )٥(
  .٢: ٢٠٩: ١٨شرح النهج  )٦(
. ما یتقوى به من ملك وجند وقوم: الركن). في استنفار الناس الى اهل الشام. (٨-٧: ١٨٩: ٢شرح النهج  )٧(

  .جمع زافرة وهي العشیرة واالنصار: الزوافر. أي على العدو: یمال بكم
  .٧٨: ١ومشكل اعراب القرآن  ،٣٥٣: ١، والمقتصد ٩٣اللمع : ینظر )٨(
  .٢٥٣: ٢، وجامع الدروس العربیة ٣٥٥: ١شرح اللمحة البدریة : ینظر )٩(



  ١٢٥

الـــالزم بصـــیغة ، جـــاء الفعـــل )واحـــد(وجـــاء ظـــرف المكـــان نائبـــا عـــن الفاعـــل فـــي موضـــع 
  ):ع(المضارع، وهو قوله 

  .)١()وصلوا هبم العصر والشمس بيضاء حية يف غضو من النهار حني يسار به فرسخان(
مقامـه، علـى الـرغم مــن ) فرســخان: (حــذف فاعلـه، فـأقیم الظـرف) یسـار: (فـي الـنص الفعـل
  .)٢(وسبقه الظرف) به(وجود الجار والمجرور 

) واحـد(فـي موضـع  -مسـتترا–تص نائبا عـن الفاعـل وجاء ضمیر المصدر المتصرف المخ
  ):ع(جاء الفعل الالزم بصیغة الماضي، وهو قوله 

  .)٤()ثم ازداد املوت فيهم ولوجا فحيل بني أحدهم وبني منطقه(
: مقامـه والتقـدیر) حـال(، حـذف فاعلـه فـأقیم ضـمیر مصـدر الفعـل )حیل: (في النص الفعل

مقـام الفاعـل ألنــه ) بــین(، وال یصــح ان یقـام الظـرف )…نحیـل الحــول المعهـود بـی: (أي) حیـل هـو(
  .)٥(مبهم غیر متصرف

  ":اصال"الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول واحد  / ثانيا
  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعول بنفسھ-أ

 )٦()تســــعة وتســــعین ومــــائتي: (وردت فــــي الــــنهج، وقــــد نــــاب المفعــــول بــــه عــــن الفاعــــل فــــي
  ):ع(موضع، منها قوله ) سبعة وخمسین ومائة: (بصیغة الماضي فيموضع، جاء الفعل 

  .)٧()إذا ذكر ا مهلت أعينهم حتى تبل جيوهبم(-١

  .)٨()سيد الشهداء: حتى إذا استشهد شهيدنا، قيل(-٢

  .)٩()بتشعريه املشاعر عرف أن ال مشعر له(-٣

                                                
  .المدة: الغضو). الى امراء البالد في شأن اوقات الصالة. (٤-٣: ٢٢: ١٧شرح النهج  )١(
لم بمقداره أن ینوب ظرف مكان معلوم المقدار مجهول الموقع، وقد مكنه الع: الفرسخ. ١١٤: ١الكتاب : ینظر )٢(

  .١٩٦-١٩٥: ٢شرح ابن عقیل : ینظر. عن الفاعل على الرغم من ابهام موقعه
  ).في حال من یحضرهم الموت. (٤: ٢٠١: ٧شرح النهج  )٤(
  .٢٥٥-٢٥٤: ٢، وجامع الدروس العربیة ١٧١: ١حاشیة الخضري : ینظر )٥(
  ).٢٣م: (ینظر )٦(
جمع جیب في القمیص ونحوه، یدخل منه : الجیوب") ص"محمد في شأن اصحاب . (٤: ٧٧: ٧شرح النهج  )٧(

  .الرأس عند ارتدائه
  ).٤٢(في الصفحة ) ٧(الهامش : ینظر. ١٧-١٦: ١٨١: ١٥شرح النهج  )٨(



  ١٢٦

ذكــر، : (األفعــال، وقــد حــذف الفاعــل مــن )ذكــر، استشــهد، قیــل، عــرف: (فیمــا مــر األفعــال
ـــة : (وأقـــیم المفعـــول مقامـــه وهـــو) قیـــل، عـــرف الجملـــة المؤلفـــة مـــن : ، مقـــول القـــول"اهللا"لفـــظ الجالل

فلــو ) استشــهد(أمــا الفعــل . علــى التــوالي) ، ان ال مشــعر لــه"ســید: "، وخبــره"هــو"المبتــدأ المحــذوف "
فــي سـبیل اهللا أو ذكــر طلـب الشـهادة : (ولـه معـاني هــي) استشــهد(أعـدناه إلـى البنــاء للمعلـوم لصـار 

وداللتــه . فیلــزم بــالمعنى االول، ویتعــدى بــالمعنى الثــاني والثالــث. )١()شــاهدا أو طلــب شــهادة أحــدهم
استشــهد فــالن : (، وبهــذا المعنـى ال یصــح أن یقـال)٢(القتــل استشـهادا فــي سـبیل اهللا: فـي الــنص هـي

ى ان هــذا الفعــل بنــاء مســتقل هــو نفســه الفاعــل، وهــذا دلیــل علــ) شــهید(، فكــأن نائــب الفاعــل )فالنــا
نائبـا عـن الفاعـل ) هو سـید الشـهداء(وجاز وقوع الجملة . قائم بذاته ولیس مغیرا عن المبني للمعلوم

  .)٣(ألنها محكیة بالقول، فهي كالمفرد لقصد لفظها
  

  ):ع(موضع، منها قوله ) اثنین وأربعین ومائة: (وجاء الفعل بصیغة المضارع في
  .)٤()وبادر اهلدى قبل ان تغلق ابوابه، وتقطع أسبابه…يم، أطاع من يهديهفطوبى لذي قلب سل(-١

  .)٥()ينكرن مقبالت…إن الفنت إذا أقبلت شبهت(-٢

  .)٦()والدنيا تطوى من خلفهم(-٣
حــذف فاعــل كــل منهــا، فــأقیم المفعــول ) تغلــق، تقطــع، ینكــر، تطــوى: (فیمــا ســبق األفعــال

علـــى ) مســـتترا" هـــي"، ضـــمیر المفـــردة "النـــون"نـــاث أبـــواب، أســـباب، ضـــمیر جمـــع اال: (مقامـــه وهـــو
  .التوالي

  

                                                                                                                                        
اعداد هذه : التشعیر. محل الشعور وهو الحاسة: المشعر). هو اهللا تعالى. (١٨-١٧: ٧٢: ١٣شرح النهج  )٩(

وصاحب هذه المشاعر هو المخلوق فهو منفعل، وهذا ال یجوز علیه تعالى . حساساال: المشاعر النفعاالتها أي
  .فهو فاعل ولیس منفعال

، والمعجم الوسیط، ابراهیم مصطفى واحمد حسن الزیات وحامد )شهد(، مادة ٢٤٠-٢٣٩: ٣اللسان : ینظر )١(
، ٤٩٩: ١ع اللغة العربیة بالقاهرة مجم: عبد السالم محمد هارون، اصدره: عبد القادر ومحمد علي النجار، اشراف

  ).شهد(مادة 
  .نفسه )٢(
  .١٧٢: ١، وحاشیة الخضري ٨٣: ١شرح الكافیة : ینظر )٣(
  .١: ٦٦، ١٧-١٦: ٦٥: ١١شرح النهج  )٤(
  .١٣: ٤٤: ٧شرح النهج  )٥(
  .١٨: ١٦٣: ١٥شرح النهج  )٦(



  ١٢٧

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول واحد بوساطة-ب
ى اطة األول رف / الوس ھ بح ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  ":اصال"الجر 
 )١()ثمانیــة عشــر: (الجــار والمجــرور عــن الفاعــل فــي -فیهــا–وردت هــذه الجملــة وقــد نــاب 

) اثنــي عشــر(مواضــع، وبصــیغة المضــارع فــي ) ســتة: (جــاء الفعــل بصــیغة الماضــي فــيموضــعا، 
  ):ع(موضعا، ومنها قوله 

فمــن تركـه رغبـة عنــه البسـه ا ثــوب    …أمـا بعـد، فــان اجلهـاد بـاب مــن أبـواب اجلنـة      ( -١
  .)٢()وضرب على قلبه باإلسهاب…الذل

  .)٣()باهلوى فان هذا الدين قد كان أسريا يف أيدي األشرار، يعمل فيه(-٢

٣-)بتقوى ا تـؤل بكـم إىل اكنـان    .…فتمسـكوا بوثاقهـا  …أوصيكم عباد ا
  .)٤()وينفخ يف الصور… يف يوم تشخص فيه األبصار…الدعة

، تعـدى كـل منهـا إلـى مفعولـه بـالحرف، فقـام مقــام )ضـرب، یعمـل، یـنفخ: (فیمـا مـر األفعـال
  .على التوالي) سهاب، بالهوى، في الصورباإل: (فاعله المحذوف، فنائب الفاعل في كل منها هو

  
ة اطة الثانی ھ /الوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  ":اصال"بالھمزة 
، منهــا بصــیغة )٥()تســعة: (موضــعا، جــاء الفعــل فــي) اثنــي عشــر: (وردت هــذه الجملــة فــي

  ):ع(بصیغة المضارع، ومنها قوله ) ثالثة(الماضي، وفي 
  .)٦()اماد السماء وفطرها.…واحلق اخر اخللق بأوله…هحتى اذا بلغ الكتاب اجل(-١

                                                
  ).٢٤م: (ینظر )١(
او كثرة الكالم بال فائدة فیحول بین تارك الجهاد وهذا وبین  ذهاب العقل: االسهاب. ٥- ٣: ٧٤: ٢شرح النهج  )٢(

  .الخیر
  .٦-٥: ٥٩: ١٧شرح النهج  )٣(
. جمع كن وهو ما یستكن به: االكنان. تصیر وتنتقل: ما یشد به، تؤول: الوثاق. ٤-١: ١٧١: ١٠شرح النهج  )٤(

  .خفض العیش وسعته: الدعة
  ).٢٥م: (ینظر )٥(
  .١٩-١٨: ٢٠١: ٧شرح النهج  )٦(



  ١٢٨

  .)٧()"ص"ان هذا القرآن انزل على حممد (-٢

  .)١()ولكنها الداهية الكربى، يركب مجلها، ويذل صعبها(-٣
آخـــر، ضـــمیر : (، ونائـــب الفاعـــل لكـــل منهـــا هـــو)الحـــق، انـــزل، یـــذل: (فیمـــا ســـبق األفعـــال

  .على التوالي) مستترا، صعب" هو"المفرد 
ةا اطة الثالث ھ  /لوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :بالتضعیف
منهــا، ) خمســة: (مواضــع، جــاء الفعــل بصــیغة الماضــي فــي) ســتة: (وردت هــذه الجملــة فــي
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(وبصیغة المضارع في موضع 

  .)٢()إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له(-١

  .)٣()لها، ويسهل حبلهاولكنها الداهية الكربى، يركب مج(-٢
علـــى ) احـــد، حبــل: (، ونـــاب الفاعــل لكـــل منهمــا هــو)زكــى، یســهل: (فــي النصــین الفعـــالن

  .التوالي
ة اطة الرابع ھ  /الوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :بالھمزة والسین والتاء

  ):ع(مواضع، جاء فعلها بصیغة المضارع، منها قوله ) ثالثة: (وردت هذه الجملة في
  .)٤()تستطاب لك األلوان…أما بعد، فقد بلغين ان رجال من فتية أهل البصرة دعاك إىل مأدبة(

  ).األلوان: (مسند إلى نائب الفاعل -)طاب(واصله -) تستطاب(في النص الفعل 
  

  ":اصال"الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولين  / ثالثا
  :نالجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولی /األولى

                                                
  .٥-٤: ١٥٨: ١٩شرح النهج  )٧(
شرح النهج : وینظر. االمر المنكر العظیم: الداهیة). في شأن حرب الجمل. (١٠-٩: ٢٤٦: ١٧شرح النهج  )١(
٤: ٢٠٣: ٩/ ٨: ٢٦٣: ٨.  
: ٢٧٨: ٩/ ٦-٥: ٢٢٩: ٩/ ٦: ٣٦٣: ٦شرح النهج : وینظر). هم المتقون. (١٥: ١٣٣: ١٠شرح النهج  )٢(
١٠- ٩: ٣٠٥: ١٩/ ٥.  
  .١٠-٩: ٢٤٦: ١٧شرح النهج  )٣(
شرح النهج : وینظر). المخاطب هو عثمان بن حنیف عامله على البصرة. (٥-٤: ٢٠٥: ١٦شرح النهج  )٤(

٥: ٢١٩: ٢٠/ ٨: ٣٣: ١٠.  



  ١٢٩

دأ -أ لھما مبت ولین اص ى مفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :وخبر

  :من أفعال هذه الجملة مبنیا للمجهول، فعالن هما -في النهج–والوارد 
  :جعل

  ):ع(، مناصفة في الصیغة بین الفعل الماضي والمضارع، وهما قوله )موضعین(ورد في 
  .)١()فجعل أعاله أسفله واسفله أعالهفمن مل يعرف بقلبه معروفا، ومل ينكر منكرا، قلب (-١

  .)٢()فمن أعطاها طيب النفس هبا، فإهنا جتعل له كفارة(-٢
، حـذف فاعـل كـل منهمـا، فـاقیم المفعـول االول مقامـه )جعـل، تجعـل: (في النصین الفعـالن

 مـا– )٣(اقامـة المفعـول االول مقـام الفاعـل -هنـا–واالولـى . علـى التـوالي) اعلى، اسفل، كفارة: (وهو
یجــب اقامــة االول ومنـع الثــاني، ســواء : ، وقیـل)٤(ویجـوز اقامــة الثــاني ان امـن اللــبس -فـي النصــین

  .)٥(امن اللبس او لم یؤمن
  :عد

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
  .)٦()يعد فيه احملسن مسيئا…ايها الناس، انا قد اصبحنا يف دهر عنود(

  .مفعواله) مسیئا(، وقد نصب )المحسن: (ى نائب الفاعل، مسند ال)یعد(في النص الفعل 
لھما -ب یس اص ولین ل ى مفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :مبتدأ وخبرا
  :من افعال هذه الجملة مبنیا للمجهول، االفعال -في النهج–والوارد 

  
  :اعطى

  ):ع(مواضع، منها قوله ) سبعة: (ورد بصیغة الماضي في

                                                
  .٥-٤: ٣١٢: ١٩شرح النهج  )١(
  ).في شأن الزكاة. (٢-١: ٢٠٣: ١٠شرح النهج  )٢(
  .٣٥٨: ١شرح جمل الزجاجي ، و ٣٥١: ١، والمقتصد ٩٢اللمع : ینظر )٣(
  .٣٥٨: ١، وشرح جمل الزجاجي ٣٥١: ١المقتصد : ینظر )٤(
  .١٨٥: ١، وشرح االشموني ١٢٥: ٢شرح ابن عقیل : ینظر )٥(
  . الجائر: العنود. ٤-٣: ١٧٤: ٢شرح النهج  ) )٦(



  ١٣٠

  .)١()االجابة، ومن اعطى التوبة مل حيرم القبول من اعطى الدعاء مل حيرم(
فــي موضــعین، وقــد اســند كــل منهمــا إلــى نائــب الفاعــل ) أعطــي: (فــي الــنص الســابق الفعــل

  .على التوالي) الدعاء، التوبة: (، ونصب مفعوال هو)مستترا" هو"ضمیر المفرد (
فـي المعنــى قریــب مقــام الفاعـل، فهــو فاعــل  -أصــال–إقامــة المفعـول األول  -هنــا–واألولـى 

، ومن النحاة من جوز ذلك إذا لم یحصـل لـبس، فـان كـان لـبس )٣(، ویجوز إقامة الثاني)٢(من الفعل
  .)٤(وجب إقامة األول

  :كفى
  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 

واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي لكم، سلك بكم منهاج الرسول، وكفيتم مؤونة (
  .)٥()االعتساف

: ، ومفعولــه")التــاء"ضــمیر المخــاطبین (، مســند الــى نائــب الفاعــل )كفــي(فــي الــنص الفعــل 
  ).مؤونة(

  :نقص
  ):ع(، هما قوله )موضعین(ورد بصیغة الماضي في 

  .)٦()إن حزننا عليه على قدر سرورهم به، اال اهنم نقصوا بغيضا ونقصنا حبيبا(
ضــمیر : (إلــى نائــب الفاعــل فــي موضــعین، مســند فــي كــل منهمــا) نقــص(فــي الــنص الفعــل 

) بغیضــا، حبیبــا: (علــى التــوالي، ولكــل منهمــا مفعــول هــو") نــا"، ضــمیر المتكلمــین "الــواو"الجماعــة 
  .على التوالي

  :سام
  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 

                                                
  .٤-٢: ٣٣١: ٢/١٨: ١٣٢: ١٨/١٨- ١٧: ٢٤٥: ١١شرح النهج  :وینظر. ٣-٢: ٣٣١: ١٨شرح النهج  )١(
  .٣٥٨: ١، وشرح جمل الزجاجي ١٧٠، وشرح الوافیة ٣٥١: ١المقتصد : ینظر )٢(
  .٣٥٨: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٣(
  .١٢٤: ٢شرح ابن عقیل : ینظر )٤(
الظلم والسیر في الطریق : االعتساف. القوت ومصدر الطاقة الجسدیة: المؤونة. ٦-٥: ٢٨٤: ٩شرح النهج  )٥(

  .على غیر هدى
  ").رض"لما بلغه قتل محمد بن ابي بكر " ع"قاله . (٤-٣: ٢٣٧: ١٩لنهج شرح ا )٦(



  ١٣١

وسـيم  … فمن تركه رغبـة عنـه البسـه ا ثـوب الـذل     … فان اجلهاد باب من أبواب اجلنة(
  .)١()اخلسف

: ، ومفعولـه)مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (، مسـند إلـى نائـب الفاعـل)سـیم(في الـنص الفعـل 
  ).الخسف(

  :منع
  ):ع(، منهما قوله )موضعین: (ورد بصیغة الماضي في

  .)٢()وسيم اخلسف ومنع النصف(
: ، ومفعولــه)مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد : (مســند إلــى نائــب الفاعــل) منــع(فــي الــنص الفعــل 

  ).فالنص(
  :سقى

  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 
  .)٣()ولكنهم سقوا كأسا بدلتهم بالنطق خرسا(

: ، ومفعولــه")الــواو"ضــمیر الجماعــة : (، مســند إلــى نائــب الفاعــل)ســقي: (فــي الــنص الفعــل
  ).كأسا(

  :بدل
  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 

  .)٤()فبدلوا بقرب األوالد فقدها… من مصارع القرون قبلكمواعتربوا مبا قد رأيتم (
: ، ومفعولـــه")الـــواو"ضـــمیر الجماعـــة : (، مســـند إلـــى نائـــب الفاعـــل)بـــدل(فـــي الـــنص الفعـــل 

  ).فقد(
  :سلب

  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
  

                                                
  .الذل والمشقة: الخسف. ٦- ٣: ٧٤: ٢شرح النهج  )١(
  .١٥: ٢٢: ١٨شرح النهج :  وینظر. العدل: النصف. ٦: ٧٤: ٢شرح النهج  )٢(
  ).هم االموات. (١٤: ١٥٠: ١١شرح النهج  )٣(
  .٥-٣: ٢٣٩: ٩شرح النهج  )٤(



  ١٣٢

  .)١()وما يصنع باملال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه(
، )مســــتترا" هــــو"ضــــمیر المفــــرد : (، مســــند إلــــى نائــــب الفاعــــل)یســــلب(الــــنص الفعــــل  فــــي

  ").الهاء"ضمیر المفرد : (ومفعوله
  :سأل

  ):ع(،هو قوله )واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
  .)٢()فان ا اكرم من ان يسال حاجتني فيقضي احدامها ومينع االخرى(

: ، ومفعولـه)مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (اعـل، مسند إلى نائـب الف)یسال(في النص الفعل 
  ).حاجتین(

  :سمى
  ):ع(بصیغة الماضي، هو قوله ) واحد(ورد في موضع 

  .)٣()وال تؤتى البيوت إال من أبواهبا، فمن أتاها من غري أبواهبا مسي سارقا(
: ، ومفعولـه)مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (، مسند إلى نائب الفاعـل)سمي(في النص الفعل 

  ).ارقاس(
  :حرم

، ومنهـا قولــه )واحـد(، وبصـیغة المضـارع فـي موضـع )موضـعین(ورد بصـیغة الماضـي فـي 
  ):ع(

  .)٤()فان الشقي من حرم نفع ما اوتي من العقل والتجربة(-١

ما بالكم تفرحون باليسري من الدنيا تدركونه، وال حيزنكم الكثري من اآلخرة (-٢
  .)٥()حترمونه

ضـمیر المفـرد  : (، وقد اسند كل منهمـا الـى نائـب الفاعـل)تحرمحرم، : (في النصین الفعالن
، ")الهـــاء"نفــع، ضـــمیر المفـــرد : (ولكـــل منهمــا مفعـــول هـــو"). الـــواو"مســـتترا، ضـــمیر الجماعــة " هــو"

  .على التوالي
                                                

  . ١: ٢١٠: ٩النهج شرح  )١(
  .٤-٣: ٢٧٩: ١٩شرح النهج  )٢(
  . ١٦-١٥: ١٦٤: ٩شرح النهج  )٣(
  .١٥: ٣٨٧: ٦شرح النهج : وینظر. ١١: ٧٤: ١٨شرح النهج  )٤(
  .١٨-١٧: ٢٤٧: ٧شرح النهج  )٥(



  ١٣٣

ة ا  /الثانی ولین اولھم ى مفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  ":اصال"بنفسھ وثانیھما بوساطة 

ل -أ ة ذات الفع اطة الجمل اني بوس ھ الث ى مفعول دي ال المتع
  ":اصال"حرف الجر 

) ســـبعة: (، بصـــیغة الماضـــي فـــي)امـــر(مواضـــع، وفعلهـــا ) تســـعة: (وردت هـــذه الجملـــة فـــي
  ):ع(، ومنها قوله )موضعین: (مواضع وبصیغة المضارع في

  .)١()فصدع مبا امر به(-١

  .)٢()ان كنا لنؤمر بالكف عنهن واهنن املشركات(-٢
ضــمیر المفــرد : (، وكــل منهمــا مســند إلــى نائــب الفاعــل)امــر، نــؤمر: (فعــالنفــي النصــین ال

علـى التـوالي، ولكـل منهمـا مفعـول تعـدى إلیـه بوسـاطة )مسـتترا" نحـن"مستترا، ضمیر الجماعـة " هو"
  .على التوالي) به، بالكف: (الحرف وهو
اطة -ب اني بوس ھ الث ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  ":اصال"الھمزة 
مواضـــــع، مناصـــــفة فـــــي صـــــیغة الفعـــــل بـــــین الماضـــــي ) اربعـــــة: (دت هـــــذه الجملـــــة فـــــيور 

  ):ع(والمضارع، ومنها قوله 
  .)٣()فهي تبهج بزينة رياضها، وتزدهي مبا البسته من ريط ازاهريها(-١

  .)٤()جثة خالء ساكنة بعد حراك، وصامتة بعد نطق -مين–وستعقبون (-٢
ضـمیر المفـردة : (منهما مسـند الـى نائـب الفاعـل، وكل )البس، تعقب: (في النصین الفعالن

ضـــمیر المفـــرد : (علـــى التـــوالي، ولكـــل منهمـــا مفعـــول هـــو")الـــواو"مســـتترا، ضـــمیر الجماعـــة " هـــي"
  .على التوالي) ، جثة"الهاء"

                                                
: وهــو نتیجــة االمــر االلهــي. بینــه وجهــر بــه: صــدع االمــر وبــه"). ص"هــو الرســول . (٤: ٩: ١٣شــرح الــنهج  )١(
اصدع مبا تـؤمر ف ]١٣٢: ٩/ ٥: ٧٦: ٩/ ١٤،١٧: ٢٥١: ٧/ ٤: ٢٥٠: ٧شـرح الـنهج : وینظـر]. ٩٤/ الحجـر :
٥: ١٧٧: ١١/ ٣.  
شـرح الـنهج : وینظـر). من وصیة لجیشه بصفین بعدم ایذاء النساء أوالتعـرض لهـن. (٧: ١٠٤: ١٥شرح النهج  )٢(
٨: ٣٣٠: ٩.  
: ریـط. تعجب: تزدهي. تسر وتفرح: تبهج). ود على االرضیع" هي"الضمیر . (١١-١٠: ٤٣٨: ٦شرح النهج  )٣(

  .٦: ٧٦: ١٧شرح النهج : وینظر. جمع ریطة وهو الثوب الرقیق
  .١١-١٠: ١٢٦: ٩شرح النهج : وینظر. خالیة من الروح: خالء. ١٦-١٥: ١١٦: ٩شرح النهج  )٤(



  ١٣٤

اطة -ج اني بوس ھ الث ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  ":اصال"نزع الخافض 

  ):ع(، بصیغة الماضي قال )أمر(علها ، وف)واحد(موضع : وردت هذه الجملة في
  .)١()اىل منازلكم اليت أمرمت أن تعمروها -رمحكم ا-فسابقوا (

وقـد تعــدى ") التــاء"ضـمیر المخـاطبین : (، مسـند إلــى نائـب الفاعــل)أمـر: (فـي الـنص الفعــل
  ).بان تعمروها: (بعد نزع الخافض، واألصل) ان تعمروها: (إلى مفعوله
  

ل-د ة ذات الفع اطة  الجمل اني بوس ھ الث ى مفعول دي ال المتع
  ":اصال"التضعیف 

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت وفعلها بصیغة الماضي في موضع 
  .)٢()فان ذلك دليل على نصيحتك  وملن وليت أمره…ولكن اختربهم مبا ولوا للصاحلني قبلك(

ومفعولــه ) "التــاء"ضــمیر المخــاطبین : (، مســند إلــى نائــب الفاعــل)ولــي: (فــي الــنص الفعــل
  ).أمر: (هو

  

ة اطتین  /الثالث ولین بوس ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  ":اصال"

، وقـد تعـدى إلـى مفعولـه األول )نـزل: (الفعـل -فـي الـنهج–ورد من هذا الضرب من الجمل 
 -الــذي صـار مفعــوال واحــدا–بوسـاطة الهمــزة، والــى مفعولـه الثــاني  -الـذي صــار نائبـا عــن الفاعــل–

  ):ع(، هو قوله )واحد(ع الخافض وقد ورد هذا الفعل بصیغة الماضي في موضع بوساطة نز 
  .)٣()محلوا اىل قبورهم فال يدعون ركبانا وانزلوا األجداث فال يدعون ضيفانا(

، ومفعولـــه ")الــواو"ضــمیر الجماعــة : (، مســند إلـــى نائــب الفاعــل)انــزل: (فــي الــنص الفعــل
  ).في األجداث(أو ) باألجداث: (واألصل) األجداث: (هو

  
  ":اصال"الجملة ذات الفعل المتعدي إلى ثالثة مفـاعيل  / رابعاً 

                                                
  .١٣: ٩٩: ١٣شرح النهج  )١(
یوصـیه باختبـار مـن ") ع"والـي مصـر لالمـام " رض"ك االشـتر المخاطب هـو مالـ. (٤-٣: ٧٦: ١٧شرح النهج  )٢(

  .یختار العماله
جمـع راكــب، وال یقـال لهــم هـذا الن الراكــب : ركبانـا). فــي حـال االمــوات. (١: ٢٢٨-٢١: ٢٢٧: ٧شـرح الـنهج  )٣(

  .جمع ضیف: ضیفانا. القبور: االجداث. مختار ومتصرف وهم لیسوا كذلك



  ١٣٥

، بصــیغة الماضــي فــي موضــع )١()أنبــأ: (مــن هــذا الضــرب هــو -فــي الــنهج–والفعــل الــوارد 
  ):ع(، هو قوله )واحد(

  .)٢()انبئت بسرا قد اطلع اليمن(
، وبعــد بنائــه ")التــاء"م ضــمیر المــتكل: (، مســند إلــى نائــب الفاعــل)انبــىء: (فــي الــنص الفعــل

ـــیمن: (للمجهـــول صـــار متعـــدیا إلـــى مفعـــولین همـــا واقامـــة . ، وهمـــا مفـــرد وجملـــة)بســـرا، قـــد اطلـــع ال
  .)٣(مقام الفاعل هو األولى فهو فاعل في المعنى -أصال-المفعول األول 

  :التقديم والتأخري يف اجلملة ذات الفعل املبني للمجهول
–وقــد ورد . إلــى اكثــر مــن مفعــول -أصــال–لمتعــدي بالجملــة ذات الفعــل ا -هنــا–ویخـتص 

. إلــى مفعــولین اصــلهما مبتــدأ وخبــر -أصــال–فــي الجملــة ذات الفعــل المتعــدي بنفســه  -فــي الــنهج
، وجملتــه علــى الصــورة )واحــد(، جــاء بصــیغة الماضــي فــي موضــع )جعــل(والفعــل الــوارد منهــا هــو 

  :اآلتیة
  :الفاعل+ المفعول به+ الفعل
  ):ع(قال 

  .)٤()وجعل هلم من الصفيح اجنان، ومن الرتاب أكفان… األجداثوانزلو (
، وقـد قـدم علـى النائـب المفعـول )اجنـان: (مسند إلـى نائـب الفاعـل) جعل: (في النص الفعل

  ).من الصفیح(به 

  :احلذف يف اجلملة ذات الفعل املبني للمجهول
ا إلـى مفعــولین، أو إلـى ثالثـة مفاعیــل  -هنـا-ویخـتص  ، فقـد یحــذف "اصـال"بمـا كــان متعـدیً

ا إلى ثالثة مفاعیل ا إلى مفعولین، أو أحد مفعولي ما كان متعدیً   : المفعول الوحید لما كان متعدیً

                                                
ى مفعولین اولهما بنفسه وثانیهما بحرف الجر، فاسقط الجار من المفعول الثاني اصل هذا الفعل ان یتعدى ال )١(

، ١٥٦المرتجل : ینظر. فصار متعدیا الیها. المتعدي الى ثالثة مفاعیل) اعلم(توسعا، ثم ضمن معنى الفعل 
  .٥٧٩: ٢ومغني اللبیب 

: اطلع الیمن. د قواد جیش معاویةاح. هو بسر بن ابي ارطاه او ارطاة العامري. ١١: ٣٣٢: ١شرح النهج  )٢(
  .بلغها وتمكن منها وغشیها بجیشه

  .١٢٥: ٢، وشرح ابن عقیل ٣٥٩- ٣٥٨: ١، وشرح جمل الزجاجي ٩٠اسرار العربیة : ینظر )٣(
جمع : االجنان. وجه كل شيء عریض، والمراد وجه االرض: الصفیح. ١: ٢٢٨-٢١: ٢٢٧: ٧شرح النهج  )٤(

  .جنن وهو القبر



  ١٣٦

الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا  / أوالً 
  ":اصال"

ً -أ   :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولین بنفسھ أصال
  :من هذا الضرب هي -في النهج-ا حذف المفعول الوحیدواألفعال التي ورد فیه

  :أعطى
  ):ع(، مناصفة في الصیغة بین الفعل الماضي والمضارع، وهما قوله )موضعین(ورد في 

إن اعطي منها مل … يقول يف الدنيا بقول الزاهدين… ال تكن ممن يرجوا اآلخرة بغري عملٍ(-١
  .)١()يشبع

  .)٢()د الطويلةمن يعط باليد القصرية يعط بالي(-٢
" هــو"ضــمیر المفــرد : (، كــل منهمــا مســند إلــى نائــب الفاعــل)أعطــى، یعــط: (فــي النصــین الفعــالن

ا ا علـــى األخبـــار بـــان نائـــب الفاعـــل متصـــف بكونـــه )مســـتترً ، وقـــد حـــذف مفعـــول كـــل منهمـــا اقتصـــارً
  .معطى

  :منع
  ):ع(، منهما قوله )موضعین: (ورد بصیغة الماضي في

  .)٣()وان منع منها مل يقنع ان اعطي منها مل يشبع(
وقــد حــذف ) مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد : (مســند إلــى نائــب الفاعــل) منــع(فــي الــنص الفعــل 

  .مفعوله اقتصارا على اإلخبار بان نائب الفاعل متصف بكونه ممنوع
  :منح و وعد

  ):ع(في قوله ) واحد(ورد كل منهما بصیغة الماضي في موضع 
)٤()ووعدوا جسيما… امهلوا طويال ومنحوا مجيال… فنعموا أين الذين عمروا: عباد ا(.  

                                                
  .٥-٣: ٣٥٦: ١٨نهج شرح ال )١(
  ).١١٤(في الصفحة ) ٥(الهامش : ینظر. ٣: ٥٩: ١٩شرح النهج  )٢(
  .٥-٤: ٣٥٦: ١٨شرح النهج  )٣(
  .١٤-١٣: ٢٧٥: ٦شرح النهج  )٤(



  ١٣٧

ضــمیر الجماعــة : (، كــل منهمــا مســند إلــى نائــب الفاعــل)مــنح، وعــد: (فــي الــنص الفعــالن
وقد حذف مفعول كل منهما اقتصـارا علـى اإلخبـار بكـون نائـب الفاعـل متصـف بأنـه ممنـوع ") الواو"

  .وموعود
  :سأل

  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 
  .)١()وليس مبا سئل باجود منه مبا مل يسال(  
، وقــد حــذف )مســتترا" هــو"ضــمیر المفـرد : (مسـند إلــى نائــب الفاعــل)ســئل(فـي الــنص الفعــل   

  ).سئل ایاه(او ) بما سئله: (والتقدیر. مفعوله الثاني اختصارا
ھ -ب ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  ":أصال"وساطة وثانیھما ب
  :هو الذي تعدى إلیه الفعل بوساطة -الثاني سابقا–والمفعول المحذوف 

اطة -١ اني بوس ھ الث ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :التضعیف

  ):ع(مواضع جاء الفعل فیها بصیغة الماضي، منها قوله ) ثمانیة: (وردت هذه الجملة في
  .)٢()ولكن اختربهم مبا ولوا للصاحلني قبلك(-١

  .)٣()ولكنكم نسيتم ما ذكرمت(-٢
ضــمیر الجماعــة : (، كــل منهمــا مســند إلــى نائــب الفاعــل)ولــي، ذكــر: (فــي النصــین الفعــالن

: وقـد حـذف مفعـول كـل منهمـا اختصـارا، والتقــدیر. علـى التـوالي") التـاء"، ضـمیر المخـاطبین "الـواو"
  ).ولوه، ذكرتموه(

ھ ا-٢ ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع اطة الجمل اني بوس لث
  :الھمزة والسین والتاء

  ):ع(وفعلها بصیغة الماضي، في قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)١()ال يضيع ما استحفظ(

                                                
  ).هو اهللا تعالى. (١١: ٣٩٨: ٦شرح النهج  )١(
  ).١٣٥(في الصفحة ) ٢(الهامش : ینظر. ٢: ٧٦: ١٧شرح النهج  )٢(
: ١٠/ ١١: ٢٧٧: ٧/ ١١: ١٦٧: ٧/ ١٤-١٣: ٢٧٧: ٦شرح النهج : وینظر. ١١: ٢٧٧: ٧شرح النهج  )٣(

٥: ١٩: ١٧/ ٥: ١٤٩.  
  ).في حق مؤمن متق. (٥: ١٤٩: ١٠شرح النهج  )١(



  ١٣٨

، وقــد )مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد : (مســند إلــى نائــب الفاعــل) اســتحفظ(فــي الــنص الفعــل 
  ).استحفظه، او استحفظ إیاه: (حذف مفعوله اختصارا، والتقدیر

  ":أصال"الجملة ذات الفعل المتعدي إلى ثالثة مفـاعيل  / ثانيا
، وقـد حـذف )واحـد(بصیغة الماضي فـي موضـع ) أرى: (هو -في النهج–والفعل الوارد هنا 

  ):ع(مفعوله الثاني، قال 
  .)٢()ما شككت يف احلق مذ اريته(

مفعولــه األول ، و ")التــاء"ضــمیر المــتكلم : (مســند إلــى نائــب الفاعــل) أرى(فــي الــنص الفعــل 
اریتـه حریـا باالخـذ، او، : (، وقد حذف مفعوله الثاني اختصـارا، والتقـدیر")الهاء"ضمیر المفرد : (هو

  ).صوابا او حقا

  
  ):كان وأخواتها(اجلملة ذات الفعل الناقص 

ـــه تشـــبیها )٣(یـــدخل هـــذا الفعـــل علـــى المبتـــدأ والخبـــر، ویعمـــل فیهمـــا ، فیرفـــع المبتـــدأ اســـما ل
  .، وهو قول البصریین)٤(الخبر خبرا له تشبیها بالمفعولبالفاعل، وینصب 

وذهــب الكوفیــون إلــى أن عمــل هــذا الفعــل مخــتص بمنصــوبه فقــط، أمــا مرفوعــه فبــاق علــى 
  .)٦(، والمنصوب بعدها حال ولیس خبرا)٥(حاله من الرفع، ألنه مبتدأ أصال

  :وقد عرفت هذه االفعال بانها قصة، وللنحاة في سبب نقصانها قوالن
إنهــا ال تكتفــي بمرفوعهــا، فهــي مفتقــرة إلــى المنصــوب بعــده، وال یــتم الكــالم إال  /ألولا

  .)٧(بذكره
إنها تدل على الزمن فقط، وال داللة لها على الحدث، فخص خبرهـا بالداللـة علـى  /اآلخر

  .)١(الحدث تعویضا لهذا النقص

                                                
ما ): (ع(وهو قوله ) مذ(بـ ) منذ(، وقد ورد نص مشابه لهذا النص بابدال ١١: ٢٠٧: ١شرح النهج  )٢(

  .٢: ٣٧٤: ١٨شرح النهج ): شككت يف احلق منذ اريته
  .٩٨: ٧، وشرح المفصل ١٥٧، والحلل ٣٩٧: ١، والمقتصد ٢٨٠: ١الكتاب : ینظر )٣(
  .٥٢، وتسهیل الفوائد ١٣٨، واسرار العربیة ١٢٤، والمرتجل ٩٦- ٩٥، واللمع ٢١: ١الكتاب : ینظر )٤(
  . ٤١٨: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٥(
  ].١١٩مسألة [ ٨٢١: ٢االنصاف : ینظر )٦(
  .٥٢، وتسهیل الفوائد ٢٩٠: ٢شرح الكافیة : رینظ )٧(



  ١٣٩

  
معــاني األفعــال : قیــل ، لــذا)٣(، إال لــیس)٢(واغلــب الظــن أنهــا تــدل علــى الــزمن والحــدث معــا

فهـي تخـالف األفعـال التامـة فمفعولهـا قـد . وان عدم اكتفائها بمرفوعها دلیل علـى نقصـانها. الناقصة
یترك ذكره اختصارا أو اقتصارا أو هو فضلة في الكالم، في حـین أن خبـر هـذه األفعـال عمـدة، فـال 

  .ه كي یتم الكالموجب تقدیر  -اختصارا–یكون الكالم تاما إال بذكره، فان لم یذكر 
ــــى صــــفة هــــي متصــــفة بمصــــادر "ولهــــذه األفعــــال وظیفــــة، فقــــد جــــاءت  لتقریــــر فاعلهــــا عل

: ان زیـــدا متصـــف بصـــفة القیـــام المتصـــف بصـــفة الكـــون، أي): كـــان زیـــد قائمـــا: (الناقصــة، فمعنـــى
الحصـول بعـد : ان زیـدا متصـف بصـفة الصـیرورة، أي): صار زید غنیا(الحصول والوجود، ومعنى 

  .)٤("صلان لم یح
  

  :واألفعال الناقصة الواردة في النهج هي
  :كان

وكــان : دوام ذلــك، كقولـه تعـالى: أحـدهما"، ویــرد علـى معنیـین )٥(یفیـد تقییـد الجملـة بزمـان
كــان : (انــه علــى معنــى حصــل وانقطــع مثــل: ، ونحــو ذلــك، والثــاني]١٤٨/النســاء[ ا مسيعــا عليمــا 
  .)٧(صار، وقد یرد بمعنى )٦()"هذا الفقیر غنیا
  :اصبح

مـن دون قصـد إلـى وقـت ) صـار(أو ) كـان(یفید وقوع المعنى في الصباح، وقـد یـرد بمعنـى 
  .في اغلب المواضع) صار(بمعنى  -في النهج–وقد جاء . )٨(مخصوص

  :صار
  .)١(یفید حصول حكم خبره السمه بعد ان لم یكن

                                                                                                                                        
، وشرح التصریح على التوضیح على الفیة ابن مالك، ١٥٨، والحلل ٣٩٨: ١، والمقتصد ٩٥اللمع : ینظر )١(

  .١٩٠: ١الشیخ خالد بن عبد اهللا االزهري 
  .٥٥زمانه وابنتیه : والفعل. ٣٨٦-٣٨٥: ١، وشرح جمل الزجاجي ٢٩٠: ٢شرح الكافیة : ینظر )٢(
  .٥٣تسهیل الفوائد : ینظر )٣(
  .٢٩٠: ٢شرح الكافیة  )٤(
  .١٠٣: ٧، وشرح المفصل ١٥٨الحلل : ینظر )٥(
  . ٣٦٤شرح الوافیة  )٦(
  .١٣٧، واسرار العربیة ١٧٣الحلل : ینظر )٧(
  .٢٩٤: ٢، وشرح الكافیة ١٠٤-١٠٣: ٧، وشرح المفصل ١٥٩الحلل : ینظر )٨(



  ١٤٠

  :ما دام
الم، ألنــه ظــرف ممــا یقــع ومــن ثــم احتــاج إلــى كــ…ظــرف لتوقیــت أمــر بمــدة خبرهــا لفاعلــه"

  .)٣(مدة دوام: في أوله مصدریة، حذف المضاف بعدها وهو الزمان، أي) ما(و. )٢("فیه
  :مازال وما برح

، ویفیـــد االثبـــات، الن معنـــاه )٤(یفیــد كـــل منهمـــا اتصـــاف اســـمه بخبـــره علـــى وجـــه االســـتمرار
  .)٥(في إثباتهو النفي، فلما دخلت علیه، صار لالثبات، الن نفي الن) ما(مجردا عن 

  :بات
  .)٧()صار(، وقد یرد بمعنى )٦(یفید أن المعنى قد حدث لیال

  :ظل
  .)٩()صار(، وقد یرد بمعنى )٨(یفید أن المعنى قد حدث نهارا

  :عاد
  .)١٠()صار(بمعنى 

اســـما للفعـــل النـــاقص، یجعلــــه محكومـــا بإحكـــام الفاعــــل  -هنــــا–إن مجـــيء االســـم المرفـــوع 
  .)١١(برها، فهي نفسها احكام الخبر المذكورة سابقاأما احكام خ. المذكورة سابقا

  
  :وقد وردت هذه الجملة في النهج على النحو اآلتي

  :خبره مفرد نكرة أو نكرة مخصصة+ اسمه معرفة+ الفعل/ أوال
  :خبره نكرة أو نكرة مخصصة مشتق+ اسمه معرفة+ الفعل-أ

                                                                                                                                        
  .٤١٦: ١وشرح جمل الزجاجي ، ٢٩٤: ٢شرح الكافیة : ینظر )١(
  .٣٦٧شرح الوافیة  )٢(
  .٢٩٦: ٢شرح الكافیة : ینظر )٣(
  .٣٦٧شرح الوافیة : ینظر )٤(
  .٢٩١: ٢، وشرح الكافیة ١٠٦: ٧، وشرح المفصل ٣٩٩: ١المقتصد : ینظر )٥(
  .١٠٥: ٧، وشرح المفصل ١٥٩الحلل : ینظر )٦(
  .٤١٧: ١، وشرح جمل الزجاجي ٣٦٦شرح الوافیة : ینظر )٧(
  .١٠٥: ٧، وشرح المفصل ١٥٩الحلل : ینظر )٨(
  .٤١٧: ١، وشرح جمل الزجاجي ٣٦٦شرح الوافیة : ینظر  )٩(
  . ٥٣وتسهیل الفوائد  ٢٩٠: ٢، وشرح الكافیة ٩٠: ٧شرح المفصل : ینظر )١٠(
  .صل االول، واحكام الفاعل في هذا الفصل، واحكام الخبر في الف٢٨١: ٢جامع الدروس العربیة : ینظر )١١(



  ١٤١

  
  :كان

موضـعا، جـاء بصـیغة الماضـي  )١()واحد وثالثین: (في -على هذه الصورة–ورد هذا الفعل 
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) عشرة: (موضعا، وبصیغة المضارع في) واحد وعشرین: (في

  .)٢()لو امرت به لكنت قاتال(-١

  .)٣()فإذا كانت املرأة مزهوة مل متكن من نفسها(-٢

٣-) ٤()نصبا بالصالة" ص"وكان رسول ا(.  

  .)٥()اعظم ألجر السائلورمبا اخرت عنك اإلجابة ليكون ذلك (-٤

ويكون هناك استمرار قتل، حتى ميشي اروح على املقتول، ويكون املفلت اقـل مـن   (-٥
  .)٦()املأسور

: ، واســم كــل منهــا هــو")فــي موضــعین"، یكــون "فــي ثالثــة مواضــع"كــان : (فیمــا مــر الفعــالن
قــاتال، : (كــل منهــا هــوعلــى التــوالي، وخبــر ) ، المــرأة، رســول، ذلــك، المفلــت"التــاء"ضــمیر المــتكلم (

وفي كل خبر منهـا ضـمیر یعـود علـى اسـم الفعـل النـاقص . على التوالي) مزهوة، نصبا، اعظم، اقل
  .الذي یعنیه، و یطابقه

  
  :اصبح

  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة: (ورد بصیغة الماضي في
ــى         (-١ ــد مض ــن ق ــبيل م ــى س ــدنيا عل ــذه ال ــن ه ــه م ــتم في ــا ان ــم وم ــاد ا أنك ــوا عب واعلم
  .)١()أصبحت أصواهتم هامدة ورياحهم راكدة…قبلكم

                                                
  ).٢٦م: (ینظر )١(
  ").رض"یعود على الخلیفة عثمان " به"الضمیر في . (٣: ١٢٦: ٢شرح النهج  )٢(
  .معجبة بنفسها: مزهوة. ٣-٢: ٦٥: ١٩شرح النهج  )٣(
  .متعبا مجتهدا: نصبا . ١٣: ٢٠٢: ١٠شرح النهج  )٤(
  ").ع"المخاطب هو ابنه الحسن . (١٢-١١: ٨٧: ١٦شرح النهج  )٥(
  ).في شأن فتنة مقبلة. (٥-٤: ٢١٥: ٨شرح النهج  )٦(
  .٨-٦: ٢٥٧: ٧شرح النهج  )١(



  ١٤٢

كيف نشرت النعمة .  …فانظروا إىل مواقع نعم ا عليهم حني بعث إليهم رسوال(-٢
  .)٢()فاصبحوا يف نعمتها غرقني. …عليهم جناح كرامتها

اصــوات، ضــمیر : (فــي موضــعین، واســمه فــي كــل منهمــا هــو) اصــبح: (فــي النصــین الفعــل
  .على التوالي) هامدة، غرقین: (على التوالي وخبره في كل منهما هو ،"الواو"الجماعة 

  :صار
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة: (ورد بصیغة الماضي في

  .)٣()خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك(
  ).مسلیا: (، وخبره هو")التاء"ضمیر المخاطب : (واسمه هو) صار(في النص الفعل 

  
  :ة أو نكرة مخصصة جامدخبره نكر + اسمه معرفة+ الفعل-ب

  :كان
موضــعا، جــاء بصــیغة الماضــي  )٤()ثالثــة وعشــرین: (ورد هــذا الفعــل علــى هــذه الصــورة فــي

  ):ع(ومنها قوله . مواضع) سبعة: (موضعا، وبصیغة المضارع في) ستة عشر: (في
فالصـقوا بـاألرض   …ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي هلـم التواضـع  (-١

  .)٥()مستضعفني وكانوا قوما…خدودهم

  .)٦()وكان أهل ذلك الزمان ذئابا(-٢

ــديق بكتبــه (-٣ ــون االتبــاع لرســله والتص ــه …ولكــن ا ســبحانه أراد أن يك امــورا ل
  .)١()خاصة

                                                
-٥: ٩٢: ١٠شرح النهج : وینظر"). ص"هو نبینا محمد : الرسول المعني. (١١-٨: ١٧٧: ١٣شرح النهج  )٢(
٧: ٨٤: ١١/ ٦.  
اربه واهل بیته أي خص اق: خصص) بعد وفاته" ص"المخاطب هو الرسول الكریم . (٥: ٢٤: ١٣شرح النهج  )٣(

  . ١٥: ١٧٩: ١٣/ ١٠: ١٦٩: ١٣شرح النهج  : وینظر. فكان فیه الغنى والسلوة لهم عن جمیع من سواه
  ).٢٧م: (ینظر )٤(
  ).هم االنبیاء صلوات اهللا علیهم. (٥-٣: ١٥١: ١٣شرح النهج  )٥(
  ).في حال زمان آت. (١٥: ١٩١: ٧شرح النهج  )٦(
  . ٧-٥: ١٥٥: ١٣شرح النهج  )١(



  ١٤٣

ضــمیر الجماعـــة : (، واســم كـــل منهــا هــو)، یكــون"فـــي موضــعین"كــان : (فیمــا مــر الفعــالن
وخبـر . علـى التـوالي). قومـا، ذئابـا، أمـورا(: على التوالي، وخبر كـل منهـا هـو) ، أهل، االتباع"الواو"

  .كل منها هو نفس االسم في المعنى
  :اصبح

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة: (ورد بصیغة الماضي في
  .)٢()اصبحت بيوهتم قبورا…اما رأيتم الذين ياملون بعيدا(

  ).قبورا: (، وخبره هو)بیوت: (واسمه هو) اصبح: (في النص الفعل
  :صار

، ومنهــا )واحــد(مواضــع، وبصـیغة المضــارع فــي موضــع ) ثالثــة: (الماضــي فــي ورد بصـیغة
  ):ع(قوله 

  .)٣()وصار الفسوق نسبا… وكان أهل ذلك الزمان ذئابا(-١

  .)٤()وتذل الشم الشوامخ والصم الرواسخ، فيصري صلدها سرابا رقرقا(-٢
خبــر كـــل ، و )الفســوق، صـــلد: (، واســـم كــل منهمـــا هــو)صــار، یصــیر: (فیمــا ســبق الفعـــالن

  .على التوالي) نسبا، سرابا: (منهما هو
  :مازال

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 
  .)٥()مازال الزبري رجال منا أهل البيت(

  ).رجال: (، وخبره هو)الزبیر: (واسمه هو) مازال(في النص الفعل 
  :خبره معرفة+ اسمه معرفة+ الفعل /ثانیا

  :كان

                                                
  .١: ٦: ١٣/ ٩: ١٥٠: ١١شرح النهج : وینظر. ٩-٨: ٢٦٩: ٨شرح النهج  )٢(
  .١٥: ١١٠: ١٣/ ٦: ٢٤: ١٣شرح النهج : وینظر. ١٨-١٧، ١٥: ١٩١: ٧شرح النهج  )٣(
جمع شامخ : الشوامخ. جمع اشم وهو الرفیع: الشم). مما یحصل یوم الساعة. (٥-٤: ١٧١: ١٠شرح النهج  )٤(

جمع راسخ : الرواسخ. جمع اصم وهو الصلب المصمت الذي ال تجویف فیه: الصم. عوهو المتسامي في االرتفا
  .مضطربا: رقرقا. وهو الثابت

  ").ع"واالمام " ص"عمة النبي " رض"ابن صفیة " رض"هو الزبیر بن العوام . (٣: ١٠٢: ٢٠شرح النهج )٥(



  ١٤٤

ضــع، مناصــفة فــي صــیغة الفعــل بــین الماضــي والمضــارع، جــاء خبــره موا) اربعــة: (ورد فــي
  ):ع(مشتقا في كل منها، ومنها قوله 

  .)١()وكنت اخفضهم صوتا…فقمت باألمر حني فشلوا(-١

  .)٢()فان يكن اهلك وولدك أولياء ا، فان ا ال يضيع أولياءه(-٢
، وخبـــر كـــل )لتـــاء، أهـــلا"ضـــمیر المـــتكلم : (، واســـم كـــل منهمـــا هـــو)كـــان، یكـــن: (فیمـــا مـــر

  .على التوالي) اخفض، أولیاء: (منهما هو
  :عاد

  ):ع(وخبره مشتق، في قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
ولتساطن سوط القدر، حتى يعود اسفلكم أعالكم، .…والذي بعثه باحلق لتبلبلن بلبلة(

  .)٣()واعالكم اسفلكم
  ).أعلى: (ره، وخب)اسفل: (واسمه) یعود(في النص الفعل 

  :خبره جملة+ اسمه معرفة+ الفعل/ ثالثا
  :خبره جملة اسمیة+ اسمه معرفة+ الفعل-أ

  :كان
  ):ع(، هو قوله )واحد(بصیغة الماضي، في موضع  -على هذه الصورة–ورد هذا الفعل 

  .)٤()وكان طلحة والزبري أهون سريمها فيه الوجيف(
: ة اســمیة مؤلفــة مــن المبتــدأ المــؤخر، وخبــره جملــ)طلحــة(واســمه ) كــان(فــي الــنص الفعــل 

  ).أهون: (وخبره المقدم) الوجیف(
  :خبره جملة فعلیة+ اسمه معرفة+ الفعل -ب
  :خبره جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+ اسمه معرفة+ الفعل-١

                                                
: اخفضهم صوتا). ي جبنوا وخارواهو االمر بالمعروف لما فشل القوم فیه أ. (٤-٣: ٢٨٤: ٢شرح النهج  )١(

  .  ١١: ٣٤: ١٧شرح النهج : وینظر). كنایة عن ثبات الجأش وعدم رفع الصوت عند المخاوف
  .١٧: ٢٢٥: ١٧شرح النهج : وینظر). قاله لبعض اصحابه. (٣-٢: ٢٦٨: ١٩شرح النهج  )٢(
من السوط وهو ان : لتساطن. نلتخلط: لتبلبلن) المخاطبون هم اهل المدینة. (٦-٥: ٢٧٢: ١شرح النهج  )٣(

كما تختلط االبزار ونحوها في القدر عند غلیانه : سوط القدر. تجعل شیئین في اناء وتضربهما بیدیك حتى یختلطا
  .فیصیر اسفلها اعالها وبالعكس

ضرب سریع : الوجیف". رض"یعود على الخلیفة عثمان ) فیه(الضمیر المجرور في . ٦: ٦: ١٤شرح النهج  )٤(
  .یر الخیل واالبلمن س



  ١٤٥

، )كــان(ذكــر رضــي الــدین االســتراباذي ان ابــن درســتویه منــع وقــوع الفعــل الماضــي خبــرا لـــ
: لــك لداللــة كــان علــى المضــي، فیقــع المضــي فــي خبــره لغــوا، فینبغــي ان یقــالولعــل ذ: "فقــال األول

فــان … یكــون زیــد یقــوم، لمثــل تلــك العلــة ســواء: كــان زیــد قائمــا أو یقــوم، وكــذا ینبغــي أن یمنــع نحــو
، )كــان(ظــاهرة أو مقــدرة لتفیــد التقریــب مــن الحــال، إذ لــم یســتفد مــن مجــرد ) قــد(وقــع فالبــد فیــه مــن 

  .)١()"اصبح وأمسى وأضحى وظل وبات(وكذا قالوا في 
إذا ال منـع مــن قیــام : "، فقــال)قـد(وقـد جــوز االسـتراباذي وقــوع الفعـل الماضــي خبــرا لهـا بــال 

  .)٣(وهو اختیار ابن مالك. )٢("شیئین یفیدان معنى المضي
، )٤()صـــار ومـــازال وأخواتهــــا(إال مــــع  -هنـــا–واغلـــب الظـــن أن الفعـــل الماضــــي یقـــع خبـــرا 

  .فیصل في ذلكفالمعنى هو ال
والفعـل بعـدها علـى ] بهـا كـان[ضـمیمة تـدل "، فیشـكالن )كـان(خبـرا لــ -فـي الـنهج-وقد ورد 

  .)٥("انقطاع الحدث في الماضي
مواضــع، وبصــیغة المضــارع فــي موضــع ) ســتة: (بصــیغة الماضــي فــي) كــان(جــاء الفعــل 

  ):ع(في كلها، ومنها قوله ) قد(، وقد جرد خبره من )واحد(
  .)٦()أمر، ان كنت فعلته فقد اسخطت اهلك وعصيت امامكبلغين عنك (-١

  .)٧()وليسبقن سابقون كانوا قصروا.…والذي بعثه باحلق لتبلبلن بلبلة(-٢

  .)١()فتجلى هلم سبحانه يف كتابه من غري ان يكونوا رأوه(-٣

                                                
  .٣٨٠: ١شرح جمل الزجاجي : ، وینظر٢٥١: ١شرح الكافیة  )١(
  .٢٥١: ١شرح الكافیة  )٢(
صار ولیس وما دام وما (وقد ذكر االستراباذي ان ابن مالك قد منع ذلك في خبر . ٥٣تسهیل الفوائد : ینظر )٣(

فقط، ) صار(ابن مالك قد صرح بمنعه مع  في حین ان. ٢٥٢: ١شرح الكافیة : ینظر). زال وال زال ومرادفاتها
  .٥٣تسهیل الفوائد : ینظر. واجازه مطلقا في الباقي

  .٣٨١: ١، وشرح جمل الزجاجي ٢٥٢: ١شرح الكافیة : ینظر )٤(
  .١٣١قواعد وتطبیق : في النحو العربي )٥(
یر خرة وهي من بالد المخاطب هو مصقلة بن هبیرة الشیباني عامله على ارد ش. (٤: ١٧٥: ١٦شرح النهج  )٦(

  .هو تقسیمه فيء المسلمین المجاهدین على اعراب قومه: واالمر). فارس
: ١٣١: ١٧/ ٣: ١٦٧: ١٦/ ١٢: ٢٧: ١٤/ ٧: ٢٧٢: ١شرح النهج : وینظر. ٧-٥: ٢٧٢: ١شرح النهج  )٧(
٧.  
  ).یعود على العباد" لهم"الضمیر في . (٦-٥: ١٠٣: ٩شرح النهج  )١(



  ١٤٦

ضـمیر : (واسـم كـل منهـا هـو) ، یكـون"فـي موضـعین"كـان : (في النصوص السـابقة األفعـال
: وخبـــر كـــل منهـــا هـــو. علـــى التـــوالي") فـــي موضـــعین" "الـــواو"، ضـــمیر الجماعـــة "التـــاء"المخاطـــب 

علــى التــوالي، وال خــالف فــي مجــيء الفعــل الماضــي فــي الجملــة الواقعــة خبــرا ) فعلتــه، ســبقوا، رأوه(
  ).٣(عن الفعل الناقص المضارع، كما في النص 

  :عخبره جملة فعلیة فعلها بصیغة المضار + اسمه معرفة+ الفعل-٢
  :كان

موضــعا، منهــا  )٢()ثالثــة عشــر(فــي  -بصــیغة الماضــي–ورد هــذا الفعــل علــى هــذه الصــورة 
  ):ع(قوله 

  .)٣()وكانت أمور ا عليكم ترد وعنكم تصدر واليكم ترجع(-١

  .)٤()اوحشوا ما كانوا يوطنون، واوطنوا ما كانوا يوحشون(-٢
امـــور، ضـــمیر : (نهـــا هـــوفـــي ثالثـــة مواضـــع، واســـمه فـــي كـــل م) كـــان(فـــي النصـــین الفعـــل 

  ).ترد، یوطنون، یوحشون: (، وخبره في كل منها هو")في موضعین" "الواو"الجماعة 
  

  :اصبح
  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد في صیغة الماضي في موضع 

  .)٥()ليست بداركم.…اال وان هذه الدنيا اليت اصبحتم تتمنوهنا(
  ).تتنمونها: (وخبره هو") التاء"ضمیر المخاطبین : (، واسمه هو)اصبح: (في النص الفعل

  :مازال
منهــا، وبصــیغة المضــارع فــي ) واحــد(مواضــع، جــاء بصــیغة الماضــي فــي ) ثالثــة(ورد فــي 

  ):ع(، ومنها قوله )موضعین(
  .)١()مازلت انتظر بكم عواقب الغدر(-١

  .)٢()فلم يزل املوت يبالغ يف جسده(-٢

                                                
  ).٢٨م: (ینظر )٢(
  ).یخاطب من تخاذلوا عن نصرته واستسلموا لعدوه. (١٣: ١٧٦: ٧شرح النهج  )٣(
  ).في شأن االموات( ١٠-٩: ٩٩: ١٣شرح النهج  )٤(
  .١٢-١١: ٣٣٠: ٩شرح النهج  )٥(
  .یترقب غدر اعدائه به: ینتظر بهم عواقب الغدر. ٥: ٢٠٧: ١شرح النهج  )١(



  ١٤٧

، "التــاء"ضــمیر المـتكلم : (منهمــا هـوواســمه فـي كـل ) مـازال، لــم یـزل: (فـي النصـین الفعــالن
  .على التوالي) ، یبالغ في جسده…انتظر: (، وخبره في كل منهما هو)الموت

  :خبره جملة شرطیة+ اسمه معرفة+ الفعل-٣
  :كان

  ):ع(، منها قوله )موضعین(في  -على هذه الصورة–ورد بصیغة الماضي 
) ٣()احد منا اقرب اىل العدو منه، فلم يكن "ص"كنا اذا امحر البأس اتقينا برسول ا(.  

اذا احمـر البـأس : (، وخبـره هـو")نـا"ضـمیر المتكلمـین : (واسـمه هـو) كـان(في النص الفعـل 
  ").ص"اتقینا برسول اهللا 

  :خبره شبه جملة+ اسمه معرفة+ الفعل /رابعا
  :خبره جار ومجرور+ اسمه معرفة+ الفعل-أ

  :كان
ــــى هــــذه الصــــورة–ورد هــــذا الفعــــل  موضــــعا، جــــاء بصــــیغة  )٤()ربعــــة وثالثــــینأ: (فــــي -عل

  ):ع(موضعا، ومنها قوله ) أربعة عشر: (موضعا، وبصیغة المضارع في) عشرین: (الماضي في
  .)٥()واخرجنا مما كنا فيه إىل ما صلحنا عليه(-١

  .)٦()كنتم ممن دخل يف الدين اما رغبة واما رهبة… وملا ادخل ا العرب يف دينه(-٢

  .)٧()ويكن مآبه اىل احلزن الطويل. …السالم دينا تتحقق شقوتهفمن يبتغ غري ا(-٣

فعنـد ذلـك يكـون الشـيطان مبشـورة      …يأتي على الناس زمان ال يقـرب فيـه اال املاحـل   (-٤
  .)١()اإلماء

                                                                                                                                        
  .٩: ٢٧٨: ٩شرح النهج : وینظر. یجد ویستقصي: بالغی). في شأن المحتضر. (١١: ٢٠١: ٧شرح النهج  )٢(
  .٩: ٤٧: ١٤شرح النهج : وینظر. اشتدت الحرب وارهبت: احمر البأس. ٣-٢: ١١٦: ١٩شرح النهج  )٣(
  ).٢٩م(ینظر  )٤(
  ).المخرج هو اهللا تعالى. (٩: ١٠٢: ١١شرح النهج  )٥(
  ).المخاطب هو معاویة. (١٤-١٢: ١١٧: ١٥شرح النهج  )٦(
  .الشقاء وهو العسر والمحنة والضالل: الشقوة. ٨-٧: ٢٣٧: ٩شرح النهج  )٧(
  .الساعي في الناس بالوشایة عند السلطان: الماحل. ٤-٢: ٢٦٠: ١٨شرح النهج  )١(



  ١٤٨

ضــــمیر : (، واســــم كــــل منهــــا هــــو)، یكــــن، یكــــون"فــــي موضــــعین"كــــان : (فیمـــا مــــر االفعــــال
: علـــى التـــوالي، وخبـــر كـــل منهـــا هـــو) آب، الســـلطان، مـــ"التـــاء"، ضـــمیر المخـــاطبین "نـــا"المتكلمـــین 

  .)٢(وموضع الخبر هو النصب. على التوالي) فیه، ممن، الى الحزن، بمشورة(
  :صار

، ومنهــا )واحــد(مواضــع، وبصـیغة المضــارع فــي موضــع ) ثالثــة: (ورد بصـیغة الماضــي فــي
  ):ع(قوله 

  .)٣()ثاقهالكالم يف وثاقك ما مل تتكلم به، فاذا تكلمت به صرت يف و(-١

  .)٤()هو املفين هلا بعد وجودها، حتى يصري موجودها كمفقودها(-٢
) ، موجـود"التـاء"ضـمیر المخاطـب : (واسم كل منهمـا هـو) صار، یصیر: (فیما مر الفعالن

  .على التوالي) وثاق، كمفقود: (وخبر كل منها هو
  :اصبح

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 
  .)٥()أصبحت منها كاخلائص يف الدهاس. …اب منك ذو أفانني من القولوقد أتاني كت(

: ، وخبــــــره هــــــو")التــــــاء"ضــــــمیر المخاطــــــب : (، واســــــمه هـــــو)اصــــــبح: (فـــــي الــــــنص الفعــــــل
  ).كالخائص(

  :بات
  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 

سوله يوم القيامة ظاملا احب ايل من ان القى ا ور… وا الن ابيت على حسك السعدان مسهدا(
  .)١()لبعض العباد

                                                
  .٤٠٧: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٢(
: ١٧/ ٩: ٢٦٩: ٨شرح النهج : وینظر. ما یشد به من حبل او غیره: الوثاق. ٢: ٣٢٢: ١٩شرح النهج  )٣(

١٥: ١٤١.  
  .یعود على الدنیا) لها(والضمیر في ) هو اهللا تعالى. (٨: ٨٩: ١٣شرح النهج  )٤(
قلیل من : الخائص. اسالیبه وطرقه: أفانین الكالم). المخاطب هو معاویة. (١٢-٩: ٢٢: ١٨شرح النهج  )٥(

  .المكان السهل اللین الذي لیس ترابا وال رمال وال طینا: الدهاس. النوال
وكأنـه یریـد مـن . نبات له ثمرة خشنة تتعلق باصواف الغنم واوبار االبـل: الحسك. ٤-٣: ٢٤٥: ١١شرح النهج  )١(

  .ساهرا: مسهدا. نبت ترعاه االبل له شوك: السعدان. الحسك الشوك



  ١٤٩

  ).على حسك: (، وخبره هو")التاء"ضمیر المتكلم : (، واسمه هو)ابیت: (في النص الفعل
  :عاد

  ):ع(، هو قوله)واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 
حتى عدت … ي بين، اني وان مل اكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت يف اعماهلما(

  .)٢()كأحدهم
  ).كأحدهم: (، وخبره هو")التاء"ضمیر المتكلم : (، واسمه هو)عاد: (ي النص الفعلف

  :مازال
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة: (ورد بصیغة المضارع في

  .)٣()فال تزالون كذلك حتى تؤوب اىل العرب عوازب احالمها(
  ).لككذ: (، وخبره")الواو"ضمیر الجماعة : (، واسمه)ال تزال: (في النص الفعل

  :ما برح
  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 

  .)٤()فلم تربح احلال هبم يف ذل اهللكة(
  ).بهم: (، وخبره هو)الحال: (، واسمه هو)لم تبرح: (في النص الفعل

  
  :خبره ظرف+ اسمه معرفة+ الفعل-ب

  :كان
  ):ع(نهما قوله م) موضعین(ورد هذا الفعل بصیغة المضارع وخبره ظرف للمصاحبة في 

  .)١()فبادروا باعمالكم، تكونوا مع جريان ا يف داره(
، وقــد )مــع: (، وخبــره هــو")الــواو"ضــمیر الجماعــة : (، واســمه هــو)تكــون: (فــي الــنص الفعــل

  .وقع ظرفا للجثة

                                                
  ").ع"المخطاب هو ابنه الحسن . (١٥-١٤: ٦٧: ١٦شرح النهج  )٢(
). الــى حــال المخــاطبین فــي فتنــة یشــردون بســببها فــي اطــراف االرضاشــارة : كــذلك. (٢: ٤٧: ٩شــرح الــنهج  )٣(

  .٣، ١: ٤٥: ٧شرح النهج : وینظر. غائبات عقولها: عوازب احالمها. ترجع: تؤوب
  .السنة الجدبة: الهلكة). في شأن المؤمنین الذین سامهم الفراعنة سوء العذاب. (٧-٦: ١٦٩: ١٣شرح النهج  )٤(
  .٤: ٥٥: ١٠شرح النهج : وینظر. ٨: ١٢٣: ١٠شرح النهج  )١(



  ١٥٠

  :خبره مفرد نكرة مشتق متعدد+اسمه معرفة+الفعل /خامًسا
  :والفعل الوارد على هذه الصورة هو

  :أصبح
  ):ع(، هو قوله )واحد(بصیغة المضارع في موضع ورد 

  .)٢()لقد كانوا يصبحون شعثا غربا. …"ص"لقد رأيت أصحاب حممد (
، وقـد اخبـر عنـه بخبـرین " )الـواو"ضمیر الجماعة : (، واسمه هو)یصبح: (في النص الفعل

ا: (هما ا(و) شعًث   ).غبرً
  :خبره مؤول+ اسمه نكرة مخصصة+ الفعل/ سادًسا

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(، بصیغة الماضي في )كان(ه الصورة الفعل ورد على هذ
  .)٣()وكان بدء امرنا أنا التقينا بالقوم من أهل الشام(

ا التقینا بالقوم: (، وخبره هو)بدء: (، واسمه هو)كان(في النص الفعل    ).أنّ

  :التقديم والتأخري يف اركان هذه اجلملة
، والفاعـل ال )٤(ألنـه منـزل منزلـة الفاعـل. قص اسـمه مطلقـاال یجوز أن یقدم على الفعل النـا

  .یجوز تقدیمه على فعله
، )٥(هــو خبــر الفعــل النــاقص فقــط، ألنــه منــزل منزلــة المفعــول بــه -هنــا-ومــا یجــوز تقدیمــه 

  .والمفعول به یجوز تقدیمه على الفاعل، أو على الفعل، وال خالف في تقدیم الخبر على االسم
ــا)كــان(وقــد قــدم علیــه خبــره هــو  -فــي الــنهج-فعــال والــوارد مــن هــذه األ . ، وهــذا جــائز مطلقً

  .)١(من األفعال الناقصة) كان(وللنحاة أراء في شأن تقدیم الخبر على غیر 
  :وقد ورد التقدیم والتأخیر على النحو اآلتي

  :اسمه معرفة+خبره شبه جملة+الفعل /أوال
  :اسمه معرفة+خبره جار ومجرور+الفعل -أ

                                                
  .جمع اغبر وهووالمتلبد بالغبار: الغبر. جمع اشعث وهو المتلبد بالتراب: الشعث. ٢- ١: ٧٧: ٧شرح النهج  )٢(
: ٦شرح النهج : وینظر). یخبر اهل االمصار بما جرى بینه وبین اهل صفین. (٤: ١٤١: ١٧شرح النهج  )٣(

٧: ٢٨٠.  
  .١١٣: ٧، وشرح المفصل ١٣٩العربیة  ، واسرار١٧٠الحلل : ینظر )٤(
  .٢٩٠: ٢، وشرح الكافیة ١٣٨، واسرار العربیة ١٧٠، والحلل ٢١: ١الكتاب : ینظر )٥(
: ٧، وشرح المفصل ]١٧مسألة [وما بعدها  ١٥٥: ١، واالنصاف ٤٠٦-٤٠٥: ١، والمقتصد ٩٨اللمع : ینظر )١(

  .٢٩٧: ٢، وشرح الكافیة ١١٤-١١٣



  ١٥١

  :كان
ــــى هــــذه الصــــورة فــــي ورد : مواضــــع، جــــاء بصــــیغة الماضــــي فــــي) تســــعة: (هــــذا الفعــــل عل

  ):ع(منها، ومنها قوله ) أربعة: (منها، وبصیغة المضارع في) خمسة(
  .)٢()الذين كانت هلم مقاوم العز… اولئكم سلف غايتكم (-١

  .)٣()واصفح مع الدولة تكن لك العاقبة(-٢
علـى التـوالي وقـد ) مقـاوم، العاقبـة: (كل منهمـا هـو، واسم )كان، تكن: (في النصین الفعالن

  .على التوالي) لهم، لك: (خبر الفعل الناقص، وهو-جواًزا-قدم على كل منهما
  :أصبح

  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 
  .)٤()فال يغرنكم ما أصبح فيه أهل الغرور( 

  ).فیه: (علیه خبر الفعل وهووقد قدم ) أهل: (، واسمه هو)أصبح: (في النص الفعل
  :اسمه معرفة+خبره ظرف+الفعل-ب

  :كان
علـى اسـمه،  -وهـو ظـرف مكـان-، وقـد قـدم خبـره )واحـد(ورد بصـیغة الماضـي فـي موضـع 

  ):ع(في قوله 
ولكان عنده من ذخائر … ما أثر ذلك يف جوده … ولو وهب ما تنفست عنه معادن اجلبال (

  .)١()األنعام ما ال تنفده مطالب األنام
  ).عند: (، وقد قدم علیه خبر الفعل وهو")الموصولة"ما : (واسمه) كان(في النص الفعل 

  
  :اسمه مؤول+ خبره جار ومجرور+ الفعل /ثانًیا

                                                
. جمع مقام: الموت، مقاوم: والغایة. السابق الیها: سلف الغایة). في شأن االموات. (٨: ١٤٧: ١١شرح النهج  )٢(

  .٦: ١٩: ١٧/ ٢: ٢٠٨: ١٦/ ٥: ١٠: ١٣/ ١٠: ١٠٩: ٨شرح النهج : وینظر
. عندما تكون لك السلطة: مع الدولة). المخاطب هو الحارث الهمداني. (١٤-١٣: ٤١: ١٨شرح النهج  )٣(

  .١٧: ٤١: ١٨/ ٥: ٢٩٥: ١٦/ ١١: ٢٦٣ :٨شرح النهج : وینظر
  .١٦: ٣٨٧: ٦شرح النهج  )٤(
ابدع االمام في تسمیة انفالق  المعادن : "قال الشیخ محمد عبده). هو اهللا تعالى. (٥-٢: ٤٠٢: ٦شرح النهج  )١(

نهج " سالمواد الملتهبة في جوف االرض الى الخارج وهي في تبخرها اشبه بالنف] اذ تتحرك[… عن الجواهر تنفسا
  ).الهامش( ١٦١: ١البالغة 



  ١٥٢

  :كان
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(ورد بصیغة الماضي في 

أن جعل من ماء البحر الزاخر املرتاكم املتقاصف يبسـا  … وكان من اقتدار جربوته (
  .)٢()امداج

) مــن اقتـــدار: (، وقــد قــدم خبــره)جعــل: (، أي)ان جعـــل: (، واســمه)كــان(فــي الــنص الفعــل 
  .على اسمه جواز

  
  :اسمه نكرة مخصصة+ خبره شبه جملة+ الفعل/ ثالثا

  :اسمه نكره مخصصة+ خبره جار ومجرور+ الفعل-أ
  :كان

ارع فـــي مواضـــع، وبصـــیغة المضـــ) خمســـة: (ورد علـــى هـــذه الصـــورة بصـــیغة الماضـــي فـــي
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(موضع 

١-)٣()كان يف األرض امانان من عذاب ا(.  

واعلموا انه من مل يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر، مل يكن له من غريها ال (-٢
  .)١()زاجر وال واعظ

بـر ، وقـد قـدم خ)امانـان، واعـظ: (، واسـم كـل منهمـا هـو)كـان، یكـون: (فـي النصـین الفعـالن
  .على االسم جوازا) في األرض، له: (كل منهما وهو

  :اسمه نكرة مخصصة+ خبره ظرف مكان+ الفعل -ب
  :كان

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
  .)٢()ويكون هناك استمرار قتل(

                                                
: ٨٨: ١١شرح النهج : وینظر. المجتمع المزدحم: المتقاصف. الفائض: الزاخر. ٤-٣: ٥١: ١١شرح النهج  )٢(
٦- ٥.  
وما : من قوله تعالى) ع(واالستغفار، وقد اخذه " ص""رسول اهللا : واالمانان هما. ٣: ٢٤٠: ١٨شرح النهج  )٣(

/ ٧-٦: ٦: ١٤شرح النهج : وینظر]. ٣٣/ االنفال[ يهم وما كان ا معذهبم وهم يستغفرونكان ا ليعذهبم وانت ف
٣: ١٨٣: ١٩/ ٤: ٢٤٢: ١٨.  

  .١٨-١٧: ٣٩٥: ٦شرح النهج  )١(



  ١٥٣

علــى اســمه وجوبــا، ) هنــاك: (، وقــد قــدم خبــره)اســتمرار: (، واســمه)یكــون(فــي الــنص الفعــل 
  .)٣(واجبة التقدیم -المشار بها–ظروف المكان النه من 

  :اسمه نكرة+ خبره جار ومجرور+ الفعل /رابعا
  :ما برح

  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
  .)٤()الذي ال تربح منه رمحة.…احلمد  غري مقنوط من رمحته(

  .على اسمه جوازا) منه: (، وقد قدم خبره)رحمة: (واسمه) ال تبرح: (في النص الفعل
  :اسمه معرفة+ خبره جملة فعلیة+ الفعل /خامسا

وقــد وردت هــذه الصــورة فـــي . یجــوز تقــدیم خبــر الفعــل النــاقص اذا كــان جملــة علــى اســمه
  ):ع(، جاء فعل خبره المقدم بصیغة المضارع، في قوله )كان(مع الفعل ) واحد(النهج في موضع 

  .)٥()ظمه يف عيين صغر الدنيا يف عينهكان يل فيما مضى اخ يف ا، وكان يع(
  .على اسمه جوازا) یعظمه في عیني: (، مقدما خبره)صغر: (، واسمه)كان(في النص

  :اسمه مؤول+ خبره جملة فعلیة+ الفعل /سادسا
جــاء فعــل خبــره بصــیغة المضــارع، ومــع الفعــل ) واحــد(فــي موضــع ) كــان(وردت مــع الفعــل 

  ):ع(ره بصیغة الماضي في قوله ، جاء فعل خب)واحد(في موضع ) یكون(
  .)١()لو مل يتوعد ا سبحانه على معصيته، لكان جيب اال يعصى شكرا لنعمه(-١

  .)٢()وقد كرهت ان يكون جال يف ظنكم اني احب االطراء(-٢
) اال یعصـى، انـي احـب االطـراء: (، واسم كل منهما هـو)كان، یكون: (في النصین الفعالن

على التـوالي، جـوازا فـي االول، ) یجب، جال في ظنكم: (ر كل منهما وهووقد قدم خب. على التوالي
  .ووجوبا في الثاني

  

                                                                                                                                        
  ).في شأن فتنة مقبلة. (٤: ٢١٥: ٨شرح النهج  )٢(
  .٤٥٨: ١، والنحو الوافي ١٠٢: ١همع الهوامع : ینظر )٣(
  .میؤس: مقنوط. ٤-٣: ١٥٢: ٣شرح النهج  )٤(
او ابو ذر او المقداد بن االسود او " ص"هو رسول اهللا : قیل في االخ المعني. (٣: ١٨٣: ١٩شرح النهج  )٥(

  ).لیس شخصا معینا
  .٢: ١٩١: ١٩شرح النهج  )١(
  .حسن الثناء: االطراء. تردد: جال. ١٠-٩: ١٠١: ١١شرح النهج  )٢(



  ١٥٤

  :اسمه معرفة+ الفعل+ الخبر جار ومجرور /سابعا
  :كان

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد على هذه الصورة، بصیغة المضارع، في موضع 
  .)٣()ن معادكماما بعد، فاني اوصيكم بتقوى ا، الذي ابتدأ خلقكم، واليه يكو(

  ).الیه: (، وقد قدم علیه خبره)معاد: (، واسمه)یكون(في النص الفعل 

  
  ):الفعل الناقص(استتار اسم 

  :في جملة الفعل الناقص على الصور االتیة -في النهج–ورد االسم مستترا 
  خبره مفرد نكرة او نكرة مخصصة+ اسمه مستتر+ الفعل /اوال

  :ة او نكرة مخصصة مشتقخبره نكر + اسمه مستتر+ الفعل-أ
  :كان

خمســــة : (موضــــعا، جــــاء بصــــیغة الماضــــي فــــي )٤()اربعــــین: (ورد علــــى هــــذه الصــــورة فــــي
  ):ع(موضعا، ومنها قوله ) خمسة عشر: (موضعا، وبصیغة المضارع في) وعشرین

وامنا كالمه سبحانه فعل أنشاه ومثله، مل يكن من قبل كائنا، ولو كان قدميا لكان اهلا (-١
  .)١()ثانيا

  .)٢()أعظم ملك من مالئكته -من لدن أن كان فطيما -"ص"ولقد قرن ا به (-٢

فاذا كانت املراة مزهوة مل متكن من نفسـها، واذا كانـت خبيلـة حفظـت ماهلـا ومـال       (-٣
  .)٣()بعلها

  .)٤()مل تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ومل تقع عليه األوهام فيكون ممثال(-٤

                                                
  .٧-٦: ١٨٨: ١٠شرح النهج  )٣(
  ).٣٠م( :ینظر )٤(
  .٧-٦: ٨٢: ١٣شرح النهج  )١(
  .المفطوم وهو المقطوع عن الرضاع: الفطیم") ص"في حق نبینا االكرم . (٨-٧: ١٩٧: ١٣شرح النهج  )٢(
  .٤-٣: ٦٥: ١٩شرح النهج  )٣(
  ).عائد على اهللا تعالى" تبلغه"الضمیر المنصوب في . (٦-٥: ١٨١: ٩شرح النهج  )٤(



  ١٥٥

، وقــد اســتتر فــي كــل ")فــي موضــعین"، یكــون "فــي ثالثــة مواضــع"كــان (: فیمــا مــر األفعــال
علـى التـوالي، وخبـر كـل ") فـي موضـعین"، هـي، هـو "فـي موضـعین"هـو : (فعل منها اسمه، وتقـدیره

علــى التــوالي، وفــي كــل خبــر منهــا ضــمیر یعــود ) قــدیما، فطیمــا، بخیلــة، مشــبها، ممــثال: (منهــا هــو
  .على االسم الذي یعنیه، ویطابقه

  :صبحا
منهـا، وبصـیغة المضـارع فـي ) خمسـة: (مواضع، جاء بصیغة الماضـي فـي) ستة: (ورد في

  ):ع(ومنها قوله ) واحد(موضع 
  
  .)٥()من اصبح على الدنيا حزينا، فقد اصبح لقضاء ا ساخطا(-١

  .)٦()يبيت حذرا ويصبح فرحا…فمن عالمة احدهم انك ترى له قوة يف دين(-٢
، وخبـر )هـو: (، وقد استتر فـي كـل منهمـا اسـمه، وتقـدیره)، یصبحاصبح: (فیما مر الفعالن

  .على التوالي) حزینا، فرحا: (كل منهما هو
  :ظل

  ):ع(، منهما قوله )موضعین: (ورد بصیغة الماضي، في
  .)١()فظل سادرا… دمهته فجعات املنية(

  ).سادرا: (، وخبره هو)هو: (، مستترا فیه اسمه، وتقدیره)ظل(في النص الفعل 
  :بات

، مناصــفة فـــي الصـــیغة، بــین الفعـــل الماضـــي، والمضــارع، وهمـــا قولـــه )موضـــعین(ورد فــي 
  ):ع(

  .)٢()فظل سادرا، وبات ساهرا، يف غمرات اآلالم.…دمهته فجعات املنية(-١

  .)٣()يبيت حذرا… يعمل األعمال الصاحلة… فمن عالمة أحدهم انك ترى له قوة يف دين(-٢

                                                
  .٢: ٥٢: ١٩شرح النهج  )٥(
  .٩، ٥: ١٤٨: ١٠شرح النهج  )٦(
. جمع فاجعة وهي المصیبة المؤلمة: الفجعات). في حال من أحوال اإلنسان. (١٨: ٢٦٩: ٦شرح النهج  )١(

  .٨: ٣٥٦: ١٨شرح النهج : تائها متحیرا وینظر: سادرا
  .جمع غمرة وهي الشدة: الغمرات. ١٩-١٨: ٢٦٩: ٦شرح النهج  )٢(
  .٩-٨، ٥: ١٤٨: ١٠شرح النهج  )٣(



  ١٥٦

، وخبـــر كـــل )هـــو: (اســـتتر فـــي كـــل منهـــا اســـمه، وتقـــدیره وقـــد). بـــات، یبیـــت: (فـــي النصـــین
  .على التوالي) ساهرا، حذرا: (منهما هو

  :صار
ـــه ). موضـــعین(ورد فـــي  مناصـــفة فـــي الصـــیغة بـــین الفعـــل الماضـــي، والمضـــارع، وهمـــا قول

  ):ع(
  .)٤()فانقطع اليها، وصار عبدا هلا… اثرها على ا… من عظمت الدنيا يف عينه(-١

  .)٥()ن مولودا، ومل يولد فيصري حمدودامل يلد فيكو(-٢
فــي ) هـو: (وقــد اسـتتر فـي كــل منهمـا اسـمه وتقــدیره). صـار، یصـیر: (فـي النصـین الفعــالن
  .على التوالي) عبدا، محدودا: (كلیهما، ولكل منهما خبر هو

  :ما برح
  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 

  .)٦()اضيني قبلكممل تربح عارضة نفسها على األمم امل(
  ).عارضة: (، وخبره هو)هي: (، مستترا فیه اسمه، وتقدیره)لم تبرح: (في النص الفعل

  :مازال
  ):ع(قوله : هو) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 

  .)١()فال يزال زاريا عليها ومستزيدا هلا(
  ).زاریا(: ، وخبره هو)هو: (مستترا فیه اسمه وتقدیره). ال یزال: (في النص الفعل

  :مادام
وقــد جــاء علــى هــذه . )٢()"لــیس(ال تســتعمل إال بلفــظ الماضــي كمــا كانــت : "قــال ابــن یعــیش

  ):ع(هو قوله ) واحد(الصورة في موضع 

                                                
  .١٤-١٣: ٢٢٦: ٩شرح النهج  )٤(
  ].٣/ التوحید[ مل يلد ومل يولد: وهو من قوله تعالى. ١٢-١١: ٨٠: ١٣شرح النهج  )٥(
  ).یعود على التقوى" تبرح: "الضمیر المستتر في. (١٢: ١١٥: ١٣شرح النهج  )٦(
: والضمیر المجرور فيیعود على المؤمن، " یزال"الضمیر المستتر في . (١١-١٠: ١٦: ١٠شرح النهج  )١(
  .معیبا ومعاتبا: زاریا). یعود على نفس المؤمن" علیها"
  .١١٤: ٧شرح المفصل  )٢(



  ١٥٧

وليس لواضع املعروف يف غري حقه وعند غري أهله من احلظ فيمـا أتـى إال حممـدة اللئـام وثنـاء      (
  .)٣()االشرار ومقالة اجلهال مادام منعما عليهم

  ).منعما: (، اما خبره فهو)هو: (، مستترا فیه اسمه، وتقدیره)مادام: (في النص الفعل
  
  :خبره نكرة او نكرة مخصصة جامد+ اسمه مستتر+ الفعل-ب

  :كان
سـبعة : (موضـعا، جـاء بصـیغة الماضـي فـي )٤()واحـد وعشـرین: (ورد على هذه الصورة فـي

  ):ع(، ومنها قوله مواضع) أربعة(موضعا، وبصیغة المضارع، في ) عشر
  .)٥()أوصيكم خبمس لو ضربتم اليها آباط االبل لكانت لذلك اهال(-١

علـى سـبيل اجلنـة، وان كـان ذا مشـقة       -ان شـاء ا –وان اطعمتوني فاني حاملكم (-٢
  .)٦()شديدة

  .)١()ومن يكون للنار حطبا… فيعلم ا سبحانه ما يف األرحام من ذكر وأنثى(-٣
: ، وقــد اســتتر فــي كــل منهــا اســمه، وتقــدیره)، یكــون"فــي موضــعین"كــان (: فیمــا مــر الفعــالن

علـى التـوالي، وكـل خبـر منهـا هـو نفـس االسـم الـذي ) أهـال، ذا، حطبـا: (، وخبـر كـل منهـا هـو)هـو(
  .یعنیه

  :صار
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(ورد بصیغة الماضي في 

رجت الروح من جسده فصار ثم ازداد املوت التياطا به، فقبض بصره كما قبض مسعه وخ(
  .)٢()جيفه بني اهله

                                                
  .٤-٣: ٧٤: ٩شرح النهج  )٣(
  ).٣١م: (ینظر )٤(
واالشـیاء . كنایـة عـن شـد الرحـال وحـث المسـیر: وضـرب اآلبـاط. جمـع ابـط: االباط. ٢: ٢٣٢: ١٨شرح النهج  )٥(

، وعدم االستحیاء مـن الـتعلم، "ال اعلم"عالى، والخوف من الذنب، وعدم االستحیاء من قول رجاء اهللا ت: الخمسة هي
  .والصبر

  . ٤-٣: ١٨٩: ٩شرح النهج  )٦(
  .١٣-١١: ٢١٥: ٨شرح النهج  )١(



  ١٥٨

  ).جیفة: (، وخبره هو)هو: (، مستترا فیه اسمه وتقدیره)صار(في النص الفعل 
  :مازال

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
  .)٣()وكأن االخرة مل تزل هلم دارا( 

  ).دارا: (وخبره هو، )هي: (مستترا فیه اسمه وتقدیره). لم تزل: (في النص الفعل
  :عاد

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
  .)٤()وانا اداوي منهم قرحا، اخاف ان يعود علقا يعود(

  ).علقا: (، وخبره هو)هو: (مستترا فیه اسمه، وتقدیره) یعود: (في النص الفعل
  

  :خبره مفرد معرفة+ اسمه مستتر+ الفعل /ثانیا
  :كان

وخبـــره مشـــتق، مناصـــفة فـــي صـــیغة الفعـــل بـــین الماضـــي والمضـــارع،  )موضـــعین(ورد فـــي 
  ):ع(وهما قوله 
  .)١()فاذا سلمت االذن والعني سلمت االضحية ومتت، ولو كانت عضباء القرن(-١

  .)٢()ال تصحب املائق، فانه يزين لك فعله، ويود ان تكون مثله(-٢
) هـي، انـت: (اسـمه، وتقـدیره، وقـد اسـتتر فـي كـل منهمـا )كان، تكون: (في النصین الفعالن

  ).عضباء، مثل: (على التوالي، وخبر كل منهما هو
  :خبره جار ومجرور+ اسمه مستتر+ الفعل /ثالثا

  :كان
                                                                                                                                        

: ١٣شـــرح الـــنهج : وینظــر. التصـــاقا: التیاطــا). وصــف مـــن یحضــره المـــوت. (١٥-١٣: ٢٠١: ٧شــرح الـــنهج  )٢(
١٤: ١٥٦.  

  ).هم الموتى. (٩: ٩٩: ١٣نهج شرح ال )٣(
الجرح وهو كنایة عن فساد : القرح). في حق من مال مع الدنیا ونطق بالهوى. (٧: ٧٤: ١٨شرح النهج  )٤(

الدم الغلیظ الجامد، ومتى صار في الجرح الدم الغلیظ الجامد صعبت مداواته وضرب فساده في : العلق. بواطنهم
  .البدن كله

  .مكسورته: عضباء القرن. ٥-٤: ٣: ٤شرح النهج  )١(
  .االحمق: المائق. ٢: ١٩٨: ١٩شرح النهج  )٢(



  ١٥٩

: موضـعا، جـاء الفعـل بصـیغة الماضـي فـي )٣()سـبعة وعشـرین: (ورد على هـذه الصـورة فـي
  ):ع(وله موضعا، ومنها ق) ثالثة عشر: (موضعا، وبصیغة المضارع في) اربعة عشر(

  .)٤()ان كان يف الغافلني، كتب يف الذاكرين(-١

  .)٥()فكانت كيوم مضى وشهر انقضى(-٢

  .)٦()وال تقدر عظمة ا سبحانه على قدر عقلك فتكون من اهلالكني(-٣

٤-) باحلمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها يف اليوم والليلة مخس " ص"وشبهها رسول ا
  .)٧()مرات

، وقــد اســتتر فــي كــل منهــا ")فــي موضــعین"، تكــون "فــي موضــعین"كــان : (الفعــالنفیمــا مــر 
فـي الغـافلین، كیـوم، مـن : (علـى التـوالي، وخبـر كـل منهـا هـو) هو، هي، انت، هي: (اسمه، وتقدیره

  .على التوالي) الهالكین، على باب
  :صار

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة الماضي، في موضع 
وصار مـن مفـاتيح ابـواب اهلـدى،     …عباد ا عبدا اعانه ا على نفسه عباد ا ان من احب(

  .)١()ومغاليق ابواب الردى
  ).من مفاتیح: (، وخبره هو)هو: (مستترا فیه اسمه، وتقدیره) صار: (في النص الفعل

  :اصبح
  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 

  .)٢()قوادم خوف وال ميسي منها يف جناح امن اال اصبح على(

                                                
  ).٣٢م: (ینظر )٣(
  ).في شأن مؤمن متق. (١٦: ١٤٨: ١٠شرح النهج  )٤(
  ).یعود على الدنیا، وهذا حالها في یوم الساعة" كانت"الضمیر المستتر في . (١٥: ١١٠: ١٣شرح النهج  )٥(
  .٣-٢: ٤٠٤: ٦ شرح النهج )٦(
كل عین ماء تنبع من االرض یستشفى باالغتسال من : الحمة). هي الصالة. (٧: ٢٠٢: ١٠شرح النهج  )٧(

  .مائها
  .١٠-٩، ٣: ٣٦٣: ٦شرح النهج  )١(
والضمیر في " المرء"یعود على " یصبح"و" یمسي"الضمیر المستتر في . (١٤-١٣: ٢٢٦: ٧شرح النهج  )٢(
  .الریشات العشر الكبار او االربع في الجناحهي : القوادم"). الدنیا"یعود على " منها"



  ١٦٠

  ).على قوادم: (، وخبره هو)هو: (، مستترا فیه اسمه، وتقدیره)اصبح(في النص الفعل 
  :عاد

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد بصیغة المضارع في موضع 
ثم يتالحق ناميا حتى يعود كهيئته … فيسقط ترتى وينبت تباعا… وقد ينحسر من ريشه(

  .)٣()قبل سقوطه
  ).كهیئة: (، وخبره هو)هو: (، مستترا فیه اسمه وتقدیره)یعود: (في النص الفعل

  
  :  خبره جملة فعلیة+ اسمه مستتر+ الفعل /رابعا

  
  :خبره جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+ اسمه مستتر+ الفعل-أ

  :كان
: ، وبصـــیغة المضـــارع فـــي)واحـــد(ورد علـــى هـــذه الصـــورة، بصـــیغة الماضـــي، فـــي موضـــع 

  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ثالثة(
  .)٤()وكان قد عبد ا ستة آالف سنة(-١

  .)١()فان اصاب خاف ان يكون قد اخطأ(-٢
، وخبـر )هـو: (، وقد استتر في كل منهمـا اسـمه، وتقـدیره)كان، یكون: (في النصین الفعالن

وال خــالف فــي ). قــد(بـــ -هنــا–، وقــد ســبق الفعــل الماضــي )قــد عبــد اهللا، قــد اخطــأ: (كــل منهمــا هــو
  .بصیغة الماضي) كان(ـوقوعه خبرا ل

  :خبره جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمه مستتر+ الفعل-ب
  :كان

  ):ع(موضعا، بصیغة الماضي، منها قوله  )٢()خمسة عشر: (ورد في

                                                
  .شیئا بعد شيء: تترى. ینكشف: ینحسر). في هیئة الطاووس. (١١-٩: ٢٧٥: ٩شرح النهج  )٣(
  ).هو ابلیس. (١١: ١٣١: ١٣شرح النهج  )٤(
هج شرح الن: وینظر). في شأن عبد وكله اهللا الى نفسه فهو مبغض عند اهللا. (١٤-١٣: ٢٨٣: ١شرح النهج  )١(
١١: ٦٦: ١٦/ ١٤: ٢٨٣: ١.  
  ). ٣٣م: (ینظر )٢(



  ١٦١

ميلكون االمور على من كان ميلكها عليهم، وميضون االحكام فيمن كان ميضيها (-١
  .)٣()فيهم

  .)٤()عمره ويزهد فيما كان يرغب فيه ايام(-٢
، )هــو: (فــي ثالثــة مواضــع، مســتترا فــي كــل منهــا اســمه، وتقــدیره) كــان(فــي النصــین الفعــل 

  .على التوالي) یملكها، یمضیها، یرغب فیه: (وخبر كل منها هو
  :اصبح

  ):ع(، هو قوله )واحد(ورد بصیغة الماضي، في موضع 
  .)٥()ومن اصبح يشكو مصيبة نزلت به، فامنا يشكو ربه(

  ).یشكو مصیبة: (، وخبره هو)هو: (، مستترا فیه اسمه وتقدیره)اصبح(الفعل في النص 
  :مازال

ـــه )موضـــعین: (ورد فـــي ، مناصـــفة فـــي الصـــیغة بـــین الفعـــل الماضـــي والمضـــارع، وهمـــا قول
  ):ع(

وا ا يف جريانكم، فاهنم وصية نبـيكم، مـازال يوصـي هبـم حتـى ظننـا انـه        (-١
  .)١()سيورثهم

  .)٢()بعد شيء منزعا، واهنا ال تزال تنزع اىل معصية يف هوىفان هذه النفس ا(-٢
) هــو، هــي: (، وقــد اســتتر فــي كــل منهمــا اســمه وتقــدیره)مــازال، ال تــزال(فیمــا مــر الفعــالن 

  .على التوالي) یوصي بهم، تنزع الى معصیة: (على التوالي، وخبر كل منهما هو
  :خبره جملة شرطیة+ اسمه مستتر+ الفعل-ج

  :كان
  ):ع(، بصیغة الماضي، منهما قوله )موضعین(هذه الصورة في  ورد على

                                                
  ").ص"یعود على العرب وحالهم بعدما بعث الرسول " یملكون"الضمیر في . (١٤-١٣: ١٧٧: ١٣شرح النهج  )٣(
  ).في شأن من یحضره الموت. (١٠: ٢٠١: ٧شرح النهج  )٤(
  .٣: ٥٢: ١٩شرح النهج  )٥(
  .١١-١٠: ٥: ١٧شرح النهج  )١(
: ابعــد عــن االنتهــاء والكــف عــن المعاصــي، نــزع الــى شــيء: نزوعــا، أي: منزعــا. ٩-٨: ١٦: ١٠ج شــرح الــنه )٢(

  .اشتاق الیه



  ١٦٢

)٣()وكان ان اغلب على الكالم مل يغلب على السكوت…كان يل فيما مضى اخ يف ا(.  
ان اغلــب : (، وخبــره هــو)هــو: (، مســتترا فیــه اســمه، وتقــدیره)كــان(فــي الــنص الســابق الفعــل 

ره ضــمیران علــى اســمه، وطابقــاه، احــدهما ، وقــد عـاد مــن خبــ)علـى الكــالم، لــم یغلــب علــى الســكوت
  .من جملة الشرط، واالخر من جملة الجواب، وهو حسن جمیل

  :استتار االسم وحذف اخلرب
علـى هـذه  -فـي الـنهج–وقـد ورد . )٤("وال یحذفان معا، او احـدهما اال بـدلیل: "قال ابن مالك

  :الصورة فعالن هما
  :كان

  ):ع(قوله ، هو )واحد(ورد بصیغة الماضي، في موضع 
  .)٥()فان كان وال بد فامللك الضليل(

ــــنص الفعــــل  ــــه اســــمه وتقــــدیره) كــــان(فــــي ال ، )رایــــي(، او )جــــوابي: (، أي)هــــو: (مســــتترا فی
  ).مطلوبا(او ) مرادا: (محذوفا خبره وتقدیره

  :مازال
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة: (ورد بصیغة المضارع في

  .)١()ده يف ملكه احد، وال يزول ابدا، ومل يزلولكنه اله واحد كما وصف نفسه، اليضا(
) دائمـا: (، محـذوفا خبـره، وتقـدیره)هـو: (مسـتترا فیـه اسـمه وتقـدیره) لم یـزل(في النص الفعل 

  ).باقیا(او 

  :حذف اجلملة ذات الفعل الناقص
الشــرطیة، ) ان(بعــد اجتمــاع قســم وشــرط، فــي ســیاق  -وهــي جــواب الشــرط–وردت محذوفــة 

  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ثالثة: (الشرطیة في) لو(وفي سیاق  ،)واحد(في موضع 
  .)٢()ال ازال بباحتك -لئن مجعتين واياك جوامع االقدار-فاني اويل لك با الية غري فاجرة (-١

                                                
: ١٨٣: ١٩شرح النهج : وینظر). ١٥٤(في الصفحة ) ٥(الهامش : ینظر. ٩، ٣: ١٨٣: ١٩شرح النهج  )٣(

١٠.  
  .٧٠تسهیل الفوائد  )٤(
  .أمرئ القیس: الملك الضلیل). ن أشعر الشعراء برأیهوهو جوابه لما سئل ع. (٤-٣: ١٥٣: ٢٠شرح النهج  )٥(
  .٤: ٢٥٢: ٩/ ٩: ١٠٥: ٧شرح النهج : وینظر. ٩-٨: ٧٧: ١٦شرح النهج  )١(



  ١٦٣

٢-) ٣()لكان فندا -لو كان جبال-وا(.  
ما للقسـم بعد القسم، فصـار الجـواب المـذكور بعـده) إن(في النص األول جاءت أداة الشرط 

إن : (وحـــذف جـــواب الشـــرط وجوبـــا، والتقـــدیر -لـــم یســـتوفه قبلهمـــا–لعـــدم ســـبقهما بمـــا یحتـــاج خبـــرا 
  ).فال أزال بباحتك…جمعتني

بعــــد القســــم، ولـــم یســــبقهما ذو خبــــر، فصــــار ) لــــو(وفـــي الــــنص الثــــاني جــــاءت أداة الشـــرط 
، والتقدیر) لو(الجواب للقسم وحذف جواب    ).ندا أو كان فندالو كان جبًال لكان ف: (وجوبًا

  /التمام يف هذه األفعال
، فـال یحتـاج الـى خبـر ابـدا، بـل یكتفـي بمرفوعـه، )٤(قـد یـأتي مـن هـذه األفعـال مـا یكـون تامـا

  . ، وقد یكون نائبا عن الفاعل حینا، فحكمه حكم الفعل الالزم)٥(وهو فاعله حینئذ
، فتمامهــا )٢(لحــدث أصــال، وقــد ذكــرت أنهــا تــدل علــى ا)١(إنهــا تامــة لتضــمنها الحــدث: وقیــل

  .كائن عن تضمنها معنى آخر یغنیها عن ذكر الخبر
، وقــد تنــاول النحــاة )أمســى(، )اصــبح(، )صــار(، )كــان: (ومــا ورد منهــا تامــا فــي الــنهج هــو

  .)٣(حكم الباقي من هذه األفعال في التمام
أو ) كفــل(أو ) حضــر(أو ) ثبــت(أو ) خلــق(أو ) وقــع(أو ) حــدث(تامــة بمعنــى ) كــان(تــأتى 

ــــأتي . )٤()وجــــد(أو ) غــــزل( ، )٥()قطــــع(أو ) ضــــم(أو ) رجــــع(أو ) انتقــــل: (تامــــة بمعنــــى) صــــار(وت
  .)٦("بإفهام دخول في الصباح والمساء) "أمسى(و ) اصبح(ویكون التمام في 

  :كان
                                                                                                                                        

: الباحة. أحلف باهللا حلفه غیر حانثه: أولي). المخاطب هو معاویه. (١١-١٠: ١٣٥: ١٧شرح النهج  )٢(
  .الساحة

المنفرد من الجبال أو قطعة : الفند"). رض"ءه نعي مالك االشتر لما جا" ع"قاله . (٣: ٩٣: ٢٠شرح النهج  )٣(
  .٦-٥: ٢٣٩: ١١/ ٧-٥: ٢٩١: ٧شرح النهج : وینظر. الجبل طوالً 

  .١٢٥، والمرتجل ٤٠١: ١، والمقتصد ٩٩- ٩٨، واللمع ٢١: ١الكتاب : ینظر )٤(
  .٣٦٦، وشرح الوافیة ١٠٤- ١٠٣: ٧شرح المفصل : ینظر )٥(
  .٩٧: ٧ شرح المفصل: ینظر )١(
  ).١٤٠(في الصفحة ) ١(مضمون الهامش : ینظر )٢(
  .١١٤، وشرح عمدة الحافظ ٤١٧: ١، وشرح الجمل ١٣٧، وأسرار العربیة ١٢٥المرتجل : ینظر )٣(
: ١، وهمع الهوامع ٣٧٩: ١، وشرح ابن عقیل ١١٤، وشرح عمدة الحافظ ٩٨، واللمع ٢١: ١الكتاب : ینظر )٤(

١١٦.  
  .١١٦: ١، وهمع الهوامع ٢٩٤: ٢ة شرح الكافی: ینظر )٥(
  .١١٦: ١، وهمع الهوامع ٣٧٩: ١شرح ابن عقیل : ، وینظر١١٤شرح عمدة الحافظ  )٦(



  ١٦٤

واحــد : (موضــعا، جــاء بصــیغة الماضــي فــي )٧()تســعة وعشــرین: (ورد تامــا فــي الــنهج، فــي
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ثمانیة(لمضارع، في موضعا، وبصیغة ا) وعشرین

  .)٨()السخاء ما كان ابتداء(-١

  .)٩()واعلم يا بين انه لو كان لربك شريك ألتتك رسله(-٢

  .)١٠()وال تغرنكم احلياة الدنيا كما غرت من كان قبلكم من األمم املاضية(-٣

  .)١١()الرخاءعند تناهي الشدة تكون الفرجة، وعند تضايق حلق البالء يكون (-٤
: ، ومعنــى كــل فعــل منهــا هــو)، تكــون، یكــون"فــي ثالثــة مواضــع"كــان : (فیمــا ســبق االفعــال

) ٢(و) ١(، وكــل فعــل فــي النصــوص )وقــع، ثبــت، خلــق أو وجــد، تقــع أو تحــدث، یقــع أو یحــدث(
علـى التـوالي، والفعـل ) مسـتترا، شـریك، الفرجـة، الرخـاء" هـو"ضمیر المفـرد : (مسند إلى فاعله) ٤(و
  ).هو: (مسند إلى نائب الفاعل المستتر في الفعل وتقدیره) ٣(ي النص ف

  :صار
، مناصــفة فــي الصــیغة بــین الفعــل الماضــي والمضــارع، فــي قولــه )موضــعین(ورد تامــا فــي 

  ):ع(
  .)١()فانظروا إىل ما صاروا إليه يف آخر أمورهم حني وقعت الفرقة(-١

رقة ما كانوا فيه إىل ما يهجمون عليه، فليس شيء اكره إليهم وال أفضع عندهم من مفا(-٢
  .)٢()ويصريون إليه

ضـــمیر الجماعـــة : (، وكـــل منهمـــا مســـند إلــى فاعلـــه)صـــار، یصــیر: (فــي النصـــین الفعـــالن
  .على التوالي) انتقل أو رجع، ینتقل أو یرجع: (، ومعناهما")الواو"

  :أمسى و اصبح
  ):ع(قوله ، بصیغة المضارع، في )واحد(ورد كل منهما تاما، في موضع 

                                                
  ).٣٤م: (ینظر )٧(
  .٢: ١٨٤: ١٨شرح النهج  )٨(
  ").ع"هو أبنه الحسن . (٧: ٧٧: ١٦شرح النهج  )٩(
  .١٧: ٥: ١٣شرح النهج  )١٠(
  .٢: ٢٦٧: ١٩شرح النهج  )١١(
  ).في شأن أحوال الماضین بعد رخائهم. (١١: ١٧٠: ١٣لنهج شرح ا )١(
  ).في شأن قوم اغتروا بالدنیا فصاروا من الراحة إلى الشقاء. (٤-٣: ٨٣: ١٦شرح النهج  )٢(



  ١٦٥

  .)٣()ميسي ومهه الشكر، ويصبح ومهه الذكر(
: ، وكــل منهمــا مســند إلــى فاعلــه المســتتر فیــه، وتقــدیره)یمســي، یصــبح(فــي الــنص الفعــالن 

  .انه یدخل في المساء وحاله هكذا، ویدخل في الصباح وحاله هكذا: ، والمعنى)هو(

  
  :أفعال املقاربة والشروع

ألنهـا لمقاربـة الفعـل واألخـذ "، سمیت بهـذا االسـم )٤()أوشككاد، كرب، : (أفعال المقاربة هي
ســمیت  )٦(ومــا بمعناهــا) طفــق، طبــق، جعــل، علــق، انشــأ، هــب، قــام: (، وأفعــال الشــروع هــي)٥("فیــه

  .)٧(بهذا االسم ألنها تدل على الشروع في الفعل واألخذ فیه
برهـــا ال یكـــون ، فهـــي ال تكتفـــي بمرفوعهـــا، إال أن خ)١(فـــي النقصـــان) كـــان(وحكمهـــا حكـــم 

لم یستعملوا المصدر في هـذا البـاب كمـا لـم یسـتعملوا االسـم الـذي فـي موضـعه : "مفردا، قال سیبویه
ثــم : "، وقــال فـي موضــع آخــر)٢("فتــرك هــذا الن مـن كالمهــم االســتغناء بالشــيء عـن الشــيء…یفعـل

یسـتعملوا االسـم  ، ولـم)ان(منع األسماء الن معناها معنى ما یستعمل بان فتركـوا الفعـل حـین خزلـوا 
  .)٣("لئال ینقضوا هذا المعنى

ألنهـم أرادوا "من هـذا یتضـح ان خبـر هـذه األفعـال ال یكـون إال جملـة فعلیـة فعلهـا مضـارع، 
  .)٤("قرب وقوع الفعل فأتوا بلفظ الفعل لیكون ادل على الغرض

  :واألفعال الواردة منها في النهج، هي
  :أفعال المقـاربة-أ

  :كاد

                                                
  ).في شأن مؤمن متق. (٩: ١٤٨: ١٠شرح النهج  )٣(
  .٣٢٣: ١، وشرح ابن عقیل ٣٠١: ١، وأوضح المسالك ٥٩تسهیل الفوائد : ینظر )٤(
  .١١٥: ٧، وشرح المفصل ٢٢: ١إمالء مامن به الرحمن : ، وینظر١٢٨المرتجل  )٥(
  .٣٠١: ١، وأوضح المسالك ٥٩تسهیل الفوائد : ینظر )٦(
  .٣٠١: ٢، وشرح الكافیة ٢٧٠: ١إمالء مامن به الرحمن : ینظر )٧(
  .٤١٠: ١الكتاب : ینظر )١(
  .٤٧٧: ١الكتاب  )٢(
  .٤١٠: ١نفسه  )٣(
  .١١٩: ٧شرح المفصل  )٤(



  ١٦٦

واســمه مســتتر، وبصــیغة ) موضــعین(واضــع، جــاء بصــیغة الماضــي فــي م) ســتة: (ورد فــي
) واحــد(منهــا، معرفــة ظــاهرا، وفــي موضــع ) ثالثــة(مواضــع، جــاء اســمه فــي ) أربعــة(المضــارع فــي 

  ):ع(مستترا، ومنها قوله 
١-) ٥()"ص"فكادت تلتف برسول ا(.  

ي دنف من املها، وكاد فأمحيت له حديدة، ثم أدنيتها من جسمه، ليعترب هبا فضبح ضجيج ذ(-٢
  .)٦()أن حيرتق من ميسمها

٣-)يكاد أفضلهم رأيا يرده عن فضل رأيه …والناس منقوصون مدخولون إال من عصم ا
  .)٧()الرضا والسخط

  .)١()فإذا رمى ببصره إىل قوائمه زقا معوال بصوت، يكاد يبني عن استغاثته الن قوائمه محش(-٤
وقـد جــاء اســما الفعــل األول ") فــي موضــعین"، یكـاد "ینفــي موضــع"كـاد : (فیمـا مــر الفعــالن

علــى التـوالي، وجــاء اســم الفعــل ) هــي، هــو: (والثـاني مســتترین كــل فــي فعلـه، وتقــدیر كــل منهمــا هـو
  ).هو: (، وجاء اسم الفعل الرابع مستترا فیه وتقدیره)افضل: (الثالث معرفة ظاهرا وهو

وهــــو ) أن(، ولــــم تـــدخل علیـــه )٢(صـــب، وموضـــعه الن)تلتـــف: (أمـــا خبـــر الفعـــل األول فهــــو
نمــا غلــب هــذا فــي خبــر . )٣(األغلــب علــى االســتقبال، فیمــا یــراد بالفعــل قــرب ) أن(، لداللــة )كــاد(وإ

مســـتتر فــي الفعـــل ) هــي: (وفــي هـــذا الخبــر ضــمیر یعـــود علــى االســـم تقــدیره. )٤(وقوعــه فــي الحـــال
  ).تلتف(

                                                
فتأتیه كي یصدقوه " ص"هي الشجرة التي أراد مأل من قریش أن یدعوها الرسول . (١٠: ٢١٣: ١٣شرح النهج  )٥(

  ).ویؤمنوا به، وقد أجابته بإذن اهللا بما یبهر العقول واألبصار ولم یؤمنوا به
). المسلمین هو أخوه عقیل وقد طلب منه صاعا من البر من حقوق. (١١-١٠: ٢٤٥: ١١شرح النهج  )٦(

  .المكواة: المیسم. المرض: الدنف
  .٥- ٤: ٢٥٧: ١٩/ ٩: ٢٨٧: ٨شرح النهج : وینظر. ٤-٢: ٢٥٧: ١٩شرح النهج  )٧(
جمع أحمش : حمش. رافعا صوته بالبكاء: معوال. صاح: زقا). هو الطاووس. (١٤-١٣: ٢٧١: ٩شرح النهج  )١(

  .دقیق: أي
مالء ما من ب٤٧٨: ١الكتاب : ینظر )٢(   .٢٣: ١ه الرحمن ، وإ
  .٣٠٥: ٢، وشرح الكافیة ١٣٤، والمرتجل ٤٧٨، ٤١٠: ١الكتاب : ینظر )٣(
مالء ما من به الرحمن ١٣٤، والمرتجل ١٣٠أخبار أبي القاسم : ینظر )٤(   .٢٢: ١، وإ



  ١٦٧

وقـد قصـر سـیبویه اقتـران ). أن(رنـا بــ، وقد جـاء مقت)أن یحترق: (وأما خبر الفعل الثاني فهو
  .)٥("وكدت أن افعل ال یجوز إال في شعر: "على ضرورة الشعر بقوله) أن(بـ) كاد(خبر 

یجعل االمـر مسـتویا فـي مجیئـه كـذلك بـین الـنص  -في هذا النص–) ان(ان اقتران خبرها بـ
  .الشعري والنص النثري

، وقـــد حـــذف )مـــن ان یفعـــل: (، أيقبلـــه) مـــن(وذهـــب االســـتراباذي الـــى تقـــدیر حـــرف الجـــر 
) الجـــار والمجـــرور(مـــن بـــاب  -هنـــا–، ولكـــن هـــذا التقـــدیر یجعـــل الخبـــر )٦(الجـــار لكثـــرة االســـتعمال

وهـي مختصـة –خاضـعا لمسـالة نـزع الخـافض  -فـي هـذا الموضـع–اصال، ویجعـل مـن بـاب الخبـر 
  .وهذا یباین حال الخبر هنا -بباب المفعول به

یبــین عــن : (، وخبــر الفعــل الرابــع هــو)یــرده عــن رایــه الرضــا: (وامــا خبــر الفعــل الثالــث فهــو
  .كما هو حال هذا الخبر) ان(، وهما مجردان من )استغاثته

  :اوشك
  :على صورتین، هما -النهج–ورد في 
  .خبره+ اسمه ظاهر او مستتر+ الفعل /االولى

واسـمه  منهـا) واحـد(مواضـع، جـاء بصـیغة الماضـي فـي ) ثالثة: (ورد على هذه الصورة في
، جــاء اســمه ظــاهرا فــي احــدهما ومســتترا فــي )موضــعین: (مســتتر فیــه، وجــاء بصــیغة المضــارع فــي

  ):ع(االخر، قال 
  .)١()فانه قل من تشبه بقوم اال اوشك ان يكون منهم(-١

  .)٢()يوشك من اسرع ان يلحق(-٢

  .)٣()ولن ملن غالظك، فانه يوشك ان يلني لك(-٣
: ، وقــد اســتتر فــي االول اســمه وتقــدیره")فــي موضــعین"اوشــك، یوشــك : (فیمــا مــر الفعــالن

، وخبــر كــل )هــو: (، واســم الثالــث مســتتر فیــه، وتقــدیره")الموصــولة"مــن : (، واســم الثــاني هــو)هــو(

                                                
  .١٣٠أخبار أبي القاسم : ، وینظر٤١٠: ١الكتاب  )٥(
  .٣٠٥: ٢شرح الكافیة : ینظر )٦(
  .٣-٢ :٢٧: ١٩شرح النهج  )١(
  .٦-٥: ٩٠: ١٦شرح النهج  )٢(
  ").ع"المخاطب هو أبنه الحسن . (٤: ١٠٥: ١٦شرح النهج  )٣(



  ١٦٨

) ان(وكــل منهــا مقتــرن فعلــه بـــ. علــى التــوالي) ان یكــون مــنهم، ان یلحــق، ان یلــین لــك: (منهــا هــو
  .)٤(المصدریة، وهو االغلب في خبر هذا الفعل

  اسمه مؤخر+ خبره مقدم+ الفعل /االخرى
  ):ع(مواضع، بصیغة المضارع، ومنها قوله ) ثالثة(ورد على هذه الصورة في 

  .)٥()فيوشك ان تغشاكم دواجي ظلله(
علــى اســمه ) ان تغشــاكم: (وقــد قــدم خبــره) دواجــي: (، واســمه هــو)یوشــك(فــي الــنص الفعــل 

یعــود علــى اســمه، وان تقــدم الخبــر، فهــو فــي نیــة ) هــي: (، وفــي خبــره ضــمیر مســتتر تقــدیره)٦(جــوازا
  .)٧(التأخیر

مواضع، وبصیغة الماضـي فـي موضـع ) خمسة(ان مجيء هذا الفعل بصیغة المضارع في 
  .)٨(في النهج، یسند الراي القائل بغلبة مجیئه بصیغة المضارع) واحد(

  :افعال الشروع  -ب
  :طفق

، جــاء اســمه معرفــة ظــاهرا، )وضــعینم(فــي  -)١(وهــو االغلــب فیــه–ورد بصــیغة الماضــي 
  ):ع(ومنهما قوله 

  .)٢()وطفقت ارتئي ان اصول بيد جذاء(
ارتئـــي ان : (، وخبـــره هـــو")التـــاء"ضـــمیر المـــتكلم : (، واســـمه هـــو)طفـــق: (فـــي الـــنص الفعـــل

  .)٣(، وهي حاله الثابتة)ان(ولم یقترن خبره بـ). اصول
  :جعل

  ):ع(معرفة ظاهرا، في قوله ، جاء اسمه )واحد(ورد بصیغة الماضي في موضع 

                                                
  .٣٣٢: ١، وشرح ابن عقیل ١٣٥، والمرتجل ٤٧٨: ١الكتاب : ینظر )٤(
جمع داجیة وهي : الدواجي). عائد على الموت" یوشك"الضمیر المستتر في . (١١: ٦: ١٣شرح النهج  )٥(

  .الظلمة
  .٦٠تسهیل الفوائد : ینظر )٦(
  .٣٤٢: ١شرح ابن عقیل : ینظر )٧(
  .٣١٨: ١اوضح المسالك : ینظر )٨(
  .٥٩تسهیل الفوائد : ینظر )١(
  .مقطوعة: جذاء. ارى فعل شيء: ارتئي. ٥: ١٥١: ١شرح النهج  )٢(
  .٣٣٧: ١، وشرح ابن عقیل ١٢٧: ٧شرح المفصل : ینظر )٣(



  ١٦٩

) ٤()فأطأ ذكره" ص"فجعلت اتبع مأخذ رسول ا(.  
، ..)اتبـع مأخـذ: (، وخبـره هـو")التـاء"ضـمیر المـتكلم : (، واسـمه هـو)جعـل(في النص الفعل 

  .)٥(وهي حاله الثابتة) ان(ولم یقترن خبره بـ

  :االستثناء
، یثنیـه، اذا صـرفه عنـه، فاالسـتثناء استفعال من ثناه عـن االمـر: "االستثناء: قال ابن یعیش

: لــذا عبـر عنــه النحـاة بقــولهم. )٦("صـرف اللفـظ عــن عمومـه بــإخراج المسـتثنى مــن ان یتناولـه االول
  .)٧(هو اخراج بعض من كل

، وقـد ورد االسـتثناء )٨(المستثنى منه واداة االسـتثناء والمسـتثنى: ولالستثناء ثالثة اركان هي
  ).ماخال(و) سوى(و) غیر(و )إال: (في النهج باألدوات

  ،)١٠()إال(فاسم محمول على المستثنى بعد ) غیر(، أما )٩(هي أم أدوات االستثناء) إال(و
فقــد ) ســوى(، وأمــا )٢(فــي األصــل صــفة لمــا قبلــه) غیــر(و. )١()إال(وشـرطه ان یصــلح مكــان 

  .)٣(في االستثناء، وهو اسم منصوب على الظرفیة المكانیة) غیر(حملوها على 
د ذهـــب كـــل مـــن الـــدكتور احمـــد الجـــواري، والـــدكتور مهـــدي المخزومـــي إلـــى أن كـــال مـــن لقـــ

  .ببعید عن الصواب -هذا–، وما مذهبها )٤(ال یكون لالستثناء) سوى(و) غیر(
، وفاعلــه مضــمر فیــه )خــال(المصــدریة، والفعــل ) مــا(، فهــي أداة مؤلفــة مــن )مــا خــال(وأمــا 

. )٦(مفعــول بــه منصــوب، وهــو المســتثنى فــي المعنــى) خــال(، ومــا بعــد )٥()مــا(وجوبــا والجملــة صــلة 
  .)٧()ما خال(وموضع الجمیع هو النصب على الحال مما قبل 

                                                
  .٤: ٣٠٣: ١٣شرح النهج  )٤(
  .١٢٧: ٧، وشرح المفصل ١٣٥، والمرتجل ١٣٠اخبار ابي القاسم : ینظر )٥(
  .٧٦- ٧٥: ٢شرح المفصل  )٦(
  .١٦٦: ١، والمقرب ٢٠١، واسرار العربیة ١٨٦، والمرتجل ١٣٩، واللمع ٣٦٠: ١الكتاب : ینظر )٧(
  .٢٠٦قواعد وتطبیق : ، وفي النحو العربي٢٢٦: ١شرح الكافیة : ینظر )٨(
  .٧٧: ٢، وشرح المفصل ٢٢٧، وجواهر االدب ٣٥٩: ١الكتاب : ینظر )٩(
  .٧١٠: ٢، والمقتصد ١٨٩، واالزهیة ١٤٤، واللمع ٣٧٤: ١الكتاب : ینظر )١٠(
  .١٢١، وشرح ابن الناظم ٢٩٧الحلل : ینظر )١(
  .٢٧٧: ٢، واوضح المسالك ٢٩٧، والحلل ٧٠المفصل : ینظر )٢(
  ).٥٥(في الصفحة ) ٢(مضمون الهامش : ینظر )٣(
  .٢٠٧قواعد وتطبیق : ، وفي النحو العربي٦٧-٦١نحو القرآن : رینظ )٤(
  .٧٨: ٢، وشرح المفصل ٢١١، وأسرار العربیة ٧١٥-٧١٤: ٢، والمقتصد ٣٧٧: ١الكتاب : ینظر )٥(
  .٢٤٨، وشرح قطر الندى ١٢٣، وشرح ابن الناظم ١٦٣شرح عمدة الحافظ : ینظر )٦(



  ١٧٠

وقــــد . )٨()مــــاخال(المســــبوقة بكــــالم موجـــب، وبعــــد ) إال(وحكـــم المســــتثنى هــــو النصـــب مــــع 
وثمـة . )٩("لشبههه بالمفعول، ووجه الشبه بینهما انه یـأتي بعـد الكـالم التـام فضـلة) "إال(انتصب بعد 

  .)١٠()إال(آراء طرحها النحاة في سبب نصب المستثنى بعد 
  .هو الجر باإلضافة) سوى(و) غیر(وحكم المستثنى بعد 
  ):ع(موضعا، منها قوله  )١١()عشرین(في  -في النهج–) إال(وقد ورد االستثناء بـ 

  .)١٢()قد خلع سرابيل الشهوات وختلى عن اهلموم إال مها واحدا انفرد به(-١

٢-)١٣()و إمنا الناس مع امللوك والدنيا إال من عصم ا(.  

  .)١٤()كل وعاء يضيق مبا جعل فيه اال وعاء العلم فانه يتسع(-٣
، )الهمـوم، النـاس، كـل وعـاء: (في ثالثة مواضع، بین المستثنى منـه) إال(فیما مر توسطت 

مسـبوقة بكـالم موجـب، فقـد ) إال(وبمـا أن . علـى التـوالي) ، وعـاء"الموصـولة"همـا، مـن : (والمستثنى
  .جاء المستثنى بعدها منصوبا وجوبا، لفظا في النص األول والثالث ومحال في النص الثاني

  ):ع(مواضع، منها قوله ) عشرة(في ) غیر(وورد االستثناء بـ
  .)١()كل مسمى بالوحدة غريه قليل، وكل عزيز غريه ذليل(

ســتثناء فــي موضــعین، والمســتثنى منــه فــي منصــوبا علــى اال) غیــر(فــي الــنص الســابق ورد 
ضــمیر المفــرد : (فهــو) غیــر(امــا المســتثنى المضــاف الــى ) كــل مســمى، كــل عزیــز: (كــل منهمــا هــو

  .في كل منهما، وهو ضمیر عائد على اهللا تعالى") الهاء"
مــن الــنهج، منصــوبا علــى الحــال  -ومــا شــابههما–فــي هــذین الموضــعین ) غیــر(ان جعــل 

  .)٢(حمد الجواري والدكتور مهدي المخزومي في عدم مجیئها لالستثناءیسند راي الدكتور ا
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(في ) سوى(وورد االستثناء بـ

                                                                                                                                        
  .١٧٣: ١، والمقرب ٧٨: ٢شرح المفصل : ینظر )٧(
  .٦٧المفصل : ینظر )٨(
  .٧٧: ٢شرح المفصل  )٩(
  .٢٠٥-٢٠١، واسرار العربیة ٧٠٠-٦٩٩: ٢، والمقتصد ٣٩٠: ٤، والمقتضب ٣٦٠: ١الكتاب : ینظر )١٠(
  ).٥٣م: (ینظر )١١(
  .٨: ٣٦٣: ٦شرح النهج  )١٢(
  .١٥: ٣٨: ١١شرح النهج  )١٣(
  .٢: ٢٥: ١٩شرح النهج  )١٤(
  .٩-٥: ١٥٣: ٥شرح النهج : وینظر). هو اهللا تعالى( .٥-٤: ١٥٣: ٥شرح النهج  )١(
  ).١٧١(في الصفحة ) ٤(مضمون الهامش : ینظر )٢(



  ١٧١

  .)٣()إذ كل معط منتقص سواه(
: والمسـتثنى هـو) كـل معـط: (معنـى االسـتثناء، والمسـتثنى منـه هـو) سوى(في النص أفادت 

مكـان ) إال(وتصـلح ) غیـر(إذ یصـلح أن یقـع مكانهـا . تعالى العائد على اهللا") الهاء"ضمیر المفرد (
  ).غیر(

  ):ع(هو قوله ) واحد(في موضع ) ماخال(وورد االستثناء بـ
  .)٤()وكل مانع مذموم ما خاله(

: ، والمسـتثنى هـو)كـل مـانع: (معنى االستثناء، والمستثنى منه هو) ماخال(في النص فادت 
وهــذا الضــمیر منصــوب محــال ألنــه مفعــول بــه فــي . هللا تعــالىالعائــد علــى ا") الهــاء"ضــمیر المفــرد (

  ).كل(هو النصب على الحال من المبتدأ ) ما خاله(وموضع . معنى المستثنى

                                                
  .٨: ٢٦٨: ٩شرح النهج : وینظر). هو اهللا تعالى. (٩-٨: ٣٩٨: ٦شرح النهج  )٣(
  ).هو اهللا تعالى. (٩: ٣٩٨: ٦شرح النهج  )٤(
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  الفصل الثالث

  اجلملة اخلربية املنفية
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  :النفي
نكــار یســتخدم لــدفع مــا : "هــو   أســلوب لغــوي تحــدده مناســبات القــول، وهــو أســلوب نقــض وإ

  . )١("یتردد في ذهن المخاطب
، ویخــتص بالجملــة الخبریــة لصــحة تصــدیقها )٢("یعنــي نفــي اإلســناد وأبطالــه"ونفــي الجملــة   

وال تكــون الجملــة منفیــة فــي المعنــى اللغــوي الــذي یترتــب علیــه الخضــوع لنظــام "هــذا . )٣(تكــذیبهاأو 
  .)٤("معین في تلك الجملة اال حین تكون مصدرةً بأداة نفي

وفــي العربیــة أدوات نفــي، تخضــع الجملــة بعــدها لهــذا النظــام، منهــا مــا ینفــي حكــم المســند   
ا مـا ینفیـه فـي الجملـة الفعلیـة، ومنهـا مـا یصـلح مـع أي عن المسـند إلیـه فـي الجملـة االسـمیة، ومنهـ

  .من الجملتین

   ً   :اجلملة االمسية املنفية /أوال
موضـع، موزعـة حسـب أدوات النفـي ) تسـعة عشـر وثالثمائـة(في  -في النهج-وردت منفیة  

  :على النحو اآلتي–
  :ليـــس  
ألزقــــت الــــالم  ال أیــــس، فطرحــــت الهمــــزة و: وأصــــله"ذهــــب الخلیــــل إلــــى أنــــه لفــــظ مركــــب   

ائــت بــه مــن حیــث : "، ونســب إلــى الفــراء أنــه نقــل عــن العــرب قــولهم)٦("ال وجــد"، ومعنــاه )٥("بالیــاء
  .)٨("جيء به من أیس ولیس، أي من حیث هو ولیس هو"، و )٧("أیس ولیس
  .)٩(وقد أصل هذا التركیب بعض الدارسین المحدثین  

                                                
  .٢٤٦نقد وتوجیه : في النحو العربي )١(
  .١٢٥احمد عبدالستار الجواري . نحو المعاني، د: وینظر. ١٥٦قواعد وتطبیق : في النحو العربي )٢(
  .٩٨٧ ، محمد سعید اسبر و بالل جنیدي"معجم في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتها"الشامل  )٣(
  .١٥مصطفى النحاس . أسالیب النفي في اللغة العربیة، د )٤(
  .٢١١: ٦) لیس(مادة : اللسان )٥(
  .٢٠: ٦) أیس(مادة : نفسه )٦(
  .٥٧٨) لیس(مادة : أساس البالغة )٧(
  .٢٠: ٦) أیس(مادة : اللسان )٨(
ومالمح من تاریخ اللغة  ،٢٠٤مهدي المخزومي . أعماله ومنهجه، د: الخلیل بن احمد الفراهیدي: ینظر )٩(

، والدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث، محمد حسین آل ١٩احمد نصیف الجنابي . العربیة، د
نقد وبناء : ، وفي النحو العربي٥٤، ومن تراثنا اللغوي القدیم ما یسمى في العربیة بالدخیل، طه باقر ٤٧٣یاسین 

٨٢.  
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، وهـو جامـد وال یـرد )١(ائر الرفـع بـهوهو فعل عند سیبویه وبعض النحاة بدلیل اتصال ضـم  
، فیمــا ذهـــب عبـــد القـــاهر )٣()مـــا(، علـــى حـــین ذهــب بعضـــهم إلـــى أنهـــا حــرف بمنزلـــة )٢(إال ناقصــاً 

  .)٤()"ما(وشبهًا من ) كان(شبهًا من "الجرجاني إلى أنها قد أخذت 
 نفـــي الحـــال،"، وتفیـــد -)٥(كأخواتهـــا المـــذكورة ســـابقا–علـــى المبتـــدأ والخبـــر ) لـــیس(تـــدخل   

  .فسیاق الكالم هو ما یحدد زمن نفیها. )٦("وتنفي غیره بقرینة
  :على الصور اآلتیة -في النهج–) لیس(وقد جاءت الجملة الخبریة االسمیة منفیة بـ

  :خبرها نكرة+ اسمها معرفة+ لیس /األولى
، جاء الخبر في أحـدهما مشـتقا نكـرة، وفـي اآلخـر جامـدا )موضعین(وردت هذه الجملة في 

  ):ع(صصة، وهما قوله نكرة مخ
  .)٧()وليس أمري وأمركم واحدا(-١

  .)٨()ليس هو جرحا باملدى(-٢
: ، وخبـر كـل منهمـا هـو)أمـر، هـو: (في موضعین، واسم كل منهما هـو) لیس(في النصین 

  .في كل منهما حكم خبرها عن اسمها) لیس(وقد نفت . على التوالي) واحدا، جرحا(
  :ا معرفةخبره+ اسمها معرفة+ لیس /الثانیة

، جـــاء الخبــر مشـــتقا فـــي احــدهما، وجامـــدا فـــي االخــر، وهمـــا قولـــه )موضـــعین: (وردت فــي
  ):ع(

  .)٩()كأهنم أئمة الكتاب وليس الكتاب أمامهم… فاجتمع القوم على الفرقة(-١

                                                
، ٨٣ -٨٢: ١، واألصول في النحو ٨٧: ٤، والمقتضب ٤٣: ٢عاني القرآن ، وم٢٨: ١الكتاب : ینظر )١(

  .١٢٦والمرتجل 
. د: ، وتقریب المقرب، أبو حیان األندلسي، تحـ١٣٧، وأسرار العربیة ٨٢: ١األصول في النحو : ینظر )٢(

  .٥٢عفیف عبد الرحمن 
  .٢٥٩نقد وتوجیه : ، وفي النحو العربي٣٢٥: ١مغني اللبیب : ینظر )٣(
  .٤٠٩: ١المقتصد  )٤(
في الصفحة ) ٣(ومضمون الهامش) ١٣٩(في الصفحة ) ٦(و) ٥(و) ٤(و) ٣(مضمون الهوامش : ینظر )٥(
)١٤٠.(  
  .٣٢٥: ١مغني اللبیب  )٦(
  ).في وصف بیعته. (٣: ٣١: ٩شرح النهج  )٧(
  .نجمع مدیة وهي السكی: المدى). في شأن القصاص یوم القیامة. (٧: ٣٣: ١٠شرح النهج  )٨(
  ).في شأن قوم في زمان مقبل. (١٧ -١٦: ١٠٤: ٩شرح النهج  )٩(
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  .)١()وليس طالب الدين من خبط أو خلط(-٢
وخبـــر كـــل ، )الكتـــاب، طالـــب: (فـــي موضـــعین، واســـم كـــل منهمـــا هـــو) لـــیس(فـــي النصـــین 

فـي كـل منهمـا حكـم خبرهـا عـن ) لـیس(وقـد نفـت . على التـوالي") الموصولة"أمام، من : (منهما هو
  .اسمها

  :خبرها مؤول+ اسمها معرفة+ لیس /الثالثة
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٢()ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك(
  ).أن یكثر: (ه حكم خبره، وقد نفت عن)الخیر: (، واسمه هو)لیس(في النص الفعل 

  
  :خبرها جملة فعلیة+ اسمها معرفة+ لیس /الرابعة

) ثالثـــة(مواضـــع، جـــاء فعـــل الخبـــر بصـــیغة الماضـــي فـــي ) ســـبعة(وردت هـــذه الجملـــة فـــي 
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) أربعة: (مواضع، وبصیغة المضارع في

  .)٣()ليس كل من رمى أصاب(-١

  .)٤()فلسنا نعلم كنه عظمتك(-٢
كــل، ضــمیر المتكلمــین : (فــي موضــعین، واســم كــل منهمــا هــو) لــیس(النصــین الفعــل فــي 

ولـو أنعمنـا النظـر فـي . علـى التـوالي) أصاب، نعلم: (، وقد نفت عن كل منهما حكم خبره وهو")نا"
ـــة فعلیـــة–هـــذین النصـــین ومـــا شـــابههما، لوجـــدنا أن الخبـــر  أیضـــا فـــي ) لـــیس(منفـــي بــــ -وهـــو جمل

المســند ألیــه فــي الجملــة االســمیة، وقــد :أي) لــیس(ي الخبــر هــو نفســه اســم المعنــى، فالمســند ألیــه فــ
عنــه حكـم المســند، وهــي مختصـة بهــذه الجملــة، وهـي نفســها قــد نفـت حكــم المســند فــي ) لــیس(نفـت 

  .الجملة الواقعة خبرا، وان لم تكن مختصة بالجملة الفعلیة
  
  

  :خبرها جار ومجرور أو ظرف+ اسمها معرفة+ لیس /الخامسة

                                                
  .٢ -١: ٧١: ١٦شرح النهج  )١(
  .٣: ٢٥٠: ١٨شرح النهج  )٢(
  .٤: ١٣٥: ١٧/ ٧: ١٢: ١٧شرح النهج : وینظر. ١٦: ١١٣: ١٦شرح النهج  )٣(
  .٩: ٢٦٧: ١١/ ٣: ٢٩١: ٩/ ٣: ٢٣٧: ١شرح النهج : وینظر. ٧: ٢٢٢: ٩شرح النهج  )٤(
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ثالثــــة : (موضـــعا، جـــاء الخبــــر جـــارا ومجـــرورا فـــي) ســــتة عشـــر: (ت هـــذه الجملـــة فـــيورد
، )واحــد(منهــا، كــان الظــرف للمكــان فــي موضــع ) ثالثــة: (موضــعا منهــا، وجــاء ظرفــا فــي )١()عشــر

  ):ع(، ومن الجمیع قوله )موضعین: (وللمصاحبة في
  .)٢()كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها(-١

  .)٣()ب احلق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركهفليس من طل(-٢

  .)٤()فعل األكفاء، ولستم هناك… أن خلطناكم بأنفسنا… مل مينعنا قديم عزنا(-٣

  .)٥()فالكتاب و أهله يف ذلك الزمان يف الناس وليسا فيهم، ومعهم وليسا معهم(-٤
اعـــة ضـــمیر الجم: (فـــي أربعـــة مواضـــع، واســـمه فـــي كـــل منهـــا هـــو) لـــیس(فیمـــا مـــر الفعـــل 

علـى التـوالي، وجـاء " ) األلـف"، ضـمیر االثنـین "التـاء"، ضمیر المخـاطبین "الموصولة"، من "الواو"
ا وهـو ا ومجرورً علـى التـوالي، وجـاء خبـر ) مـن أهـل، كمـن: (خبر كل من الفعلین األول والثاني جارً

ـا للمصـاحبة هـو)هنـاك: (الفعل الثالـث ظـرف مكـان هـو وقـد ). مـع(: ، وجـاء خبـر الفعـل الرابـع ظرفً
  .في كل موضع منها نفي حكم خبرها عن اسمها) لیس(أفادت 

  :خبرها مفرد مشتق نكرة مخصصة+ اسمها نكرة مخصصة+ لیس/ السادسة  
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٦()من أهل اخلاصة…وليس أحد من الرعية أثقل على الوايل مؤونة(
حكــم ) لــیس(، وقــد نفــت )أثقــل: (خبــره هــوو ) أحــد: (، واســمه هــو)لــیس: (فــي الــنص الفعــل

  .خبرها عن اسمها
  :خبره جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمها نكرة مخصصة+ لیس /السابعة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)١()، وليس أحد من العرب يقرأ كتابا"ص"إن ا سبحانه بعث حممدا (

                                                
  ).١م: (ینظر )١(
  ).في صفة الزهاد. (١٩: ٧: ١٣شرح النهج  )٢(
  .٤- ٣: ٧٨: ٥شرح النهج  )٣(
  ).١٢٣(في الصفحة ) ١(الهامش : ینظر. ٧-٦: ١٨٢: ١٥شرح النهج  )٤(
  .٢: ١٧٣: ١٩وینظر شرح النهج ). في شأن قوم في زمان مقبل. (١٥-١٤: ١٠٤: ٩شرح النهج  )٥(
  .٣، ١: ٣٥: ١٧شرح النهج  )٦(
  .٤-٣: ١١٤: ٧شرح النهج : وقد تكررت تماما في. ٧-٦: ١٨٥: ٢شرح النهج  )١(



  

  

١٧٩

ـا: (وخبـره هـو )أحـد: (، واسمه هو)لیس(في النص الفعل  حكـم ) لـیس(، وقـد نفـت )یقـرأ كتابً
  .خبرها عن اسمها، كما أفادت نفي مضمون الجملة الفعلیة الواقعة خبرا في المعنى

  :خبرها مفرد مشتق نكرة مخصصة+ اسمها نكرة تفید العموم+ لیس /الثامنة
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة في 

  .)٢()ري نعمة ا وتعجيل نقمته من إقامة على ظلموليس شيء أدعى إىل تغي(
، وقــد جــوز وقــوع )أدعـى: (حكــم خبرهــا) شـيء: (عــن اســمها)لــیس(فـي الــنص الســابق نفـت 

ا لـ  -هنا–النكرة    .)٤(، وأنها مسبوقة بنفي)٣(أنها تفید العموم إلبهامها: شیئان هما)لیس(اسمً
  .رفة مشتقخبرها مع+ اسمها نكرة تفید العموم+ لیس /التاسعة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)٥()وألفتها مين" ص"أحرص الناس على مجاعة أمة حممد  -فأعلم–وليس رجل (

یفیـــد  -هنــا–، وأســمها )أحــرص: (حكــم خبرهــا) رجــل(عــن اســمها ) لــیس(فــي الــنص نفــت 
  .العموم، إذ أرید به جنس الرجال

  :)ليس(دخول الباء الزائدة على خرب 
 -زائــدة–، وتــدخل )٦(ذهــب النحــاة إلــى أن البــاء الداخلــة علــى خبــر لــیس تفیــد توكیــد النفــي

مطــردة مــع كثــرة دخولهــا علیــه فــي  -فــي الــنهج–) لــیس(وكثــرة دخولهــا علــى خبــر . )٧(علیــه بكثــرة
وقــد ذهــب األســتاذ أحمــد الجــواري إلــى أن اقتــران خبرهــا بالبــاء یكثــر فیمــا لــو كــان . القــرآن الكــریم

ا الخبر   . )٨(مشتقً
ـا بهـذه البـاء ) لـیس(لقد جـاء خبـر  ا، كانـت ) خمسـة وثالثـین(فـي  -فـي الـنهج–مقترنً موضـعً

ا، موزعــة ) ســتة عشــر: (وتقدیمــه علــى خبرهــا واردة فــي) لــیس(الجملــة مــن حیــث ذكــر اســم  موضــعً
  : على الصور اآلتیة

  :خبرها نكرة مخصصة أو نكرة مقترن بالباء+ اسمها معرفة+ لیس /األولى

                                                
  .١: ١٣٥: ١٧/ ٣: ٨٣: ١٦شرح النهج : وینظر. ١٤: ٣٤: ١٧شرح النهج  )٢(
  ).٥٥(في الصفحة ) ٧(مضمون الهامش : ینظر )٣(
  .٨٢: ١، والمقترب ٨٦: ١شرح المفصل : ینظر )٤(
  ).مخاطب هو أبو موسى األشعريال. (٨-٧: ٧٤: ١٨شرح النهج  )٥(
  .١٣٨: ٨، وشرح المفصل ١٠١، واللمع ٤٢١: ٤، والمقتضب ٣٠٧: ٢الكتاب : ینظر )٦(
  .٥٤الصعیدي : أوضح المسالك، تحـ: ینظر )٧(
  .١٢٧نحو المعاني : ینظر )٨(



  

  

١٨٠

ا في ) ثمانیة(وردت هذه الجملة في  مواضـع، وجامـًدا فـي ) ستة(مواضع، جاء الخبر مشتقً
  ):ع(، منها قوله )موضعین(

  .)١()وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واخرتاعها(-١

  .)٢()وال تغفل فلست مبغفول عنك(-٢

  .)٣()ةليس تباعده بكرب وعظم… بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة(-٣
، "التــاء"فنــاء، ضــمیر المخاطــب : (فــي ثالثــة مواضــع، عــن اســمها) لــیس(فیمــا مــر نفــت 

علــى التـــوالي، والخبـــر فــي الجملـــة األولـــى والثانیـــة ) بأعجــب، بمغفـــول، بكبـــر(حكـــم خبرهـــا ) تباعــد
ــا بالفتحــة فــي الجملــة األولــى . مشــتق وفــي الثالثــة جامــد ألنــه ممنــوع مــن –والخبــر هنــا مجــرور لفًظ

  ).لیس(وبالكسرة في الجملة الثانیة والثالثة، منصوب محًال ألنه خبر  -الصرف
  :خبرها معرفة مشتق مقترن بالباء+ أسمها معرفة+ لیس /الثانیة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في هذه الجملة في موضع 
  .)٤()ليسوا باملساييح… أولئك مصابيح اهلدى (

  ).بالمسابیح: (حكم خبرها") الواو" ضمیر الجماعة: (عن أسمها) لیس(في النص نفت 
ة خبرهــا مفــرد مشــتق نكــرة مخصصــة أو نكــرة + أســمها نكــرة تفیــد العمــوم+ لــیس /الثالث
  :مقترن بالباء

  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة(وردت هذه الجملة في 
  .)٥()وليس كل طالب مبرزوق(

  ). بمرزوق: (حكم خبرها) كل: (عن أسمها) لیس(في النص نفت 
  :خبرها ظرف مكان مقترن بالباء+ أسمها معرفة+ لیس /ةالرابع

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)١()بفوق أن أخطيء –يف نفسي–فإني لست (

                                                
  .٩-٨: ٨٩: ١٣شرح النهج  )١(
  .٣: ٦٠: ١٨/ ٣: ١٢٢: ١٦/ ٧-٦: ١١٧: ١٥شرح النهج : وینظر. ٢: ٣٣٩: ١٩شرح النهج  )٢(
  .٨: ٢١٥: ٨شرح النهج : وینظر). في شأن مؤمن متق. (١٣-١٢: ١٤٩: ١٠شرح النهج  )٣(
جمع مسیاح وهو الذي : المساییح). في شأن قوم صالحین في زمان مستقبلي. (١: ١١٠: ٧شرح النهج  )٤(

  .یسعى بالنمیمة والشر
  .١٤: ٤٦: ١٧/ ٨-٦: ٩٢: ١١/ ١٠-٩: ٢٥١: ٧شرح النهج : وینظر. ٩: ٩٣: ١٦شرح النهج  )٥(



  

  

١٨١

) بفــــوق: (حكــــم خبرهــــا") التــــاء"ضــــمیر المــــتكلم : (عــــن أســــمها) لــــیس(فــــي الــــنص نفــــت 
  ).فوق: (واألصل

  :برها ظرف مكان مقترن بالباءخ+ اسمها نكرة تفید العموم+ لیس /الخامسة
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  ).بفوق أن يعان على ما محله من حقه… -وان عظمت يف احلق منزلته–وليس امرؤ (
  ).بفوق: (والذي یفید عموم جنه، حكم خبرها) امرؤ(عن اسمها ) لیس(في النص نفت 

  :التقديم والتأخري
، )٣(، وقــد منعــه ابــن درســتویه)٢(علــى اســمها عنــد جمهــور النحــاة )لــیس(یجــوز تقــدیم خبــر 

ا على االسم یسند مذهب الجمهور -في النهج–ولكن وروده    .مقدمً
أما تقدیم خبرها علیها وعلـى اسـمها فقـد منعـه الكوفیـون، وعلـل ابـن األنبـا ري مـذهبهم هـذا 

  .)٤("متصرفًا في نفسه ألن لیس فعل ال یتصرف، والفعل إنما یتصرف عمله إذا كان"بقوله 
، وابــن )٦(، ووافقهــم ابــن جنــي)٥(أمـا البصــریون فقــد جــوزوا تقــدیم خبرهــا علیهــا وعلــى اســمها

ا علیهـا وعلـى اسـمها . )٧(كیسـان والكسـائي یسـند الـرأي  -فـي الـنهج–إن عـدم ورود خبـر لـیس مقـدمً
  :یةالكوفي، فالتقدیم والتأخیر جار بین اسمها وخبرها فقط، وعلى الصورة اآلت

  :اسمها معرفة+ خبرها جار  ومجرور+ لیس /األولى
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة في 

  .)١()ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن(
مـن : (حكـم خبرهـا المقـدم علیـه وهـو) القضـاء: (عن اسمها المـؤخر) لیس(في النص نفت 

  ).العدل
  :سمها مؤولا+ خبرها جار ومجرور+ لیس /الثانیة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
                                                                                                                                       

  . ٢-١: ١٠٢: ١١شرح النهج  )١(
  .٤٠٨: ١، والمقتصد ٣٨٣-٣٨٢: ٢، والخصائص ١٩٤: ٤المقتضب : ینظر )٢(
  .١٨٧: ١، وشرح التصریح ١٨٣شرح قطر الندى : ینظر )٣(
  .١٤٠اسرار العربیة  )٤(
  .١٦٢-١٦١الحلل : ینظر )٥(
  .٩٨اللمع : ینظر )٦(
  .١٦١الحلل : ینظر )٧(
  . ٢: ٤٢: ١٧شرح النهج : وینظر. ٢: ٤٢: ١٩شرح النهج  )١(



  

  

١٨٢

  .)٢()وليس يل أن أمحلكم على ما تكرهون(
: حكــم خبرهــا المقــدم علیــه وهــو) أن أحملكــم: (عــن اســمها المــؤخر) لــیس(فــي الــنص نفــت 

  ).لي(
  :اسمها نكرة مخصصة أو نكرة+ خبرها جار ومجرور أو ظرف+ لیس /الثالثة

ا، منهـا قولــه  )٣()أربعــة عشـر(جـار ومجــرور فـي ) لــیس(خبـر وردت هـذه الجملــة، و  موضــعً
  ):ع(

  .)٤()ليس فيها منار هدى…ترد عليكم فتنتهم(-١

  .)٥()دار ليس فيه رمحة(-٢

  .)٦()ليس ألوليته ابتداء(-٣
منــار، رحمــة، : (فــي ثالثــة مواضــع، عــن اســمها فــي كــل منهــا وهــو) لــیس(فیمــا مــر نفــت 

 -فـي كـل منهـا–وقـد قـدم خبرهـا . علـى التـوالي) ، ألولیتـه"ي موضـعینفـ"فیها : (حكم خبرها) ابتداء
  .على اسمها

مواضــع، وجــاء الظــرف للمصــاحبة ) ســبعة(ظــرف فــي ) لــیس(وجــاءت هــذه الجملــة وخبــر 
  ):ع(، منها قوله )واحد(مواضع، وللزمان في موضع ) ثالثة(منها، وللمكان في ) ثالثة(في 

  .)٧()ليس معه اله غريه(-١

  .)١()راء ذلك من النصيحة واألمانة شيءوليس و(-٢

  .)٢()فليس بعد املوت مستعتب(-٣

                                                
  ).قاله الصحابه لما اضطربوا علیه في امر الحكومة. (٦: ٢٩: ١١شرح النهج  )٢(
  ).٢م: (ینظر )٣(
  ).في شأن فتنة مقبلة. (٥- ٤: ٤٥: ٧شرح النهج  )٤(
  ).هي النار. (٢-١: ١٦٤: ١٥شرح النهج  )٥(
  ).هو اهللا تعالى. (٤: ٢٥٢: ٩شرح النهج  )٦(
  .١٣: ١٩٩: ١٠/ ١٢: ٣٠: ١٠شرح النهج : وینظر. ٤: ٢٠٤: ٢شرح النهج  )٧(
اشــارة الـى تعــرف الرجــال لفراســات : ذلــك") رض"مــن رسـالته الــى مالــك االشـتر . (٢-١: ٧٦: ١٧شـرح الــنهج  )١(

  .١٣: ١٩٩: ١٠/ ٨: ٢٩٦: ٨شرح النهج : وینظر. الوالة بتصنعهم وحسن خدمتهم
فال یمكن الحد ان یقدم ما یرضي ربه بعد الموت، . االسترضاء: المستعتب. ١٦-١٥: ٨٥: ١٦شرح النهج  )٢(

  .وهذا انما یقع بعد الدنیا



  

  

١٨٣

، )إلــه، شــيء، مســتعتب: (فــي ثالثــة مواضــع، عــن أســمها المــؤخر) لــیس(فیمــا ســبق نفــت 
، واألول للمصــــاحبة، والثـــاني للمكـــان، والثالــــث )مـــع، وراء، بعـــد: (حكـــم خبرهـــا المقـــدم علیــــه وهـــو

  .للزمان
  :أسمها معرفة+ ن بالباء الزائدةخبرها مقتر+ لیس /الرابعة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة والخبر فیها جامد، في موضع 
  .)٣()فانه ليس لك بأخ من أضعت حقه(

: حكــم خبرهــا المقــدم علیــه") الموصــولة"مــن : (عــن أســمها المــؤخر) لــیس(فــي الــنص نفــت 
  ).بأخ(

  
  :الزائدة) من(أسمها مجرور بـ+ خبرها جار ومجرور+ لیس /الخامسة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
)٤()وأعلموا أنه ليس على أحد بعد القران من فاقة(.  

الزائــدة ) مــن(وهــو مجــرور بـــ –) مــن فاقــةٍ : (عــن اســمها المــؤخر ) لــیس(فــي الــنص نفــت 
كـم خبرهـا المقـدم ح -)٧(، ومحلـه الرفـع)٦("استغراق النفي فـي جـنس مجرورهـا"، والتي تفید )٥(للتوكید

  ).على أحد: (علیه وهو

  
  ):ليس(استتار اسم 

علــى ) لــیس(وقــد اســتتر فیهــا اســم  -فــي الــنهج–) لــیس(وردت الجملــة االســمیة المنفیــة بـــ 
  :الصور اآلتیة

  :خبرها مفرد معرفة جامد+ اسمها مستتر+ لیس /األولى
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)١()مل يطمع فيكم من ليس مثلكم…  تتخاذلوا عن نصر احلقأيها الناس لو مل(
                                                

  ").ع"المخاطب هو ابنه الحسن . (٧: ١٠٥: ١٦شرح النهج  )٣(
  .الفقر والحاجة: الفاقة. ١٥: ١٨: ١٠شرح النهج  )٤(
  .٣٢٠: ٣زهیر غازي زاهد . د: اب القرآن، ابو جعفر النحاس، تحـ، واعر ٣٠٧: ٢الكتاب : ینظر )٥(
  .١٣٥جواهر االدب  )٦(
  .١٠٦: ٣، والخصائص ٩٤: ١االصول في النحو : ینظر )٧(
  .١: ٢٨٤-١٨: ٢٨٣: ٩شرح النهج  )١(



  

  

١٨٤

  ). مثل: (حكم خبرها) هو: (، عن اسمها المستتر فیها وتقدیره )لیس(في النص نفت 
  :خبرها جملة فعلیة+ اسمها مستتر+ لیس /الثانیة

مواضــع، جــاء فعــل الخبــر بصــیغة الماضــي فــي موضــع ) أربعــة: (وردت هــذه الجملــة فــي
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ثالثة(یغة المضارع في ، وبص)واحد(

  .)٢()إن هذا األمر ليس بكم بدأ وال إليكم انتهى(-١

  .)٣()فليس جيدون لشيء من ذلك أملا(-٢
هــو، : (فــي موضــعین، وقــد اســتتر فــي كــل منهمــا اســمه وتقــدیره) لــیس(فــي النصــین الفعــل 

  .على التوالي) ألما… یجدون بدأ،: (عن كل منهما حكم خبرها وهو) لیس(، وقد نفت )هم
فلوال ان فیه إضمارا لم یجز ان تـذكر الفعـل ولـم تعلمـه : "قال سیبویه في شأن هذه الصورة

وقـد ذهـب الـدكتور مهـدي المخزومـي الـى . )٤()"انـه(في اسم، ولكن فیـه مـن اإلضـمار مثـل مـا فـي 
  .)٥( إضمار فیهاتنفي الجملة الفعلیة بعدها، وال) ما(حرف نفي بمنزلة  -هنا–) لیس(ان 

  :خبرها جار ومجرور+ اسمها مستتر+ لیس /الثالثة
  ):ع(موضعا، منها قوله ) أحد عشر: (وردت في

  .)١()كانوا قوما من أهل الدنيا، وليسوا من أهلها، فكانوا فيها كمن ليس منها(-١

  .)٢()ال يعاب املرء بتأخري حقه وإمنا يعاب من اخذ ما ليس له(-٢
فـي ) هـو: (في موضعین، وقد استتر في كل منهمـا اسـمه، وتقـدیره) لیس(فیما سبق الفعل 

  .على التوالي) منها، له: (عن كل منهما حكم خبرها وهو) لیس(كلیهما، وقد نفت 
  :خبرها مقترن بالباء الزائدة+ اسمها مستتر+ لیس /الرابعة

  :موضعا، وعلى تركیبین) ثمانیة عشر(وردت هذه الجملة في 
  :خبرها مفرد نكرة مخصصة او نكرة مقترن بالباء+ ستتراسمها م+ لیس-أ

                                                
  .٣: ٢٧٤: ١٩شرح النهج  )٢(
شرح : وینظر). رفضهم لها في حال قوم رفضوا الدنیا وتحملوا مصاعب. (١٩-١٨: ٨٢: ١٦شرح النهج  )٣(

  .٧-٦: ٩٩: ١٣النهج 
  .١٦٣الحلل : وینظر. ٣٦-٣٥: ١الكتاب  )٤(
  .١١٩قواعد وتطبیق : في النحو العربي: ینظر )٥(
  ).في صفة الزهاد. (١٩: ٧: ١٣شرح النهج  )١(
  ).٣م: (وینظر. ٢: ٣٩٠: ١٨شرح النهج  )٢(



  

  

١٨٥

مواضــع، ) عشــرة: (موضــعا، جــاء الخبـر مشــتقا فـي )٣()ســتة عشـر(وردت هـذه الجملــة فـي 
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ستة: (وجامدا في
  .)٤()ليس يف األشياء بواجل(-١

  .)٥()انه ميوت من مات منا وليس مبيت(-٢

  .)٦()ان يسد به ثغر ومن كان بصفتك فليس بأهل(-٣

  .)٧()فان املرأة رحيانة وليست بقهر مانة(-٤
هــو : (فــي أربعــة مواضــع، عـن اســمها المســتتر فــي كــل منهــا وتقــدیره) لــیس(فیمـا مــر نفــت 

علــى ) بــوالج، بمیــت، باهــل، بقهرمانــة: (علــى التــوالي، حكــم خبرهــا وهــو) ، هــي"فــي ثالثــة مواضــع"
  .لثانیة مشتق، وفي الثالثة والرابعة جامدالتوالي، والخبر في الجملة األولى وا

  :خبرها معرفة جامد مقترن بالباء+ اسمها مستتر+ لیس-ب
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة في 

  .)١()وانتم بنوا سبيل على سفر من دار ليست بداركم(
  ).بدار: (حكم خبرها) هي: (عن اسمها المستتر وتقدیره) لیس(في النص نفت 

موضــعا مــن الــنهج ) خمســة وثالثــین(وهــو مفــرد مقتــرن بالبــاء فــي ) لــیس(مجــيء خبــر إن 
موضـعا، مطابقـا لمـا جـاء ) أحـد عشـر(موضـعا وجامـدا فـي ) اثنـین وعشـرین(بحیث ورد مشتقا فـي 

یسـند مـا . بالباء، وغلبة اقترانـه بهـا وهـو مشـتق) لیس(في النص القرآني من حیث كثرة اقتران خبر 
بهــا ) لــیس(، وزیــادة علــى مــا ذكــر فــإن اقتــران خبــر )٢(د الجــواري فــي هــذا الشــأنذكــره الــدكتور احمــ

  ).موضعین(في  -هنا–وهو ظرف هو األقل استعماال فقد ورد 
  :ما

                                                
  ).٤م: (ینظر )٣(
  ). تعالىهو اهللا. (١: ٨٢: ١٣شرح النهج  )٤(
  .٨-٧: ٣٧٣: ٦شرح النهج  )٥(
أنه خان ) ع(وقد انتهى الى االمام ) المخاطب هو المنذر بن الجارود العبدي. (٨-٧: ٥٤: ١٨شرح النهج  )٦(

  .في بعض اعماله واتبع هواه
ة مدبر : لفظ فارسي معرب، معناه: القهرمانة. نبتة طیبة الرائحة: الریحانة. ٦-٥: ١٢٢: ١٦شرح النهج  )٧(

  .شؤون البیت
  .١٢: ٣٣٠: ٩شرح النهج : وینظر. ١٤: ١١٦: ١٠شرح النهج  )١(
  .)١٧٩(في الصفحة ) ٨(مضمون الهامش : ینظر )٢(



  

  

١٨٦

، أمـا )٣(، یرفـع االسـم وینصـب الخبـر)لـیس(وهي في لهجة أهل الحجاز حرف نفـي بمنزلـة 
، لعـدم اختصاصـها، ودخولهـا )هـل( مجـرى -في لهجـتهم–بنو تمیم فیهملون عملها هذا، ویجرونها 

: ، قــال ســیبویه)٤(علــى الجملــة الفعلیــة كــذلك، لــذا كــان القیــاس أال تعمــل فــي ركنــي الجملــة االســمیة
  .)٥("كلیس، وال یكون فیه إضمار) ما(ألنها لیست بفعل، ولیس "

 وهــي اللغــة القویمــة، وبهــا جــاء التنزیــل، قــال اهللا: "الحجازیــة) مــا(قــال ابــن هشــام فــي شــأن 
   ].٢/ المجادلة[  ما هن أمهاهتم ] ٣١/ یوسف[ ما هذا بشرا  : )٦("تعالى

إلـى التفـاوت بینهمـا، ) مـا(وقد عزا الدكتور مهدي المخزومي االخـتالف بـین اللهجتـین فـي 
وان أعمــال . )٧(وان لهجـة أهـل الحجــاز أعلـى تطـورا مــن لهجـة تمــیم وادق فـي التعبیـر عــن معانیهـا

لـذلك نصـب ) مـا(فاإلسناد الذي انعقد علیـه رفـع الخبـر قـد انـتفض بــ"األصح  هو) لیس(عمل ) ما(
  .)٨("الخبر، إذ لم یعد من االسم األول وال هو هو

  .)٩(وقد ذهب الكوفیون إلى أن خبرها منصوب بسبب إسقاط حرف الجر الذي كان قبله
الشــروط  -كــي تعمــل فــي ركنــي الجملــة االســمیة المنفیــة بهــا–الحجازیــة ) مــا(ویشــترط فــي 

  :)١(اآلتیة
  .أال یتقدم خبرها او معموله على اسمها، ان لم یكونا شبه جملة-١
  ).اال(أال ینتقض نفیها بـ-٢
  .الزائدة) ان(أال یفصل بینها وبین اسمها بـ-٣
  .أال یبدل من خبرها موجب-٤

فـــإذا لـــم یتحقـــق شـــرط مـــن هـــذه الشـــروط بطـــل عملهـــا، واســـتوت والتمیمیـــة فـــي النفـــي دون 
  :وقد وردت في النهج على الصور اآلتیة. العمل

  :خبرها جار ومجرور+ اسمها معرفة+ ما/االولى

                                                
عبد الرحیم : ، واعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم، ابن خالویه، تصحیح٣٤٥و ٢٨: ١الكتاب : ینظر )٣(

  .٤٣٠-٤٢٩: ١، والمقتصد ١٠٢، واللمع ٥٢محمود 
  .٢٤٣و ٢٢٧- ٢٢٦، ولهجة تمیم ١٠٨: ١، وشرح المفصل ٣٤٥و ٢٨: ١الكتاب : ینظر )٤(
  .٢٨: ١الكتاب  )٥(
  .١٤٣شرح قطر الندى  )٦(
  .٢٥٠نقد وتوجیه : في النحو العربي: ینظر )٧(
  .٢٩٨مدرسة الكوفة  )٨(
  ].١٩مسألة [ ١٦٥: ١، واالنصاف ١٨٢-١٨١، والحلل ١٣٩: ٣و ٤٢: ٢معاني القرآن : ینظر )٩(
، والجامع الصغیر ٤٣٣-٤٣١: ١، والمقتصد ٩٣- ٩٢: ١، واالصول في النحو ١٨٩: ٤المقتضب : ینظر )١(

  .٥٨-٥٧في النحو 



  

  

١٨٧

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
وما املغرور الذي ظفـر مـن الـدنيا بـأعلى مهتـه كـاألخر الـذي ظفـر مـن اآلخـرة بـأدنى            (

  .)٢()سهمته
  ).كاآلخر(: وقد نفي عنه حكم الخبر) المغرور: (واسمها هو) ما(في النص 

  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+ اسمها معرفة+ ما /الثانیة
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٣()ما الدنيا غرتك ولكن هبا اغرترت(
، وبمــا ان الخبــر هنــا )غرتــك(وقــد نفــي عنــه حكــم الخبــر ) الــدنیا: (واســمها) مــا(فــي الــنص 

  .المعنى هو نفي اغترار الدنیا للمخاطب الن. أیضا) ما(فهو في المعنى منفي بـ
  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمها نكرة  تفید العموم+ ما /الثالثة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)٤()ما كل مفتون يعاتب(

  ).یعاتب: (حكم الخبر) كل(عن اسمها ) ما(في النص السابق نفت 

  ):ما(دة على خرب دخول الباء الزائ
، )٢(بكثـرة) مـا(وتدخل علـى خبـر ) لیس(، كما هو األمر مع )١(تأتى هذه الباء لتوكید النفي

ـــــاء )مـــــا(وقـــــد جـــــاءت الجملـــــة االســـــمیة المنفیـــــة بــــــ   : فـــــي -فـــــي الـــــنهج–، وقـــــد اقتـــــرن خبرهـــــا بالب
  :موضعا، موزعة على الصور اآلتیة) ثالثة عشر (

  :نكرة مخصصة مقترن بالباء خبرها مفرد+ اسمها معرفة+ ما /أوال
ا فـي ) ثمانیـة(وردت هذه الجملة فـي  منهـا، وجامـًدا فـي ) أربعـة(مواضـع، جـاء الخبـر مشـتقً

  ):ع(مواضع أیضا، ومنها قوله ) أربعة(
  .)٣()ما املبتلى الذي قد اشتد به البالء بأحوج اىل الدعاء من املعافى الذي ال يأمن البالء(-١

                                                
  .الحظ والنصیب: السهمة. الهوى: الهمة. ٦-٥: ٣٠٠: ١٩شرح النهج  )٢(
  ).المخاطب هو االنسان. (٧: ٢٣٩: ١١شرح النهج  )٣(
ه اللــوم والعتــاب لكــل داخــل فــي فتنــة، فقــد یــدخلها مــن ال منــاص لــه ال یوجــ: أي. ٢: ١١٩: ١٨شــرح الــنهج  )٤(

  .منها
  .٩٣: ١، واالصول في النحو ٣٠٧: ٢الكتاب : ینظر )١(
  .، ونحو المعاني٥٤الصعیدي : اوضح المسالك، تحـ: ینظر )٢(



  

  

١٨٨

  .)٤()م وال زوافر عز يفتقر إليكموما أنتم بركن ميال بك(-٢
بــأحوج، : (حكــم خبرهــا). المبتلــى، أنــت: (فــي موضــعین، عــن اســمها) مــا(فیمــا مــر نفــت 

) زوافــر(وهــو ) ٢(فــي الــنص ) مــا(وقــد أوضــح االســم المعطــوف علــى خبــر . علــى التــوالي) بــركن
كوفیــون زیــادة وقــد اعتمــد ال. ، فالحجــاز بیئتــه)ع(وكونهــا حجازیــة فــي كالمــه ) لــیس(كـــ) مــا(عمــل 
  .)٥(الحجازیة التمیمیة) ما(ممیزا بین  -هنا–الباء 

  :خبرها معرفة مشتق مقترن بالباء+ اسمها معرفة+ ما /ثانیا
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٦()وما هي باهلوينى اليت ترجو(
  ).بالهوینى: (حكم خبرها) هي(عن اسمها ) ما(في النص نفت 

  :خبرها ظرف مكان مقترن بالباء+ اسمها معرفة+ ما /ثالثا
  ):ع(وهو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)١()وما أمساعكم اليوم بدون أمساعكم باألمس(
  ).دون(واألصل ) بدون: (حكم خبرها) أسماع: (عن اسمها) ما(في النص نفت 

  :مقترن بالباءخبرها مفرد نكرة مشتق + اسمها نكرة تفید العموم+ ما /رابعا
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة في 

  .)٢()وما كل ذي قلب بلبيب(
  ).بلبیب: (حكم خبرها) كل(عن اسمها ) ما(في النص نفت 

بالبــاء یقــرب مــن كونــه أصــال ) مــا(لقــد ذهــب الــدكتور احمــد الجــواري إلــى أن اقتــران خبــر 
مــن القــرآن الكــریم،  -)مــا(التــي وردت بهــا –ثــر المواضــع فیـه، اســتنادا إلــى وروده مقترنــا بهــا فــي اك

                                                                                                                                       
  .٣: ٢٣٣: ٢٠/ ٩: ٢٦١: ٩/ ١١-١٠: ٣٨٧: ٦شرح النهج : وینظر. ٣-٢: ٢٠٨: ١٩شرح النهج  )٣(
/ ٧: ١٨٩: ٢شــرح الــنهج : وینظــر. )١٢٥(فــي الصــفحة ) ٧(الهــامش : ینظــر. ٨-٧: ١٨٩: ٢شــرح الــنهج  )٤(
٤: ٣٠٠: ١٩/ ٣: ١٠٤: ٨.  
  .١١٦: ٢شرح المفصل : ینظر )٥(
انــه ثــبط " ع"المخاطــب هــو ابــو موســى االشــعري عاملــه علــى الكوفــة وقــد بلغــه . (٩: ٢٤٦: ١٧شــرح الــنهج  )٦(

  . اهون: تصغیر الهونى، مؤنث: الهویني). الجملالناس عن الخروج الیه لحرب 
یقول للنـاس إن مـا أسـمعكموه الیـوم هـو مـا سـمعتموه بـاألمس مـن رسـول اهللا . (١٣-١٢: ٣٨٧: ٦شرح النهج  )١(
  ").ص"
  .٢: ٨٠: ١٩/ ٥: ٣٨٤: ٦شرح النهج : وینظر. ٥: ٣٨٤: ٦شرح النهج  )٢(



  

  

١٨٩

وذكـــر ان خبرهـــا یقتـــرن . )٤(، وقـــد أشـــرت إلیهمـــا)٣(منـــه فقـــط) موضـــعین(ووروده مجـــردا عنهـــا فـــي 
  .)٥(إذا كان جامدا -في األغلب–إذا كان مشتقا، ویجرد عنها  -في األغلب–بالباء 

مفـردا إال وهـو مقتـرن بهـذه البـاء، ) مـا(واستنادا إلى ما ورد في النهج فـان عـدم ورود خبـر 
مواضـع، یسـند رأي الـدكتور الجـواري فیمـا ) أربعـة(مواضع، وجامـدا فـي ) ثمانیة(ومجیئه مشتقا في 

بالبـاء وهـو ظـرف ) مـا(وزیـادة علـى مـا ذكـره، فـان اقتـران خبـر . استنتجته من خـالل الـنص القرآنـي
  .هو األقل استعماال

  /التقديم والتأخري
  :في النهج، وهو جار ومجرور مقدما على اسمها، على ثالث صور هي )ما(ورد خبر 

  :اسمها معرفة+ خبرها جار ومجرور+ ما /األولى
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٦()فما عليك غلبة املغلوب(
  ).علیك: (حكم خبرها المقدم علیه وهو) غلبة: (عن اسمها المؤخر) ما(في النص نفت 

  :اسمها نكرة مخصصة او نكرة+ خبرها جار ومجرور+ ما /یةالثان
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة في 

  .)١()وما للقلب جالء غريه. …فان ا سبحانه مل يعظ أحدا مبثل هذا القرآن(-١

  .)٢()زعموا اهنم كالبنات ماهلم زارع(-٢
حكــم خبرهــا المقــدم ) جــالء، زارع: (فــي موضــعین، عــن اســمها المــؤخر) مــا(فیمـا مــر نفــت 

  .على التوالي) للقلب، لهم: (علیه وهو
  :الزائدة) من(اسمها مجرور ب+ خبرها جار ومجرور+ ما /الثالثة

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة في 
  .)٣()وما على املسلم من غضاضة يف ان يكون مظلوما ما مل يكن شاكا يف دينه(

                                                
  .٨٧ري احمد عبد الستار الجوا. نحو القرآن، د: ینظر )٣(
  .)١٨٦(في الصفحة ) ٦(مضمون الهامش : ینظر )٤(
  .٩٢نحو القرآن : ینظر )٥(
  ).المخاطب هو معاویة. (١٣: ١٨١: ١٥شرح النهج  )٦(
  .٦-٥: ٣١: ١٠شرح النهج  )١(
: ٤٢٣: ٦شــرح الــنهج : وینظــر). وجحــدوا المــدبر" اهللا"هــم الــذین انكــروا المقــدر . (١٢: ٥٦: ١٣شــرح الــنهج  )٢(

١٤.  



  

  

١٩٠

: ، حكـم خبرهـا المقـدم علیـه وهـو)مـن غضاضـة: (عن اسمها المـؤخر) ام(في النص نفت 
اســتغراق النفــي فــي "، وتفیــد )٤(الجــارة الزائــدة للتوكیــد) مــن(، وقــد دخلــت علــى اســمها )علــى المســلم(

  .)٦(، ومحله الرفع)٥("جنس مجرورها
  :ال

  :حرف نفي له في الجملة االسمیة استعماالن
  /االول

، وقــد ذهــب ابــن الحاجــب )٧(أهــل الحجــاز، اال انــه قلیــل جــدا ، وهــو عنــد)لــیس(ان یشــبه بـــ
، )١(مقصـور علـى الشـعر خاصـة) لـیس(، وذكر االستراباذي القول بـان عملهـا عمـل )٨(الى انه شاذ

مطلقـــا، ومـــا جـــاء مـــن الشـــعر ) لـــیس(ورأى االســـتراباذي إنهـــا ال تعمـــل عمــل . )٢(وعلیــه ابـــن هشـــام
، وعلـــى هـــذا )٣(فتكـــون نافیـــة للجـــنس) إن(علـــى ) ال(، یغلـــب فیـــه ان تحمـــل )لـــیس(محمـــوال علـــى 

  .)٤(األستاذ إبراهیم مصطفى
، وهــو الــوارد )٥(لــذا فهــي تنفــي مضــمون الجملــة االســمیة فقــط، حســبما ورد فــي لهجــة تمــیم

  :في النهج وعلى الصور آالتیة
  :خبره مفرد جامد نكرة مخصصة+ مبتدأ معرفة+ ال /األولى

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٦()وال هو أهل ملا فوض إليه(

  ).أهل: (، حكم خبره)هو(، وقد نفت عن المبتدأ )ال(في النص 
  :خبره جار ومجرور+ مبتدأ معرفة+ ال  /الثانیة

                                                                                                                                       
  .١٣: ١٣٣: ١٠شرح النهج : وینظر. العیب والمنقصة: الغضاضة. ٤-٣: ١٨٣: ١٥شرح النهج  )٣(
  .٣٢٠: ٣، واعراب القرآن للنحاس ٣٠٧: ٢الكتاب : ینظر )٤(
  .١٣٥جواهر االدب  )٥(
  .١٠٦: ٣، والخصائص ٩٤: ١االصول في النحو : ینظر )٦(
  .١٤٣دب ، وجواهر اال٣٨٢: ٤، والمقتضب ٣٥٤: ١الكتاب : ینظر )٧(
  .١١٢: ١شرح الكافیة : ینظر )٨(
  .١١٢: ١شرح الكافیة : ینظر )١(
  .١٤٥شرح قطر الندى : ینظر )٢(
  .١١٢: ١شرح الكافیة : ینظر )٣(
  .١٣٣-١٣٢احیاء النحو، ابراهیم مصطفى : ینظر )٤(
  .١٩٦، وشرح شذور الذهب ٨٢المفصل : ینظر )٥(
  ).غض وكله اهللا الى نفسهفي شأن رجل مب. (١٦: ٢٨٣: ١شرح النهج  )٦(



  

  

١٩١

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٧()وذلك أمر غبت عنه فال عليك، وال العذر فيه اليك(

  ).إلیك(كم خبره ح) العذر(عن المبتدأ ) ال(في النص نفت 
  :خبره جملة فعلیة+ مبتدأ معرفة+ ال /الثالثة

مواضـــــع، جـــــاء فعـــــل الجملـــــة الواقعـــــة خبـــــرا بصـــــیغة الماضـــــي فـــــي ) أربعـــــة(وردت فـــــي 
  ):ع(، ومنها قوله )موضعین(، وبصیغة المضارع في )موضعین(

  .)٨()فال استعالؤه باعده عن شيء من خلقه(-١

  .)٩()فال عني من مل يره تنكره(-٢
حكـم ) اسـتعالء، عـین: (، وقد نفت في كل منهما عـن المبتـدأ)موضعین(في ) ال(ما مر فی

  .ابضا من ناحیة المعنى) ال(والخبر هنا منفي بـ. على التوالي) ، تنكره…باعده عن شيء: (خبره
  :خبره مفرد نكرة مشتق+ مبتدأ نكرة+ ال /الرابعة

  ):ع(مواضع، منها قوله ) عشرة(وردت في 
  .)١() علم قائم، وال منار ساطع، وال منهج واضحبعثه حني ال(

علـــم، : (فـــي ثالثـــة مواضـــع، وقـــد نفــت فـــي كـــل منهـــا عـــن المبتـــدأ) ال(فــي الـــنص الســـابق 
االبتـــداء بـــالنكرة  -هنـــا–وجـــاز . علـــى التـــوالي) قـــائم، ســـاطع، واضـــح: (حكـــم خبـــره) منـــار، مـــنهج

  .)٢(العتمادها على نفي
  :ة فعلیة فعلها بصیغة المضارعخبره جمل+ مبتدأ نكرة+ ال /الخامسة

  ):ع(مواضع، منها قوله ) عشرة(وردت في 
  .)٣()فال شفيع يشفع وال محيم ينفع(-١

  .)٤()ومن عربها ان املرء يشرف على أمله فيقتطعه حضور اجله، فال أمل يدرك(-٢
                                                

قتـل طلحـة والزبیـر ) ع(هو ذكر معاویة أن علیا : واالمر). المخاطب هو معاویة. (٧: ٢٥٠: ١٧شرح النهج  )٧(
  ).رض(وشرد عائشة 

  .٦: ٢١٦: ٣شرح النهج : وینظر. ٦-٥: ٢١٦: ٣شرح النهج  )٨(
  .٤: ٢١٦: ٣شرح النهج : وینظر). هو اهللا تعالى. (٤: ٢١٦: ٣شرح النهج  )٩(
: ٢٧٠: ٦شـرح الـنهج : وینظـر"). ص"یعود على نبینـا " بعثه"الضمیر البارز في . (٣: ١٧٦: ١٠شرح النهج  )١(
١٦: ٢٤٤: ٨/ ٩-٨.  
  ).١٧٩(في الصفحة ) ٤(مضمون الهامش : ینظر )٢(
  ).من احوال الیوم االخر. (٦: ١٧١: ١٠شرح النهج  )٣(



  

  

١٩٢

شــفیع، حمــیم، : (مواضــع، وقــد نفــت فــي كــل منهــا عــن المبتــدأ) فــي ثالثــة) ال(فیمــا ســبق 
  .على التوالي) یشفع، ینفع، یدرك: (كم خبرهح) امل

  /التقديم والتأخري
غیـر العاملــة، وقـد قــدم فیهـا الخبـر وهــو جـار ومجــرور ) ال(وردت الجملـة االسـمیة منفیــة بــ

  ):ع(هو قوله ) واحد(على مبتدئه وهو نكرة مخصصة، في موضع 
مكم ويعظ… وقد بلغتم من كرامة ا تعاىل لكم منزلة تكرم هبا إماؤكم(

  .)٥()ويهابكم من ال خياف لكم سطوة وال لكم عليه إمرة. …من ال فضل لكم عليه
  ).لكم: (حكم خبره المقدم علیه وهو) إمرة(عن المبتدأ ) ال(في النص نفت 

  /احلذف
المهملة، محـذوفا مبتـدؤها تـارة وخبرهـا تـارة اخـرى، علـى ) ال(وردت الجملة االسمیة منفیة بـ

  :الصور االتیة
  :خبره مفرد نكرة مخصصة مشتق+ المبتدأ محذوف+ ال /األولى

  ):ع(، ومنهما قوله )موضعین(وردت في 
  .)١()فال أحرار صدق عند اللقاء(

  ).أحرار: (حكم خبره) انتم: (عن المبتدأ المحذوف وتقدیره) ال(في النص نفت 
  :خبره مفرد نكرة+ المبتدأ محذوف+ ال /الثانیة

منهــا، وجامــدا فــي موضــع ) أربعــة: (خبــر مشــتقا فــيمواضــع، جــاء ال) خمســة(وردت فــي 
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(

  .)٢()عامل إذ ال معلوم ورب إذ ال مربوب(-١

  .)٣()ال شبح فيتقضى(-٢

                                                                                                                                       
: ٢٥١: ٧شرح النهج : وینظر). یعود على الدنیا" عبرها"في الضمیر المضاف . (٥: ٢٥١: ٧شرح النهج  )٤(
٥: ١٥٦: ١٦/ ١٤- ١٣: ١٥١: ١١/ ٧- ٦.  
  ).قاله لبعض من اصحابه تخاذل عنه. (١١-٩: ١٧٦: ٧شرح النهج  )٥(
  .٦: ١٠٤: ٨شرح النهج : وینظر). قاله لبعض اصحابه عند التحكیم. (٦-٥: ١٠٤: ٨شرح النهج  )١(
  .٨: ٢٥٢: ٩/ ١٢: ١٤٧: ٩: شرح النهج: وینظر. ١٢-١١ :١٤٧: ٩شرح النهج  )٢(
  .أي لیس بجسم فیفنى باالنحالل). هو اهللا تعالى. (٨: ٢٥٢: ٩شرح النهج  )٣(



  

  

١٩٣

: فــي ثالثــة مواضــع، وقــد نفــت فــي كــل منهــا عــن المبتــدأ المحــذوف وتقــدیره) ال(فیمــا مــر 
علــى التــوالي، والخبــر فــي الجملــة ) بحمعلــوم، مربــوب، شــ: (فــي المواضــع الثالثــة حكــم خبــره) هــو(

  .األولى والثانیة مشتق وفي الثالثة جامد
  :خبره معرفة مشتق+ المبتدأ محذوف+ ال /الثالثة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٤()فانه سيف من سيوف ا ال كليل الظبة(

  ).لیلك: (، حكم خبره)هو: (عن المبتدأ المحذوف وتقدیره) ال(في النص نفت 
  :خبره محذوف+ مبتدأ نكرة مخصصة او نكرة+ ال /الرابعة

  ):ع(مواضع، منها قوله ) عشرة(وردت في 
١-) ١()الذي مل يزل قائما دائما، إذ ال مساء ذات ابراج وال حجب ذات ارتاج…  احلمد(.  

  .)٢()كن يف الفتنة كابن اللبون، ال ظهر فريكب(-٢
ســـماء، حجـــب، : (نفـــت فـــي كـــل منهـــا عـــن المبتـــدأ فـــي ثالثـــة مواضـــع وقـــد) ال(فیمـــا مـــر 

  .على التوالي) ، لها"في موضعین"موجودة : (، حكم خبره المحذوف وتقدیره)ظهر
  

  /االخر
  :النافیة للجنس) ال(

ال رجـل، : نحـو) مـن(لنفي األجناس النكـرات، متضـمنة معنـى "ان اصل وضعها إنما كان 
تفیــد ) مــن(، وهــذا یفیــد اســتغراق الجــنس، الن ال مــن رجــل: فــالمراد نفــي ذلــك الجــنس، فانــك قلــت

  .)٣("استغراق النفي في جنس مجرورها
ال رجـل فـي : إن فـي الـدار رجـال، قیـل فـي نفیـه: إذا قیـل"ألنـه ) ان(وقد حمل عملها علـى 

لـذا فمـن حـق اسـمها أن . )٤("الدار، والعـرب یحملـون الشـيء علـى نقیضـه كمـا یحملونـه علـى نظیـره
جعلـت ومـا عملـت فیـه بمنزلـة اسـم واحـد ) "ال(ولكنـه بنـي لزومـا، الن  -فـردوهـو م–یكـون منصـوبا 

                                                
. الضـعیف او المتعـب: الكلیل"). رض"یعود على مالك االشتر " انه"الضمیر في . (٩: ١٥٦: ١٦شرح النهج  )٤(

  .حد السیف: الظبة
  .جمع رتج وهو الباب العظیم: االرتاج. ٤-٣: ٣٩٢: ٦شرح النهج  )١(
ابن الناقة إذا استكمل سنتین، ال یكون له ظهر قـوي فیركـب، یریـد تجنـب : ابن اللبون. ٢: ٨٢: ١٨شرح النهج )٢(

  .٢: ٨٢: ١٨/ ٦-٤: ٣٩٢: ٦شرح النهج : وینظر. الظالمین في الفتنة
  .١٣٥-١٣٤جواهر االدب  )٣(
  .٢٢٢: ٢االمالي الشجریة  )٤(



  

  

١٩٤

معنـــى "بنـــي لتضـــمنه : وقیـــل. )٥("ومـــا تعمـــل فیـــه فـــي موضـــع ابتـــداء) ال(و… خمســـة عشـــر: نحـــو
  .)٦()"من(الحرف الذي هو 

ــــى "ویبطــــل عملهــــا إذا تالهــــا اســــم معرفــــة   الن المعرفــــة ال تقــــع ههنــــا، ألنهــــا ال تــــدل عل
  .)٨(وعند ذلك یجب تكرارها. )٧("ع الواحد منها في موضع الجمیعالجنس، وال یق

  بطـل عملـها، ولـزم  -وان بالخبر–ویجب أن یلیها اسمها، فان فصل بینها وبینه 
  .)١(تكرارها

، وذهــب الكوفیــون )٢(ویــأتي اســمها مفــردا، فیبنــى علــى مــا ینصــب بــه، كمــا قــال البصــریون
الن المضــاف والمضــاف إلیــه "شــبیها بــه، فیكــون منصــوبا وقــد یــأتي مضــافا أو . )٣(الــى انــه معــرب

لكـان یـؤدي إلـى أن نجعـل ثـالث كلمـات بمنزلـة واحـدة، وهـذا ) ال(بمنزلة شيء واحد، فلـو بنینـا مـع 
. )٤("ال نظیر له في كالمهم، والمشبه للمضاف في امتناعه من التركیب حكمه حكـم المضـاف ألیـه

إال مفـــردا مبنیــا علـــى مــا ینصـــب بــه، ممـــا یجعلـــه  -لــنهجفـــي ا–النافیـــة للجــنس ) ال(ولــم یـــرد اســم 
  .األغلب حاال في اسمها

لقــد ذهــب الــدكتور مهــدي المخزومــي إلــى أن وظیفتهــا مقتصــرة علــى النفــي فقــط، إذ تنفــي 
وعـــزا عملهـــا إلـــى اختـــراع النحـــاة وتـــأثرهم بنصـــب مـــا . النســـبة المدركـــة بـــین المســـند والمســـند إلیـــه

  .)٥(بعدها
، ومـا جـاء كـذلك )٦(ا بعدها نكرة، ففي أعمالها خمسة اوجه ذكرهـا النحـاةوم) ال(وقد تكرر 

النافیــة للجــنس، ممــا یؤصــل : ، أي)إن(عمــل ) ال(كــان علــى الوجــه الــذي تعمــل فیــه  -فــي الــنهج–
  .عملها هذا، فیما لو استوفت شروط عملها

                                                
  .١٠٨، واللمع ٣٥٣: ١الكتاب : ، وینظر٣٤٥: ١الكتاب  )٥(
  .٢٢٣: ٢االمالي الشجریة  )٦(
  .٦٨تسهیل الفوائد : ، وینظر٣٥٧: ٤المقتضب  )٧(
  .٢٦٧: ١، ومغني اللبیب ٦٨، وتسهیل الفوائد ٢٥١اسرار العربیة : ینظر )٨(
، وشــرح ٦٩لجــامع الصــغیر فــي النحــو ، وا٦٨، وتســهیل الفوائــد ١٠٨، واللمــع ٣٥٦-٣٥٥: ١الكتــاب : ینظــر )١(

  .٦: ٢ابن عقیل 
  .٨: ٢، وشرح ابن عقیل ٦٩، والجامع الصغیر في النحو ٦٧تسهیل الفوائد : ینظر )٢(
  .١٣٩، وجواهر االدب ]٥٣مسألة [ ٣٦٦: ١، واالنصاف ٢٢٢: ٢االمالي الشجریة : ینظر )٣(
  .٢٥٢اسرار العربیة  )٤(
  .٢٥٢-٢٥١وتوجیه نقد : في النحو العربي: ینظر )٥(
-١٤١، وجواهر االدب ٨٠٧: ٢وما بعدها، والمقتصد  ١٠٨، واللمع ٣٩٣: ١االصول في النحو : ینظر )٦(

  .٦٨، وتسهیل الفوائد ١٤٢



  

  

١٩٥

كـر طرفیهـا مـن حیـث ذ -في النهج–النافیة للجنس ) ال(وقد وردت الجملة االسمیة منفیة بـ
  :على صورتین هما

  
  :خبرها مفرد مشتق نكرة مخصصة+ اسمها مفرد+ ال /األولى

  ):ع(موضعا، منها قوله ) ثالثة عشر(وردت في 
  .)٧()سبق يف العلو فال شيء أعلى منه، وقرب يف الدنو فال شيء اقرب منه(-١
  
  .)١()ال مال أعود من العقل وال وحدة أوحش من العجب(-٢

فــــي "شــــيء : (فــــي أربعــــة مواضــــع، وقــــد نفــــت فــــي كــــل منهــــا عــــن اســــمها )ال(فیمــــا مــــر 
  .على التوالي) اعلى، اقرب، أعود، أوحش: (حكم خبرها) ، مال، وحدة"موضعین

  :خبرها جار ومجرورا او ظرف+ اسمها مفرد+ ال /األخرى
ثالثـة : (موضع، جاء الخبـر جـارا ومجـرور فـي) اثني عشر ومائة: (وردت هذه الجملة في

  ):ع(موضع، منها قوله  )٢()ومائة
  .)٣()األول الذي ال غاية له فينتهي، وال آخر له فينقضي(-١

  .)٤()وان اخللق ال مقصر هلم عن القيامة(-٢

  .)٥()وال عقل كالتدبري وال كرم كالتقوى(-٣
غایـة، اخـر، مقصـر، عقـل، : (في خمسـة مواضـع، واسـمها فـي كـل منهـا هـو) ال(فیما مر 

) ال(وقـــد نفـــت . علـــى التـــوالي) ، لهـــم، كالتـــدبیر، كـــالتقوى"فـــي موضـــعین" لـــه: (، وخبرهـــا هـــو)كـــرم
  .مضمون كل جملة منها

مواضـــع، كـــان الظـــرف للزمـــان والمكـــان والمصـــاحبة فـــي ) تســـعة(وجـــاء الخبـــر ظرفـــا فـــي 
  ):ع(مواضع لكل منها، ومنها قوله ) ثالثة(

                                                
  ).هو اهللا تعالى. (٥: ٢١٦: ٣شرح النهج  )٧(
: ١٦/ ١ :١٧٠: ١٥شرح النهج : وینظر. الكبر والزهو: العجب. انفع: اعود. ٢: ٢٧٦: ١٨شرح النهج  )١(

٣- ٢: ٣٠١: ١٩/ ٨: ٢٧٦: ١٨/ ١٩: ٨٢.  
  ).٥م: (ینظر )٢(
  ).هو اهللا تعالى. (٤- ٣: ٦١: ٧شرح النهج  )٣(
  .المحبس، أي ال مستقر لهم دون القیامة فهم ذاهبون الیها: المقصر. ١: ٢٠١: ٩شرح النهج  )٤(
  .٣-٢: ٢٧٦: ١٨شرح النهج  )٥(



  

  

١٩٦

  .)٦()والظاهر فال شيء فوقه. …احلمد  األول فال شيء قبله(-١

  .)٧()فان الصرب من االميان كالرأس من اجلسد، وال خري يف جسد ال رأس معه(-٢
، "فــي موضــعین"شــيء :. (فــي ثالثــة مواضــع، واســمها فــي كــل منهــا هــو) ال(فــي النصــین 

وهـــو ) مـــع(وهـــو ظـــرف مكـــان، و) فـــوق(وهـــو ظـــرف زمـــان، و) قبـــل: (، وخبـــر كـــل منهـــا هـــو)رأس
  .ظرف للمصاحبة، على التوالي

  /احلذف
، أمـا خبرهـا فیكثـر مـا حذفـه فـي لهجـة أهـل الحجـاز، سـیما اذا )١(قلـیال) ال(ذف اسـم قد یح

  .)٢(كان معلوما، وال یظهر مطلقا في لهجة تمیم
علـى الصـور  -فـي الـنهج–النافیـة للجـنس ) ال(وقد ورد الحذف في ركنـي الجملـة المنفیـة بــ

  :اآلتیة
  :خبرها جار ومجرور+ اسمها محذوف+ ال /األولى

  ):ع(هو قوله )واحد(موضع  وردت في
  .)٣()وذلك أمر غبت عنه، فال عليك(

) بــــأس: (مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن اســــمها المحــــذوف وتقــــدیره) ال(فــــي الــــنص نفــــت 
  ).علیك: (وخبرها

  :خبرها محذوف+ اسمها مفرد نكرة او نكرة مخصصة+ ال /الثانیة
  ):ع(موضعا، منها قوله ) أحد عشر(وردت في  

  .)٤()بصرة عند ذلك من جيش من نقم ا ال رهج له وال حسفويل لك يا (-١

  .)٥()أقمت لكم على سنن احلق يف جواد املضلة حيث تلتقون وال دليل(-٢

  .)٦()فإمنا أنا وانتم عبيد مملوكون لرب ال رب غريه(-٣

                                                
  .٤: ١٥٨: ١٥/ ٤-٣: ٦٧: ٧/ ٣: ٣٤٥: ٦هج شرح الن: وینظر. ٤- ٣: ٦٧: ٧شرح النهج  )٦(
  .٦: ٢٣٢: ١٨شرح النهج : وینظر. ٥: ٢٣٢: ١٨شرح النهج  )٧(
  .٦٧، وتسهیل الفوائد ٤٦: ٢و ٣٥٤و ٢٧٣: ١الكتاب : ینظر )١(
  .٢٥٥- ٢٥٤، ولهجة تمیم ٦٧، وتسهیل الفوائد ١٠٧: ١، وشرح المفصل ٨٠٠: ٢المقتصد : ینظر )٢(
  ).١٩١(في الصفحة ) ٧(الهامش : ینظر. ٧ :٢٥٠: ١٧شرح النهج  )٣(
  .الغبار: النهج. ٢: ١٠٣: ٧شرح النهج  )٤(
  .جمع جادة: الجواد. الطریقة الواضحة الجلیة: السنن. ٨: ٢٠٧: ١شرح النهج  )٥(



  

  

١٩٧

حـس، دلیـل، : (في ثالثة مواضع، مضمون الجملـة المؤلفـة مـن اسـمها) ال(في أعاله نفت 
) ٣(فــي الــنص ) غیــر(، أمــا )لــه،لكم، موجــود: (ا المحــذوف فــي كــل منهــا وتقــدیره هــووخبرهــ) رب

واسـمها، ) ال(، وقد جاءت هذه الصفة مرفوعـة حمـال علـى موضـع )رب(وهو ) ال(فهو صفة السم 
  .)٧(فمحلهما الرفع باالبتداء

  .خبرها محذوف+ اسمها معرفة بمنزلة النكرة+ ال /الثالثة
) ال(ألنـه ال یجـوز لـك ان تعمــل … ة وال ابـا حســن، تجعلـه نكـرةوتقـول قضـی: "قـال سـیبویه

نمــا تعملهــا فــي النكــرة، فــإذا جعلــت . فــي معرفــة ، وعلــم )ال(نكــرة حســن لــك ان تعمــل ) أبــا حســن(وإ
  .)١("المخاطب انه قد دخل في هؤالء المنكورین علي وانه قد غیب عنها

  ):ع(ه ، هما قول)موضعین(في  -في النهج–وقد وردت هذه الجملة 
ــة     ( ــرونكم إال املقارع ــار ينص ــاجرين وال أنص ــل وال مه ــل وال ميكائي ــم ال جربائي ث

  .)٢()بالسيف
معرفـــة فـــي موضـــعین، وكـــل منهمـــا فـــي حكـــم النكـــرة، الشـــتهار ) ال(فـــي الـــنص ورد اســـم 

، وخبــــر كــــل منهــــا )ال ناصــــر وال معــــین: (أي. بالنصــــرة والعــــون لمــــن أمــــرا لــــه بــــذلك" ع"الملكــــین 
وهـذا الـنص . في كل منهما مضمون الجملـة) ال(في الموضعین، وقد نفت ) لكم: (محذوف وتقدیره

  .شاهد نثري آخر یضاف إلى الشاهد المشهور الذي ذكره سیبویه
  :الت

) ال(إنهـا زیـادة لحقـت ): التـاء(، وقیل فـي هـذه )٣()لیس(حرف نفي محمول في عمله على 
: ، وقیــل)٤(د فتحــت كراهــة التقــاء ســاكنین، وقــ)ربــت وثمــت: (فقیــل) رب وثــم(للتأنیــث، كمــا لحقــت 

  .)٦(اآلرامیة) Lait(، فیما رجح الدكتور مهدي المخزومي، انها تعریب كلمة )٥(هي للمبالغة

                                                                                                                                       
  ).٦م: (وینظر. ٣: ١٠٢: ١١شرح النهج  )٦(
  .١٧٠قطر الندى  ، وشرح٦٨، وتسهیل الفوائد ٨٠١: ٢، والمقتصد ٣٥١: ١الكتاب : ینظر )٧(
  .٣٥٥: ١الكتاب  )١(
خاطب به من لم یسلموا اال بالسنتهم، وارادوا اللجوء الى غیر . (١: ١٨٠-١٩: ١٧٩: ١٣شرح النهج  )٢(

  ).االسالم
، ١٠٩: ١، وشرح المفصل ٢٠٩: ٢، وامالء ما من به الرحمن ١٢٥، ولمع االدلة ٢٨: ١الكتاب : ینظر )٣(

  .٣١٩: ١وشرح ابن عقیل 
  .١٤٤، وجواهر االدب ٢٠٩- ٢٠٨: ٢امالء ما من به الرحمن : ینظر )٤(
  .١٤٧، وشرح قطر الندى ١٠٩: ١شرح المفصل : ینظر )٥(
  .٢٠٥اعماله ومنهجه : الخلیل بن احمد: ینظر )٦(



  

  

١٩٨

، وال یـــرد بعـــدها إال أحـــد معمولیهـــا، واالكثـــر انـــه )٧()الحـــین(إال فـــي لفـــظ ) الت(وال تعمـــل 
  .)١٠(تأتي وما بعدها مخفوض بها ، وقد ذكر الفراء أنها قد)٩(، وقلما یذكر اسمها)٨(خبرها

  ):ع(منمها قوله ) موضعین(في  -في النهج–وقد وردت نافیة للجملة االسمیة 
  .)١()وقد أدبرت احليلة وأقبلت الغيلة، والت حني مناص(

ــــة المؤلفــــة مــــن اســــمها المحــــذوف وتقــــدیره هــــو) الت(فــــي الــــنص نفــــت  : مضــــمون الجمل
  ).لیس الحین حین هرب أو فرار: (والمعنى، )حین: (، وخبرها المذكور وهو)الحین(

مــن الــنهج، یوجــه قـــول ) موضــعین(نافیــة لمضــمون الجملــة االســمیة فـــي ) الت(ان ورود 
وهـــي نـــادرة ال تكـــاد أن توجـــد إال فـــي : "برجشتراســـر، توجیهـــا جدیـــدا، اذ قـــال: المستشـــرق االلمـــاني

  .)٢("القرآن الكریم وبعض الشعر العتیق

  
  :املنفية اجلملة الفعلية/ ثانيا

ثمـة أدوات نفــي مشـتركة بــین الجملتـین االســمیة والفعلیـة، وأدوات مختصــة بالجملـة الفعلیــة 
  .من دون االسمیة
) لـــم: (، ومـــن الضـــرب الثـــاني)ال(و) مـــا: (مـــن الضـــرب األول هـــو -فـــي الـــنهج–والـــوارد 

  ).لن(و) لما(و
  :ما

مســتفادة مــن "الــزمن ، وداللتــه علــى )٣("لقــد فعــل"حــرف یــدخل علــى الفعــل الماضــي فینفــي 
هـو فـي : هـو یفعـل، أي"، ویدخل على الفعل المضارع فینفـي )٤("الدالة على الماضي) فعل(صیغة 

  .)٦(وقد یراد به النفي في المستقبل. )٥("حال فعل

                                                
  .١٤٧، وشرح قطر الندى ٥٥، وتقریب المقرب ٢٨: ١الكتاب : ینظر )٧(
  .١٠٩: ١وشرح المفصل ، ١٤٤، وجواهر االدب ٢٨: ١الكتاب : ینظر )٨(
  .٢٠٩: ٢، وامالء ما من به الرحمن ٣١٢: ٢، والبیان في غریب اعراب القرآن ٢٨: ١الكتاب : ینظر )٩(
  .٣٩٧: ٢معاني القرآن : ینظر )١٠(
شــرح الــنهج : وینظــر. علــى غفلــة منــه: قتلــه غیلــة، أي: االغتیــال، یقــال: الغیلــة. ١٦: ١١٦: ١٣شــرح الــنهج  )١(

 : كــالم اهللا سـبحانه، كقولـه تعــالى -فـي هـذا الموضــع والموضـع االخـر–) ع(یغـایر كالمــه  ولـم.١٢: ١٦٨: ١٦
  ].٣/ ص[ وكم اهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا والت حني مناص

  .١٦٩رمضان عبد التواب . د: التطور النحوي للغة العربیة، برجشتراسر، اخرجه وصححه وعلق علیه )٢(
  .١٠٧: ٨رح المفصل ش: ، وینظر٤٦٠: ١الكتاب  )٣(



  

  

١٩٩

النافیــة ) مــا(لعــدم اختصاصــه بالجملــة الفعلیــة، كمــا كــان القیــاس فــي  -هنــا–وال عمــل لــه  
  .)٧(اختصاصها بها للجملة االسمیة اال تعمل لعدم

  
  :ال

بمعنــى : ، وقیــل)١()لــم(حــرف نفــي یــدخل علــى الفعــل الماضــي، واغلــب الظــن انــه بمعنــى 
ذا لــم تكــرر جــاء الفعــل الماضــي بعــدها بـــ)٣(، ویجــب تكرارهــا مــع الفعــل الماضــي)٢()مــا( معنــى "، وإ

مـا هـو وارد فـي ، فان لم تكرر، ولم یك ما بعدها مستقبال، اعتمدت علـى نفـي سـابق ك)٤("االستقبال
  .النهج

هـو یفعـل "ویدخل على الفعل المضارع فیكون وضعه لنفي الحدث في المسـتقبل ألنـه نفـي 
وتســتعمل "، )٦(، وال یجــب تكرارهــا مــع الفعــل المضــارع)٥("لــیفعلن] ونفــي. […ولــم یكــن الفعــل واقعــا

) ال(ثــر أنـــواع النافیـــة للمضــارع هـــي اك"، وتكــون )٧("مــع الفعــل اكثـــر ممــا تســـتعمل مــع االســـم) ال(
  .)٨("استعماال

  :لم
وهــي  )٩("تخـتص بأنهــا تنقـل المضـارع إلــى المضـي بعــد نفیـه، وتقلـب معنــاه إلیـه"وهـي أداة 

إنمـا : ، وقیـل)١١(، وتعمـل الجـزم فـي الفعـل المضـارع، فهـو إعـراب مخـتص بـه)١٠("فعل: "نفي قولهم
  .)١٢("ا دخلت علیه إلى ضدهالشرطیة لمشابهتها بقلب زمان م) ان(حمال على "عملت فیه الجزم 

                                                                                                                                       
  .٢٤٩نقد وتوجیه : في النحو العربي )٤(
  .١٠٧: ٨، وشرح المفصل ٣٠٦المفصل : ، وینظر٤٦٠: ١الكتاب  )٥(
  .١٥٩االزهیة : ینظر )٦(
  ).١٨٦(في الصفحة ) ٤(مضمون الهامش : ینظر )٧(
مصطفى السقا وابراهیم : تحـ، وفقه اللغة وسر العربیة، ابو منصور الثعالبي، ٩٠اعراب ثالثین سورة : ینظر )١(

  .١٠٨: ٨، وشرح المفصل ٩٣: ٥، واعراب القرآن للنحاس ٣٣٠االبیاري واحمد شلبي 
  .٢٧٥: ٢امالء ما من به الرحمن : ینظر )٢(
  .١١٨قواعد وتطبیق : ، وفي النحو العربي١٣٥، واحیاء النحو ٢٦٧: ١مغني اللبیب : ینظر )٣(
  .١٣٦احیاء النحو  )٤(
  .١٥٩، واالزهیة ٣٠٦المفصل : ، وینظر٤٦٠: ١الكتاب  )٥(
  .٢٦٩: ١مغني اللبیب : ینظر )٦(
  .١٣٤احیاء النحو  )٧(
  .١٣٥نفسه  )٨(
  .١٠٧: ٢، والمطالع السعیدة ٨٣، وشرح قطر الندى ١٤٩-١٤٨جواهر االدب : ، وینظر٢١١المرتجل  )٩(



  

  

٢٠٠

الفعـــل الماضـــي "إلـــى أن  -)لـــم(فـــي علـــة جزمـــه بعـــد –لقـــد ذهـــب الـــدكتور احمـــد الجـــواري 
  .)١٣("مبني، فلما دل الفعل المضارع على معناه قطعت عنه حركة األعراب، فهو إذن كالمبني

  :لما
الماضـي "تنفـي ، إال أنهـا )٢("قـد فعـل: "، وهـي تنفـي قـولهم)١()لـم(وعملهـا یشـبه تمامـا عمـل 

  .)٣("المتصل بزمان الحال
الدالــة ) مــا(واغلــب الظــن ان  )٤()"مــا(فــي األصــل، زیــدت علیهــا ) لــم(ألنهــا "وهــي مركبــة 

الدالــة علــى نفیــه وقلبــه إلــى ) لــم(علــى نفــي الفعــل المضــارع فــي الــزمن الحاضــر، وبعــد دمجهــا مــع 
، فیقتســم )٥(بــالزمن الحاضــر الداللــة علــى النفــي المتصــل) لمــا(الــزمن الماضــي، هــي التــي مكنــت 

ـــم(األول وهـــو : عملهـــا جـــزءان ، )مـــا(ویـــؤدي الجـــزم والنفـــي فـــي الـــزمن الماضـــي، والثـــاني وهـــو ) ل
  .ویؤدي إلى إیصال النفي إلى الزمن الحاضر

  .)٦(، تناولتها كتب النحو بالعرض)لم(وثمة فروق بینها وبین 
  :لن

ویعمــل فیــه النصــب، وهــو نفــي  ، ینفــي وقوعــه مســتقبال،)٧(حــرف مخــتص بالفعــل المضــارع
  .)٨(سیفعل او سوف یفعل: قولهم

ال ان، ولكـــــــنهم حـــــــذفوا لكثرتـــــــه فـــــــي : "وقـــــــد قـــــــال الخلیـــــــل بتركیبهـــــــا، وعنـــــــده ان اصـــــــلها
، واغلـب الظـن أنهـا )١٠(، والـى هـذا ذهـب بعـض المحـدثین)٩("وجعلت بمنزلة حرف واحد.…كالمهم

  .)١١(بسیطة، كما قال سیبویه وبعض النحاة

                                                                                                                                       
  .٤١: ٧، وشرح المفصل ٣٠٧المفصل : ، وینظر٤٦٠: ١الكتاب  )١٠(
  .١٤٨، وجواهر االدب ٤٠٩: ١الكتاب : ینظر )١١(
  .١٤٨جواهر االدب  )١٢(
  .٤٩نحو الفعل  )١٣(
  .٤١-٤٠: ٧، وشرح المفصل ٤٠٩: ١الكتاب : ینظر )١(
  .٤٦٠: ١الكتاب  )٢(
  .٩٨، واالعراب عن قواعد االعراب ٢٣٥تسهیل الفوائد : ، وینظر٤٧١: ١المقرب  )٣(
  .٢٥٤نقد وتوجیه : ، وفي النحو العربي١١٠: ٨ شرح المفصل: ، وینظر٢١٣المرتجل  )٤(
  .٣٠٧: ٢الكتاب : ینظر )٥(
-١٠٤، وشرح العوامل، محمد عبد الحسین القزویني ٨٤- ٨٣، وشرح قطر الندى ٢١٤المرتجل : ینظر )٦(

١٠٦.  
  .٤٠٧: ١الكتاب : ینظر )٧(
  .٢٦١: ١، والمقرب ١١٢-١١١: ٨، وشرح المفصل ٤٦٠: ١الكتاب : ینظر )٨(



  

  

٢٠١

، واختصاصها بـه مـن بـین )لن(و) لما(و) لم(راد الفعل المضارع بالحروف النافیة ولعل انف
  .األسباب التي أدت إلى إعرابه، كما اختصت األسماء بعوامل من دون األفعال

موضـع، موزعــة ) واحـد وثمــانین والـف(فـي  -فـي الــنهج–وقـد جـاءت الجملـة الفعلیــة منفیـة 
  :على النحو اآلتي

  
  :فعل التام المبني للمعلومالجملة ذات ال/ أوال

  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ
  ):ما(منفیة بـ

ثالثــة : (موضــعا، جــاء فعلهــا بصــیغة الماضــي فــي) ســتة عشــر: (وردت هــذه الجملــة فــي
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ثالثة: (موضعا، وبصیغة المضارع في )١()عشر

  .)٢()ما زنى غيور قط(-١

  .)٣()ما عال من اقتصد(-٢

  .)٤()ينجو من املوت من خافه فما(-٣
مـــن ) زنى،عـــال، ینجــو: (مواضـــع، وقــد نفـــت وقــوع األحــداث) ثالثــة(فــي ) مـــا(فیمــا ســبق 
  .على التوالي) في موضعین" الموصولة"غیور، من : (فاعل كل منها وهو

  ):ال(منفیة بـ 
  ):ع(موضعا، منها قوله ) أحد عشر: (وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في

  .)٥()وال وقع حكم جهلته فأستشريكما. …م احتج إىل رأيكمافل(-١

  .)٦()فلم يهن ما بناه وال ضعف ما قواه(-٢
                                                                                                                                       

-١٥٠، وجـــواهر االدب ٢٠٢، والمرتجـــل ٣٠٥-٣٠٤: ١ســـر صـــناعة االعـــراب : ، وینظـــر٤٠٧: ١لكتـــاب ا )٩(
١٥١.  

  .٢٥٦نقد وتوجیه : ، وفي النحو العربي١١٩التطور النحوي للغة العربیة : ینظر )١٠(
  .٢٢٩، وتسهیل الفوائد ١٥١-١٥٠، وجواهر االدب ٢٠٢، والمرتجل ٤٠٧: ١الكتاب : ینظر )١١(
  ).٧م : (ینظر )١(
  .٢: ٢١١: ١٩شرح النهج  )٢(
  .٢: ٣٣٨: ١٨شرح النهج  )٣(
  .٣-١: ١٦٣: ١٣/ ٤-٣: ٣١٢: ٢شرح النهج : وینظر. ٦: ٢٩٨: ٢شرح النهج  )٤(
  )طلحة والزبیر: المخاطبان هما. (١٠: ٧: ١١شرح النهج  )٥(



  

  

٢٠٢

علـى ") الموصـولة"حكـم، مـا : (، وفاعل كل منهما هو)وقع، ضعف: (في النصین الفعالن
  .حدوث كل منهما من فاعله) ال(وقد نفت . التوالي

موضــع،  )١()ثمانیــة وعشــرین ومــائتي( :ووردت هــذه الجملــة وفعلهــا بصــیغة المضــارع فــي
  ):ع(منها قوله 
فحينئذ ال يطيش السهم وال … وان علي من ا جنة حصينة، فإذا جاء يومي انفرجت عين(-١

  .)٢()يربأ الكلم

  .)٣()وسراجا ال خيبو توقده… ثم انزل عليه الكتاب نورا(-٢

  .)٤()"ص"ا على املوت لئال ينقطع هبما نسل رسول … فإنين انفس هبذين(-٣

٤-) ٥()ناطق ال يعيا لسانه -بني أظهركم-وكتاب ا(.  
یطـیش، یبـرأ، یخبـو، ینقطـع، : (في خمسة مواضع، وقد نفـت أحكـام األفعـال) ال(فیما مر  

علـــى التـــوالي، وبهـــذا انتفـــى ) الســـهم، الكلـــم، توقـــد، نســـل، لســـان: (عـــن فاعـــل كـــل منهـــا وهـــو) یعیـــا
  .مضمون كل جملة منها

ـــة الفعلیـــة ان ورود ا ـــة جـــدا ) ال(منفیـــة بــــ -هنـــا–لجمل وفعلهـــا بصـــیغة الماضـــي بنســـبة قلیل
مـع ) ال(فـي شـأن  -المـذكور آنفـا–موازنة مع صـیغة المضـارع یسـند رأي األسـتاذ إبـراهیم مصـطفى 

  .)٦(الجملة الفعلیة
  

  ):لم(منفیة بـ
  :)ع(موضع، منها قوله  )٧()اثنین ومائة: (في) لم(وردت هذه الجملة منفیة بـ

  .)٨()مل يقرب من األشياء بالتصاق(-١

                                                                                                                                       
  ).٨م: (وینظر). هو اهللا تعالى( ١٢-١١: ٨٧: ١٣شرح النهج  )٦(
  ).٩م: (ینظر )١(
  .الجرح: الوقایة، الكلم: الجنة. ٤-٣: ١٣٢: ٥شرح النهج  )٢(
  .٨: ١٩٤: ١٠شرح النهج  )٣(
  ".ع"اشارة الى الحسن والحسین : هذان. اضن وابخل: انفس. ٥-٤: ٢٥: ١١شرح النهج  )٤(
  .١٥: ٢٧٣: ٨شرح النهج  )٥(
  ).٢٠٠(في الصفحة ) ٨(مضمون الهامش : ینظر )٦(
  ).١٠م: (ینظر )٧(
  ).هو اهللا تعالى. (٨: ٢٥٢: ٩النهج  شرح )٨(



  

  

٢٠٣

  .)٩()ومل تغض رغباهتم فيخالفوا عن رجاء رهبم(-٢

  .)١()وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما مل تغبوا عنه(-٣

  .)٢()مل ميهدوا يف سالمة األبدان(-٤
) یقــرب، تغــض، تغــب، یمهــد: (فــي أربعــة مواضــع، وقــد نفــت أحكــام األفعــال) لــم(فیمــا مــر 

فـــي " الـــواو"مســـتترا، رغبـــات، ضـــمیر الجماعـــة " هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (كـــل منهـــا وهـــو عـــن فاعـــل
  .على التوالي، وبهذا النفي انتفى مضمون كل جملة منها) موضعین

  ):لما(منفیة بـ 
  ):ع(هو قوله ) واحد(في موضع ) لما(وردت هذه الجملة منفیة بـ

  .)٣()هلا جناحان ملا يرقا فينشقا(
ضــمیر االثنــین (عــن أن یتصــف بــه فاعلــه ) یــرق: (فــت حكــم الفعــلوقــد ن) لمــا(فــي الــنص 

  ").األلف"
  ):لن(منفیة بـ

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ستة: (في) لن(ورد هذه الجملة منفیة بـ
  .)٤()اهنم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك(-١

  .)٥()ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أخربكم عنه(-٢
عـن ان یتصـف بكـل ) یزول ، ینطق: (موضعین، وقد نفت حكم الفعلین في) لن(فیما مر 
  .على التوالي) مستترا" هو"، ضمیر المفرد "الواو"ضمیر الجماعة : (منهما فاعله وهو

  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعول به واحد-ب
  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعولھ بنفسھ/ األولى

  ):ما(منفیة بـ 

                                                
  .لم تتضاءل ولم تغب: لم تغض"). ع"هم المالئكة . (١٤-١٣: ٤٢٤: ٦شرح النهج )٩(
تفرق طاقاته وانحالل فتله، وهو مجاز : انتشار الحبل). المخاطبون هم اهل البصرة. (٦: ٣: ١٦شرح النهج  )١(

  .جهله: غبا عنه. عن التفرق
  .لم یبسط لهم البقاء: لم یمهدوا). هم الماضون فبقت احوالهم عبرا. (١٩ :٢٥٧: ٦شرح النهج  )٢(
  ).یعود على الخفاش" لها"الضمیر في . (٤-٣: ١٨٢: ٩شرح النهج  )٣(
  .متتابع متوال: دراك). قاله الصحابه في ساحة الحرب في شأن االعداء. (٨: ٧: ٨شرح النهج  )٤(
  .٤: ٦٤: ١٧/ ١: ١١٦: ١٠/ ٣: ٤٩: ٩النهج شرح : وینظر. ٥-٤: ٢١٧: ٩شرح النهج  )٥(



  

  

٢٠٤

 )١()خمســـة عشـــر: (موضـــعا، جـــاء فعلهـــا بصـــیغة الماضـــي فـــي) ســـتة عشـــر: (وردت فـــي
  ):ع(، منها قوله )واحد(موضع : موضعا، وبصیغة المضارع في

  .)٢()وما سبقناك إىل شيء فنخربك عنه(-١

  .)٣()وما ابتلى ا احدا مبثل اإلمالء له(-٢

  .)٤()ما اعرف شيئا جتهله(-٣
نفـــت مضـــمون ثـــالث جمـــل مؤلفـــة كـــل منهـــا مـــن فـــي ثالثـــة مواضـــع، وقـــد ) مـــا(فیمـــا مـــر 

، ضــمیر المــتكلم "اهللا"، لفــظ الجاللــة "نــا"ضــمیر المتكلمــین : (وفاعلــه) ســبق، ابتلــى، اعــرف: (الفعــل
  .على التوالي) ، احدا، شیئا"الكاف"ضمیر المخاطب (، ومفعوله )مستترا" أنا"

  ):ال(منفیة بـ 
وضـع، جـاء فعلهـا بصـیغة الماضـي فـي م )٥()أربعـة وثالثـین ومائـة(وردت هذه الجملة فـي 

  ):ع(مواضع، منها قوله ) عشرة(
وال تركت هلم استكانة اإلجالل نصـيبا يف تعظـيم   . …ومل يتوهلم اإلعجاب(-١
  .)٦()حسناهتم

  .)٧()مل ختلق اخللق لوحشة وال استعملتهم ملنفعة(-٢
: فعــلفــي موضــعین، وقــد نفــت مضــمون جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن ال) ال(فیمــا ســبق 

نصـیبا، ضـمیر الجماعـة : (، ومفعولـه")التـاء"استكانة، ضمیر المخاطب : (، وفاعله)ترك، استعمل(
  .على التوالي") هم"

موضــع، منهــا ) أربعــة وعشــرین ومائــة: (ووردت هــذه الجملــة وفعلهــا بصــیغة المضــارع فــي
  ):ع(قوله 

  .)١()احلمد  الذي ال تواري عنه مساء مساء(-١

                                                
  ).١١م: (ینظر )١(
  ").رض"المخاطب هو عثمان بن عفان . (٧: ٢٦١: ٩شرح النهج  )٢(
  .٣: ١٠٣: ١٩شرح النهج : وقد تكررت في. االمهال: االمالء له. ٣: ٢٨١: ١٨شرح النهج  )٣(
  ").رض"المخاطب هو عثمان بن عفان . (٦: ٢٦١: ٩شرح النهج  )٤(
  ).١٢م : (ینظر )٥(
  ").ع"هم المالئكة . (١٣-١١: ٤٢٤: ٦شرح النهج  )٦(
  .٨: ١٩٤: ٧شرح النهج  )٧(



  

  

٢٠٥

يرهبها الزراع يف زرعهم، وال يسـتطيعون ذهبـا ولـو    …  اجلرادةوان شئت قلت يف(-٢
  .)٢()اجلبوا جبمعهم

  .)٣()كما يرزقهم وال يرونه): (ع(كیف یحاسبهم وال یرونه؟ فقال : قیل-٣

  .)٤()ال يرزق نفسه وال يدفع حتفه(-٤
فــي خمســة مواضــع، علــى خمــس جمــل فنفــت مضــمون كــل منهــا، ) ال(فیمــا مــر ســلطت 

ســــماًء، ضــــمیر : (وفاعلــــه) تــــواري، یســــتطیع، یــــرى، یــــرزق، یــــدفع: (مــــن الفعــــل وكــــل منهــــا مؤلــــف
ســماء، ذب، : (ومفعولــه) مســتترا فــي موضــعین" هــو"فــي موضــعین، ضــمیر المفــرد " الــواو"الجماعــة 

  .على التوالي) ، نفس، حتف"الهاء"ضمیر المفرد 
  

  ):لم(منفیة بـ
  ):ع(ها قوله موضعا، من )٥()ثمانیة وثمانین: (ووردت هذه الجملة في

ــن ان    (-١ ــذكم مـ ــيكم ومل يعـ ــور علـ ــن ان جيـ ــاذكم مـ ــد اعـ ــاس ان ا قـ ــا النـ ايهـ
  .)٦()يبتليكم

  .)٧()فان ا سبحانه مل يعظ احدا مبثل هذا القرآن(-٢

ولعرفوا اهنم مل يعبدوك حق . …لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك حلقروا اعماهلم(-٣
  .)٨()عبادتك ومل يطيعوك حق طاعتك

فــي أربعــة مواضــع، وقــد نفــت مضــمون أربــع جمــل، مؤلفــة كــل منهــا مــن ) لــم(ســبق  فیمــا
مســـتترا فـــي موضـــعین، ضـــمیر " هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (، وفاعلـــه)یعـــذ، یعـــظ، یعبـــد، یطیـــع: (الفعـــل

                                                                                                                                       
  .ال تخفي: ال تواري. ٣: ٣٠٤: ٩شرح النهج  )١(
  .طردها ومنعها: ذبها. یخاف: یرهب. ٣-٢: ٦٦-١٩: ٦٥: ١٣شرح النهج  )٢(
  ).ود على الخلقیع" یحاسبهم"الضمیر البارز في . (٤: ٢٠٦: ١٩شرح النهج  )٣(
  ).في حق ابن ادم. (٤-٣: ١٥٠: ٢٠شرح النهج  )٤(
  ).١٣م: (ینظر )٥(
  .٦-٥: ١١٠: ٧شرح النهج  )٦(
  .١٥: ٣١: ١٠شرح النهج  )٧(
  .١١-١٠: ٢٠٠: ٧شرح النهج  )٨(



  

  

٢٠٦

، احـــدا، ضــــمیر "الكــــاف"ضـــمیر جماعــــة المخـــاطبین : (ومفعولــــه) فــــي موضـــعین" الـــواو"الجماعـــة 
  .التواليعلى ) في موضعین" الكاف"المخاطب 

  ):لن(منفیة بـ
  ):ع(مواضع، منها قوله  )١()عشرة: (وردت هذه الجملة في

  .)٢()واعلموا انكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه(-١

  .)٣()مبلغ نظري لك -وإن اجتهدت–وانك لن تبلغ يف النظر لنفسك (-٢
: فاعلــــهمــــن ) تعــــرف، تبلـــغ(فــــي موضــــعین، وقـــد نفــــت وقـــوع الحــــدث ) لـــن(فـــي النصــــین 

علـــى ) الرشـــد، مبلـــغ: (علـــى مفعولـــه). مســـتترا" انـــت"، ضـــمیر المخاطـــب "الـــواو"ضـــمیر الجماعـــة (
  .التوالي

  
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة/ األخرى

  :الفعل متعد إلى مفعولھ بوساطة تضعیف عینھ-١
  ):ال(منفیة بـ

، )واحـد(الماضـي فـي موضـع  مواضـع، جـاء فعلهـا بصـیغة) أربعـة(وردت هـذه الجملـة فـي 
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وبصیغة المضارع في 

قبح ا مصقلة، فعل فعل السادات وفر فرار العبيد، فما انطق مادحه حتى اسكته وال (-١
  .)٤()صدق واصفه حتى بكته

  .)١()فان ا ال يضيع اولياءه(-٢
صــدق، (كــل منهمــا مــن الفعــل  فــي موضــعین، مضــمون جملتـین تألفــت) ال(فیمـا مــر نفــت 

علــى ) واصــف، اولیــاء: (فــي الموضــعین، ومفعولــه) مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) یضــیع
  .التوالي

                                                
  ).١٤م : (ینظر )١(
  .١١: ١٠٦: ٩شرح النهج  )٢(
  )."ع"المخاطب هو ابنه الحسن . (٦-٥: ٧٦: ١٦شرح النهج  )٣(
هو مصقلة بن هبیرة الشیباني، وكان قد ابتاع سبي بني ناجیة من عامل امیر ( ٦-٥: ١١٩: ٣شرح النهج  )٤(

مبالغة في : بكته). معقل بن قیس الریاحي، فلما طالبه االخیر بالمال، خاس به وهرب الى الشام" ع"المؤمنین 
  .لقیه بما یكره: بكته أي

  .٩: ١٢: ١٣/ ١٢: ١١١: ٢شرح النهج : وینظر. ٣: ٢٦٨: ١٩شرح النهج  )١(



  

  

٢٠٧

  ):لم(منفیة بـ 
  ):ع(مواضع، منها قوله ) اربعة(وردت هذه الجملة في 

  .)٢()من مل يقنط الناس من رمحة ا ومل يؤيسهم من روح ا… الفقيه(
یقـنط، (فـي موضـعین، مضـمون جملتـین تألفـت كـل منهمـا مـن الفعـل ) لـم(ت في الـنص نفـ

: فـي الموضـعین، ومفعولــه) مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (وفاعلـه -)قـنط، ایـس: (اصـلهما-) یـؤیس
  .على التوالي") هم"الناس، ضمیر الجماعة (

  :الفعل متعد الى مفعولھ بوساطة الھمزة -٢
  ):ما(منفیة بـ 

  ):ع(وفعلها بصیغة الماضي، في قوله ) واحد(في موضع وردت هذه الجملة 
  .)٣()فما انطق مادحه حتى أسكته(

 -)نطــــق: (أصـــله–) أنطـــق(مضـــمون الجملــــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) مـــا(فـــي الـــنص نفـــت 
ا" هو"ضمیر المفرد (وفاعله    ).مادح: (، ومفعوله)مستترً

  ):ال(منفیة بـ 
، )واحـد(هـا بصـیغة الماضـي فـي موضـع مواضع، جـاء فعل) تسعة: (وردت هذه الجملة في

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثمانیة: (وبصیغة المضارع في
  .)٤()ما أثر ذلك يف جوده وال أنفد سعة ما عنده… ولو وهب ما تنفست عنه معادن اجلبال ( - ١

  .)١()وال يضعف عقداً أعتقده لك( - ٢

  .)٢()ال يسعد باكيا( - ٣
مون ثــالث جمــل تألفــت كــل منهــا مـــن فــي ثالثــة مواضــع، وقــد نفـــت مضــ) ال(فیمــا ســبق 

" هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (وفاعلـــه -)نفـــد، ضـــعف، ســـعد: (وأصـــلها -)أنفـــد، یضـــعف، یســـعد: (الفعـــل
ا ا،: (في المواضع الثالثة، ومفعوله) مستترً   .على التوالي ) سعة، عقًدا، باكیً

  ):لم(منفیة بـ 
                                                

: ١٨/ ٤: ١٠٣: ٨شرح النهج : وینظر. رحمته: روح اهللا. ایس او یئس: قنط. ٢: ٢٤٣: ١٨شرح النهج  )٢(
٣: ٢٤٣.  

  .٦-٥: ١١٩: ٣شرح النهج  )٣(
  ).١٥٣(في الصفحة ) ١(الهامش : ینظر. ٤-٢: ٤٠٢: ٦شرح النهج  )٤(
  ).باختیار كاتب فیه هذه الصفة" رض"له على مصر مالك االشتر یوصي عام. (١٣: ٧٥: ١٧شرح النهج  )١(
  ).١٥م: (وینظر). في شأن المرء بعد وفاته. (١٥: ٢٠١: ٧شرح النهج  )٢(



  

  

٢٠٨

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثمانیة(وردت هذه الجملة في 
  .)٣()ل ا سبحانه خلقه من نيب مرسل أو كتاب منزل أو حجة الزمةومل خي(-١
ا من دینه(-٢   .)٤()فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فانه لم یخف عنكم شیئً

یخــل، : (فــي موضــعین مضــمون جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل) لــم(فیمــا مــر نفــت 
ا" هــــو"، ضــــمیر المفــــرد "هللاأ"لفــــظ الجاللــــة : (وفاعلــــه -)خــــال، خفــــي: (وأصــــلهما-) یخــــف ، )مســــتترً

ا: (ومفعوله   .على التوالي ) خلق، شیئً
ین -٣ زة والس ادة الھم اطة زی ھ بوس ى مفعول د ال ل متع الفع
  :والتاء 

  ):ال(منفیة بـ 
، مناصــفة فــي صــیغة الفعــل بــین الماضــي والمضــارع، )موضــعین(وردت هــذه الجملــة فــي 

  ):ع(في قوله 
  .)٥()تحدثت نبياما أستبد لت دينا وال أس( -١

  .)٦()ال يرضون من أعماهلم القليل، وال يستكثرون الكثري(-٢
  :في موضعین، وقد نفت مضمون جملتین تألفت كل منهما من الفعل) ال(فیما مر 

، ضـمیر "التـاء"ضـمیر المـتكلم : (وفاعله -)حدث، كثر: (وأصلهما-) أستحدث، یستكثر( 
ا،الك: (، ومفعوله")الواو"الجماعة    .على التوالي) ثیرنبیً

  ):لم(منفیة بـ 
  ):ع(،منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة في 

  .)١()مل يستعظموا ما مضى من أعماهلم(
ـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) لـــم(فـــي الـــنص الســـابق نفـــت  وأصـــله -) یســـتعظم(مضـــمون الجمل

  ").الموصولة"ما (ومفعوله ") الواو"ضمیر الجماعة (وفاعله  -)عظم(
  :د الى مفعولھ بوساطة نزع الخافضالفعل متع-٤

  ):ال(منفیة بـ 
                                                

  .١٨: ١١٣: ١شرح النهج  )٣(
  ).١٦م: (وینظر. ١٧: ١١٥: ١٠شرح النهج  )٤(
  .١٦: ٧٩: ١٥شرح النهج  )٥(
  ).ینفي صفة المتق. (١٤: ١٣٣: ١٠شرح النهج  )٦(
  .٢: ١٣٠: ٩شرح النهج : وینظر"). ع"هم المالئكة . (٣: ٤٢٥: ٦شرح النهج  )١(



  

  

٢٠٩

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 
عامل يستعمل علمه وجاهل ال يستنكف أن يتعلم، وجواد : قوام الدين والدنيا بأربعة: يا جابر(

  .)٢()ال يبخل مبعروفه، وفقري ال يبيع اخرته بدنياه
ضـمیر : (وفاعلـه) یسـتنكف: (وقد نفت مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل) ال(في النص 

ا" هو"المفرد    ).عن أن یتعلم(، أي )عن: ( ، والخافض المنزوع هو)أن یتعلم(ومفعوله ) مستترً
  
  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعولين  -ج

ى ولین / األول ى مفع ھ ال دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :وخبر أصلھما مبتدأ

  ):ما(منفیة بـ 
  :ظن

هـو قولـه ) واحـد(وردت هذه الجملـة مصـدرة بهـذا الفعـل وهـو بصـیغة الماضـي فـي موضـع 
  ):ع(

  .)١()وما ظننت انك جتيب اىل طعام قوم عائلهم جمفو وغنيهم مدعو(
ضــمیر المــتكلم : (وفاعلــه) ظــن(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) مــا(فــي الــنص نفــت 

وخبرهــا الجملــة الفعلیــة ") الكــاف"ضــمیر المخاطــب : (واســمها) ان(ه اللــذین ســدت ، ومفعولیــ")التــاء"
  .مسدهما..) تجیب الى طعام(

  :رأى
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به وهو بصیغة المضارع في موضع 

  .)٢()، فما ارى احدا يشبههم منكم"ص"لقد رأيت اصحاب حممد (
ضـمیر المــتكلم : (، وفاعلـه)أرى(لــة المؤلفـة مـن الفعـل مضـمون الجم) مـا(فـي الـنص نفـت 

  .وهو جملة) یشبههم منكم: (وهو مفرد، والثاني) احدا(االول : ومفعولیه) مستترا" انا"

                                                
فـي  ومضمونه) ٦(الهامش : وینظر"). رض"هو جابر بن عبد اهللا االنصاري . (٥-٣: ٣٠٣: ١٩شرح النهج  )٢(

  ).٧٣(الصفحة 
" ع"البصـرة، وقـد بلغـه  المخاطب هو عثمان بن حنیف االنصاري عاملـه علـى. (٦-٥: ٢٠٥: ١٦شرح النهج  )١(

  ).انه دعي الى ولیمة فاجاب
  ").رض"یحث على اتباع اهل البیت والصحابة الكرام . (١: ٧٧: ٧شرح النهج  )٢(



  

  

٢١٠

  :جعل
  ):ع(هو قوله  ) واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به وهو بصیغة الماضي في موضع 

  .)٣()ا جعلهن موضعا لعرشهولوال اقرارهن له بالربوبية واذعاهنن له بالطواعية مل(
ضــمیر المفــرد (وفاعلــه ) جعــل(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) مــا(فــي الــنص نفــت 

  ).، موضعا"هن"ضمیر جماعة االناث : (ومفعولیه) مستترا" هو"
منفــي  -هنـا–، لـذا فـالجواب )٤(هنـا تـدل علـى امتنـاع وقـوع جوابهـا لوجـود شـرطها) لـوال(ان 

  .فالسموات هن موضع لعرشه سبحانه ولیس العكسشكال مثبت في المعنى، 
  ):ال(منفیة بـ 

  :علم
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به وهو بصیغة المضارع في موضع 

  .)١()ان الوفاء توأم الصدق، وال اعلم جنة اوقى منه(
كلم ضـمیر المـت: (وفاعلـه) اعلـم: (مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل) ال(في النص نفـت 

  ).جنة، اوقى: (ومفعولیه) مستترا" انا"
  :رأى

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة مصدرة به وهو بصیغة المضارع في 
فليس … امنا مثل من خرب الدنيا كمثل قوم سفر نباهبم منزل جديب فأموا منزال خصيبا(

  .)٢()جيدون لشيء من ذلك املا وال يرون نفقة فيه مغرما
ضـمیر الجماعـة : (وفاعلـه) یـرى: (مضمون الجملة المؤلفة من الفعـل) ال(نفت في النص 

  ).نفقة، مغرما: (ومفعولیه") الواو"
  

                                                
فــي ) ٧(الهـامش : ینظــر). یعـود علــى السـموات" اقــرارهن"الضـمیر المضــاف فـي . (١٧: ٨١: ١٠شـرح الــنهج  )٣(

  ).٤٤(الصفحة 
  .٢٠٩: ٣اوضح المسالك : ینظر )٤(
  .وقایة: جنة. ٣: ٣١٢: ٢شرح النهج  )١(
لـم یــوافقهم المقــام فیــه : نبــابهم. عرفهــا كمــا هــي بامتحـان احوالهــا: خبــر الـدنیا. ١٩-١٦: ٨٢: ١٦شـرح الــنهج  )٢(

: مغرمــا. مــا یعطــي مــن األمــوال علــى وجــه الخیــر: النفقــة. قصــدوا: امــوا. المقحــط الخیــر فیــه: الجــدیب. لوخامتــه
  . ١٧: ٢٨٣: ١شرح النهج : نظروی. خسارة: غرامة، أي



  

  

٢١١

  :حسب
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به وهو بصیغة المضارع في موضع  
  .)٣()ال حيسب العلم يف شيء مما انكره(

ضـمیر المفـرد : (وفاعلـه) یحسـب: (ن الفعلمضمون الجملة المؤلفة م) ال(في النص نفت 
  .وهو شبه جملة) في شيء(وهو مفرد، ) العلم: (ومفعولیه) مستترا" هو"

  :درى
اال وهــو ) ال(منفیــا بـــ -فــي الــنهج–، ولــم یــرد )٤(وهــو مــن أفعــال القلــوب الدالــة علــى الیقــین

مواضـع، منهـا قولـه  )اربعـة(معلق عن العمل في لفظ مفعولیه بسبب االستفهام، وقـد ورد كـذلك فـي 
  ):ع(

واملتحيز القائم يبهظه مقامه، ال يدري . …كاملستثقل النائم… وانك اذ حتاولين االمور(
  .)١()اله ما يأتي ام عليه؟

ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) یــدري(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) ال(فــي الــنص نفــت 
مــــا (الن مؤلفــــان مــــن المبتــــدأ المــــؤخر وهــــذان المفعــــو ). …الــــه مــــا یــــأتي: (ومفعولیــــه) مســــتترا" هــــو"
، وهمــا مســتقالن كجملــة بســبب االســتفهام بــالهمزة، وهــو الــذي منــع )لــه(وخبــره المقــدم ") الموصــولة"

  .)٢(الفعل العمل في لفظ كل منهما كمفعول، فعمل فیهما محال
  :رأى

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ستة(وردت هذه الجملة مصدرة به في 
من افردك بالتوحيد الذي هولك، ومل ير مستحقا هلذه احملامـد واملمـادح   اللهم وهذا مقام (-١

  .)٣()غريك

  .)٤()فلم اره يسعين دفعهم اليك وال اىل غريك(-٢

                                                
  ).في شان رجل مبغض وكله اهللا الى نفسه. (١٧-١٦: ٢٨٣: ١شرح النهج  )٣(
  .٢٨: ٢، وشرح ابن عقیل ٧١تسهیل الفوائد : ینظر )٤(
ثقیـل : تطلبهـا بالحیـل، المسـتثقل النـائم: تحاولني األمـور). المخاطب هو معاویة. (٥-٤: ٦٢: ١٨شرح النهج  )١(

یثقلـه ویشـق علیـه مـن : یبهضـه مقامـه. المتحیز في امره القائم في شكه ال یخطو الى قصده: حیر القائمالمت. النوم
  .٥: ٢٨: ١٠/ ١٦: ٢٠٩: ٩/ ١٣: ٢٨٣: ١شرح النهج : وینظر. الحیرة

  .٤٥٦: ٢، والبیان في غریب اعراب القرآن٧٥٣: ٢مشكل اعراب القرآن : ینظر )٢(
  .١٦-١٥: ٣١: ٧شرح النهج  )٣(



  

  

٢١٢

) یــر: (فــي موضــعین، مضــمون جملتــین، االولــى مؤلفــة مــن الفعــل) لــم(فــي مــا مــر نفــت 
، )أر(یــة مؤلفــة مــن الفعــل ، والثان)مســتحقا، غیــر: (ومفعولیــه) مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد (وفاعلــه 
  ).، یسعني دفعهم"الهاء"ضمیر المفرد (ومفعولیه ) مستترا" انا"ضمیر المتكلم (وفاعله 

یس / الثانیة ولین ل ى مفع دي بنفسھ إل الجملة ذات الفعل المتع
  :اصلھما مبتدأ وخبرا

  ):ال(منفیة بـ 
فـــي موضـــع  مـــن هـــذا الضـــرب جـــاءا بصـــیغة المضـــارع، -فـــي الـــنهج–والفعـــالن الـــواردان 

  :لكل منهما وهما) واحد(
  :اعطى

  ):ع(قال 
القبل منهم ما اطلب اليوم بعضه، … فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يرونين مقاما واحدا(

  .)١()فال يعطوننيه
ــــنص نفــــت  ــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل ) ال(فــــي ال ــــه) یعطــــي(مضــــمون الجمل ضــــمیر : (وفاعل

  ").الهاء"، ضمیر المفرد "الیاء"المتكلم ضمیر : (ومفعولیه") الواو"الجماعة 
  :سأل
  ):ع(قال 

فاصبح وجيها عند ا، ال يسأل ا … وعامل يف الدنيا ملا بعدها… الناس يف الدنيا عامالن(
  .)٢()حاجة فيمنعه

ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) یســأل(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) ال(فــي الــنص نفــت 
  ).، حاجة"اهللا"لفظ الجاللة : (ومفعولیه) مستترا" هو"

  ):لم(منفیة بـ 
  :اعطى

                                                                                                                                       
"). رض"المخاطب هو معاویـة، وقـد سـاله معاویـة ان یـدفع الیـه قتلـة عثمـان (، ١٧-١٦: ٤٧: ١٤شرح النهج  )٤(

  .٤-٣: ٢٧٥: ١٩/ ٣: ١٠٥: ١٦/ ٤: ١٣٧: ١٥شرح النهج : وینظر
  ).اشارة الى واقعة مؤلمة ستحل باعدائه: ذلك. (٩-٨: ٤٥: ٧شرح النهج  )١(
  .٦-٥، ٢: ١٥٧: ١٩شرح النهج  )٢(



  

  

٢١٣

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به في موضع 
  .)٣()ان استصعبت عليه نفسه فيما تكره مل يعطها سؤهلا فيما حتب(

ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) یعــط(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 
  ).، سؤل"الهاء"ضمیر المفردة : (یهومفعول) مستترا" هو"

  :منع
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة مصدرة به في 

وانت يف كنف سرته مقيم ويف سـعة فضـله متقلـب، فلـم مينعـك فضـله ومل يهتـك عنـك         (
  .)٤()سرته

ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) منــع(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 
  ).، فضل"الكاف"ضمیر المخاطب : (ومفعولیه) رامستت" هو"

  :اعار
  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به في موضع 

  .)١()قضم الدنيا قضما ومل يعرها طرفا(
ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) یعــر(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 

  ).، طرفا"ءالها"ضمیر المفردة : (ومفعولیه) مستترا" هو"
  

ة ا / الثالث ولین اولھم ى مفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  "بنفسھ وثانیھما بوساطة

اطة -أ اني بوس ول الث ى المفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :الھمزة

  ):ال(منفیة بـ 
  ):ع(وفعلها بصیغة الماضي في قوله ) واحد(وردت في موضع 

                                                
  ).في حال مؤمن متق(، ١١: ١٤٨: ١٠لنهج شرح ا )٣(
  .٩: ١١٢: ٨شرح النهج : ، وینظر)المخاطب هو األنسان( ٣-٢: ٢٣٩: ١١شرح النهج  )٤(
العین او تحریك : الطرف. كسر الشيء باسنانه: قضم") ص"هو نبینا أالكرم(، ٩-٨: ٢٣٢: ٩شرح النهج  )١(

  .الجفن



  

  

٢١٤

ليته اياها ملا خلى هلم العرصـة وال اهنـزهم   وقد اردت تولية مصر هاشم بن عتبة، ولو و(
  .)٢()الفرصة

: فاعلــه -)نهـز(واصــله -) انهـز(مضـمون الجملــة المؤلفـة مـن الفعــل ) ال(فـي الـنص نفــت 
  ).، الفرصة"هم"ضمیر الجماعة : (ومفعولیه) مستترا" هو"ضمیر المفرد (

اطة -ب اني بوس ول الث ى المفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :التضعیف

  ):ال(نفیة بـ م
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة المضارع في موضع 

  .)١()ال يكلفونك طلبهم يف بر وال حبر(
 -)كلـــف: (واصـــله-) یكلـــف(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) ال(فـــي الـــنص نفـــت 

  ).، طلب"الكاف"ضمیر المخاطب : (ومفعولیه") الواو"ضمیر الجماعة : (وفاعله
  ):لم(نفیة بـ م

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)٢()ومسى تركهم التعمق عما مل يكلفهم البحث عنه رسوخا(

ضـمیر : (، وفاعلـه)یكلـف(مضمون الجملة المؤلفة مـن الفعـل ) لم(في النص السابق نفت 
  ).، البحث"هم"ضمیر الجماعة : (ومفعولیه) مستترا" هو"المفرد 

  /التأخريالتقديم و
-واركانهــا  -فــي الــنهج–جــاءت الجملــة الفعلیــة المنفیــة ذات الفعــل التــام المبنــي للمعلــوم 

  :خالف الترتیب، وعلى النحو االتي -باستثناء الجملة ذات الفعل الالزم
  

  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعول به واحد/ اوال

                                                
لما : عرصة مصر، أي: كل بقعة واسعة بین الدور، والمراد: ةالعرص. ترك: خلى. ٤- ٣: ٥٣: ٦شرح النهج  )٢(

  .اغنمهم إیاها: أنهزهم الفرصة. ترك لهم مجاًال للمغالبة
الّ طلبوه (، ١٨: ٤٨: ١٤شرح النهج  )١( المخاطب هو معاویة وقد حثه األمام على ترك المطالبة بقتلة عثمان، وإ

  .٥٥٠-٥٤٩) كلف(مادة " األمر وكلف به إذا تكلفهكلف : "جاء في اساس البالغة). ولم یكلفوه طلبهم
یعود على الراسخین " تركهم: "والضمیر المضاف في. المسمى هو اهللا تعالى. (٢-١: ٤٠٤: ٦شرح النهج  )٢(

  ).في العلم



  

  

١٥

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه الى مفعوله-أ
  

  :الفاعل+ المفعول به+ الفعل+ اداة النفي/ رة االولىالصو
  ):ما(منفیة بـ 

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ستة(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في 
واملالئكة اعواني، فضجت الدار واالفنية، مأل يهبط ومأل يعرج وما " ص"ولقد وليت غسله (-١

  .)٣()فارقت مسعي هينمة منهم

  .)١()فما قطعكم عنه حجاب.... اد ا انه مل خيلقكم عبثاواعلموا عب(-٢
فــارق، (فــي موضــعین مضــمون جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل ) مــا(فیمــا مــر نفــت 

علــى التــوالي، وقــد ") الكــاف"ســمع، ضــمیر المخــاطبین : (ومفعولــه) هینمــة، حجــاب: (وفاعلــه) قطــع
  .لى ووجوبا في الثانیةقدم مفعول الجملة على فاعله جوازا في الجملة االو 

  ):ال(منفیة بـ 
: موضـــعا، جـــاء فعلهـــا بصـــیغة الماضـــي فـــي )٢()تســـعة وثمـــانین: (وردت هـــذه الجملـــة فـــي

  ):ع(موضعا، ومنها قوله ) اثنین وثمانین: (مواضع، وبصیغة المضارع في) سبعة(
ولو فعل لفعل، … ولو اراد ا سبحانه النبيائه حني بعثهم ان يفتح هلم كنوز الذهبان(-١

  .)٣()وال لزمت االمساء معانيها. …وملا وجب للقابلني اجور املبتلني… لسقط البالء

  .)٤()ومل يفرقهم سوء التقاطع وال توالهم غل التحاسد(-٢

  .)٥()وال يستطيع ان يتقي ا من خاصم(-٣
                                                

  .الصوت الخفي: الهینمة. جمع فناء وهو ما اتسع امام الدار: األفنیة. ٩-٧: ١٧٩: ١٠شرح النهج  )٣(
/ ٤: ٦٩: ١٣/ ١٥-١٤: ٧٤: ٢/ ٧-٦: ٢٩١: ١شرح النهج : وینظر. ٨،١٠: ١٧٠: ١٠ شرح النهج )١(

٢: ٢٠٥: ١٩.  
  ).١٧م: (وینظر )٢(
أي لــــو كــــان األنبیــــاء علــــى هــــذا لخضــــع لهــــم النــــاس كافــــة بحكــــم . ١٨-١٦، ١٤: ١٥٢: ١٣شــــرح الــــنهج  )٣(

ألنبیـاء اجــور المبتلـین والممتحنــین االضـطرار فیسـقط مــا بـه یتمیـز الخبیــث مـن الطیــب، ثـم الیكـون للقــابلین دعـوة ا
ونتیجـة هـذه السـطوة یحصـل الخضـوع ویسـمى إیمانـا ولـیس بـه فاألیمـان . بالشدائد ألستوائهم مـع مـن قبـل بالسـطوة

  .هو األذعان والتصدیق، فال یكون معنى األسم الزمًا له
  .العداوة والحقد الكامن: الغل"). ع"هم المالئكة . (٥: ٤٢٥: ٦شرح النهج  )٤(
  .٣-٢: ٢٠٤: ١٩شرح النهج  )٥(



  

  

٢١٦

ان خيرج من الدنيا ال . …انه ال ينفع عبدا. …ان من عزائم ا يف الذكر احلكيم(-٤
  .)٦()او يشفي غيضه هبالك نفسه… ان يشرك با: قيار به خبصلة من هذه اخلصال، مل يتب منها

  .)٧()احلمد  الذي ال يبلغ مدحته القائلون(-٥
لــزم، تــولى، (فــي خمســة مواضــع، مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) ال(فیمــا مــر نفــت 

  :، ومفعوله)، القائلون…، ان یخرج"ةالموصول"معان، غل، من : (وفاعله) یستطیع، ینفع، یبلغ
علـى التـوالي، وقـد قـدم مفعـول ) ، ان یتقـي، عبـدا، مدحـة"هـم"االسـماء، ضـمیر الجماعـة ( 

  .الجملة على فاعله وجوبا في الجملة االولى والثانیة وجوازا في الجملة الثالثة والرابعة والخامسة
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(موضعا، منها قوله  )١()اربعة وثالثین: (وردت هذه الجملة في
مل يعقد غيب ضمريه على معرفتك، ومل يباشر … فاشهد ان من شبهك بتباين اعضاء خلقك(-١

  .)٢()قلبه اليقني بانه ال ند لك

يؤلف ا بينهم ثم جيمعهم ركاما كركام السحاب، ثم يفتح ا هلم ابوابا، (-٢
  .)٣()ومل يرد سننه رص طود… يه قارةيسيلون من مستثارهم كسيل اجلنتني، حيث مل تسلم عل

  .)٤()مل ترك العيون فتخرب عنك(-٣
یباشـر، یـرد، (فـي ثالثـة مواضـع، مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) لـم(فیمـا سـبق نفـت 

علـــى ") الكـــاف"قلـــب، ســـنن، ضـــمیر المخاطـــب : (، ومفعولـــه)الیقـــین، رص، العیـــون: (وفاعلـــه) تـــر
  .ها على فاعلهاالتوالي، وقد قدم في كل منها مفعول
                                                

  .فرائضه التي اوجبها: عزائم اهللا. ١٣-١٠: ١٦٠: ٩شرح النهج  )٦(
  .١٣: ٥٧: ١شرح النهج  )٧(
  ).١٨م: (ینظر )١(
  .٧-٥: ٤١٣: ٦شرح النهج  )٢(
فـــي شـــان طائفـــة مـــن المـــؤمنین یمكـــنهم اهللا مـــن القضـــاء علـــى فتنـــة فـــي . (١٣-١١: ٢٨٣: ٩شـــرح الـــنهج  )٣(

موضع انبعاثهم ثائرین، سـیل الجنتـین هوالـذي سـماه اهللا سـیل العـرم الـذي عاقـب اهللا بـه سـبأ : المستثار. )المستقبل
} فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. …لقد كان لسبأ يف مسكنهم آية جنتان {:لطغیان اهلها فدمر جنتیهم، قال تعالى

الجبـــل : الطــود. التالصـــق واألنضــمام: الــرص. الجــري: الســـنن. مـــا اطمــأن مــن األرض: القــارة]/ ١٥-١٤/ ســبأ[
  .العظیم

  ).هو اهللا تعالى. (٧: ١٩٤: ٧شرح النهج  )٤(



  

  

٢١٧

  
  :الفاعل+ الفعل+ المفعول به+ أداة النفي /الصورة األخرى

  ):ال(منفیة بـ 
منهــا،  ) ســبعة(مواضـع، جــاء فعلهــا بصـیغة الماضــي فـي ) ثمانیــة: (وردت هـذه الجملــة فـي

  ):ع(، ومنها قوله )واحد(موضع : وبصیغة المضارع في
ال يسكن، ثم خيرج اىل ا تعاىل ال ماالً  ومن العناء ان املرء جيمع ما ال يأكل ويبين ما(-١

  .)١()محل وال بناء نقل

  .)٢()وكأن قد نزل بكم املخوف، فال رجعة تنالون(-٢
حمــل، نقــل، : (فــي ثالثــة مواضــع، مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل) ال(فیمــا مــر نفــت 

ـــه")الـــواو"مســـتترا فـــي موضـــعین، ضـــمیر الجماعـــة " هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (وفاعلـــه) تنـــال : ، ومفعول
  .على التوالي، وقد قدم مفعول كل منها على الفعل وفاعله) ماال، بناء، رجعة(

  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعوله بوساطة-ب
  :الفاعل+ المفعول به+ الفعل+ أداة النفي :وصورتھا ھي

  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعوله بوساطة حرف الجر-١
  ):ال(منفیة بـ 

، منهمــا )موضــعین(هــذه الجملــة علــى هــذه الصــورة، وفعلهــا بصــیغة المضــارع فــي  وردت
  ):ع(قوله 

  .)٣()وال حتيط به االبصار والقلوب(
: ، وفاعلــــه)تحــــیط(مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل ) ال(فــــي الــــنص الســــابق نفــــت 

  .وقد قدم مفعولها على فاعلها جوازا) به: (ومفعوله) االبصار(
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(هو قوله ) واحد(ردت في موضع و 
  .)٤()مل حتط به األوهام(

                                                
  .٨: ١٦٧: ١٦/ ٤: ٦٩: ١٣/ ١٤: ٢٠٠: ٧شرح النهج : وینظر. ٢-١: ٢٥١-١٧: ٢٥٠: ٧شرح النهج  )١(
  .التحیون ثانیة: لون، الرجعة تنا)العباد بشيء من احوالهم بعد الموت" ع"یذكر . (٩: ١١١: ١٣شرح النهج  )٢(
  .٤: ٥١: ١٧شرح النهج : وینظر). هو اهللا تعالى. (٥: ٣٤٥: ٦شرح النهج  )٣(
  ).هو اهللا تعالى. (١١-١٠: ٤٤: ١٣شرح النهج  )٤(



  

  

٢١٨

) االوهــــام: (، وفاعلـــه)تحــــط(مضــــمون الجملـــة المؤلفـــة مــــن الفعـــل ) لـــم(فـــي الـــنص نفــــت 
  .وقد قدم مفعولها على فاعلها جوازا) به: (ومفعولیه

  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعوله بوساطة الهمزة-٢
  ):ال(منفیة بـ 
موضــعا، منهــا قولـــه  )١()خمســة عشــر: (جملــة وفعلهــا بصــیغة المضــارع فـــيوردت هــذه ال

  ):ع(
  .)٢()كاجلبل ال حتركه القواصف، وال تزيله العواصف(-١

  .)٣()فإن املوت طالب حثيث ال يفوته املقيم وال يعجزه اهلارب(-٢

  .)٤()ال يفزعهم ورود االهوال… فاصبحوا يف فجوات قبورهم مجادا(-٣
تزیــل، یعجــز، (فــي ثالثــة مواضــع، مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل  )ال(فیمــا مــر نفــت 

فـي موضـعین، ضـمیر " الهـاء"ضـمیر المفـرد : (ومفعولـه) العواصف، الهـارب، ورود: (وفاعله) یفزع
  .على التوالي، وقد قدم مفعول كل منها على فاعله وجوبا") هم"الجماعة 

  ):لم(منفیة بـ 
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت في 

  .)٥()من مل ينجه الصرب اهلكه اجلزع(
ــــنص نفــــت  ــــم(فــــي ال ــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل) ل ــــنج: (مضــــمون الجمل ) الصــــبر: (وفاعلــــه) ی

  .، ومفعولها مقدم على فاعلها وجوبا")الهاء"ضمیر المفرد : (ومفعوله
  
الجملـــة ذات الفعـــل المتعـــدي إلـــى مفعولـــه بوســـاطة زيـــادة الهمـــزة  -٣

  :والسين والتاء
  ):ال(منفیة بـ 

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة المضارع في

                                                
  ).١٩م: (ینظر )١(
  ).في األحداث" ع"یصف نفسه . (٦: ٢٨٤: ٢شرح النهج  )٢(
  .٦: ٣٠٠: ٧شرح النهج  )٣(
  ).في شأن األموات. (١٠-٩: ١٥٠: ١١شرح النهج  )٤(
  .١٧-١٦: ٤٢٣: ٦شرح النهج : وینظر. ٢: ٤١٥: ١٨شرح النهج  )٥(



  

  

٢١٩

واصــرمهم عنــد اتضــاح … ثــم اخــرت للحكــم بــني النــاس افضــل رعيتــك يف نفســك (
  .)١()احلكم ممن ال يزدهيه اطراء وال يستميله اغراء

  -)مــــال(واصـــله -) یســـتمیل(مضــــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعــــل ) ال(فـــي الـــنص نفـــت 
  .، وقد قدم مفعولها على فاعلها وجوبا")الهاء"ضمیر المفرد (ومفعوله ) اغراء(وفاعله 

الجملــة ذات الفعــل المتعــدي بنفســه الــى مفعــولين لــيس اصــلهما  / ثانيــا
  :مبتدأ وخبًرا

  :المفعول الثاني+ الفاعل+ المفعول االول+ الفعل+ اداة النفي: وصورتھا ھي
  ):ال(منفیة بـ 

  :سلب
، هـو قولـه )واحـد(لجملة مصدرة بهذا الفعل وهو بصیغة الماضي، في موضع وردت هذه ا

  ):ع(
  .)٢()وال سلبتهم احلرية ما الق من معرفته بضمائرهم… ومل تعرتك الظنون على معاقد يقينهم(

) الحیـــــرة: (وفاعلـــــه) ســــلب(مضـــــمون الجملـــــة المؤلفــــة مـــــن الفعـــــل ) ال(فــــي الـــــنص نفــــت 
، وقــد قــدم مفعولهــا االول علــى فاعلهــا وجوبــا، ")الموصــولة"ا ، مــ"هــم"ضــمیر الجماعــة : (ومفعولیــه

  .فیما تال مفعولها الثاني فاعلها
  :)٣(زاد

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به وهو بصیغة المضارع، في موضع  
  .)٤()ال يزيدني كثرة الناس حويل عزة(

  ،)كثرة: (وفاعله) یدیز : (مضمون الجملة المؤلفة من الفعل) ال(في النص نفت 
، وقد قـدم مفعولهـا االول علـى فاعلهـا وجوبـا، فیمـا )، عزة"الیاء"ضمیر المتكلم : (ومفعولیه

  .تال مفعولها الثاني فاعلها

                                                
یزدهیه ). عامله على مصر" رض"المخاطب هو مالك األشتر (، ٢-١: ٥٩-١٥: ٥٨: ١٧شرح النهج  )١(

  .١٢: ١٧٠: ١٠شرح النهج : وینظر. تستخفه زیادة الثناء علیه: أطراء
یمانهم باهللا عز وجل( .١٩-١٨: ٤٢٣: ٦شرح النهج  )٢(   ).في شأن المالئكة وإ
: ٣) زید(مادة " وزاده اهللا خیراً : "، وجاء في اللسان٢٨٠) زید(مادة " وزاده اهللا ماالً : "جاء في اساس البالغة )٣(

  .٤١: ٢إمالء ما من به الرحمن : ینظر. فهو فعل یتعدى إلى مفعولین. ١٩٩
  .١٢: ١٤٨: ١٦شرح النهج  )٤(



  

  

٢٢٠

  ):لم(منفیة بـ 
  :منع

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به في موضع 
  .)١()اكم بأنفسنامل مينعا قديم عزنا وال عادي طولنا على قومك ان خلطن(

: ومفعولیـه) قـدیم: (وفاعلـه) یمنـع(مضمون الجملة المؤلفـة مـن الفعـل ) لم(في النص نفت 
، وقد قدم مفعولها االول علـى فاعلهـا وجوبـا، فیمـا تـال مفعولهـا ..)، ان خلطناكم"نا"ضمیر المتكلم (

  .الثاني فاعلها

ق احلــــذف يف اجلملــــة ذات الفعــــل التــــام املبنــــي للمعلــــوم يف ســــيا
  :النفي

باستثناء ذات الفعل الالزم، فـي سـیاق الحـذف علـى النحـو  -في النهج–وردت هذه الجملة 
  :االتي

  :حذف المفعول به/ الضرب االول
  :في الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعول به واحد-أ

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ الى مفعولھ-١
  ):ال(منفیة بـ 

موضــعا، منهــا قولـــه  )٢()خمســة عشــر: (صــیغة المضــارع فـــيوردت هــذه الجملــة وفعلهــا ب
  ):ع(

  .)٣()يا قوم هذا ابان ورود كل موعود ودنو من طلعة ما ال تعرفون(-١

  .)٤()من اسرع اىل الناس مبا يكرهون، قالوا فيه ما ال يعلمون(-٢

  .)١()فانك اال تفعل تظلم(-٣

                                                
  ).١٢٣(في الصفحة ) ١(الهامش : ینظر. ٦: ١٨٢: ١٥هج شرح الن )١(
  ).٢٠م: (ینظر )٢(
  .وقت: إبان). إلى المالحم" ع"یومىء . (٦: ١٢٦: ٩شرح النهج  )٣(
  .٢: ١٥٢: ١٨شرح النهج  )٤(
األنصاف في اهللا : والفعل المطلوب منه هو") رض"المخاطب هو مالك األشتر . (١١: ٣٤: ١٧شرح النهج  )١(

  .س واألقرباءوفي النا



  

  

٢٢١

تعــرف، یعلــم، : (ة مــن الفعــلفــي ثالثــة مواضــع مضــمون الجملــة المؤلفــ) ال(فیمــا مــر نفــت 
ـــه) تفعـــل علـــى ) مســـتترا" انـــت"فـــي موضـــعین، ضـــمیر المخاطـــب " الـــواو"ضـــمیر الجماعـــة : (وفاعل

ـــه المحـــذوف اختصـــارا فـــي كـــل منهـــا والتقـــدیر ال تعرفونـــه، ال یعلمونـــه، ال تفعـــل : (التـــوالي، ومفعول
  ).ذلك

  ):لم(منفیة بـ
  ):ع(قوله موضعا، منها  )٢()اثني عشر: (وردت هذه الجملة في

  .)٣()ونصحت لكم فلم تقبلوا… وأمسعتكم فلم تسمعوا(-١

  .)٤()وقد نلت من صهره ما مل يناال(-٢
فــي ثالثــة مواضــع، مضــمون ثــالث جمــل مؤلفــة كــل منهــا مــن الفعــل ) لــم(فیمــا مــر نفــت 

علـى ") األلـف"في موضـعین، ضـمیر االثنـین " الواو"ضمیر الجماعة : (وفاعله) تسمع، تقبل، ینال(
والي،وقد حذف من كل من الجملتین األولى والثانیـة مفعولهـا اقتصـارا علـى ذكـر اتصـاف الفاعـل الت

بعدم السـماع وعـدم القبـول لالتسـاع فـي داللـة المفعـول بـه المحـذوف علـى مـا یسـمع ویقبـل ممـا فیـه 
  ).لم ینااله: (وحذف المفعول به من الجملة الثالثة اختصارا والتقدیر. الصالح

ة ذات -٢ اطة  الجمل ھ بوس ى مفعول دي إل ل المتع الفع
  :الھمزة

  ):ال(منفیة بـ 
، هــو )واحــد(وردت هـذه الجملــة علــى هـذه الصــورة، وفعلهــا بصـیغة المضــارع، فــي موضـع 

  ):ع(قوله 
)وكان خارجا من سلطان بطنه، فال يشتهى ما ال جيد، وال … كان يل فيما مضى أخ يف ا

  .)٥()يكثر إذا وجد
ــــنص نفــــت  ــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل مضــــ) ال(فــــي ال ، -)كثــــر(واصــــله -) یكثــــر(مون الجمل

  .ومفعوله المحذوف اقتصارا، لالتساع في داللة المكثر منه) مستترا" هو"ضمیر المفرد : (وفاعله

                                                
  ).٢١م: (ینظر )٢(
  ).من ظلمه من رعیته" ع"یخاطب . (٩- ٨: ٧٠: ٧شرح النهج  )٣(
یعود على أبى " یناال"، والضمیر في "رض"المخاطب هو عثمان بن عفان . (١١-١٠: ٢٦١: ٩شرح النهج  )٤(

ابنتي النبي " ص"ثم أم كلثوم " رض"برقیة " رض"زوج البنت، وقد تزوج عثمان : ، الصهر")رض"بكر وعمر 
  ".رض"
  ).١٥٤(في الصفحة ) ٥(الهامش : ینظر. ٤-٣: ١٨٣: ١٩شرح النهج  )٥(



  

  

٢٢٢

في الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعـولين لـيس اصـلهما  -ب
  :مبتدأ وخبرا

  ):ال(منفیة بـ 
  :أعطى

وهـــــو بصـــــیغة المضـــــارع محـــــذوفا مفعولـــــه الثـــــاني فـــــي وردت هـــــذه الجملـــــة مصـــــدرة بـــــه 
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(

  .)١()يرجو ا يف الكبري ويرجو العباد يف الصغري، فيعطي العبد ما ال يعطي الرب(
ضـمیر المفـرد : (وفاعلـه) یعطـي(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) ال(في الـنص نفـت 

ال یعطیــه : (، والثــاني وهـو محـذوف اختصــارا، والتقـدیر)لـربا: (ومفعولیــه األول وهـو) مسـتترا" هـو"
  ).ال یعطي الرب إیاه(أو ) الرب

  :حرم
وردت هــذه الجملــة مصــدرة بــه وهــو بصــیغة المضــارع محــذوفا مفعولــه الثــاني فــي موضــع 

  ):ع(، هو قوله )واحد(
  .)٢()ال يغفلها املنان وال حيرمها الديان… انظروا إىل النملة يف صغر جثتها(

) الـــــدیان: (وفاعلــــه) یحـــــرم(مضــــمون الجملـــــة المؤلفــــة مـــــن الفعــــل ) ال(الــــنص نفـــــت  فــــي
المقــدم وجوبــا علــى الفاعــل، والثــاني وهــو محــذوف ") الهــاء"ضــمیر المفــردة : (ومفعولیــه األول وهــو

  .اقتصارا على ذكر عدم حرمان النملة واتساعا في داللة ما ال تحرمه
  

  :يةحذف الجملة الفعلية المنف/ الضرب اآلخر
  :في سیاق الشرط على صورتین هما -في النهج–وردت الجملة الفعلیة المنفیة محذوفة 

  :وحذف الجملة المنفیة بھا) ال(بقاء أداة النفي / األولى
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الصورة في 

ان فان شركتهم يف حرهبم ك… إن هذا املال ليس يل وال لك، وامنا هو يفء املسلمني(
  .)١()لك مثل حظهم، وإال فجناة أيديهم ال يكون لغري أفواههم

                                                
: ٩شـــرح الـــنهج : وینظـــر). فـــي حــق رجـــل یـــزعم أنــه یرجـــو اهللا، وال یعمـــل لرجائــه. (٨: ٢٢٦: ٩شــرح الـــنهج  )١(

١١: ٢٢٦.  
  .من أسمائه تعالى: المنان والدیان. ١٥، ١٢: ٥٥: ١٣شرح النهج  )٢(
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، وقــد حــذفت )وان ال: (الشــرطیة، أي) إن(مدغمــة المهــا بنــون ) ال(فــي الــنص أداة النفــي 
ال شــركهم : (، فیكــون التقــدیر)فــان شــركتهم فــي حــربهم): (ع(بعــدهما جملــة الشــرط مفســرة بقولــه  وإ

  .)٢(الشرطیة مع وجود دلیل علیها) إن(المدغمة بـ) ال(ویكثر حذف الجملة بعد ). في حربهم
  :حذف أداة النفي والجملة الفعلیة المنفیة بھا/ األخرى

  :من الجملة الشرطیة) موضعین(وردت هذه الصورة في 
  :حذف جملة الشرط المنفیة-أ

  ):ع(هو وقله ) واحد(ورد في موضع 
علي ممن اعوج منكم، ثم اعظم له  فان انتم مل تستقيموا يل على ذلك، مل يكن أحد أهون(

  .)٣()العقوبة
) انـــتم(الشــرطیة، وقـــد حــذفت بعـــدها جملـــة الشــرط بـــدلیل وجــود الضـــمیر ) إن(فــي الـــنص 

، یعود على فاعل جملة الشرط المحذوفة المفسرة بما بعـد هـذا الضـمیر )٤(وهو مؤكد. بعدها مباشرة
  ).…فان لم تستقیموا انتم: (والتقدیر

  :ب المنفیةحذف جملة الجوا-ب
) إن(ورد هذا الحذف في سیاق اجتماع قسم وشرط، وقد جاءت جملـة الجـواب محذوفـة وجوبـا بعـد 

  ):ع(، ومنها قوله )موضعین(الشرطیة في ) لو(، وبعد )موضعین(الشرطیة في 
  .)١()وإيم ا لئن فررمت من سيف العاجلة ال تسلمون من سيف اآلخرة(-١

  .)٢()تم ما قام للدين عمود وال اخضر لالميان عودولعمري لو كنا نأتي ما أتي(-٢
بسـبب سـبق –، وقـد حـذف جوابهـا )إیـم اهللا: (الشرطیة مسـبوقة بالقسـم) إن) (١(في النص 

إن : (عـــن ذكـــره، والتقـــدیر) ال تســـلمون مـــن ســـیف االخـــرة: (وجوبـــا، فـــأغنى جـــواب القســـم -القســـم
، وقـــد حـــذف )لعمـــري: (ة بالقســـمالشـــرطیة مســـبوق) لـــو) (٢(وفـــي الـــنص .) …ال تســـلموا… فـــررتم

                                                                                                                                       
یطلــب منــه " ع"المخاطــب هــو عبــد اهللا بــن زمعــة، وقــد قــدم علــى األمــام علــي . (٦-٤: ١٠: ١٣ح الــنهج شــر  )١(

  .٣: ٢٨٤: ١٩/ ٢: ١٣٢: ١٨شرح النهج : وینظر. ما یجنى: الجناة. الخراج أو الغنیمة: الفيء). ماالً 
  .٣٤٣، وشرح شذور الذهب ٢٧٥شرح ابن الناظم : ینظر )٢(
إشارة إلى الطاعة فـي كـل شـيء : ذلك). المخاطبون هم أمراؤه على الجیوش. (١٢-١١: ١٦: ١٧شرح النهج  )٣(

  .حق
  .سیأتي الحدیث علیه في موضعه من الفصل الرابع )٤(
  .٦: ٣٢٨: ٩شرح النهج : وینظر). قاله ألصحابه في ساحة الحرب. (٢-١: ٥: ٨شرح النهج  )١(
شـرح الـنهج : وینظـر. هي األعمال الطالحة: ما أتیتم ).خاطب به العصاة المتخاذلین. (٩: ٣٣: ٤شرح النهج  )٢(

٦: ١٦٨: ١٦.  
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: عـن ذكـره، والتقـدیر) …مـا قـام عمـود: (وجوبـا، فـاغنى جـواب القسـم -بسـبب سـبق القسـم–جوابها 
  ).ما قام أو لما قام… لو كنا نأتي(

  :)٣(اجلملة ذات الفعل املبني للمجهول/ ثانيا
  :على النحو اآلتي -في النهج–وردت هذه الجملة منفیة 

  :الالزم أصالالجملة ذات الفعل -أ
  :نائب الفاعل جار ومجرور-١

  ):ال(منفیة بـ 
، مناصــفة فــي صــیغة الفعــل بــین الماضــي والمضــارع، )موضــعین(وردت هــذه الجملــة فــي 

  ):ع(وهما قوله 
  .)٤()ما كذبت وال كذبت وال ضللت وال ضل بي(-١

  .)٥()ال ينام عنكم وانتم يف غفلة ساهون(-٢
ضــل، : (ن جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــلفــي موضــعین مضــمو ) ال(فیمــا مــر نفــت 

  . على التوالي) بي، عنكم: (ونائب الفاعل) ینام
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)١()ومن نام مل ينم عنه(

  ).عنه: (ونائب الفاعل) ینم(مضمون الجملة المؤلفة من الفعل ) لم(في النص نفت 
  :ضمیر المصدر مستترانائب الفاعل -٢

  ):ال(منفیة بـ
  ):ع(وفعلها بصیغة المضارع، في قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٢()فال يستوحش لعظيم حق عطل، وال لعظيم باطل فعل(

                                                
  ).٢٠٢(في الصفحة ) أوال(یلي التسلسل  )٣(
  .٢: ٣٦٨: ١٨شرح النهج  )٤(
  .غافلون: ساهون). یستنفر الناس إلى أهل الشام. (١٠: ١٨٩: ٢شرح النهج  )٥(
  .١٨: ٢٢٥: ١٧شرح النهج  )١(
الكــالم نتیجــة حتمیــة فــي ظــرف تغلــب فیــه الرعیــة والیهــا ویجحــف الــوالي هــذا . (٤-٣: ٩٢: ١١شــرح الــنهج  )٢(

  ).برعیته ویعمل بالهوى



  

  

٢٢٥

: ونائــــب الفاعــــل) یســــتوحش(مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل ) ال(فــــي الــــنص نفــــت 
  ).وحشة(أو ) استیحاش: (أي") هو"الضمیر المستتر فیه وتقدیره (

د -ب  ھ واح ول ب ى مفع ھ ال دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :أصال

  ):ما(منفیة بـ 
ـــة فـــي  ، )موضـــعین(مواضـــع، جـــاء الفعـــل بصـــیغة الماضـــي فـــي ) ســـتة(وردت هـــذه الجمل

  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) أربعة(وبصیغة المضارع في 
  .)٣()فيلهو أيها الناس اتقوا ا فما خلق امريء عبثا(-١

  .)٤()فإنكم تتعصبون ألمر ما يعرف له سبب(-٢
خلـق، : (فـي موضـعین مضـمون الجملتـین المؤلفـة كـل منهمـا مـن الفعـل) مـا(فیما مـر نفـت 

  .على التوالي) امريء، سبب: (ونائب الفاعل) یعرف
  ):ال(منفیة بـ 

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ستة: (وردت هذه الجملة، وفعلها بصیغة الماضي في
  .)١()فما قطعكم عنه حجاب وال اغلق عنكم دونه باب(-١

  .)٢()أيها الناس، اتقوا ا، فما خلق امريء عبثا فيلهو وال ترك سدى فيلغو(-٢
اغلــق، : (فــي موضــعین مضــمون جملتــین، تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل) ال(فیمــا مــر نفــت 

  .التواليعلى ) مستترا" هو"باب، ضمیر المفرد : (ونائب الفاعل) ترك
موضـعا، منهـا قولــه  )٣()سـبعة وتسـعین: (وجـاءت هـذه الجملـة وفعلهـا بصـیغة المضـارع فـي

  ):ع(
  .)٤()الناس أبناء الدنيا، وال يالم الرجل على حب أمه(-١

                                                
  .٢: ٢٨٧: ١٦شرح النهج : وینظر. ٣: ٣٠٠: ١٩شرح النهج  )٣(
: ٣٠٣: ١شرح النهج : وینظر). یخاطب من یتعصب لمعتقده وما یؤمن به. (٤-٣: ١٦٦: ١٣شرح النهج  )٤(

١١: ٢٦١: ٩/ ٦: ٣٠٠: ٢/ ١٣.   
  ).في صلة العبد بربه. (١٠: ١٧٠: ١٠شرح النهج  )١(
: وینظر أیضاً / ٦: ٣٣: ٩: وقد تكررت في ٤: ٢٣٩: ١شرح النهج : وینظر. ٣: ٣٠٠: ١٩شرح النهج  )٢(

  .٢: ٣٦٨: ١٨/ ١٣: ٣٨٧: ٦شرح النهج 
  ).٢٢م: (ینظر )٣(
  .٢: ٢٠٩: ١٩شرح النهج  )٤(



  

  

٢٢٦

  .)٥()ال يظعن مقيمها وال يفادى أسريها وال تفصم كبوهلا… يف نار(-٢

٣-) يت ال هتدم أركانه وعز ال هتزم ناطق ال يعيا لسانه وب -بني أظهركم–وكتاب ا
  .)٦()اعوانه

: فــي خمســة مواضــع مضــمون خمــس جمــل تألفــت كــل منهــا مــن الفعــل) ال(فیمــا مــر نفــت 
علــى ) الرجــل، اســیر، كبــول، أركــان، أعــوان: (ونائــب الفاعــل) یــالم، یفــادى، تفصــم، تهــدم، تهــزم(

  .التوالي
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(منها قوله موضعا،  )٧()عشرین(وردت هذه الجملة في 
  .   )٨()وبطن فعلن ودان ومل يدن… قرب فنأى(-١

  .)١()فان الدنيا مل ختلق لكم دار مقام(-٢

  .)٢()وا ا يف بيت ربكم، ال ختلوه ما بقيتم، فانه ان ترك مل تناظروا(-٣
: فــي ثالثــة مواضــع، مضــمون ثــالث جمــل تألفــت كــل منهــا مــن الفعــل) لــم(فیمــا مــر نفــت 

مســتترا، " هــي"مســتترا، ضــمیر المفــردة " هــو"ضــمیر المفــرد : (ونائــب الفاعــل) تنــاظر یــدن، تخلــق،(
  .على التوالي") الواو"ضمیر الجماعة 

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولین أصال-ج
یس -١ ولین ل ى مفع ھ إل دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :اصلھما مبتدأ وخبرا
  ):ال(منفیة بـ 

  :)٣(دعا

                                                
ال تحل : ال تفصم كبولها. ال تنفعه فدیة: ال یفادى). المعصیةفي مال أهل . (٨-٦: ٢٠٢: ٧شرح النهج  )٥(

  .قیودها
  .١٦-١٥: ٢٧٣: ٨شرح النهج  )٦(
  ).٢٣م : (ینظر )٧(
  .جازى وحاسب: وان. بعد: نأى). هو اهللا تعالى. (١٦: ١٧٠: ١٠شرح النهج  )٨(
  . ١٢: ٢٦٩: ٨شرح النهج  )١(
ال ینظر إلیكم بالكرامة ال من اهللا وال من الناس : لم تناظروا .ال تتركوه: ال تخلوه. ١٤: ٥: ١٧شرح النهج  )٢(

  .إلهمالكم فرض دینكم



  

  

٢٢٧

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(لجملة وفعلها بصیغة المضارع في وردت هذه ا
  .)٤()محلوا إىل قبورهم فال يدعون ركبانا(

ضــمیر : (ونائــب الفاعـل) یـدعى(مضـمون الجملــة المؤلفـة مـن الفعــل ) ال(فـي الـنص نفــت 
  ).ركبانا: (ومفعوله") الواو"الجماعة 

  ):لم(منفیة بـ 
  :منح

  ):ع(، هو قوله )واحد(ضع وردت هذه الجملة مصدرة به في مو 
  .)٥()فعلي ضمن لفلجكم آجال، إن مل متنحوه عاجال(

ضـمیر : (، ونائـب الفاعـل)تمـنح: (مضمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل) لم(في النص نفت 
  ).الهاء"ضمیر المفرد : (ومفعوله") الواو"الجماعة 

  :حرم
  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة(وردت هذه الجملة مصدرة به في 

  .)١()من أعطي الدعاء مل حيرم اإلجابة(
ضــمیر : (ونائــب الفاعــل) یحــرم(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 

  ).اإلجابة: (ومفعوله) مستترا" هو"المفرد 
ھ -٢ ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :وثانیھما بوساطة
  :بوساطة التضعیف -أصال–الفعل متعد إلى مفعولھ الثاني -أ

  ):لم(منفیة بـ 
  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٢()ومل يضمنوا األرحام(

                                                                                                                                       
ودعوته زیدا إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سمیته، : "قال سیبوبه في باب الفعل المتعدي إلى مفعولین )٣(

  .١٦: ١الكتاب ". وان عنیت الدعاء إلى أمر لم یجاوز مفعوال واحدا
الن الراكب إنما یحمل باختیاره ورغبته، ولیسوا : ، ال یدعون ركبانا)هم األموات. (٢١: ٢٢٧: ٧شرح النهج  )٤(

  .١: ٢٢٨: ٧شرح النهج : وینظر. كذلك
  .الظفر والفوز: الفلج). یخاطب العباد ویحثهم على اتباع الحق. (٥: ٣٣١: ١شرح النهج  )٥(
  .٤-٢ :٣٣١: ١٨شرح النهج : وینظر. ٢: ٣٣١: ١٨شرح النهج  )١(
  .لم یجعلوا في ضمن األرحام مطلقا: أي"): ع"هم المالئكة . (٧: ٢٠٠: ٧شرح النهج  )٢(



  

  

٢٢٨

 -)ضــمن: (واصــله-) یضــمن(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 
  ).األرحام: (ومفعوله") الواو"ضمیر الجماعة : (ونائب الفاعل
  :ثاني بوساطة حرف الجر أصالالفعل متعد إلى مفعولھ ال-ب

  ):لم(منفیة بـ 
  ):ع(، في قوله )أمر(وفعلها ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٣()يأتي على الناس زمان عضوض يعض املوسر فيه على ما يف يديه، ومل يؤمر بذلك(
ضــمیر (ونائــب الفاعــل ) یــؤمر(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 

  ).بذلك: (ومفعوله") هو"المفرد 

  
  :التقديم والتأخري يف هذه اجلملة

، وقــد -أصــال–علــى الجملــة ذات الفعــل المتعــدي إلــى اكثــر مــن مفعــول  -هنــا–ویقتصــر 
  :في الجملة ذات الفعل المتعدي إلي مفعولین اصال، وفي ضربین منها هما -في النهج–ورد 

ھ -أ دي بنفس ل المتع ة ذات الفع ال–الجمل ى مفع -أص ولین إل
  :لیس اصلھما مبتدأ وخبرا

  :ورد التقدیم والتأخیر فیها على صورتین هما
  :نائب الفعل+ المفعول به+ الفعل+ أداة النفي /األولى

  ):ال(منفیة بـ 
  :اعطى

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة المضارع في موضع 
  .)١()وال يعطى البقاء من احبه(

مـــن : (ونائـــب الفاعـــل) یعطـــى(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) ال(فــي الـــنص نفـــت 
، وقـــد قـــدم هـــذا المفعـــول علـــى نائـــب الفاعـــل وجوبـــا بســـبب وجـــود )البقـــاء(، ومفعولـــه ")الموصـــولة"

، فلـو قـدم )البقـاء(وهـو عائـد علـى ) احب(الواقع مفعوال لـ) هاء المفرد: (وهو) من(ضمیر في صلة 
  .ئدا على متأخر لفظا ورتبةنائب الفاعل لصار هذا الضمیر عا

  :نائب الفاعل+ الفعل+ المفعول به+ أداة النفي /األخرى

                                                
  .یمسكه بخال: یعض على ما في یدیه. الغني: الموسر. الشدید: العضوض. ٤-٣: ٢١٩: ٢٠شرح النهج  )٣(
  .٦: ٢٩٨: ٢شرح النهج  )١(



  

  

٢٢٩

  ):ال(منفیة بـ
  :               )٢(أقـال

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة المضارع في موضع 
  .)٣()فال رجعة تنالون وال عثرة تقالون(

ضــمیر : (ونائــب الفاعــل) تقــال: (مــن الفعــل مضــمون الجملــة المؤلفــة) ال(فــي الــنص نفــت 
علـى الفعـل ونائـب  -ولالهتمـام-، وقد قدم هـذا المفعـول جـوازا و)عثرة: (، ومفعوله")الواو"الجماعة 

  .الفاعل

الجملة ذات الفعل المتعدي إلـى مفعـولين أولهمـا بنفسـه وثانيهمـا  -ب  
  :بحرف الجر أصال
  ):ال(منفیة بـ 

، جـــاء بصـــیغة الماضـــي فـــي موضـــع )أمـــر: (الضـــرب هـــومـــن هـــذا  -هنـــا–والفعـــل الـــوارد 
  :على الصورة آالتیة) واحد(

  
  :نائب الفاعل+ الفعل+ المفعول به+ ال

  ):ع(قال 
  . )١()ولسنا للدنيا خلقنا وال بالسعي فيها امرنا(

ضــمیر : (ونائــب الفاعــل) أمــر: (مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل) ال(فــي الــنص نفــت 
  .، وقد قدم مفعولها جوازا على الفعل ونائب الفاعل)بالسعي: (عوله، ومف")نا"المتكلمین 

  :احلذف يف اجلملة الفعلية ذات الفعل املبني للمجهول
ویقتصــر علـــى الجملـــة ذات الفعـــل المتعـــدي إلـــى مفعـــولین اصـــال، وقـــد ورد فـــي الـــنهج فـــي 

  : ضربین من هذه الجملة هما

ولین-أ ى مفع ھ إل دي بنفس ل المتع ة ذات الفع یس  الجمل ل
  :اصلھما مبتدأ وخبرا اصال

                                                
". وافقه على نقض البیع وأجابه إلیه: أي. ه اهللا عثرتهأقال… وهو فسخه: واقلته البیع إقاله: "جاء في اللسان )٢(

  .٥٨٠: ١١) قیل(مادة 
  ).٢١٩(في الصفحة ) ٢(الهامش : ینظر. ٩: ١١١: ١٣شرح النهج  )٣(
  .٤: ١٣٥: ١٧شرح النهج  )١(



  

  

٢٣٠

  ):لم(منفیة بـ 
  :سأل

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به في موضع 
  .)٢()وليس مبا سئل بأجود منه مبا مل يسال(

ضــمیر : (ونائــب الفاعــل) یسـأل: (مضــمون الجملــة المؤلفـة مــن الفعــل) لـم(فـي الــنص نفــت 
  ).یسأله: (ختصارا والتقدیرومفعوله المحذوف ا) مستترا" هو"المفرد 

  :أعطى
  ):ع(هما قوله ) موضعین(وردت هذه الجملة مصدرة به في 

  .)١()من مل يعط قائما مل يعط قاعدا(
، )یعــط(فـي موضـعین مضــمون جملتـین تألفـت كـل منهمــا مـن الفعـل ) لــم(فـي الـنص نفـت 

صـــارا علــى ذكـــر وقــد حـــذف مفعــول كـــل منهمــا اقت). مســـتترا" هــو"ضــمیر المفـــرد : (ونائــب الفاعـــل
  .اتصاف نائب الفاعل بكونه معطى لالتساع في داللة الشيء المعطى

ھ -ب ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  .وثانیھما بوساطة التضعیف أصال

  ):لم(منفیة بـ 
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٢()مساك عما مل يكلفواثم ردهم آخر ذلك إىل األخذ مبا عرفوا و اإل(
ضــمیر (ونائــب الفاعــل ) یكلــف(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 

  ).لم یكلفوا إیاه(أو ) لم یكلفوه(، وقد حذف مفعوله اختصارا، والتقدیر ")الواو"الجماعة 

  
  :)٣(اجلملة املنفية ذات الفعل الناقص/ ثالثا

  :الصور اآلتیةعلى  -في النهج–وردت هذه الجملة 
                                                

  ).هو اهللا تعالى. (١١: ٣٩٨: ٦شرح النهج  )٢(
  .وهو قاعد فال یجب علیه القیام والحركة كي یرزقأن من لم یرزقه اهللا : والمعنى. ٢: ٣٦٣: ١٩شرح النهج  )١(
یعـود علـى األولـین مـن أبـاء " ردهـم"الضـمیر فـي "). ع"یخاطب ابنه الحسـن . (١٤-١٣: ٧٠: ١٦شرح النهج  )٢(

  .إشارة إلى تفكیرهم ونظرهم النفسهم بما فیه حسن عاقبتهم: ذلك. المخاطب والصالحین من أهل بیته
  ).٢٢٦(ي الصفحة ف) ثانیا(یلي التسلسل  )٣(



  

  

٢٣١

  :خبره مفرد نكرة أو نكرة مخصصة+ اسمه معرفة)+ كان(الفعل + أداة النفي /األولى
  ):ال(منفیة بـ 

هــو قولــه ) واحــد(جــاءت هــذه الجملــة وفعلهــا بصــیغة المضــارع وخبــره مشــتق فــي موضــع 
  ):ع(

  .)١()يف نكبته وغيبته ووفاته: ال يكون الصديق صديقا حتى حيفظ أخاه يف ثالث(
: وخبـره) الصـدیق: (واسـمه) یكـون(مضمون الجملة المؤلفة من الفعل ) ال(النص نفت في 

، والنفــي هنــا مســلط علــى الفعــل مــن جهــة وعلــى الخبــر مــن جهــة أخــرى، فــیعم مضــمون )صــدیقا(
  .الجملة كلها
  

  ):لم(منفیة بـ 
  :كان

 ، جــاء الخبــر فــي أحـــدهما مشــتقا وفــي اآلخــر جامـــدا،)موضـــعین(وردت هــذه الجملــة فــي 
  ):ع(وهما قوله 
  .)٢()كأهنم مل يكونوا للدنيا عمارا(-١

  .)٣()مل تكن بيعتكم اياي فلتة(-٢
یكــون، (فــي موضــعین، مضــمون جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل ) لــم(فیمــا مــر نفــت 

  .على التوالي) عمارا، فلتة: (، وخبره)، بیعة"الواو"ضمیر الجماعة : (، واسمه)تكن
  

  :خبره جار ومجرور+ اسمه معرفة)+ كان(الفعل + أداة النفي /الثانیة
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة في 
  
  

                                                
  .٢: ٣٣٠: ١٨شرح النهج  )١(
  ).هم األموات. (٨-٧: ٩٩: ١٣شرح النهج  )٢(
حكام: الفلتة). في وصف بیعته. (٣: ٣١: ٩شرح النهج  )٣(   .أمر یحدث من غیر رویة وإ



  

  

٢٣٢

كال وا، لكنها هلجة غبتم عنـها، ومل  … علي يكذب: ولقد بلغين أنكم تقولون( 
  .)١()تكونوا من أهلها

ضـمیر الجماعـة (ه واسـم) تكـون(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) لـم(في النص نفـت 
  ).من أهل: (وخبره") الواو"

ة خبــره جملــة فعلیــة فعلهــا بصــیغة + اســمه معرفــة)+ اصــبح(الفعــل + أداة النفــي /الثالث
  :المضارع

  ):ما(منفیة بـ 
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 

رتـا مبنـافعكم   ولكـن أُم … وما أصبحتا جتودان لكم بربكتهما توجعـا لكـم  (
  .)٢()فأطاعتا

ضـمیر االثنـین : (واسـمه) أصـبح: (مضمون الجملة المؤلفة من الفعل) ما(في النص نفت 
  ).…تجودان: (وخبره الجملة") األلف"

خبـره مفـرد نكـرة مخصصـة أو نكـرة مجـرور + اسمه معرفة+ الفعل+ أداة النفي /الرابعة
  :بالباء الزائدة

  ):ما(منفیة بـ 
ــ ،  منهمــا قولــه )موضــعین(ة وفعلهــا بصــیغة الماضــي وخبــره مشــتق، فــي وردت هــذه الجمل

  ):ع(
وأن أُنثاه تطعم من ذلك ثم تبيض ال من … ولو كان كزعم من يزعم أنه يلقح بدمعة(

  .)٣()ملا كان ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب… لقاح

                                                
عالمهم مـا لـم یكونـوا یعلمـ). یخاطب أهل العراق. (٨-٥: ١٢٧: ٦شرح النهج  )١( وه قـال وإلخباره بما لم یعرفوه وإ

ضـرب مـن الكـالم انـتم فـي غیبـة عنـه فـال تفهمونـه : لهجـة غبـتم عنهـا". ص"انـه یكـذب كمـا قیـل للنبـي : المنافقون
  .١٢: ٣: ٦شرح النهج : وینظر. ولهذا تكذبونه

  ).هما السماء واألرض. (٥-٤: ٧٦: ٩شرح النهج  )٢(
تـــذوق : تطعـــم). أنثـــاه بدمعتـــه فـــي شـــأن مـــن یـــزعم ان ذكـــر الطـــاووس یلقـــح. (٩-٧: ٢٦٨: ٩شـــرح الـــنهج  )٣(

إن مطاعمـة الغـراب بانتقــال : وترتشـف، وینـاظر هـذا الــزعم مـا زعـم فــي مطاعمـة الغـراب وتلقیحــه انثـه، حیـث قــالوا
شـرح : وینظـر. وكـال الـزعمین ال صـحة لـه. جزء من الماء المستقر في قانصة الذكر إلى األنثى تتناوله من منقـاره

  .٨: ١٣١: ١٧النهج 



  

  

٢٣٣

ـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل )مـــا(فـــي الـــنص نفـــت  : وخبـــره) ذلـــك(واســـمه ) كـــان(مضـــمون الجمل
قلیلـة، مشـروطة باعتمـاد الفعـل النـاقص علـى  -هنـا–وهو مقتـرن بالبـاء الزائـدة، وزیادتهـا ) بأعجب(

 -ألنـه ممنـوع مـن الصــرف–فـالخبر إذن مجـرور بالفتحـة لفظــًا . )١(أو نهــيٍ  -كمـا فـي الـنص–نفـٍي 
  .منصوب محال

  ):لم(منفیة بـ 
  ):ع(قوله ، جاء الخبر جامدا فیه، وهو )واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

)وال بقلة ٢()إن هذا األمر مل يكن نصره وال خذالنه بكثرة(.  
وخبـــره ) نصـــر(واســـمه ) یكـــن(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) لـــم(فـــي الـــنص نفـــت 

  .، وهو مجرور لفظًا منصوب محالً )بكثرةٍ (
ة خبــره مفــرد مشــتق نكــرة + اســمه نكــرة مخصصــة)+ كــان(الفعــل + أداة النفــي /الخامس

  :مخصصة
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة في 
  .)٣()ومل يكن يف أهلي رجل أوثق منك يف نفسي ملواساتي ومؤازرتي(

: وخبـــره) رجـــل(واســـمه ) یكـــن(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) لـــم(فـــي الـــنص نفـــت 
  ).أوثق(

  :عل الناقصالتقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية املنفية ذات الف
  :وعلى الصور اآلتیة) كان(لم ترد هذه الجملة خالف الترتیب إال وفعلها 

ولى ُ   :اسمه مؤول+ خبره جار ومجرور+ الفعل+ أداة النفي/ األ
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)١()فلم يكن للشاهد أن خيتار(

                                                
  .٢٨٨: ٢، وجامع الدروس العربیة ٥٧سهیل الفوائد ت: ینظر )١(
  ).في الشخوص لقتال الفرس بنفسه" رض"لما استشاره عمر بن الخطاب " ع"قاله . (٤: ٩٥: ٩شرح النهج  )٢(
: ١٦: ١٧شـرح الــنهج : وینظــر. لــم أجـد الســمه ذكـرا) المخاطــب هـو أحــد عمالـه. (٤: ١٦٧: ١٦شـرح الـنهج  )٣(

٢: ١١٦: ١٩/ ١٢-١١.  
  .الحاضر: الشاهد). في شأن بیعته. (٤: ٣٥: ١٤شرح النهج  )١(



  

  

٢٣٤

أن : (واســـمه المـــؤخر) یكـــن(ؤلفـــة مـــن الفعـــل مضـــمون الجملـــة الم) لـــم(فـــي الـــنص نفـــت 
  ).للشاهد: (وخبره المقدم على اسمه وهو).یختار

  :اسمه نكرة مخصصة أو نكرة+ خبره جار ومجرور+ الفعل+ أداة النفي /الثانیة
  ):ما(منفیة بـ 

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 
  .)٢()حاجة من مستسر األمة ومعلنهاما كان  يف أهل األرض (

) حاجــةٌ : (واســمه المــؤخر) كــان(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) مــا(فــي الــنص نفــت 
  ).هللا: (وخبره المقدم على اسمه وهو

  ):ال(منفیة بـ 
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة المضارع في 

  .)٣()ال يكون له غباركأني به وقد سار باجليش الذي (
) غبــار: (واســمه المــؤخر) یكــون(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) ال(فـي الــنص نفــت 

  ).له: (وخبره المقدم على اسمه وهو
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(مواضع، منها قوله ) سبعة(وردت هذه الجملة في 
  .)٤()ومل تكن له زوجة تفتنه(-١
  
  .)١()والغريب من مل يكن له حبيب(-٢

، واسـمه )تكـن، یكـن: (في موضعین جملتین تألفت كل منهما من الفعـل) لم(فیما مر نفت 
  .في الموضعین) له: (على التوالي، وخبره المقدم على اسمه وهو) زوجة، حبیب: (المؤخر

  :االستتار واحلذف يف هذه اجلملة

                                                
  .٧-٦: ١٠١: ١٣شرح النهج  )٢(
). یعـــود علـــى قائـــد زنجــي ســـیقدم بفتنـــة علـــى البصـــرة" بـــه"الضـــمیر المجـــرور فــي . (٣: ١٢٥: ٨شــرح الـــنهج  )٣(

  .٤: ١١٤: ١٧/ ٥: ٥٧: ١٦شرح النهج : وینظر
  ").ع"م هو عیسى بن مری. (١٧: ٢٢٩: ٩شرح النهج  )٤(
ـــنهج  )١( ـــنهج : وینظـــر. ٧-٦: ١١٣: ١٦شـــرح ال / ١٢-١١: ٣٩٨: ٦/ ١٨: ٣٩٥: ٦/ ٧-٦: ٢٨٤: ٢شـــرح ال

٦-٥: ١٩: ١٧.  



  

  

٢٣٥

  :استتار االسم-أ
  :صور اآلتیةعلى ال -في النهج–واسمه مستتر  -هنا–جاء الفعل الناقص 

  :خبره مفرد نكرة مخصصة أو نكرة+ اسمه مستتر)+ كان(الفعل + أداة النفي /األولى
  ):ما(منفیة بـ 

هـــو قولـــه ) واحـــد(وردت هـــذه الجملـــة وفعلهـــا بصـــیغة الماضـــي وخبـــره مشـــتق فـــي موضـــع 
  ):ع(

  .)٢()فلو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا(
: واســمه المســتتر وتقــدیره) كــان(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) مــا(فــي الــنص نفــت 

  ).ملوما(، وخبره )هو(
  ):ال(منفیة بـ 

مواضــع، جـــاء خبــره مشـــتقا فـــي ) ثالثـــة(وردت هــذه الجملـــة وفعلهــا بصـــیغة المضــارع فـــي 
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(، وجامدا في موضع )موضعین(

ــاحب  (-١ ــت الص ــهم أن ــريك، الن    الل ــا غ ــل وال جيمعهم ــة يف األه ــت اخلليف ــفر وأن يف الس
  .)٣()املستصحب ال يكون مستخلفا

  
  .)١()وخلقها كله ال يكون إصبعا مستدقة(-٢

) یكــون: (فــي موضــعین مضــمون جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل) ال(فیمــا مــر نفــت 
  .على التوالي) اصبعا مستخلفا،: (في كال الفعلین، وخبره) هو: (واسمه المستتر وتقدیره
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(، وخبر كل منهما مشتق، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة في 
  .)٢()وامنا كالمه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، ومل يكن من قبل ذلك كائنا(

                                                
إشـارة إلـى الخـراب والقتـل اللـذین خلفتهمـا الغـارات التـي شـنها سـفیان ابـن : هـذا. (١٦-١٥: ٧٤: ٢شرح النهج  )٢(

  .خلیقا بالشيء: جدیرا). رعلى األنبا -بأمر معاویة-عوف من بني غامد من االزد 
  . ٦: ١٦٥: ٣شرح النهج : وینظر. ٥-٤: ١٦٥: ٣شرح النهج  )٣(
  ).هي الجرادة. (٤: ٦٦: ١٣شرح النهج  )١(
  .٤: ١٨٣: ١٥شرح النهج : وینظر. ٧-٦: ٨٢: ١٣شرح النهج  )٢(



  

  

٢٣٦

: واســمع المســتتر وتقــدیره) یكــن(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 
وقد ظهر في هذا الـنص الخبـر وهـو كـون مطلـق، تعلـق بـه الجـار والمجـرور ). كائنا: (رهوخب) هو(
  .)٣(مما یسند عدم وجوب حذفه) من قبل(

  :خبره مفرد معرفة+ اسمه مستتر)+ كان(الفعل + أداة النفي/ الثانیة
  ):ال(منفیة بـ 

قولـــه هـــو ) واحـــد(وردت هــذه الجملـــة وفعلهـــا بصـــیغة المضـــارع وخبـــره مشــتق فـــي موضـــع 
  ):ع(

  .)٤()وا النا أول من صدقه فال أكون أول من كذب عليه(
: واســمه المســتتر وتقــدیره) أكــون(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) ال(فـي الــنص نفــت 

  ).أول: (وخبره) أنا(
  ):لم(منفیة بـ 

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة والخبر فیها جامد في موضع 
ىل أن حنكم بيننا القرآن مل نكن الفريق املتويل عن كتاب ا سبحانه وملا دعانا القوم إ(

  .)٥()وتعاىل
: واســمه المســتتر وتقــدیره) نكــن(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 

  ).الفریق: (وخبره) نحن(
  :خبره جار ومجرور+ اسمه مستتر)+ كان(الفعل + أداة النفي/ الثالثة

  ):ال(منفیة بـ 
  ):ع(هو قوله ) واحد(ردت هذه الجملة وفعلها بصیغة المضارع في موضع و 
ان هذا املال ليس يل وال لك، وامنا هو يفء املسلمني وجلب اسيافهم، فان شركتهم يف (

  .)١()حرهبم كان لك مثل حظهم، واال فجناة أيديهم ال تكون لغري أفواههم
: واســمه المســتتر وتقــدیره) تكـون( مضــمون الجملـة المؤلفــة مــن الفعــل) ال(فـي الــنص نفــت 

  ).لغیر: (وخبره) هي(

                                                
  ).٢٢(في الصفحة ) ٥(و) ٤(و) ٣(مضمون الهوامش : ینظر )٣(
  ").ص"یعود على نبینا األكرم " صدقه"الضمیر في (. ١٠: ٢٨٤: ٢شرح النهج  )٤(
  .والكالم في شأن التحكیم) القوم هم الخوارج. (٧-٦: ١٠٣: ٨شرح النهج  )٥(
  ).٢٢٥(في الصفحة ) ١(الهامش : ینظر. ٦-٤: ١٠: ١٣شرح النهج  )١(



  

  

٢٣٧

  ):لم(منفیة بـ 
  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٢()وكأنك مل تكن على بينة من ربك(
واســمه المســتتر وتقــدیره  ) تكــن(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لــم(فــي الــنص نفــت 

  ).على بینة: (وخبره) أنت(
  

  :خبره جملة فعلیة+ اسمه مستتر)+ كان(الفعل + أداة النفي /الرابعة
  ):ما(منفیة بـ 

: ، واسـمه المسـتتر وتقـدیره)كـان: (مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل) ما(في النص نفت 
  ).یجده: (، وخبره الجملة)هو(

  ):لم(منفیة بـ 
غة المضــارع وردت هــذه الجملــة وفعلهــا بصــیغة الماضــي، وفعــل الجملــة الواقعــة خبــرا بصــی

  ):ع(هو قوله ) واحد(في موضع 
  .)١()فخالطه بث ال يعرفه وجني هم ما كان جيده(

مواضـع، جــاء فعــل الجملـة الواقعــة خبـرا بصــیغة الماضــي ) خمســة(وردت هـذه الجملــة فـي 
  ):ع(، منها قوله )موضعین(مواضع، وبصیغة المضارع في ) ثالثة(في 

كــان قبلــي، فقـد نظــرت يف أعمــاهلم،   اي بـين، انــي وان مل اكـن عمــرت عمــر مـن   (-١
  .)٢()وفكرت يف أخبارهم، وسرت يف اثارهم حتى عدت كأحدهم

واما ما ذكرت من عددهم، فانا مل نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، وامنا كنا نقاتل (-٢
  .)٣()بالنصر واملعونة

                                                
  ).المخاطب هو أحد عماله لم أجد السمه ذكرا. (٩: ١٦٧: ١٦شرح النهج  )٢(
. مــازج خــواطره حــزن: خالطــه بــث). فــي شــأن مــن یحضــره المــوت. (١: ١٥٢-٢٠: ١٥١: ١١هج شــرح الــن )١(

  .المناجي: النجي
  .٩، ٧: ٥٩: ٩شرح النهج : ، وینظر")ع"المخاطب هو ابنه الحسن . (١٥-١٤: ٦٧: ١٦شرح النهج  )٢(
الشــخوص لقتــال لمــا استشــاره عمــر فــي " رض"لعمــر بــن الخطــاب " ع"قالــه . (١٧-١٦: ٩٥: ٩شــرح الــنهج  )٣(

  .٩: ١٦٧: ١٦شرح النهج : وینظر). الفرس بنفسه



  

  

٢٣٨

اكــن، (فــي موضــعین، مضــمون جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل ) لــم(فیمــا ســبق نفــت 
علـى التـوالي، وقـد ) عمـرت، نقاتـل: (، وخبـره الجملـة)انـا، نحـن: (، واسمه المستتر فیه وتقـدیره)نكن

  .)٤()قد(وفعلها بصیغة الماضي مجرد من ) عمرت(جاءت الجملة الواقعة خبرا وهي 
  حذف الخبر  -ب  

  :المنفیة محذوفا، وصورتها هي -ذات الفعل الناقص–جاء الخبر في الجملة 
  :خبره محذوف+ اسمه معرفة+ الفعل+ أداة النفي

  ):ما(منفیة بـ 
  :كان

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في 
  .)٥()ما كان ا سبحانه ليدخل اجلنة بشرا بأمر اخرج به منها ملكا(

  ")اهللا" لفظ الجاللة(واسمه ) كان(مضمون الجملة المؤلفة من الفعل ) ما(في النص نفت 
یــدخل : (، وهــي)١(، وامــا الجملــة الواقعــة بعــد الم الجحــود أو النفــي)مریــدا: (وخبــره محــذوف تقــدیره 

، فــال یصــح جعلهــا )٢()الــالم(المضــمرة وجوبــا بعــد هــذه ) إن(، المؤولــة بــالمفرد بســبب )الجنــة بشــرا
  ).…ما كان اهللا إلدخال: (، الن الخبر هو نفس المبتدأ، وال یصح أن یقال)٣(خبرا

  ):لم(منفیة بـ 
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٤()مطبوع ومسموع، وال ينفع املسموع إذا مل يكن املطبوع: العلم علمان(
، وخبــره )المطبــوع(، واسـمه)یكــن(مضـمون الجملــة المؤلفـة مــن الفعـل ) لــم(فـي الــنص نفـت 

  ).مرادفا له(أو ) معه: (المحذوف وتقدیره
  :االسم وحذف الخبراستتار  -ج

                                                
  ).١٤٦(في الصفحة ) ٥(و) ٤(و) ٣(و) ٢(مضمون الهوامش : ینظر )٤(
: ٢٠/ ١٢: ١٨٣: ١٥شــرح الــنهج : وینظــر"). لــع"هــو ابلــیس  -ســابقا–الملــك . (١٣: ١٣١: ١٣شــرح الــنهج  )٥(

٣: ٨٢.  
  .٢٣٢: ١مغني اللبیب : ینظر )١(
  .٨: ٤، وشرح ابن عقیل ٢٦٢: ١، والمقرب ٢٢٥، واللمع ٤٠٨: ١لكتاب ا: ینظر )٢(
زائــدة لتوكیــد النفــي، والجملــة ) الــالم(وقــد ذهــب الكوفیــون إلــى أن . ١٥٩: ١امــالء مــا مــن بــه الــرحمن : ینظــر )٣(

  .٢٣٢: ١مغني اللبیب : ینظر. بعدها هي الخبر
المنقـــول : كـــان مـــن طبـــع صـــاحبه ، المســـموعمـــا رســـخ فـــي الـــنفس و : المطبـــوع. ٢: ٢٥٣: ١٩شـــرح الـــنهج  )٤(

  .والمحفوظ



  

  

٢٣٩

، وقـــد اســـتتر فیـــه اســـمه )لـــم(، منفیـــة بــــ)كـــان(جـــاءت الجملـــة الفعلیـــة ذات الفعـــل النـــاقص 
  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة(وحذف خبره في 

  .)٥()فان املرء قد يسره درك مامل يكن ليفوته(-١

  .)٦()وأما طلبك ايل الشام فاني مل اكن العطيك اليوم ما منعتك أمس(-٢

یكــن، (فــي موضـعین مضــمون جملتــین تألفـت كــل منهمــا مـن الفعــل ) لــم(ین نفـت فـي النصــ
أو ) مریـــدا: (علــى التــوالي، وخبـــره المحــذوف وتقــدیره) هــو، أنـــا: (واســمه المســتتر فیـــه تقــدیره) اكــن

  ).لم اكن مریدا أو راغبا إلعطائك(و ) ما لم یكن مریدا لفوته: (، أي)راغبا(
  :ات الفعل الناقصحذف الجملة الفعلية المنفية ذ  -د

المســبوقة بالقســم، وقــد حــذف جوابهــا ) لــو(وردت هــذه الجملــة محذوفــة ألنهــا جــواب شــرط لـــ
  ):ع(هو قوله ) واحد(وجوبا، استغناء بجواب القسم المذكور، وذلك في موضع 

) ١()ما كانت هلما عندي هوادة -لو ان احلسن واحلسني فعال مثل الذي فعلت–ووا(.  
) ثبـت(، وجملـة الشـرط المؤلفـة مـن الفعـل )واهللا: (شـرطیة مسـبوقة بالقسـمال) لـو(في الـنص 

: ، وقد حذف جوابهـا وجوبـا، فـدل علیـه جـواب القسـم)ان ومعمولیها: (المحذوف وفاعله المؤول من
، وانما كان الجواب للقسم لعدم سبقهما بما یحتـاج خبـرا، فیكـون تقـدیر )ما كانت لهما عندي هوادة(

  ).لهما عندي هوادة -او لما كانت–ما كانت … لو أن الحسن والحسین فعال: (جواب الشرط هو

  :نفي ما جاء تاما من هذه األفعال
  ):اصبح(و ) كان: (الفعالن -في النهج –وقد ورد منها 
  ):ال(منفیة بـ 

  :كان
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 

  .)٢()ف منه احلال، وال كان يف مكان فيجوز عليه االنتقالما اختلف عليه دهر فيختل(

                                                
  .٥: ١٤٠: ١٥شرح النهج  )٥(
ـــنهج : وینظـــر). المخاطـــب هـــو معاویـــة. (٣: ١١٧: ١٥شـــرح الـــنهج  )٦( / ٦: ١٤٠: ١٥/ ٤-٣: ٤٤: ٧شـــرح ال

٩-٨: ٧٤: ١٦.  
المســلمین  یخاطـب أحــد عمالـه، لــم أجـد الســمه ذكـرا، وكــان قـد اخــذ مـن فــيء. (٧-٦: ١٦٨: ١٦شـرح الــنهج  )١(

الصــلح واالختصــاص : الهــوادة"). ع"مــاال فأكــل بــه وشــرب وابتــاع اإلمــاء ونكــح النســاء، وكــان مــن اقــارب االمــام 
  .بالمیل



  

  

٢٤٠

: وفاعلــه المســتتر وتقــدیره) كــان(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) ال(فــي الــنص نفــت 
  ).وقع(أو ) ثبت: (، ومعنى الفعل هو)هو(

  ):لم(منفیة بـ 
  :كان

  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة(وردت هذه الجملة في 
  .)٣()يكن وما أدبر فكأن مل(-١

  .)٤()ال تسأل عما مل يكن(-٢
) یكــن(فــي موضــعین مضــمون جملتــین، تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل ) لــم(فیمــا مــر نفــت 

  ).یحصل(أو ) یقع: (ومعنى كل فعل منهما هو). هو: (وفاعله المستتر فیه وتقدیره
  ):اصبح(

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)١()مل يصبح ليلهفمن جعل املراء ديدنا (

ــــنص نفــــت  ــــم(فــــي ال ــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل ) ل ــــه) یصــــبح(مضــــمون الجمل ، )لیــــل: (وفاعل
  ).لم یدخل لیله في الصباح: (والمعنى

  
  :)٢(اجلملة املنفية املصدرة بأحد أفعال املقاربة/ رابعا

، جـاء )واحـد(، بصیغة المضارع، فـي موضـع )كاد(، وفعلها )ال(وردت هذه الجملة منفیة بـ
  ):ع(اسمه مستترا فیه، وهو قوله 

  .)٣()انظروا إىل النملة يف صغر جثتها ولطافة هيئتها، ال تكاد تنال بلحظ البصر(

                                                                                                                                       
  ).هو اهللا تعالى. (١٤-١٣: ٣٩٨: ٦شرح النهج  )٢(
  .٢: ٣٦٣: ١٨شرح النهج  )٣(
  .٤: ٨٧: ١٣/ ٩: ٢٦٦: ٩/ ٦: ٢٦٣: ٨شرح النهج : وینظر. ٢: ٢٨٢: ١٩شرح النهج  )٤(
لـم یخـرج مـن ظـالم الشـك إلـى : لـم یصـبح لیلـه. عادة وطبعا: دیدنا. الجدل: المراء. ٤: ١٤٣: ١٨شرح النهج  )١(

  .نور الیقین
  ).٢٣٣(في الصفحة ) ثالثا(یلي التسلسل  )٢(
  .١٢: ٥٥: ١٣شرح النهج  )٣(



  

  

٢٤١

: ، واســمه المســتتر وتقــدیره)تكــاد(مضــمون الجملــة المؤلفــة مـن الفعــل ) ال(فـي الــنص نفــت 
عـل الـذي بعـدها قـد الف"، ونفي هذه الجملة یعنـي ان )تنال بلحظ البصر: (، وخبره الجملة وهو)هي(

  ).تنال بلحظ البصر: (أي. )٤("وقع
  

                                                
  .٣٦٩شرح الوافیة : وینظر. ١٢٥: ٧شرح المفصل  )٤(
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٢٤٧

  :التوكيد
اوثقـه، : وكـد العقـد والعهـد: "جـاء فـي لسـان العـرب. التوكید والتأكیـد، ومعناهمـا واحـد: یقال

  .)١("وبالواو افصح… والهمز فیه لغة
زالــ: "والتوكیــد أســلوب لغــوي فائدتــه ، ویكــون فــي الجملــة )٢("ة التجــوز فــي الكــالمالتحقیــق وإ

  .)٣("توكید اإلسناد الذي تم بین طرفي الجملة: "فیعني
ویســمى الخبــر المعبــر . )٤("بــاألداة حینــا، وبغیرهــا أحیانــا"وللجملــة العربیــة مؤكــدات متنوعــة 

  .)٥(عنه بالجملة الخبریة غیر المؤكدة خبرا ابتدائیا، لخلو ذهن المخاطب من حكمها
–یتصور المخاطب طرفي الجملة ولكنه یتردد في إسناد أحـدها إلـى اآلخـر فیستحسـن وقد 

وقـد یحكـم المخاطـب بخـالف هـذا االسـناد، . توكیـدها بمؤكـد واحـد، ویسـمى الخبـر فیهـا طلبیـا -هنـا
ویســمى الخبــر  -وحســب إنكــار المخبــر أو الســامع-وعنــدها یجــب توكیــد الجملــة بــأكثر مــن مؤكــد 

  .)٦(فیها انكاریا
حســـب مــا ورد مـــن مؤكـــدات كـــل منهمـــا فـــي  -بقســـمیها–أتناول دراســـة الجملـــة الخبریـــة وســ

  .النهج

  
  :مؤكدات اجلملة االمسية/ القسم األول

موضـع، وعلـى ) سـتة عشـر وثالثمائـة والـف: (جاءت الجملة االسمیة مؤكـدة فـي الـنهج فـي
  :النحو اآلتي
  :إن و أن  /أوال

أن المكســورة الهمــزة مــع معمولیهــا جملــة : بینهمــا ، والفــرق)٧(حرفــان یفیــد كــل منهمــا التوكیــد
مســتقلة بفائــدتها، وموضــعها االبتــداء، والمفتوحــة الهمــزة مــع معمولیهــا بتأویــل االســم المفــرد، فهــي 

  .)٢()أن(ومواضع ) إن(مواضع  -بالعرض والتحلیل–وقد ذكر النحاة . )١(معمولة لغیرها دائما
                                                

  .٤٦٦: ٣) وكد(مادة : اللسان )١(
  .٢٨٣أسرار العربیة  )٢(
  .١٥٦قواعد وتطبیق : في النحو العربي )٣(
  .٢٣٧نقد وتوجیه : في النحو العربي )٤(
  .١٨: ١اإلیضاح في علوم البالغة : ظرین )٥(
  .نفسه )٦(
  .٢٩٣، والمفصل ٤٨٨: ١، والمقتصد ١٠٤، واللمع ٢٦٦: ١، واألصول في النحو ٣١١: ٢الكتاب : ینظر )٧(



  

  

٢٤٨

و ) كــأن(كرتهــا ســابقا فــي ضــمن الحــدیث علــى أمــا عملهمــا واحكــام الجملــة بعــدهما، فقــد ذ
  .)٣(، في الفصل األول)لكن(

موضــع، فیمـــا ) ثالثـــة وثالثــین وســـبعمائة: (فــي) إن(وقــد جـــاءت الجملــة االســـمیة مؤكــدة بــــ
  :موضع، موزعة على الصور اآلتیة) ثالثة وعشرین ومائتي: (في) أن(جاءت مؤكدة بـ
  :كرة مخصصة أو نكرةخبرها مفرد ن+ اسمها معرفة+ األداة /األولى

موضع، جاء الخبـر مشـتقا فـي  )٤()سبعة وستین ومائة(في ) إن(وردت هذه الجملة مؤكدة بـ
  ):ع(موضعا، منها قوله ) ستة وخمسین(موضع منها، وجامدا في ) أحد عشر ومائة(

  .)٥()جانبوا الكذب، فانه جمانب لالميان(-١

زة فإن دعيت إليها فأجب، فإن الداعي اليها ال تدعون إىل مبار": (ع"البنه الحسن " ع"قال -٢
  .)٦()باغ

  .)٧()فإن تقوى ا مفتاح سداد وذخرية معاد(-٣

  .)٨()إن هذه القلوب اوعية، فخريها أوعاها(-٤

  .)٩()أال وإن التقوى مطايا ذلل محل عليها أهلها و أعطوا أزمتها فأوردهتم اجلنة(-٥
ضـمیر المفـرد : (اسمها في كل منهـا وهـوفي خمسة مواضع، اتصاف ) إن(فیما مر أكدت 

علــى ) مجانــب، بــاغ، مفتــاح، أوعیــة، مطایــا: (بخبرهــا وهــو) ، الــداعي، تقــوى، هــذه، التقــوى"الهــاء"
التوالي، والخبـر فـي الجمـل الـثالث األولـى مشـتق وهـو حامـل للضـمیر العائـد علـى االسـم فـي خبـر 

فعلى الرغم من كونـه مشـتقا فانـه ال یحمـل ) تاحمف: (الجملة األولى والثانیة، أما خبر الجملة الثالثة
  .والخبر في الجملة الرابعة والخامسة جامد ال ضمیر فیه. )١(ضمیرا ألنه اسم آلة

                                                                                                                                       
  .٥٩: ٨، وشرح المفصل ٢٩٣، والمفصل ٤٧٢-٤٧١: ١، والمقتصد ٤٦١: ١الكتاب : ینظر )١(
  .٢٠٧-٢٠٥، وجواهر االدب ١٩٥-١٩٣، والحلل ١٠٦لمع ، وال٢٨١-٢٦٢: ١األصول في النحو : ینظر )٢(
  ).٤٧(و) ٤٦(الصفحة : ینظر )٣(
  ).١م(ینظر  )٤(
  .٣: ٣٥٤: ٦شرح النهج  )٥(
  .االستقامة والقصد: السداد. ٣-٢: ٦٠: ١٩شرح النهج  )٦(
  .٣: ٥: ١٣شرح النهج  )٧(
  .٥: ٣٤٦: ١٨شرح النهج  )٨(
  .جمع زمام وهو ما یقاد به: األزمة. سهلة االنقیاد: ذلول وهيجمع : الذلل. ١٢: ٢٧٢: ١شرح النهج  )٩(
  ).١٣(في الصفحة ) ١١(ومضمون الهامش ) ١٢(في الصفحة ) ٤(الهامش : ینظر )١(



  

  

٢٤٩

موضــعا، جــاء الخبــر مشــتقا فــي  )٢()ثالثــة وثالثــین(فــي ) أن(وجــاءت هــذه الجملــة مؤكــدة بـــ
  ):ع(موضعا، منها قوله ) ثالثة عشر(موضعا، وجامدا في ) عشرین(

  .)٣()واعموا أن مالحظ املنية حنوكم دائبة(-١

  .)٤()فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه(-٢

  .)٥()يوم لك ويوم عليك: واعلم بأن الدهر يومان(-٣

  .)٦()اعلموا عباد ا أن التقوى دار حصن عزيز(-٤
) أن(في أربعة مواضع، مضمون أربـع جمـل تألفـت كـل منهـا مـن اسـم ) أن(فیما مر أكدت 

  .على التوالي) دائبة، موتر، یومان، دار: (وخبرها) ، التقوى"في موضعین"مالحظ، الدهر (: وهو
  

  :خبرها معرفة+ اسمها معرفة+ األداة /الثانیة
موضــعا، جــاء الخبــر مشــتقا فــي  )٧()ثمانیــة وثمــانین: (فــي) إن(وردت هــذه الجملــة مؤكــدة بـــ

  ):ع(ا، منها قوله موضع) تسعة وأربعین(موضعا، وجامدا في ) تسعة وثالثین(
  .)٨()وأحذركم أهل النفاق فإهنم الضالون املضلون(-١

  .)٩()أفيضوا يف ذكر ا فإنه احسن الذكر(-٢

  .)١()إن عوازم األمور أفضلها(-٣

  .)٢()والعصمة للمتمسك…  وعليكم بكتاب ا فإنه احلبل املتني(-٤

  .)٣()فإن الغاية القيامة(-٥
                                                

  ).٢م(ینظر  )٢(
  .الموت: المنیة. جمع ملحظ وهو اللحظ بمؤخر العین، أو موضع اللحظ: المالحظ. ٦: ٥: ١١شرح النهج  )٣(
  .١٥: ٢٥٠: ٧شرح النهج  )٤(
  .٤-٣: ٦٠: ١٨شرح النهج  )٥(
  .١٠: ٢٠٩: ٩شرح النهج  )٦(
  ).٣م: (ینظر )٧(
  .٩: ١٦٣: ١٠شرح النهج  )٨(
  .توسعوا فیه: أفیضوا في ذكر اهللا. ١٠: ٢٢١: ٧شرح النهج  )٩(
  .بابعجوز فیها بقیة ش: ناقة عوزم أي: ما تقادم منها، من قولهم: عوازم األمور. ١٦: ٩٣: ٩شرح النهج  )١(
  ].١٠٣/ آل عمران[  اواعتصموا حببل ا مجيعا وال تفرقو:وهو من قوله تعالى. ٤-٣: ٢٠٣: ٩شرح النهج  )٢(



  

  

٢٥٠

مواضــع، مضــمون خمــس جمــل تألفــت كــل منهــا مــن اســم فــي خمســة ) إن(فیمــا مــر أكــدت 
) ، الغایــة"الهــاء"، عــوازم، ضــمیر المفــرد "الهــاء"، ضــمیر المفــرد "هــم"ضــمیر الجماعــة : (وهــو) إن(

والخبـــر فـــي الجمـــل الـــثالث . علـــى التـــوالي) الضـــالون، احســـن، افضـــل، الحبـــل، القیامـــة: (وخبرهـــا
  .االولى مشتق وفي الرابعة الخامسة جامد

موضــعا، جــاء الخبــر مشــتقا فــي  )٤()واحــد وثالثــین(فــي ) أن(ذه الجملــة مؤكــدة بـــووردت هــ
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ستة(موضعا، وجامدا في ) خمسة وعشرین(

  .)٥()ألنه اجلواد الذي ال يغيضه سؤال السائلني(-١

  .)٦()أول عوض احلليم من حلمه أن الناس أنصاره على اجلاهل(-٢

  .)٧()وظنوا أهنا نصب أعينهم. …ها تشويق ركنوا إليها طمعافإذا مروا بآية في(-٣
فــي ثالثــة مواضــع، مضــمون ثــالث جمــل تألفــت كــل منهــا مــن اســم ) أن(فیمــا ســبق أكــدت 

) الجــواد، أنصــار، نصــب: (، وخبرهــا")الهــاء"، النــاس، ضــمیر المفــرد "الهــاء"ضــمیر المفــرد ): (أن(
  .على التوالي

  
  
  

  :خبرها شبه جملة+ اسمها معرفة+ األداة /الثالثة
موضــــعا، جــــاء الخبــــر جــــارا  )١()أربعــــة وخمســــین: (فــــي) إن(وردت هــــذه الجملــــة مؤكــــدة بـــــ

  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) خمسة(موضعا، وظرفا المكان في ) تسعة وأربعین: (ومجرورا في
  .)٢()فإن يد ا على اجلماعة(-١

  .)٣()وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إىل أفن(-٢

                                                                                                                                       
  .٨-٧: ١١٠: ١٣شرح النهج  )٣(
  ).٤م: (ینظر )٤(
  .ال ینقصه وال یذهب ما عنده: ال یغیضه). هو اهللا تعالى. (٥: ٤٠٢: ٦شرح النهج  )٥(
  .٢: ٢٦: ١٩شرح النهج  )٦(
  ).هم المتقون. (٨-٧: ١٣٣: ١٠شرح النهج  )٧(
  ).٥م: (ینظر )١(
  .١٣: ١١٢: ٨شرح النهج  )٢(
  .ضعف الرأي ونقصان العقل: األفن"). ع"المخاطب هو ابنه الحسن . (١: ١٢٢: ١٦شرح النهج  )٣(



  

  

٢٥١

  .)٤()الغاية أمامكم فإن(-٣
) إن(في ثالثة مواضع، مضمون ثالث جمل تألفت كل منهـا مـن اسـم ) إن(فیما مر أكدت 

  . على التوالي) على الجماعة، إلى افن، أمام: (وخبرها) ید، رأي، الغایة: (وهو
موضـعا، جـاء الخبـر جـارا ومجـرورا فـي ) أربعة عشر(في ) أن(ووردت هذه الجملة مؤكدة بـ

لكــل منهمــا، ومنهــا قولــه ) واحــد(موضــعا، وظرفــا المكــان وللمصــاحبة فــي موضــع  )٥()اثنــي عشــر(
  ):ع(

  .)٦()علما بأن أزمة األمور بيدك(-١

  .)٧()ومن علم أن كالمه من عمله قل كالمه إال فيما يعنيه(-٢

  .)٨()والبصري ينفذها بصره ويعلم أن الدار وراءها. …إمنا الدنيا منتهى بصر األعمىو(-٣

  .)٩()قش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معهاكنا(-٤
بحكـم ) ازمـة، كـالم، الـدار، ضـلع: (في أربعة مواضع، اتصاف اسـمها) أن(فیما مر أكدت 

  .على التوالي) بیدك، من عمل، وراء، مع: (خبرها
  

  خبرها جملة+ اسمها معرفة+ األداة /الرابعة
  :خبرها جملة اسمیة+ اسمها معرفة+ األداة-أ

  ):ع(موضعا، منها قوله  )١()ستة عشر: (في) إن(هذه الجملة مؤكدة بـوردت 
  .)٢()وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق(-١

  .)٣()فإن املرض ال اجر فيه ولكنه حيط السيئات وحيتها حت األوراق(-٢

                                                
  .الثواب أو العقاب، والنعیم أو الشقاء في اآلخرة: الغایة. ٣: ٣٠١: ١شرح النهج  )٤(
  ).٦م: (ینظر )٥(
  ).المخاطب هو اهللا تعالى. (٧-٦: ٢٦٧: ١١شرح النهج  )٦(
  .١٠: ٢٦٤: ١٩شرح النهج  )٧(
  .١٠-٩: ٢٧٥: ٨شرح النهج  )٨(
وهـو یریـد أن یصـلح مـا اعـوج فـي الـدین عنـد الخـوارج وهـم الـداء " ع"یشبه نفسـه . ٩-٨: ٢٩١: ٧شرح النهج  )٩(

  .میلها وهواها: ضلعها. نفسه
  ).٧م: (ینظر )١(
  .رائع الحسن، معجب: أنیق. ١٤: ٢٨٨: ١شرح النهج  )٢(



  

  

٢٥٢

: وهـــو) إن(فــي موضــعین مضــمون جملتــین تألفــت األولــى مــن اســم ) إن(فیمــا مــر أكــدت 
: وهــو) إن(، وتألفــت الثانیــة مــن اســم )أنیــق: (وخبــره) ظــاهر(المؤلــف مــن المبتــدأ  وخبرهــا) القــرآن(
  ).فیه: (وخبرها) أجر: (النافیة للجنس واسمها) ال(وخبرها المؤلف من ) المرض(

  ):ع(مواضع، منها قوله ) سبعة(في ) أن(ووردت هذه الجملة مؤكدة بـ
  .)٤()فيه وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا، وانه ال اختالف(-١

  .)٥()ال خري يف الصمت عن احلكم كما أنه ال خري يف القول باجلهل(-٢
: وهـو) ان(في موضعین، مضمون جملتین تألفت كـل منهمـا مـن اسـم ) أن(فیما مر أكدت 

: وخبرهـــا) اخــتالف: (النافیــة للجــنس، واســمها) ال: (، وخبرهــا المؤلــف مـــن")الهــاء"ضــمیر الشــأن (
) فــي القــول: (وخبرهـا) خیــر: (النافیـة للجــنس، واسـمها) ال(والمؤلـف مــن  .فــي الجملـة االولــى) فیـه(

  .في الجملة الثانیة
  
  
  :خبرها جملة فعلیة+ اسمها معرفة+ األداة -ب

موضـع، جـاء فعـل الجملـة  )١()ثمانیـة وثمـانین ومـائتي(فـي ) إن(وردت هذه الجملة مؤكـدة بــ
ثالثــة (موضــع، وبصــیغة المضــارع فــي ) خمســة وثالثـین ومائــة(الواقعـة خبــرا بصــیغة الماضــي فــي 

  ):ع(موضع، ومنها قوله ) وخمسین ومائة
  .)٢()إن من صرحت له العرب عما بني يديه من املثالت حجزته التقوى عن تقحم الشبهات(-١

٢-) إن اجلنة حفت باملكـاره وإن النـار حفـت    : ")٣()كان يقول" ص"فإن رسول ا
  .)٤("بالشهوات

                                                                                                                                       
  .٤-٣: ١٦٨: ١٨شرح النهج  )٣(
 ولو كان من عند غري ا :اشارة الى قوله تعالى). هو اهللا سبحانه: الذاكر. (١٢-١١: ٢٨٨: ١شرح النهج  )٤(
  ].٨٢/ النساء[
: ٩٣: ١٦/ ٧: ٨٥: ١٦/ ١٨-١٧ :٦٤: ١٦/ ٧-٦: ٤١٣: ٦شـرح الـنهج : وینظر. ٢: ٩: ١٩شرح النهج  )٥(
٢: ٦٩: ١٩/ ٥-٤.  
  ).٨م: (ینظر )١(
جمــع مثلــة : المــثالت. االتعــاظ واألعتبــار بمــا مضــى: جمــع العبــرة وهــي: العبــر. ٤-٣: ٢٧٢: ١شــرح الــنهج  )٢(

  .العقوبة والتنكیل: وهي
  .٦-٥: ١٦: ١٠شرح النهج  )٣(



  

  

٢٥٣

  .)٥()ه فإهنما ينفيان الفقر ويرحضان الذنبوحج البيت واعتمار(-٣

  .)٦() فإن العبد إمنا يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه(-٤

  .)٧()فإن ا سبحانه مل خيلقكم عبثا(-٥
فــي خمســة مواضــع، مضــمون خمــس جمــل تألفــت كــل منهــا مــن اســم ) إن(فیمــا مــر أكــدت 

وخبرهـــا ") اهللا"، العبـــد، لفـــظ الجاللـــة "همـــا"، رســـول، ضـــمیر االثنـــین "الموصـــولة"مـــن : (وهـــو) إن(
، لـم یخلقكـم ..، إنمـا یكـون حسـن ظنـه..، ینفیـان الفقـر..، كان یقـول…حجزته التقوى: (الجملة وهو

  .على التوالي) عبثا
موضــع، جــاء فعــل الجملــة الواقعــة  )٨()ثمانیــة ومائــة(فــي ) أن(ووردت هــذه الجملــة مؤكــدة بـــ

) اثنـــین وخمســـین(موضـــعا، وبصـــیغة المضـــارع فـــي ) ینســـتة وخمســـ(خبـــرا بصـــیغة الماضـــي فـــي 
  ):ع(موضعا، ومنها قوله 

١-) ١()رجم الزاني احملصن ثم صلى عليه" ص"وقد علمتم أن رسول ا(.  

  .)٢()فإمنا اهلك من كان قبلكم اهنم منعوا الناس احلق(-٢

  .)٣()احلدة ضرب من اجلنون ألن صاحبها يندم(-٣

  .)٤()دىألن الضاللة ال توافق اهل(-٤
فــي أربعــة مواضــع، مضــمون أربــع جمــل تألفــت كــل منهــا مــن اســم ) أن(فیمــا ســبق أكــدت 

رجـم الزانـي، : (وخبرهـا الجملـة وهـو) ، صـاحب، الضـاللة"هـم"رسول، ضمیر الجماعـة : (وهو) أن(
  .على التوالي) منعوا الناس الحق، یندم، ال توافق الهدى

                                                                                                                                       
حجبـت النـار   : "هـي) بشـرح الكرمـاني(، فروایـة البخـاري روي في الصحیحین بأختالف یسیر في األلفاظ وترتیبها )٤(

  .١٦٥: ١٧" حفت اجلنة باملكارة، وحفت النار بالشهوات: "، وروایة مسلم هي١١: ٢٣" بالشهوات، وحجبت اجلنة باملكاره
  .یغسل: یرحض. ٦: ٢٢١: ٧شرح النهج  )٥(
  .٤: ١٦٤: ١٥شرح النهج  )٦(
  .٨: ٣٥٠: ٦شرح النهج  :ونفسها في. ٦-٥: ١٤٥: ٥شرح النهج  )٧(
  ).٩م: (ینظر )٨(
  .المتزوج: المحصن. ٦-٥: ١١٢: ٨شرح النهج  )١(
  .٣: ٧٧: ١٨شرح النهج  )٢(
  .٣: ٩٦: ١٩شرح النهج  )٣(
  .١٥: ١٠٤: ٩شرح النهج  )٤(



  

  

٢٥٤

ــــة  ــــة شــــرطیة-وجــــاءت هــــذه الجمل ــــین(فــــي ) إن(دة بـــــمؤكــــ -وخبرهــــا جمل  )٥()خمســــة وثالث
  ):ع(موضعا، منها قوله 

  .)٦()فإنه من يعمل لغري ا يكله إىل من عمل له(-١

  .)٧()إن األمور إذا اشتبهت اعترب آخرها بأوهلا(-٢

إنك متى تسر إىل هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب ال يكن للمسلمني كهف دون (-٣
  .)٨()أقصى بالدهم

) إن(فــي ثالثــة مواضــع مضــمون ثــالث جمــل تألفــت األولــى مــن اســم ) إن(فیمــا مــر أكــدت 
ــــه… مــــن یعمــــل: (وخبرهــــا") الهــــاء"ضــــمیر الشــــأن : (وهــــو ــــة مــــن اســــم )یكل ): إن(، وتألفــــت الثانی

ضـــــمیر المخاطـــــب ): (إن(وتألفـــــت الثالثـــــة مـــــن اســـــم ..) إذا اشـــــتبهت اعتبـــــر: (وخبرهـــــا) األمـــــور(
  ..).مینال یكن للمسل… متى تسیر: (وخبرها") الكاف"

  
  ):ع(مواضع، منها قوله  )١()عشرة(في ) أن(وجاءت مؤكدة بـ

  .)٢()واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي لكم سلك بكم منهاج الرسول(-١

  .)٣()واعلم يا بين أنه لو كان لربك شريك ألتتك رسله(-٢
: وهـو) أن(فـي موضـعین مضـمون جملتـین تألفـت كـل منهمـا مـن اسـم ) أن(فیما مر أكدت 

، لـو …سـلك… إن اتبعـتم: (وخبرهـا") الهـاء"، ضمیر الشـأن أو القصـة "الكاف"ر المخاطبین ضمی(
  .على التوالي) …ألتتك… كان

  :خبرها نكرة مخصصة+ اسمها نكرة مخصصة+ إن /الخامسة
منهـا، وجامـدا فــي ) خمسـة(مواضـع، جـاء الخبــر مشـتقا فـي ) سـبعة(وردت هـذه الجملـة فـي 

  ):ع(ومنها قوله ) موضعین(
                                                

  ).١٠م: (ینظر )٥(
  .١٢: ٣١٢: ١شرح النهج  )٦(
  .٢: ٢٢٣: ١٨شرح النهج  )٧(
فــي الخــروج لغــزو " رض"وقــد شــاوره عمــر " رض"خاطــب عمــر بــن الخطــاب ی. (٨-٧: ٢٩٦: ٨شــرح الــنهج  )٨(

  .تهزم: تنكب). الروم
  ).١١م: (ینظر )١(
  .٥: ٢٨٤: ٩شرح النهج  )٢(
  ").ع"المخاطب هو ابنه الحسن . (٧: ٧٧: ١٦شرح النهج  )٣(



  

  

٢٥٥

  .)٤()وإن غاية تنقصها اللحظة وهتدمها الساعة جلديرة بقصر املدة(-١

فمن أتاه ا ماال فليصل به القرابة وليحسن منه الضـيافة، فـإن فـوزا هبـذه اخلصـال شـرف       (-٢
  .)٥()مكارم الدنيا ودرك فضائل اآلخرة

) إن(فــي موضــعین، مضـــمون جملتــین تألفــت كـــل منهمــا مــن اســـم ) إن(فیمــا ســبق أكـــدت 
  .على التوالي) جدیرة، شرف: (وخبرها) غایة، فوزا( :وهو

  :خبرها جملة فعلیة+ اسمها نكرة مخصصة+ أن /السادسة
مواضع، جاء فعل الجملة الواقعـة خبـرا بصـیغة ) ثالثة(في ) أن(وردت هذه الجملة مؤكدة بـ

  ):ع(ومنها قوله ) واحد(وبصیغة المضارع في موضع ) موضعین(الماضي في 
  .)٦()أن رجال من فتية أهل البصرة دعاك إىل مأدبة فأسرعت إليهافقد بلغين (-١

  .)٧()فقد بلغين أن رجاال ممن قبلك يتسللون إىل معاوية(-٢
: وهـو) أن(في موضعین، مضمون جملتین تألفت كـل منهمـا مـن اسـم ) أن(فیما مر أكدت 

  .ى التواليعل) دعاك إلى مأدبة، یتسللون إلى معاویة: (وخبره الجملة) رجال، رجاال(
  :خبرها نكرة مخصصة مشتق+ اسمها نكرة للعموم+ أن /السابعة

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)١()واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصالتك(

  ).تبع: (وخبرها) كل: (مضمون الجملة المؤلفة من اسمها) أن(في النص أكدت 
  :ها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارعخبر + اسمها نكرة للعموم+ إن /الثامنة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
فإن كل ولد …أال وإن اآلخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون… أال وإن الدنيا قد ولت حذاء(

  .)٢()سيلحق بأمه يوم القيامة
                                                

  .٩: ٣٣: ١٠/ ١٠-٨: ١٤٥: ٥/ ٨-٧: ٢٩١: ١شرح النهج : وینظر. ٨: ١٤٥: ٥شرح النهج  )٤(
  .٦-٥: ٢٣٤: ١٩شرح النهج : وینظر. ٩-٧: ٧٤: ٩شرح النهج  )٥(
شـرح الــنهج : وینظـر). المخاطـب هــو عثمـان بـن حنیــف، عاملـه علـى البصــرة. (٥-٤: ٢٠٥: ١٦شـرح الـنهج  )٦(
١٥: ٧٤: ٢.  
  ).المخاطب هو سهل بن حنیف، عامله على المدینة. (٤: ٥٢: ١٨شرح النهج  )٧(
  .١١: ١٦٤: ١٥شرح النهج  )١(
  .سریعة، ولم یتعلق أهلهل بشيء منها: ولت حذاء. ٧-٥: ٣١٨: ٢شرح النهج  )٢(



  

  

٢٥٦

ــــنص أكــــدت  ــــة المؤلفــــة مــــن اســــمها) إن(فــــي ال : ، وخبرهــــا الجملــــة)كــــل: (مضــــمون الجمل
  ).…سیلحق بأمه(

  :خبرها مفرد نكرة مخصصة مشتق+ اسمها نكرة+ إن /التاسعة
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٣()وإن غدا من اليوم قريب(
ـــة المؤلفـــة مـــن اســـمها) إن(فـــي الـــنص أكـــدت  ، )قریـــب: (، وخبرهـــا)غـــدا: (مضـــمون الجمل

  .)٤("تهيء النكرة للحدیث عنها: "انكرة، فكل منهم) أن(أو ) إن(ویجوز مجيء اسم 
  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمه نكرة+ أن/ العاشرة

  ):ع(مواضع، هو قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة في 
) ٥()كما أنبأ عليه نبينا -سبحانه–واعلم يا بين أن أحدا مل ينبىءعن ا(.  

لــــم ینبــــيء عــــن : (خبرهــــا الجملــــة بحكــــم) أحــــدا: (اتصــــاف اســــمها) أن(فــــي الــــنص أكــــدت 
  ).…اهللا

  :خبرها متعدد+ اسمه معرفة+ األداة /الحادیة عشرة
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثمانیة(في ) إن(وردت هذه الجملة مؤكدة بـ

  .)١()فأحذروا الدنيا فإهنا غدارة غرارة خدوع معطية منوع ملبسة نزوع(-١

  .)٢()نق منظرها ويوبق خمربهافإن الدنيا رنق مشرهبا، ردغ مشرعها،  يو(-٢
ضــمیر : (فــي موضــعین، مضــمون جملتــین تألفــت األولــى مــن اســمها) إن(فیمــا مــر أكــدت 

ارة، خدوع، معطیـة، منـوع، ملبسـة، نـزوع: (وأخبارها السبعة") الهاء"المفردة  وهـي أخبـار ) غدارة، غرّ
رنـق مشـربها، ردغ مشــرعها، ( :وأخبارهـا الثالثــة) الـدنیا: (وهــو) إن(مفـردة، وتألفـت الثانیــة مـن اسـم 

  . وهي أخبار من الجملة االسمیة لألول والثاني ومن الجملة الفعلیة للثالث). یونق منظرها
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(في ) أن(ووردت هذه الجملة مؤكدة بـ

                                                
  .١٥: ٩٩: ١٣شرح النهج : وقد تكررت في. ٨: ٢١٠: ٩شرح النهج  )٣(
  .٢٤٦دالئل االعجاز  )٤(
: ٨١: ١٣/ ٣: ٩٢: ١٠شـرح الـنهج : وینظـر"). ع"المخاطب هو ابنـه الحسـن . (٥-٤: ٧٦: ١٦شرح النهج  )٥(

١٨.  
  .٣: ٦: ١٣النهج  شرح )١(
. موضع استقرار الشارب علـى النهـر: المشرع. كثر الطین والوحل: ردغ. كدر: رنق. ٩: ٢٤٦: ٦شرح النهج  )٢(

  ).١٢م: (وینظر. خالف المنظر: المخبر. یهلك: یوبق. یعجب: یونق



  

  

٢٥٧

ال … واعلموا ان عباد ا املستحفظني علمه يصونون مصونه ويفجرون عيونه، يتواصلون بالوالية(
  .)٣()تشوهبم الريبة

یصـونون مصـونه، : (بأحكـام أخبارهـا الجمـل) عباد: (اتصاف اسمها) أن(في النص أكدت 
  ).ال تشوبهم الریبة… یتواصلون بالوالیة

  

  /التقديم والتأخري
أن خبــر هــذه الحــروف ال یقــدم علــى اســمها إال إذا كــان جــارا ومجــرورا أو  -ســابقا-ذكــرت 

كـان الخبـر فـال یقـدم علـى األداة مطلقـا لضـعفها عـن العمـل فیـه وهـو مقـدم ظرفا للتوسع بهما، وأیـا 
  .)٤(علیها

  :على الصور اآلتیة -في النهج–شبه جملة، مقدما على االسم  -هنا-وقد ورد الخبر 
  :اسمها معرفة+ خبرها شبه جملة+ األداة /األولى

: جـارا ومجـرورا فـي موضعا، جاء الخبـر) ثمانیة عشر(في ) إن(وردت هذه الجملة مؤكدة بـ
) واحــد(وظرفــا للمصــاحبة فــي موضــع ) موضــعین(موضــعا، وظرفــا للمكــان فــي  )١()خمســة عشــر(

  ):ع(ومنها قوله 
  .)٢()فإن بيده العطاء واحلرمان(-١

  .)٣()أال وإن من البالء الفاقة(-٢

  .)٤()وإن عندكم األمثال من بأس ا وقو ارعه(-٣

  .)٥()وإن معي لبصريتي(-٤

                                                
: ٩الــنهج  شــرح: وینظــر. الــذین اودعــوه وطولبــوا بحفظــه: المســتحفظون علمــه. ١٠-٨: ٦٥: ١١شــرح الــنهج  )٣(

١٠: ٣٨: ١١/ ٧: ٢٢٢.  
  ).٤٧(في الصفحة ) ٦(و) ٥(و) ٤(مضمون الهوامش : ینظر )٤(
  ).١٣م: (ینظر )١(
  ).هو اهللا سبحانه. (١٦: ٦٤: ١٦شرح النهج  )٢(
  .الفقر: الفاقة. ٢: ٣٣٧: ١٩شرح النهج  )٣(
  .٣: ٣٠١: ١شرح النهج : وینظر. ٣: ١٨٠: ١٣شرح النهج )٤(
  .٦: ٣٣: ٩شرح النهج : وقد تكررت في. ٣: ٢٣٩: ١شرح النهج  )٥(



  

  

٢٥٨

فــي أربعــة مواضــع، مضــمون أربــع جمــل تألفــت كــل منهــا مــن اســمها ) إن(كــدت فیمــا مــر أ
بیـــد، مـــن الـــبالء، : (وخبرهــا المقـــدم علـــى االســـم) العطـــاء، الفاقـــة، األمثـــال، بصـــیرة: (المــؤخر وهـــو

  .على التوالي) عند، مع
  ):ع(، منها قوله )موضعین(وخبرها جار ومجرور في ) أن(ووردت هذه الجملة مؤكدة بـ

  .)٦()لك عند ا وال عندي يف قتل العمد ألن فيه قود البدن وال عذر(
: بحكـــم خبرهـــا المقـــدم علیـــه وهـــو) قـــود: (اتصـــاف اســـمها المـــؤخر) أن(فـــي الـــنص أكـــدت 

  ).فیه(

  :اسمها مؤول+ خبرها جار ومجرور+ إن /الثانیة
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة في 

أن خيرج من الدنيا القيا ربه … أنه الينفع عبدا… احلكيمإن من عزائم ا يف الذكر (
  .)١()…أن يشرك با: خبلصة من هذه اخلصال مل يتب منها

ضــمیر الشـــأن (واســمها ) أن(اتصـــاف اســمها المــؤخر المــؤول مـــن ) إن(فــي الــنص أكــدت 
، )مــن عــزائم(: ، بحكــم خبرهــا المقــدم علیــه..)أن یخــرج… الینفــع عبــًدا: (وخبرهــا الجملــة" ) الهــاء"

  ..).إن أن: (، إذ ال یستقیم أن یقال)٢(وتأخیر االسم واجب هنا
  

  :اسمها نكرة مخصصة+ خبرها شبه جملة+ األداة /الثالثة
ا ) خمسـة وثالثـین(فـي ) إن(وردت هذه الجملة مؤكدة بــ  ا ومجـرورً ا، جـاء الخبـر جـارً موضـعً

ــا فــي  )٣()اثنــین وثالثــین(فــي ا، وظرفً ) موضــعین(منقســما علــى المكــان فــي  مواضــع) ثالثــة(موضــعً
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(والمصاحبة في موضع 

  .)٤()وإن يف سلطان ا عصمة ألمركم(-١

  .)٥()لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب): (إن  ملكًا ينادي يف كل يوم(-٢

                                                
  .٧: ٣: ٧شرح النهج : وینظر. القصاص: القود. ٥: ١١١: ١٧شرح النهج  )٦(
ـــنهج : وینظـــر. فرائضـــه التـــي أوجبهـــا: عـــزائم اهللا . ١٢-١٠: ١٦٠: ٩شـــرح الـــنهج )١( / ٥-٤: ١٠١: ١١شـــرح ال

٧: ١٦: ١٧.  
  ).٣٧(في الصفحة ) ٣(مضمون الهامش : ینظر )٢(
  ).١٤م: (ینظر )٣(
  .القوة والقهر: السلطان. ٥-٤: ٢٩٥: ٩شرح النهج  )٤(
  .فعل أمر مأخوذ من الوالدة: لدوا. ٣-٢: ٣٢٨: ١٨شرح النهج  )٥(



  

  

٢٥٩

  .)٦()فإن أمامكم عقبة كؤودا(-٣

  .)٧()إن مع كل إنسان ملكني حيفظانه(-٤
فــي أربعــة مواضــع، أربــع جمــل تألفــت كــل منهــا مــن اســمها المـــؤخر ) إن(فیمــا مــر أكــدت 

) فـي سـلطان، هللا، أمـام، مـع: (وخبرها المقدم علـى االسـم وهـو) عصمة، ملًكا، عقبة، ملكین: (وهو
  .على التوالي

ا فـي ) سـبعة(فـي ) أن(ووردت هذه الجملـة مـع  ا ومجـرورً ) خمسـة(مواضـع، جـاء الخبـر جـارً
  ):ع(، ومنها قوله )موضعین(، وظرفًا للمكان في منها

  .)١()واعلم أن لكل ظاهر باطنا على مثاله(-١

  .)٢()واعلم أن أمامك طريقًا ذا مسافة بعيدة(-٢
في موضـعین، مضـمون جملتـین تتـألف كـل منهمـا مـن اسـمها المـؤخر ) أن(فیما مر أكدت 

  .على التوالي) كل، أمامل: (وخبرها المقدم على االسم وهو) باطنا، طریقا: (وهو
  

  :اسمها نكرة+ خبرها جار ومجرور+ األداة /الرابعة
ا، منها قوله  )٣()اثني عشر: (في) إن(وردت هذه الجملة مؤكد بـ    ):ع(موضعً

  .)٤()فإن يف العدل سعة(-١

  .)٥()وإن لكل دم ثائرا، ولكل حق طالبا(-٢

٣-)٦()إن للخري وللشر أهال(.  

                                                
  .١٥: ٣٤٦: ١٨شرح النهج : وینظر. صعبة وشدیدة وذات مشقة: كؤودا. ٤: ٥: ١١شرح النهج  )٦(
  .٢: ٢١: ١٩شرح النهج  )٧(
ــــنهج  )١( ــــنهج : وینظــــر. ٨ :١٧٨: ٩شــــرح ال : ١٨/ ١٠-٩: ٨٣: ١٧/ ٧-٦: ٢٦٥: ١٠/ ٦: ٢١٠: ٩شــــرح ال

٣-٢: ٢٧١.  
  ").ع"یخاطب ابنه الحسن . (٧: ٨٥: ١٦شرح النهج  )٢(
  ).١٥م: (ینظر )٣(
  .٤-٣: ٢٦٩: ١شرح النهج  )٤(
  .١٠: ١١٧: ٧شرح النهج  )٥(
  .٢: ٦٧: ٢٠شرح النهج  )٦(



  

  

٢٦٠

فـي ثالثــة مواضــع مضــمون ثـالث جمــل مؤلفــة كـل منهــا مــن اســمها ) إن(فیمـا ســبق أكــدت 
ا، أهـالً : (المؤخر وهو علـى ) فـي العـدل، لكـل، للخیـر: (وخبرهـا المقـدم علـى االسـم وهـو) سعة، ثائرً

  .التوالي
  ):ع(هو قوله ) واحد(في موضع ) أن(وجاءت هذه الجملة مؤكدة بـ 

  .)٧()واعلم أن لكل عمل نباتًا(
ـــا(اتصـــاف اســـمها المـــؤخر ) نأ(فـــي أعـــاله أكـــدت  : بحكـــم خبرهـــا المقـــدم علیـــه وهـــو) نباتً

  ).لكل(

  
  ):أن(و) إن(ختفيف نون 

  :إن/ أ
ذهــب الكوفیــون إلــى أنهــا مهملــة ال عمــل لهــا، فیقــع بعــدها االســم والفعــل، فــإذا وقــع الفعــل 

ریون وذهــب البصــ. )٢(، وحكــى الكوفیــون غیــره)١(فاألغلــب فیــه أنــه ممــا یــدخل علــى المبتــدأ والخبــر
  .)٣(إلى أنها تعمل كما لو كانت الثقیلة، فیما لو تالها أسم

ـا لـیعلم أنهــا المخففـة ولیسـت النافیـة ، وقـد ذهـب الكوفیـون إلــى )٤(وتلـزم الـالم مـا بعـدها وجوبً
  .)٥()إال: (بمعنى) الالم(، و)ما: (بمعنى) إن(أن 

تــــداء وغرضــــها هــــذه، فــــذهب بعــــض النحــــاة إلــــى أنهــــا الم االب) الــــالم(وقــــد أختلــــف بشــــأن 
موضـوعة للفصـل مقتضـیه "،وذهـب الـبعض اآلخـر إلـى أنهـا لیسـت كـذلك، بـل هـي فارقـة )٦(التوكیـد

  .)٨(وأغلب الظن أنها لیست لالبتداء. )٧("له

                                                
  .١٦: ١٧٩: ٩شرح النهج  )٧(
، وشـــرح عمـــدة ]٢٤مســـألة [ ١٩٥: ١، واألنصـــاف ٢٩٧، والمفصـــل ٣٦٧، والحلـــل ٣٦، ٣٤زهیـــة األ: ینظـــر )١(

  .١٣٨، ١٣٦الحافظ 
  .٢٩٧المفصل : ینظر )٢(
  .٢٩: ١، ومغني اللبیب ٣٥، واألزهیة ٢٨٣: ١الكتاب : ینظر )٣(
  .٤٩٠: ١، والمقتصد ٣٥، واألزهیة ٦٨، ومنازل الحروف ٢٨٣: ١الكتاب : ینظر )٤(
  .٢٥٦: ١، ومغني اللبیب ٣٦٧، والحلل ٣٨، واألزهیة ٤١إعراب ثالثین سورة  :ینظر )٥(
، ٤٩١: ١، والمقتصــد ٧٦یحیــى علــوان البلــداوي : الالمــات، أبــو الحســن علــى بــن محمــد الهــروي، تحـــ: ینظــر )٦(

  .٣٦٧والحلل 
  .٣٨٠: ١شرح ابن عقیل : ، وینظر٨٠-٧٩مصطفى الحدري : األحاجي النحویة، الزمخشري، تحـ )٧(



  

  

٢٦١

ـــة ) إن(ولـــم تـــرد  إال وبعـــدها جملـــة فعلیـــة مصـــدرة بالفعـــل  -فـــي الـــنهج–المخففـــة مـــن الثقیل
ذا وقع بع"، مما یسند القول بإهمالها )كان(   .)٩("دها الفعل دخل الالم في صلتهوإ

  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة(وقد وردت هذه الجملة على هذه الصورة في 
  .)١٠()وإن كان الرجل ليتناول املرأة يف اجلاهلية بالفهر أو اهلراوة فيعري هبا(

 )إن(، وال عمـل لــ )كـان(، فتلتها جملة فعلیة مصدرة بالفعـل النـاقص )إن(في النص خففت 
: ، أي)كــان(وهــي الجملــة الواقعــة خبــرا لـــ) كــان(الفارقــة علــى صـلة ) الــالم(فیمـا بعــدها، وقــد دخلــت 

  ).…یتناول المرأة(
  :أن/ ب

، وخبرهــا )١(ویكــون اســمها ضــمیر شــأن محــذوفا وجوبــا. ذهــب اكثــر النحــاة إلــى أنهــا عاملــة
ا بعـدها علـى أن تضـمر فیهـا فاالختیـار أن ترفـع مـ: "قال ابـن السـراج. )٢()أن(جملة، محلها الرفع بـ

  .)٣("الهاء، الن المفتوحة وما بعدها مصدر
ضمار اسمها وجوب مجیئها  مؤولـة بـالمفرد  -مـع معمولیهـا–إن مما یسند القول باعمالها وإ

إذ ال  -مـــثال–فــي المواضــع التـــي ال یصــح أن یقــع فیهـــا إال االســم المفــرد أو المـــؤول بــه كالفاعــل 
ن كانت مهملـة لـم یسـتقمیصح أن یقع جملة، فإذا كان وقـد یلیهـا اسـم . )٤(ت عاملة استقام الكالم، وإ

  .)٦(وذهب الكوفیون إلى أنها مهملة. )٥(مفرد منصوب على انه اسمها
ـــــنهج–مخففـــــة مـــــن الثقیلـــــة ) أن(وقـــــد جـــــاءت  مواضـــــع، تلتهـــــا فـــــي ) تســـــعة(فـــــي  -فـــــي ال

، )لــو(عـن هـذه الجملـة بــ )أن(لـذا فصـلت . جملـة فعلیـة فعلهـا متصـرف ال یفیـد الــدعاء) موضـعین(

                                                                                                                                       
، ومــا كتبــه محقــق شــرح ابــن عقیــل محمــد محیــي ٢٧-٢٦: ٩شــرح المفصــل : فــي تحقیــق هــذه المســألة: ینظــر )٨(

  ).الهامش( ٣٨١: ١الدین عبد الحمید في شرح ابن عقیل 
  .٤٩٠: ١المقتصد  )٩(
 :الهــراوة. الحجــر: الفهــر). یوصــي عســكره فــي صــفین بعــدم التعــرض للنســاء. (٨-٧: ١٠٤: ١٥شـرح الــنهج  )١٠(

  .٧: ١٠٤: ١٥/ ١٦: ٣٩: ١١/ ٩: ١٨٥: ٢شرح النهج : وینظر. العصا الضخمة
  .١٤٠، وشرح عمدة الحافظ ١١٠: ١، والمقرب ٥٥، واألزهیة ٤٨١: ١الكتاب : ینظر )١(
  .١٤٠، وشرح عمدة الحافظ ٣٧٣، والحلل ٥٦-٥٥األزهیة : ینظر )٢(
  .٢٣٧: ١األصول في النحو  )٣(
  ).٦٦(في الصفحة ) ٣(ومضمون الهامش ) ٦٥(في الصفحة  )٧(مضمون الهامش : ینظر )٤(
  .٣٧٢، والحلل ٥٤، واألزهیة ٦٦منازل الحروف : ینظر )٥(
والجنــى الـداني فـي حـروف المعــاني، حسـن بـن قاسـم المــرادي، . ٢٩: ١، ومغنـي اللبیـب ٢٩٧المفصـل : ینظـر )٦(

  .٢٣٨طه محسن : تحـ



  

  

٢٦٢

ومــن هــذه . النافیــة للجــنس) ال(مواضــع جملــة اســمیة منفیــة بـــ) ســبعة(وهــي واحــدة مــن، وتلتهــا فــي 
  ):ع(المواضع، قوله 

قد أنفرجتم  - فيما اخالكم أن لو محس الوغى ومحي الضراب–وا لكأني بكم (-١
  .)٧()عن ابن أبي طالب انفراج املرأة عن قبلها

  .)٨() اله غريه ونشهد أن ال(-٢
: فــي موضـــعین، واســمها فــي كـــل منهمــا ضـــمیر شــأن محـــذوف، أي) أن(فیمــا مــر خففـــت 

  .على التوالي) لو حمس الوغى، ال اله غیره: (، وخبرها في كلیهما هو)أنه(

  :)١(الم االبتداء/ ثانيا
  :الداخلة على المبتدأ-أ

ال تعمــل شــیئا مــن األعــراب "، وهــي أداة )٢("أول الجملــة وصــدرها"مفتوحــة، تقــع ) الم(وهــي 
نما تدخل لتوكید الكـالم وذهـب الكوفیـون إلـى . )٤("شـبیهة بـالم القسـم ولیسـت بهـا) "الم(، وهـي )٣("وإ

  .)٥(أنها الم القسم
–وقـد وردت الجملـة االسـمیة . )٦(إن اقتران المبتدأ بهذه الـالم یوجـب تقدیمـه وتـأخیر الخبـر

  :لى المبتدأ على صورتین همامؤكدة بالم االبتداء الداخلة ع -في النهج
  :خبره مفرد نكرة مخصصة مشتق+ المبتدأ معرفة صریح+ الم االبتداء /األولى

  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة(وردت هذه الجملة في 
  .)٧()سلوني قبل أن تفقدوني، فألنا بطرق السماء اعلم مين بطرق األرض: أيها الناس(

  ).أعلم: (وخبره) أنا(المؤلفة من المبتدأ  مضمون الجملة) الالم(في النص أكدت 
  :خبره مفرد نكرة مخصصة مشتق+ المبتدأ مؤول+ الم االبتداء /ألخرىا

                                                
  .١١: ١٨٩: ٢شرح النهج : وینظر. الحرب: اشتد، الوغى: حمس. ٧-٦: ٧١: ٧شرح النهج  )٧(
  ).١٦م: (وینظر. ٤: ٨٤: ٧شرح النهج  )٨(
  ).٢٤٧(في الصفحة ) أوال(یلي التسلسل  )١(
  .٣١٤: ١الخصائص  )٢(
  .٢٥: ٩شرح المفصل : ، وینظر٧٦الالمات، الهروي  )٣(
  .نفسه )٤(
  .٣٠٧، ومدرسة الكوفة ]٥٨مسألة [ ٣٩٩: ١االنصاف : ینظر )٥(
  .٢٣٦: ١، وشرح ابن عقیل ٤٦، وتسهیل الفوائد ٩٨: ١شرح الكافیة : نظری )٦(
  .١٢-١١: ٢٠٥: ٩/١٦: ٢٣٩: ٤/١١: ١٦٩: ٦شرح النهج : وینظر. ١٣-١٢: ١٠١: ١٣شرح النهج  )٧(



  

  

٢٦٣

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة في 
  .)٨()وألن يكونوا عربا أحق من أن يكونوا مفتخرا(

) كــونهم: (أي) ونــواأن یك: (مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن المبتــدأ) الــالم(فــي الــنص أكــدت 
  )أحق: (وخبره

  
  

  ):إن(الداخلة على أحد طرفي الجملة المنسوخة بـ-ب
  ):إن(الداخلة على اسم -١

فهــي لالبتــداء، ولكــن اجتمــاع مؤكــدین ) إن(أن یكــون علــى  -هنــا–اصــل دخــول هــذه الــالم 
ر شــبه فـإذا دخلــت علـى اسـمها وجـب فصـله عنهـا بـالخب. )١(معـا مسـتكره، لـذا منعـت الـدخول علیهـا

  .أن یتأخر اسمها وجوبا: ، أي)٢(الجملة
  .)٣(فقط) إن(یجعل الجملة أكثر توكیدا مما لو كانت مع ) إن(إن دخولها على اسم 

الداخلـــة علـــى اســـمها ) الم االبتـــداء(مؤكــدة بــــ) إن(وقــد وردت الجملـــة االســـمیة المنســـوخة بــــ
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثمانیة(المؤخر وجوبا في 

  .)٤()وت لغمراتوإن للم(-١

  .)٥()ها إن ههنا لعلما مجا(-٢
) إن(فــي موضــعین، مضــمون جملتــین، تألفــت كــل منهمــا مــن اســم ) الــالم(فیمــا مــر أكــدت 

علــــى ) للمـــوت، هنـــا: (وخبرهـــا المقـــدم علـــى اســــمها وهـــو). غمـــرات، علمــــا: (المـــؤخر وجوبـــا وهـــو

                                                
فــي شــأن مــن یفتخــر  -هنــا–والكــالم ") ألهــاكم التكــاثر"عنــد قراءتــه " ع"قالــه . (٣-٢: ١٤٧: ١١شــرح الــنهج  )٨(

  .٣: ١٤٧: ١١شرح النهج : وینظر. موتىبأسالفه ال
  .٢٥: ٩، وشرح المفصل ١٧٥، والمرتجل١٨٥، والحلل٨٣، والالمات للهروي٣١٤:١الخصائص : ینظر )١(
  .١٠٧-١٠٦: ١، والمقرب ٤٥٤: ١، والمقتصد ٣٤٥: ٢المقتضب : ینظر )٢(
  .١٥٧قواعد وتطبیق : في النحو العربي: ینظر )٣(
  .جمع غمرة وهي الشدة: الغمرات .١٢: ١٥٢: ١١شرح النهج  )٤(
لقــد أدرجــت صــور هــذا التركیــب فــي ضــمن صــور "). ع"وقــد أشــار إلــى صــدره . (١٥: ٣٤٦: ١٨شــرح الــنهج  )٥(

  ).١٧م: (وینظر. شبه جملة على اسمها) إن(تقدیم خبر 



  

  

٢٦٤

، )٦(هـو تقـدیم مـا حقـه التـأخیروقد أكدت كل جملة منهمـا بمؤكـدین لفظیـین وثالـث أسـلوبي . التوالي
  .مضاعفة في توكید الجملة الواحدة، وحسبما علیه المخاطب من حال عند سماع الخبر

  ):إن(الداخلة على خبر -٢
، إال إذا كان جملـة فعلیـة فعلهـا بصـیغة الماضـي )٧(في أغلب أحواله) إن(تدخل على خبر 

ذا كــان بصــیغة الماضـي غیــر متصــرف ، أو كـان الخبــر منفیــا، فـإ)قــد(متصـرف، أو غیــر مقـرون بـــ
  . )٨(، أو كان الخبر مثبتا، جاز دخولها علیه)قد(أو مقرونا بـ

، جـــاء الخبـــر مفـــردًا فـــي )١()أربعـــٍة وســـتین: (وقــد وردت هـــذه الجملـــة فـــي خمســـٍة : (موضـــعًا
، وجــاء جملــة فعلیــة فعلهــا بصــیغة المضــارع فــي ) وثالثــین موضــعا، وجــارا ) ســبعة عشــر(موضــعًا

  ): ع(، ومنها قوله )واحد(موضعا وظرفا للمكان في موضع ) أحد عشر(ي ومجرورا ف
  .)٢()وإن البدع لظاهرة هلا أعالم(-١

  .)٣()وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة ملستحق ألفضل العدة(-٢

  .)٤()فأن العبد ليفرح بالشيء الذي مل يكن ليفوته وحيزن على الشيء الذي مل يكن ليصيبه(-٣

  .)٥()وإن رأسه لعلى صدري" ص"سول ا ولقد قبض ر(-٤

  .)٦()وإنه لبني أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه(-٥
فیمــا مــر أكــدت الــالم فــي خمســة مواضــع، مضــمون خمــس جمــل تألفــت كــل منهــا مــن اســم 

ظــاهرة، مســتحق، یفــرح : (وخبرهــا") الهــاء"البــدع، قادمــا، العبــد، رأس، ضــمیر المفــرد : (وهــو) إن(
  ).الم االبتداء(و) إن(وقد ُأكدت كل جملة مها بـ. على التوالي) بین، على صدر، …بالشيء

  ):كأن(الداخلة على الجملة االسمیة المنسوخة بـ-ج

                                                
ل الـــدین ، واالتقــان فـــي علـــوم القــرآن جـــال١٢٢: ١، واالیضـــاح فـــي علــوم البالغـــة ١٤٠مفتـــاح العلــوم : ینظــر )٦(

  .١٨١، وجواهر البالغة ٥١: ٢السیوطي 
  .١٦٥، والجنى الداني ١٠٦: ١، والمقرب ١٨٢، والحلل ٨٥-٨٣الالمات للهروي : ینظر )٧(
  .٣٧٠-٣٦٨: ١، وشرح ابن عقیل ١٢٦، وشرح عمدة الحافظ ١٠٦: ١المقرب : ینظر )٨(
  ).١٨م: (ینظر )١(
  .١٤: ٢٦١: ٩شرح النهج  )٢(
  .١٠-٩: ١٤٥: ٥شرح النهج  )٣(
  .٥-٤: ٢٨: ١٨شرح النهج  )٤(
  .٦: ١٧٩: ١٠شرح النهج  )٥(
  ).في شأن من یحضره الموت. (٥: ٢٠١: ٧شرح النهج  )٦(



  

  

٢٦٥

  : وصورتها هي
  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمها معرفة+ كأن+ الم االبتداء

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)٧()يل قد نعق بالشاملكأني أنظر إىل ضل(

ضـــمیر المـــتكلم : (واســـمها) كـــأن(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن ) الـــالم(فـــي الـــنص أكـــدت 
  ).…أنظر إلى ضلیل(وخبرها الجملة وهو ") الیاء"

  .)١(یسند القول ببساطتها، وعدم إفادتها التوكید) كأن(االبتداء على ) الم(إن دخول 

  :القسم/ ثالثا
، وال یحســن الســكوت علــى جملــة القســم لوجــوب )٢(لــة ُأخــرىوهــو جملــة غرضــها توكیــد جم

، لــذا ال بــد لهــا مــن جــواب، وهــذا الجــواب هــو نفســه الجملــة المؤكــدة بــه، )٣(األتیــان بالمقســم علیــه
  .)٤(فارتباطهما كارتباط جملتي الشرط والجزاء

ــــة القســــم نفســــها إنشــــائیة، قــــال الزركشــــي القســــم لفظــــه لفــــظ الخبــــر ومعنــــاه معنــــى : "وجمل
  .)٦(خبریة: ، وقیل)٥("نشاءاأل

، وامـا بحـرف نفـي )إن(أو ) الـالم: (وأما جواب القسم فیكون مصدرًا إما بحرف إیجاب وهـو
ا بــ )٧()ال(أو ) مـا: (وهـو ، أو )٨(المخففـة فـي االیجـاب) إن(، وهـو الـوارد فـي الـنهج، وقـد یـرد مصـدرً
  .)٩(النافیة) إن(بـ 

                                                
: نعــق. كثیــر الضــالل وصــاحب الغوایــات: الضــلیل). یخبــر عــن فتنــة ســتقع بالشــام. (٥: ٩٨: ٧شــرح الــنهج  )٧(

  .صاح وجلب
  ).٥١(فحة في الص) ٧(و) ٦(مضمون الهامشین : ینظر )١(
، وتسـهیل الفوائـد ٥٨: ٧، وشـرح المفصـل ٨٦٣-٨٦٢: ٢، والمقتصـد ٢٨٧، واللمـع  ١٤٤: ٢الكتـاب : ینظر )٢(

١٥٢.  
  .٨٦٢: ٢المقتصد : ینظر )٣(
  .٨٢: ٢المطالع السعیدة : ینظر )٤(
  .٣٧٤: ٢محمد أبو الفضل إبراهیم : البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد عبد اهللا الزركشي،تحـ )٥(
  .٢٥٩: ١، واألمالي الشجریة ٨٦٢: ٢، والمقتصد ٢٨٧اللمع : ینظر )٦(
عراب ثالثین سـورة ٤٥٤: ١الكتاب : ینظر )٧( ، وشـرح الكافیـة ٢٧٨-٢٧٧، وأسـرار العربیـة ٢٩٠، واللمـع ٤١، وإ
٣٤٠: ٢.  
  .١٥٠، واألسالیب األنشائیة ٨٢: ٢، والمطالع السعیدة ١٥٢تسهیل الفوائد : ینظر )٨(
  .١٥١األسالیب االنشائیة : ینظر )٩(



  

  

٢٦٦

ا، وعلـى ) تسـعة وثالثـین(كدة بالقسم في مؤ  -في النهج–وقد وردت الجملة االسمیة  موضـعً
  :النحو األتي

  :توكيد الجملة االسمية بالقسم الظاهر/ الحالة األولى
  :توكید الجملة االسمیة البسیطة-أ

  :على صورتین هما -في النهج–ورد 
  :الخبر نكرة مخصصة مشتق+ المبتدأ معرفة+ القسم /األولى

  ):ع(منها قوله مواضع، ) أربعة(وردت هذه الجملة في 
  .)١()وا لدنياكم هذه أهون يف عيين من عراق خنزير يف يد جمذوم(-١

٢-) جلر أته على عيب الناس  -لئن مل يكن عصاه يف الكبري وعصاه يف الصغري–وإيم ا
  .)٢()أكرب

یـم اهللا: (فیما مر اكـد كـل مـن القسـمین دنیـا، : (مضـمون جملـة جوابـه وهـي المبتـدأ) واهللا، وإ
إن الــالم . فــي الجملــة الثانیــة) أكبــر: (، وخبــره)جــرأة: (فــي الجملــة االولــى، والمبتــدأ) اهــون: (هوخبــر 

  .، مما یجعل الجملة أكد مع القسم)٣(الواقعة في جواب القسم تفید التوكید أیضا
  :الخبر نكرة مخصصة مشتق+ المبتدأ مؤول+ القسم /األخرى

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
ن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر يف األغالل مصفدا، أحب إيل من أن ألقى وا أل(

  .)٤()ا ورسوله يوم القيامة ظاملا لبعض العباد، وغاصبا لشيء من احلطام
ـــة المؤلفـــة مـــن المبتـــدأ المـــؤول) واهللا: (فـــي الـــنص أكـــد القســـم ، )أن ابیـــت: (مضـــمون الجمل

  ).أحب: (وخبره
  :یة المنسوخةتوكید الجملة االسم-ب
  ):إن(توكید الجملة االسمیة المنسوخة بـ -١

                                                
المصـاب بــداء الجـذام وهـو تســاقط : المجـذوم. العظــم علیـه شـيء مــن اللحـم: العـراق. ٢: ٦٧: ١٩شـرح الـنهج  )١(

  .أجزاء العضو الجسمي
. یعـود علـى اهللا تعـالى" عصـاه"والضـمیر البـارز فـي ) فـي شـأن مـن یعیـب غیـره. (١٠-٩: ٥٩: ٩شرح الـنهج  )٢(

  .٧: ٥: ١٠/٨: ٢٨٤: ٢هج شرح الن: وینظر
  .٧٦الالمات للهروي : ینظر )٣(
نبــت ترعــاه األبــل لــه اشــواك تشــبه : الســعدان. الشــوك: كأنــه یریــد مــن الحســك. ٥-٣: ٢٤٥: ١١شــرح الــنهج  )٤(

  .مقیدا: مصفدا. ساهرا: مسهدا. حلمة الثدي



  

  

٢٦٧

  ):ع(مواضع، منها قوله  )٥()عشرة(وردت هذه الجملة في 
  .)٦()لعظيم عجزه… وا إن امرأ ميكن عدوه من نفسه(-١
  
  .)١()"ص"فوا الذي فلق احلبة وبرأ النسمة إن الذي أنبؤكم به عن النيب األمي (-٢

مضـمون جوابـه المؤلـف مـن .) …واهللا، والـذي فلـق الحبـة: (سـمینفیما سبق أكد كل من الق
وقـــد اجتمـــع فـــي الجملـــة . علـــى التـــوالي) عظـــیم، عـــن النبـــي: (وخبرهـــا) امـــرأ، الـــذي: (واســمها) إن(

  ).االبتداء الداخلة على الخبر" الم"و" إن"القسم و(األولى ثالثة مؤكدات هي 
  ):كأن(توكید الجملة االسمیة المنسوخة بـ  -٢

  : ورتها هيوص
خبرهـا جملـة فعلیـة + اسمها مجرور بالباء الزائدة"+ الیاء"ضمیر المتكلم + كأن+ القسم

  :)٢(فعلها بصیغة الماضي
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

قد أنفرجتم عن  - فيما إخالكم أن لو محس الوغى ومحي الضراب–وا لكأني بكم (
  .)٣()ابن أبي طالب انفراج املرأة عن قبلها

، واســمها المجـرور بالبــاء )لكـن(مضـمون الجملــة المؤلفـة مــن ) واهللا: (فـي الــنص أكـد القســم
واهللا لكـأنكم قـد : (والمعنـى هـو). …قد انفرجتم عن ابـن أبـي طالـب: (، وخبرها الجملة )بكم(الزائدة 
  ).…انفرجتم

ـ  -٣ وخة ب میة المنس ة االس ا(الجمل ـ ) م بھة ب ة المش النافی
  ):لیس(

  : ، لكل منهما صورته المستقلة بذاتها وهما)موضعین(الجملة في وردت هذه 
  :خبرها مفرد نكرة مخصصة مشتق مجرور بالباء الزائدة+ اسمها معرفة+ ما+ القسم-أ

                                                
  ).١٩م: (ینظر )٥(
  .١٤-١٣: ١٨٩: ٢شرح النهج  )٦(
لقد أدرجت صور هذه الجملة في ضمن صـور الجملـة االسـمیة . خلقها: برأ النسمة. ٣-٢: ٩٨: ٧شرح النهج  )١(

  ).إن(المؤكدة بـ 
فـي ) أ(عنـد الحـدیث علـى الصـورة ) ٥٧(ینظر في تحلیل هذه الصـورة، مـا ذكرتـه فـي الفصـل األول، الصـفحة  )٢(

  .ذلك الموضع
  ).٢٦٣(في الصفحة ) ٧(الهامش : ینظر. ٧-٦: ٧١: ٧شرح النهج  )٣(



  

  

٢٦٨

  ):ع(قال 
  .)٤()وا ما معاوية بأدهى مين(

: وخبرهـا) معاویـة: (واسـمها) مـا(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن ) واهللا: (في النص أكد القسـم
  ).بأدهى(

  :الزائدة) من(اسمها نكرة مجرور بـ+ خبرها جار ومجرور+ ما+ القسم-ب
  ):ع(قال 

  .)١()ولعمري ما علي من قتال من خالف احلق وخابط الغي من إدهان وال إيهان(
:  خرواســــمها المــــؤ ) مــــا(مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن ) لعمــــري: (فــــي الــــنص أكــــد القســــم

  ).علي: (الزائدة، وخبرها المقدم علیه وهو) من(المجرور بـ) إدهان(
  

  :توكيد الجملة االسمية بالقسم المحذوف/ الحالة الثانية
، ویســتدل علــى القســم المحــذوف بأحــد ثالثــة أشــیاء )٢(یكثــر حــذف جملــة القســم مــن الكــالم

الشـرطیة، وبهـا یعلـم أن الجـواب المـذكور هـو جـواب ) إن(قسـم الداخلـة علـى الالم الموطئة لل: منها
  .، في األعم األغلب)٣(القسم

  .)٤()واهللا: (القسم ولفظ الجاللة، أي) واو (أما القسم المحذوف فاغلب ما یقدر بـ
  :مؤكدة بقسم محذوف على تركیبین هما -في النهج–وقد وردت الجملة االسمیة 

  : البسیطةالجملة االسمیة -أ
  :وصورتھا ھي
  :الخبر نكرة مخصصة مشتق+ المبتدأ نكرة مخصصة+ الم جواب القسم+ قسم محذوف

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٥()ولئن كان ما بلغين عنك حقا جلمل أهلك وشسع نعلك خري منك(

                                                
  .أبصر باألمور أعقل بها: أدهى. ٣: ٢١١: ١٠شرح النهج  )٤(
  .التستر والمخاتلة: االیهان. المنافقة والمصانعة: األدهان. ٣: ٣٣١: ١شرح النهج  )١(
  .وسیرد محذوفا بكثرة مع الجملة الفعلیة. ٧١٨: ٢مغني اللبیب : ینظر )٢(
فــــي وســـأذكر الـــدلیلین اآلخـــرین ٣٤٠: ٢الكافیـــة ، وشــــرح ٦٥: ١، ومعـــاني القـــرآن ٤٥٦: ١الكتـــاب : ینظـــر )٣(

نما قلت. موضع حذف القسم مع الجملة الفعلیة ألختصاصهما بها استنادا إلـى ورود جملـة ) في األعم األغلب: (وإ
  .سأذكرها في موضعها. فعلیة وقعت جوابا للشرط على الرغم من اجتماع قسم وشرط غیر مسبوقین بذي خبر

  .٣٧كاظم فتحي الراوي . ، وأسالیب القسم في اللغة العربیة، د١٦٩سورة  إعراب ثالثین: ینظر )٤(
  .٧-٦: ٥٤: ١٨شرح النهج  )٥(



  

  

٢٦٩

ذوف بقسـم محــ) خیـر: (وخبــره) جمـل: (فـي الـنص أكـد مضــمون الجملـة المؤلفـة مــن المبتـدأ
  ).لعمري(أو ) والذي بعثه بالحق(أو ) واهللا: (تقدیره

  ):إن(الجملة االسمیة المنسوخة بـ-ب
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)١()ولئن رد عليكم أمركم إنكم لسعداء(
، ")الكـاف"طبین ضـمیر المخـا: (واسـمها) إن: (في الـنص أكـد مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن

یــــم اهللا(أو ) واهللا: (بقســــم محــــذوف تقــــدیره) ســــعداء: (وخبرهــــا ــــة ). وإ وقــــد أكــــدت هــــذه الجملــــة بثالث
  ).إن(الداخلة على خبر ) الم االبتداء(، و)إن(و) القسم المحذوف: (مؤكدات هي

عترض، أو، حـذف جـواب  توكيد الجملة االسمية بالقسم الم/ الحالة الثالثة
  :القسم

إذا جـــاء القســـم معترضـــا، أو فـــي نهایـــة الجملـــة، فجوابـــه محـــذوف وجوبـــا، وتكـــون الجملـــة 
–وقـد ورد القسـم . ، فتكـون مؤكـدة بـه)٢(المعترض فیها أو السابقة لـه هـي جوابـه مـن حیـث المعنـى

  :على هذه الحال على النحو اآلتي -في النهج
  :بسیطةتوكید الجملة االسمیة ال/ أوال

  :ولها أربع صور هي
  :خبره معرفة+ قسم معترض+ المبتدأ معرفة-أ

، وجامـدا فـي )واحـد(مواضع، جـاء الخبـر مشـتقا فـي موضـع ) أربعة(وردت هذه الجملة في 
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ثالثة(

  .)٣()األقلون عددا -وا–أولئك (-١

  .)٤()من غررمتوه -وا–املغرور (-٢
فــي موضــعین، فأكـد مضــمون الجملــة التــي اعتــرض فیهــا، ) واهللا: (القســمفیمـا مــر اعتــرض 

، علــى ")الموصــولة"األقلــون، مــن : (، وخبــره)اولئــك، المغــرور: (وقــد تألفــت كــل منهمــا مــن المبتــدأ
  .التوالي

  :خبره جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+ قسم معترض+ المبتدأ معرفة-ب
                                                

  .٩: ٦١: ١٠شرح النهج  )١(
  .١٥٣، واألسالیب االنشائیة ٧١٨:٢، ومغني اللبیب٥٣٠:١،وشرح جمل الزجاجي٣٤١-٣٤٠:٢شرح الكافیة: ینظر )٢(
  ). ، و موضحوا حججه وبیناتههم أولیاء اهللا. (٧: ٣٤٧: ١٨شرح النهج  )٣(
  .١١: ٢٨٥: ٦/٧: ١٠٢: ٦شرح النهج : وینظر). یخاطب من تولى عنه. (١٠-٩: ١١١: ٢شرح النهج  )٤(



  

  

٢٧٠

  ):ع(وله ، هو ق)واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
  .)١()ربوا اإلسالم -وا–هم (

) هـم: (مضمون الجملة التـي اعتـرض فیهـا والمؤلفـة مـن المبتـدأ) واهللا(في النص أكد القسم 
  ).ربوا اإلسالم: (وخبره الجملة

  :نعت للخبر+ قسم معترض+ خبره نكرة جامد+ المبتدأ محذوف-ج
  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٢()ميامني الرأي مراجيح احللم –وا  -قوم (
مضمون الجملة التي اعترض فیها والمؤلفـة مـن المبتـدأ ) واهللا(في النص السابق أكد القسم 

  ).میامین: (ونعت الخبر) قوم: (، وخبره)أولئك(أو) هم: (المحذوف وتقدیره
متعلـق  +قسـم معتـرض+ خبـره نكـرة مشـتق+ المبتـدأ محـذوف+ النافیة المهملة) ال( -د

  :بالخبر
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٣()بإصدار ما ورد عليه -وا -المليء(
مضــمون الجملــة التــي أعتــرض فیهــا والمؤلفــة مــن ) واهللا(فــي الــنص أكــد القســم المعتــرض 

المتعلــق  ، والجــار والمجــرور)ملــيء: (وخبــره) هــو: (النافیــة المهملة،والمبتــدأ المحــذوف وتقــدیره) ال(
  ).بإصدار: (بالخبر وهو

  ):ان(توكید الجملة االسمیة المنسوخة بـ / ثانًیا
  :توكید الجملة االسمیة المنسوخة -أ

  :خبرها+ قسم معترض+ اسمها+ إن :وصورتھا ھي
  ):ع(مواضع، منها قوله  )٤()تسعة(وردت هذه الجملة في 

  .)٥()عما قليل تزيل الثاوي الساكن -وا -فإهنا( - ١

  .)١()لكثري يف الباحات قليل حتت الرايات -وا -مإنك( - ٢

                                                
  ).هم األنصار. (٣: ١٨٤: ٢٠شرح النهج  )١(
  ).هم الصالحون الماضون. (١٤: ٢٧٧: ٧شرح النهج  )٢(
  ).في شأن رجل مبغض عند اهللا. (١٦: ٢٨٣: ١شرح النهج  )٣(
  ).٢٠م: (ینظر )٤(
  .المقیم المستقر: الثاوي). هي الدنیا. (٣: ١٠٥: ٧شرح النهج  )٥(
  ).یخاطب من تخاذل عن نصرته. (٧: ١٠٢: ٦شرح النهج  )١(



  

  

٢٧١

فــي موضــعین مســتقلین مضــمون جملتــین تــألف كــل ) واهللا(فیمــا مــر أكــد القســم المعتــرض 
تزیـــل : (وخبرهـــا") الكـــاف"، ضـــمیر المخـــاطبین "الهـــاء"ضـــمیر المفـــردة : (وأســـمها) إن(منهمـــا مـــن 

) القســم(و) إن: (ثانیــة بثالثـة مؤكـدات هـيوقـد أكـدت الجملـة ال. علـى التــوالي) قلیـل -الثـاوي، كثیـر
  ).الم األبتداء(و

  ):لكن(توكید الجملة المنسوخة بـ -ب
  :وصورتها هي

  :خبرها جملة فعلیة منفیة فعلها بصیغة المضارع+ قسم معترض+ اسمها معرفة+ لكن 
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)٢()نفسيال أرى إصالحكم بإفساد  -وا -ولكين(
) لكــن: (مضــمون الجملــة التــي اعتــرض فیهــا وهــي) واهللا(فــي الــنص أكــد القســم المعتــرض 

  .).…ال أرى إصالحكم: (وخبرها الجملة") الیاء"ضمیر المتكلم : (واسمها
  ):لیس(توكید الجملة المنسوخة بـ  -ج

  :اسمها نكرة مخصصة+ قسم معترض+ خبرها جار ومجرور+ لیس: وصورتھا ھي
  ):ع(هو قوله ) واحد(ه الجملة في موضع وردت هذ

  .)٣()عندي وال لغريكما يف هذا عتبى -وا -فليس لكما(
) لــیس: (مضــمون الجملــة التــي اعتــرض فیهــا وهــي) واهللا(فــي الــنص أكــد القســم المعتــرض 

  ).لكما: (وخبرها المقدم على االسم وهو) عتبى: (النافیة، وأسمها المؤخر
  :النافیة للجنس ) ال(بـ توكید الجملة المنسوخة -د

  .قسم متأخر+ خبرها محذوف+ أسمها مفرد+ ال: وصورتها هي
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

)١()فلقد أضحكين الدهر بعد إبكائه، وال غرو وا(.  
) ال(مضـــمون الجملـــة المقدمـــة علیـــه والمؤلفـــة مـــن ) واهللا(فـــي الـــنص أكـــد القســـم المتـــأخر 

  ).في ذلك: (وخبرها المحذوف وتقدیره) غرو(لجنس واسمها النافیة ل

                                                
  ).یخاطب من تخاذل عن نصرته. (٨: ١٠٢: ٦شرح النهج  )٢(
بـین المسـلمین فـي قسـمة األمـوال،  إشارة إلى التسـویة: هذا). یخاطب طلحة والزبیر. (١٥: ٧: ١١شرح النهج  )٣(

  .رضا: عتبى. وكان ذلك قد أغضبهما على ما روي
  .العجب: الغرو. ١١-١٠: ٢٤١: ٩شرح النهج  )١(



  

  

٢٧٢

  ):أما(التوكيد بـ / رابعا
، وفیـه معنـى الشـرط، فهـو بمنزلـة أداة شـرط وفعلـه، )٣(، والتوكیـد)٢(وهو حرف یفید التفصیل

: ، وهــذا التأویــل)٤(لهــذا الســبب -فــي المعنــى–، وتــالزم الفــاء جوابــه )مهمــا یكــن مــن أمــر: (بتأویــل
  .)٥("قیق أنها في معنى الشرط، ال أن ذلك معناهاتمثیل وتح"

وقـد یقـع مـا بعـدها معمــوال  -كمــا ورد فـي الـنهج–) الفـاء(ویكـون مـا بعـدها مبتـدأ وخبـره بعـد 
  .)٦(لفعل واقع بعد الفاء لم یستكمل معموالته

موضـــعا، ) ثمانیـــة وأربعـــین: (فــي) أمـــا(مؤكـــدة بــــ -فـــي الــنهج-وقــد وردت الجملـــة االســـمیة 
  :ور اآلتیةوعلى الص

  :خبره مفرد نكرة مخصصة أو نكرة+ الفاء+ المبتدأ معرفة+ أما /األولى
جـاء الخبـر مشـتقا فـي أحـدهما وجامـدا فـي االخـر، وهمـا ) موضعین(وردت هذه الجملة في 

  ):ع(قوله 
  .)٧()وأما حنن فأبذل ملا يف أيدينا(-١

  .)٨()أما حزني فسرمد(-٢
ن جملتـــین تألفـــت كـــل منهمـــا مـــن المبتـــدأ فـــي موضـــعین، مضـــمو ) أمـــا(فـــي الـــنص أكـــدت 

  .على التوالي) ابذل، سرمد: (وخبره) نحن، حزن(
  

  :خبره معرفة+ الفاء+ المبتدأ معرفة+ أما /الثانیة
مواضــع، ومشــتقا ) ثمانیــة(مواضــع، جــاء الخبــر جامــدا فــي ) تســعة(وردت هــذه الجملــة فــي 

  ):ع(ومنها قوله ) واحد(في موضع 
  .)١()يغفر فالشرك بافأما الظلم الذي ال (-١

                                                
  .١٢٣: ٢، والمطالع السعیدة ٥٧: ١، ومغني اللبیب ٢٧٩، وشرح ابن الناظم ٧٤منازل الحروف : ینظر )٢(
  .٥٧: ١، ومغني اللبیب ٦٢: ١األصول في النحو : ینظر )٣(
، وشــرح ٢٧٩، وشــرح ابــن الكــاظم ١٥٣، واألزهیــة ٢٦٨: ١، وســر صــناعة األعــراب ٣١٢: ٢الكتــاب : ینظــر )٤(

  .١٦٧األظهار 
  .٢٤٧جواهر األدب  )٥(
  .١٥٣، واألزهیة ٤٩: ١الكتاب : ینظر )٦(
  .٥: ٢٨٥: ١٨شرح النهج  )٧(
  .دائم مستمر: سرمد. ١٠: ٢٦٥: ١٠شرح النهج  )٨(



  

  

٢٧٣

  .)٢()أما بنو خمزوم فرحيانة قريش(-٢

  .)٣()وأما بنو عبد مشس فأبعدها رأيا(-٣
فـي ثالثـة مواضـع، مضــمون ثـالث جمـل تألفـت كــل منهـا مـن المبتــدأ ) أمــا(فیمـا مـر أكـدت 

  .على التوالي) الشرك، ریحانة، أبعد: (وخبره") في موضعین"الظلم، بنو (
  :خبره جملة+ الفاء+ تدأ معرفةالمب+ أما/ الثالثة

  :خبره جملة اسمیة+ الفاء+ المبتدأ معرفة+ أما-أ
  ):ع(موضعا، منها قوله  )٤()تسعة عشر(وردت هذه الجملة في 

  .)٥()وإمنا مسيت الشبهة شبهة ألهنا تشبه احلق، فأما أولياء ا فضياؤهم فيها اليقني(-١

٢-) ٦()"ص"وأما األمان الذي رفع فهو رسول ا(.  

  .)٧()، فكذلك حنن"إنا بنو عبد مناف :" وأما قولك(-٣
: فـي ثالثـة مواضـع، مضـمون ثـالث جمـل تألفـت كـل منهـا مـن المبتـدأ) أما(فیما مر أكدت 

… ضــیاؤهم: (وخبــره الجملــة المؤلفــة مــن المبتــدأ والخبــر فــي كــل منهــا وهــو) أولیــاء، األمــان، قــول(
  .تواليعلى ال) الیقین، هو رسول اهللا، كذلك نحن

  
  :خبره جملة فعلیة+ الفاء+ المبتدأ معرفة+ أما-ب

ـــة فـــي  ـــة الواقعـــة خبـــرا بصـــیغة ) ثمانیـــة عشـــر(وردت هـــذه الجمل موضـــعا، جـــاء فعـــل الجمل
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) ثالثة(موضعا، وبصیغة المضارع في  )١()خمسة عشر(الماضي في 

                                                                                                                                       
  ].٤٨،١١٦/النساء [إن ا ال يغفر أن يشرك به:وهو من قوله تعالى. ٣: ٣٣: ١٠شرح النهج  )١(
  .نبتة طیبة الرائحة: الریحانة. ٣: ٢٨٥: ١٨شرح النهج  )٢(
  ).٢١م: (وینظر. ٤: ٢٨٥: ١٨شرح النهج  )٣(
  ).٢٢م: (ینظر )٤(
  .٤-٣: ٢٩٨: ٢شرح النهج  )٥(
وما كان ليعذهبم وأنت فيهم وما كان ا معذهبم وهم :له تعالىوقد أستنتجه من قو . ٤: ٢٤٠: ١٨شرح النهج  )٦(

وبقـــي " ص"واألســتغفار أمانــان مـــن عــذاب اهللا وقــد قـــبض الرســول " ص"فرســـول اهللا ]. ٣٣/األنفــال [يســتغفرون 
  .االستغفار

  ).یخاطب معاویة. (٨: ١١٧: ١٥شرح النهج  )٧(
  ).٢٤م: (ینظر )١(



  

  

٢٧٤

وأما أهل املعصية فأنزهلم شر . …فأما أهل الطاعة فأثاهبم جبواره وخلدهم يف داره(-١
  .)٢()دار

  .)٣()فأما اتباع اهلوى فيصد عن احلق(-٢
: في ثالثة مواضع، مضمون ثالث جمل تألفت كـل منهـا مـن المبتـدأ) أما(فیما سبق أكدت 

أثابهم بجواره، أنـزلهم شـر دار، یصـد عـن : (وخبره الجملة الفعلیة وهو) ، اتباع"في موضعین"أهل (
  .واليعلى الت) الحق

  
  :التوكيد بالقصر/ خامسا

تخصـــیص شـــيء بشـــيء : "، وفـــي االصـــطالح هـــو)٤(إن القصـــر فـــي اللغـــة یعنـــي الحـــبس
طریقة مـن طرائـق التوكیـد یهـدف بهـا المـتكلم إلـى تثبیـت غرضـه فـي "، ویعد القصر )٥("وحصره فیه

زالة ما فـي نفسـه مـن شـك فیـه، والتوكیـد بالقصـر أقـوى طرائـق التوكیـد  و أدلهـا علـى ذهن السامع وإ
  .)٦("تثبیت ما یراد تثبیته أو تقریره

هــــو الشــــيء المخصــــص "فــــاألول . )٧(المقصــــور والمقصــــور علیــــه: وللقصــــر طرفــــان همــــا
  .)٨("هو الشيء المخصص به] والثاني[

، وســـأتناول منـــه مـــا ورد فـــي الـــنهج مـــن قصـــر )١(ویقـــع القصـــر بـــین كـــل طـــرفین متالزمـــین
قصــر الموصــوف علــى الصــفة : "فأولهمــا )٢("ى المبتــدأ أخــرىالمبتــدأ تــارة علــى الخبــر والخبــر علــ"

                                                
  .٢،٤: ٢٠٢: ٧شرح النهج  )٢(
  .٣: ١٢: ٤/٤: ٣١٨: ٢شرح النهج : وینظر. ٤: ٣١٨: ٢رح النهجش )٣(
  .٥٠٩) قصر(أساس البالغة، مادة : ینظر )٤(
، وشــرح الجــوهر المكنــون، الشــیخ احمــد الــدمنهوري ٤٩: ٢االتقــان فــي علــوم القــرآن : ، وینظــر١٥٣التعریفــات  )٥(

٨٥.  
  .٢١٠قواعد وتطبیق : في النحو العربي )٦(
  .٢٣٩نقد وتوجیه : ، وفي النحو العربي١٥٣ التعریفات: ینظر )٧(
  .١٤٠قصي علوان . علم المعاني، د )٨(
  .١٣٨مفتاح العلوم : ینظر )١(
  . ١٣٨مفتاح العلوم  )٢(



  

  

٢٧٥

وســأتناول أیضــا . )٣("قصــر الصــفة علــى الموصــوف، والمــراد الصــفة المعنویــة ال النعــت] وثانیهمــا[
  .قصر صاحب الحال على الحال والقصر على البدل، فكل منهما یعني توكید مضمون الجملة

مـا اكتنفتـه فصـول  -الواردة في النهج–للغة ومن طرائق التوكید بالقصر التي ذكرتها كتب ا
، وقــد ورد )٥(، وتعریــف المســند والمســند إلیــه)٤(البحــث األربعــة واعنــي بهــا، تقــدیم مــا حقــه التــأخیر

  :القصر في النهج على ثالثة اقسام
  :القصر الواقع بين المبتدأ والخبر/ الضرب االول

  :القصر بالنفي واال-أ
مــا بعــدها محمــوال علــى مــا كــان علیــه قبــل دخولهــا، وتفیــد  بــأداة نفــي كــان) إال(إذا ســبقت 

ـــ)٧(، وان تركیبهــا مــع النفــي یخرجهــا عــن معنــى االســتثناء)٦(االیجــاب قصــر مــا "، فتكــون مختصــة ب
وقـــد أكـــدت . )١٠(، والمقصـــور علیـــه بعـــدها)٩("قبــل إال"، ویكـــون المقصـــور )٨("قبلهــا علـــى مـــا بعـــدها

موضــعا، منهــا مــا جــاء حســب أداة النفــي علــى ) وأربعــینخمســة (الجملــة االســمیة بهــذا القصــر فــي 
  :النحو اآلتي

  :ما وإال
ال(بوساطة  -في النهج–ورد المبتدأ مقصورا على الخبر    :على الصور اآلتیة) ما وإ

  :الخبر نكرة جامد+ إال+ المبتدأ معرفة+ ما-أ
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

  .)١()ءيل واخلفيف والقوي والضعيف يف خلقه إال سواوما اجلليل واللطيف والثق(

                                                
، والبالغــة الواضــحة، علــي الجــارم ٨٥شــرح الجــوهر المكنــون : ، وینظــر١١٨: ١االیضــاح فــي علــوم البالغــة  )٣(

  .للمؤلفین نفسیهما) البالغة الواضحةدلیل (، وقد طبع معه ٢١٨ومصطفى أمین 
  ).٢٦٤(في الصفحة ) ٦(مضمون الهامش : ینظر )٤(
، وقـــد ذكــــر ٨٧، وشــــرح الجـــوهر المكنــــون ٥١: ٢، واالتقــــان فـــي علــــوم القـــرآن ٢٤: ٢شــــرح الكافیـــة : ینظـــر )٥(

  .٥١-٤٩: ٢االتقان : ینظر. طریقة للقصر" أربع عشرة"السیوطي 
  .٥٤، وتسهیل الفوائد ١٦٧-١٦٦: ١اني القرآن ، ومع٣٦٠: ١الكتاب : ینظر )٦(
  .٤٧٥، والجنى الداني ١٨٣، واالزهیة ٦٧إعراب ثالثین سورة : ینظر )٧(
  .٣٤٠نقد وتوجیه : في النحو العربي )٨(
  .نفسه )٩(
  .١٨١جواهر البالغة  )١٠(
  .٧-٦: ٥٦: ١٣شرح النهج  )١(



  

  

٢٧٦

وهنـا یجــب . فتأكـد مضـمون الجملـة) سـواء: (علـى خبـره) الجلیـل: (فـي الـنص قصـر المبتـدأ
، )إال(، فـــالمراد جعـــل الخبـــر مقصـــورا علیـــه، والمقصـــور علیـــه بعـــد )٢(تقـــدیم المبتـــدأ وتـــأخیر الخبـــر

یبطـل عملهـا عمـل ) إال(بــ) مـا(ن انتقاض نفـي وقد ذكرت سابقا أ. فیجب تأخیره كي یستقیم القصر
  .)٣(ویجعلها مهملة) لیس(

  :الخبر معرفة جامد+ إال+ المبتدأ معرفة+ ما-ب
  ):ع(منهما قوله ) موضعین(وردت هذه الجملة في 

  .)٤()ما هو إال املوت امسع داعيه واعجل حاديه(
  .ه الجملة، فأكد مضمون هذ)الموت: (على خبره) هو: (في النص قصر المبتدأ

  :الخبر شبه جملة+ إال+ المبتدأ معرفة+ ما -ج
ـــة فـــي  منهـــا، ) ثالثـــة(مواضـــع، جـــاء الخبـــر جـــارا ومجـــرورا فـــي ) خمســـة(وردت هـــذه الجمل

  ):ع(ومنها قوله ) موضعین(وظرفا للمكان في 
١-)٥()وما توفيقي إال با(.  

  .)٦()وإن كانوا ولوه دوني فما التبعة إال عندهم(-٢
علــى التــوالي، ) بــاهللا، عنـد: (علــى خبـره) توفیــق، التبعـة: (كــل مـن المبتــدأین فیمـا مــر قصـر

  .فأكد مضمون كل جملة منهما
  :الخبر جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ إال+ المبتدأ نكرة مخصصة+ ما-د

  ):ع(، منهما قوله )موضعین: (وردت في
  
  .)١()واعلموا انه ما من طاعة ا شيء إال يأتي يف كره(

                                                
، وبحـث المطالـب، جرمـانوس ١٠٢: ١همـع الهوامـع ، و ٢٣٥: ١، وشـرح ابـن عقیـل ٤٦تسـهیل الفوائـد : ینظـر )٢(

  .١٨٧فرحات 
  ).١٨٧(في الصفحة ) ١(مضمون الهامش : ینظر )٣(
أن الـداعي إلـى المـوت قـد اسـمع بصـوته كـل حـي، فالحـي إال وهـو یعلـم : المـراد. ٤-٣: ٢٦٩: ٨شرح الـنهج  )٤(

ام الخالئهـا مـن سـكنة األرواح قـد اعجـل أي أن الحادي لسـیر المنایـا إلـى منـازل األجسـ: واعجل حادیه. انه یموت
  .٦: ٣٣٢: ١شرح النهج : وینظر. المدبرین عن تدبیرهم وأخذهم قبل االستعداد لرحیلهم

  .٨-٧: ٣٠٦: ١٩/ ٨: ١٨٩: ٢شرح النهج : وینظر. ١٥: ١٨٣: ١٥شرح النهج  )٥(
  .٥: ٣٣: ٩شرح النهج : وینظر). یوم التحكیم" ع"قاله . (٧: ٣٠٣: ١شرح النهج  )٦(
  .٨-٧: ١٦: ١٠شرح النهج : وینظر. ٧: ١٦: ١٠شرح النهج  )١(



  

  

٢٧٧

، تأكیـــدا لإلســـناد )یـــأتي فـــي كـــره: (علـــى خبـــره الجملـــة) شـــيء: (ي الـــنص قصـــر المبتـــدأفـــ
  .بینهما

ال(وورد الخبر مقصورا على المبتدأ بوساطة    :، وصورة الجملة هي)موضعین(في ) ما وإ
  :المبتدأ معرفة+ إال+ الخبر شبه جملة+ ما

  ):ع(ما، وهما قوله لكل منه) واحد(جاء الخبر جارا ومجرورا وظرفا للمكان في موضع 
  .)٢()وما علي إال اجلهد(-١

  .)٣()وما بني أحدكم وبني اجلنة أو النار إال املوت أن ينزل به(-٢
علـى التـوالي، ) الجهـد، المـوت: (علـى مبتدئـه) علـي، بـین: (فیما مر قصر كل من الخبرین

راد جعــل المبتــدأ ، فــالم)٤(فأكــد مضــمون كــل جملــة منهمــا، وهنــا یجــب تقــدیم الخبــر وتــأخیر المبتــدأ
ـــة منهمـــا بمؤكـــدین أحـــدهما لفظـــي وهـــو ). إال(مقصـــورا علیـــه بعـــد  ) القصـــر(وقـــد أكـــدت كـــل جمل

  .وثانیهما أسلوبي وهو تقدیم ما حقه التأخیر
  :ليس   وإال

  :على الصور اآلتیة -في النهج–ورد اسمها مقصورا على خبرها 
  :خبرها نكرة مخصصة جامد+ إال+ اسمها معرفة+ لیس-أ

  ):ع(هو قوله ) واحد(في موضع  وردت
  .)٥()ومن غريها انك ترى املرحوم مغبوطا واملغبوط مرحوما، ليس ذلك إال نعيما زل أو بؤسا نزل(

وهنـا . توكیـدا لالسـناد بینهمـا) نعیما: (على خبرها) ذلك: (وهو) لیس(في النص قصر اسم 
  .وتأخیر خبرها لیستقیم القصر) لیس(یجب تقدیم اسم 

  
  :خبرها جملة اسمیة+ إال+ مها نكرةاس+ لیس-ب

 ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

                                                
  .١٠: ٦١: ١٠شرح النهج  )٢(
  .٧-٦: ١٤٥: ٥شرح النهج  )٣(
  .١٠٣: ١، وهمع الهوامع ٢٤٣: ١، وشرح ابن عقیل ٤٧تسهیل الفوائد : ینظر )٤(
ذي ترق له وترحمه لسـوء حالـه ال: المرحوم. التقلب: الغیر). من غیر الدنیا: أي. (٤-٣: ٢٥١: ٧شرح النهج  )٥(

  .یصبح مغبوطا على ما تجدده له من نعمة



  

  

٢٧٨

على فتنة، فان اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، ألنه ليس أحد إال وهو مشتمل: ال يقولن أحدكم(
  .]٢٨/ األنفال[  واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة :  )١()ا سبحانه يقول

، توكیـدا لالسـناد )هو مشـتمل(على خبرها الجملة ) أحد( :وهو) لیس(في النص قصر اسم 
  .)٢(بینهما، وقد سبق الخبر هنا بواو زائدة

  : خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ الزائدة) من(اسمها مجرور بـ+ لیس-ج
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

 احلياة فانه ال جيـد يف املـوت   واعلموا انه ليس من شيء اال ويكاد صاحبه يشبع منه وميله اال(
  .)٣()راحة

الزائــدة علــى خبرهــا الجملــة ) مــن(المجــرور بـــ) شــيء: (وهــو) لــیس(فــي الــنص قصــر اســم 
: وقــد اكــدت هــذه الجملــة بمؤكــدین همــا. الزائــدة) الــواو(المســبوق بـــ.) …یكــاد صــاحبه یشــبع: (وهــو

  .الزائدة لتوكید النفي) من(و) القصر(
  :مواضع، وعلى صورتین هما) اربعة(اسمها في وورد خبرها مقصورا على 

  :اسمها معرفة+ اال+ خبرها جار ومجرور+ لیس-١
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت في 

  .)٤()انه ليس على االمام اال ما محل من امر ربه(
، وقـد أكـد ")الموصـولة"مـا (علـى اسـمها ) علـى االمـام: (وهـو) لـیس(في الـنص قصـر خبـر 

وهنـــا یجـــب تقـــدیم الخبـــر ). وتقـــدیم مـــا حقـــه التـــأخیر(و) القصـــر: (بمؤكـــدین همـــا مضـــمون الجملـــة
  .وتأخیر االسم كي یستقیم القصر

  :اسمها نكرة مخصصة+ إال+ خبرها ظرف مكان+ لیس-٢
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)١()إال انه ليس بني احلق والباطل إال أربع أصابع(

                                                
  .٣-٢: ٢٤٨: ١٨شرح النهج  )١(
  .٢٤٧األزهیة : ینظر )٢(
  .١٠-٩: ٢٨٧: ٨شرح النهج  )٣(
  .١٧: ١٨٣: ١٥/ ٤-٣: ٧٤: ٩شرح النهج : وینظر. ١١: ١٦٧: ٧شرح النهج  )٤(
: ولـه هـذا، فجمـع اصـابعه ووضـعها بـین أذنـه وعینـه ثـم قـالعن معنـى ق" ع"وقد سئل . ٦: ٧٢: ٩شرح النهج  )١(
  .٩-٧: ٧٢: ٩شرح النهج ). الباطل أن تقول مسعت واحلق أن تقول رأيت(



  

  

٢٧٩

  .، توكیدا لإلسناد بینهما)أربع(على اسمها ) بین: (وهو) لیس(في النص قصر خبر 
  ):إنما(القصر بـ -ب

الكافـــة عــن العمـــل فیمـــا بعــدها، فاســـتوى دخولهـــا علـــى ) مـــا(دخلـــت علیهــا ) إن: (قیــل هـــي
  .)٢(الجملتین االسمیة والفعلیة

لــم یكــن لقصــد كفهــا عــن العمــل فحســب، بــل ) مــا(مقترنــة بـــ) إن(وأغلــب الظــن أن مجــيء 
تغیرت داللتها على التوكید مـن كونـه توكیـدا عادیـا "وي محدد ال یفهم إال بها، فقد جاءت لمعنى لغ

مــن كونــه توكیــدا مخففــا إلــى كونــه توكیــدا : إلــى كونــه توكیــدا قاصــرا أو حاصــرا، أو بعبــارة أوضــح
ال یجهلـــه المخاطـــب وال یـــدفع صـــحته أو لمـــا ینـــزل هـــذه "، فهـــي أداة قصـــر تؤكـــد خبـــرا )٣("مشـــددا
  .)٤("المنزلة

، فیمـــا ذهـــب عبـــد القـــادر الجرجـــاني إلـــى القـــول بـــاختالف )٥()مـــا و إال(إنهـــا بمعنـــى : وقیــل
ال(تخلـــو مـــن النفــي، وال تصـــلح فـــي بعــض المواضـــع التـــي تصــلح فیهـــا ) إنمــا(التــركیبین، فــــ ) مـــا وإ

  .)٦(وبالعكس
  .، یلیهما المقصور علیه)٧(مباشرة) إنما(ویقع المقصور بعد 

موضــعا، قصــر المبتــدأ علــى ) ســتة و أربعـین(بهـذا القصــر فــي وقـد أكــدت الجملــة االســمیة 
  :موضعا منها،وعلى الصور اآلتیة) خمسة و أربعین: (الخبر في

  : الخبر مفرد نكرة مخصصة أو نكرة+ المبتدأ معرفة+ إنما /األولى
منهـا، وجامـدا ) ثالثـة(موضـعا، جـاء الخبـر مشـتقا فـي ) تسعة عشر(وردت هذه الجملة في 

  ):ع(موضعا، ومنها قوله  )٨()رستة عش(في 
  
  .)١()وإمنا املرء جمزي مبا اسلف(-١

  .)٢()أيها الناس إمنا الدنيا دار جمازٍ واآلخرة دار قرار(-٢

                                                
  ).٥٢(في الصفحة ) ٢(مضمون الهامش : ینظر )٢(
  .٢٣٩نقد وتوجیه : في النحو العربي )٣(
  .٢٥٤دالئل األعجاز  )٤(
  .٨٧، وشرح الجوهر ١٢١: ١ي علوم البالغة ، واألیضاح ف١٤٠مفتاح العلوم : ینظر )٥(
  .١٣٥-١٣٠، ونحو المعاني ٢٥٤-٢٥٣دالئل األعجاز : ینظر )٦(
  .١٣٩نقد وتوجیه : في النحو العربي: ینظر )٧(
  ).٢٤م: (ینظر )٨(
  .٩-٨: ١٤٧: ٣/١١: ١٠٢: ١١شرح النهج : وینظر. ٧-٦: ١٣٩: ١٥شرح النهج  )١(



  

  

٢٨٠

  .)٣()هذا القرآن إمنا هو خط مسطور بني الدفتني(-٣
، الــدنیا، هــو: (فیمــا مــر قصــر المبتــدأ ُ علــى التــوالي ) مجــزي، دار، خــط: (علــى خبــره) المــرء

  .)٤(وهنا یجب تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر) إنما( بوساطة
  الخبر معرفة+ المبتدأ معرفة+ إنما /الثانیة

ا، جاء الخبـر مشـتقا فـي موضـع ) اثني عشر(وردت هذه الجملة في  وجامـًدا ) واحـد(موضعً
ا، ومنها قوله  )٥()أحد عشر(في    ):ع(موضعً

  :الخبر شبه جملة+ المبتدأ معرفة+ إنما /الثالثة
ا فـي ) اثني عشر(ت هذه الجملة في ورد ا ومجرورً ا، جاء الخبر جارً  )٦()أحـد عشـر(موضعً

ا، وظرفا للمصاحبة في موضع    ):ع(، ومنها قوله )واحد(موضعً
  .)٧()إمنا أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه(-١

  .)٨()وإمنا الشورى للمهاجرين واألنصار(-٢

  .)٩()اوإمنا الناس مع امللوك والدنيا إال من عصم (-٣
) كالطــاعن، للمهــاجرین، مــع: (علــى خبــره) أنــت، الشــورى، النــاس: (فیمـا مــر قصــر المبتــدأ

  .على التوالي
  :الخبر نكرة مخصصة جامد+ المبتدأ نكرة مخصصة+ إنما /الرابعة

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة في 
  .)١()إمنا بدء وقوع الفنت أهواء تتبع وأحكام تبتدع(

  ).أهواء: (على خبره) بدء: (النص قصر المبتدأفي 

                                                                                                                                       
  .٦: ٣: ١١شرح النهج  )٢(
  .٥-٤: ١٠٣: ٨النهج شرح  )٣(
  .١٨٧، وبحث المطالب ١٠٢: ١، وهمع الهوامع ٢٣٥: ١شرح ابن عقیل : ینظر )٤(
  ).٢٤م: (ینظر )٥(
  ).٢٥م: (ینظر )٦(
  ).لرجل رآه یسعى لقتل عدوه بما فیه اضرار نفسه" ع"قاله . (٣-٢: ٢٠٢: ١٩شرح النهج  )٧(
  .٥-٤: ٣٥: ١٤شرح النهج  )٨(
  .١٦-١٥: ٣٨: ١١شرح النهج  )٩(
  .١٨: ٢٧٥: ٦شرح النهج : وینظر. ٣: ٢٤٠: ٣شرح النهج  )١(



  

  

٢٨١

جــاء المبتــدأ فیــه معرفــة وخبــره ) واحــد(فــي موضــع ) إنمــا(وورد قصــر الخبــر علــى المبتــدأ بـــ
ا، وهو قوله  ا ومجرورً   ):ع(جارً

  .)٢()إمنا لك من دنياك ما أصلحت به مثواك(
ا، وقد قدم الخ")الموصولة"ما (على المبتدأ ) لك(في النص قصر الخبر    .)٣(بر هنا وجوبً

  :القصر بالعطف  -ج
والمقصـور علیـه مـع "، )٤(العاطفة) ال(من طرائق القصر الواردة في النهج القصر بواسطة 

بإثبـات، وأن ) ال(أن تسـبق  -هنـا-، ویشـترط )٥("العاطفة هو المذكور قبلها والمقابـل لمـا بعـدها) ال(
، وقـد وردت الجملـة االسـمیة )٦(موم مـا قبلهـایكون معطوفها مفرًدا وأن یكون ما بعدها خارًجا عن ع

  ):ع(هو قوله ) واحد(مؤكدة بهذا القصر في موضع ) إن(المنسوخة بـ
  .)٧()اجلد ال اللعب، واحلق ال الكذب -وا–فإنه (

مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن  -وهــي حــرف عطــف یفیــد القصــر-) ال(فــي الــنص أكــدت 
، وقــد قصــرت االســم علــى الخبــر وأخرجــت )الجــد: (رهــاوخب") الهــاء"ضــمیر المفــرد : (واســمها) إن(

عـن حكـم مـا قبلهـا، وبـذلك تكـون هـذه الجملـة قـد أكـدت بثالثـة ) اللعـب(المعطوف على الخبـر وهـو 
  .العاطفة) ال(والقصر بـ) القسم المعترض(و) إن: (مؤكدات هي

  :القصر الواقع بين صاحب الحال وحاله/ الضرب الثاني
 -فـي الـنهج–وقـد ورد هـذا القصـر . )٨(والحال مقصـور علیهـا یأتي صاحب الحال مقصورا

  :في سیاق الجملة االسمیة على النحو اآلتي
  :ما وإال

  :ورد القصر به على الصورة اآلتیة
+ خبـره جملـة فعلیــة فعلهـا بصـیغة الماضــي+ الزائــدة) مـن(مبتـدأ مجــرور بــ+ مـا+ قسـم

  .حال+ إال

                                                
  .١٩: ١١٢: ١٦شرح النهج  )٢(
  .١٨٧، وبحث المطالب ١٠٣: ١، وهمع الهوامع ٢٤٣: ١شرح ابن عقیل : ینظر )٣(
  .٨٧، وشرح الجوهر المكنون ١٢٠: ١، واالیضاح في علوم البالغة ١٣٩مفتاح العلوم : ینظر )٤(
  .١٨٢غة جواهر البال )٥(
  .١٨٢جواهر البالغة : ینظر )٦(
  ).یعود على الموت" فانه"الضمیر في . (٣: ٢٦٩: ٨شرح النهج  )٧(
  .١٢٧: ١، واالیضاح في علوم البالغة ١٣٨مفتاح العلوم : ینظر )٨(



  

  

٢٨٢

  ):ع(هو قوله )واحد(وردت في موضع 
ذي وسع مسعه األصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إال وخلق ا له من ذلك السرور فوا ال(

  .)١()لطفا
وهـو مجـرور ) أحـد(وبعدها المبتـدأ ) إال(نافیة مهملة بسبب انتقاض نفیها بـ) ما(في النص 

لـى ، وقد قصـر صـاحب الحـال وهـو المبتـدأ ع)أودع قلبا سرورا(الزائدة للتوكید، وخبره الجمة ) من(بـ
: وقــد أكــدت هــذه الجملــة بثالثــة مؤكــدات هــي). خلــق اهللا لــه مــن ذلــك الســرور لطفــا(الحــال الجملــة 

فـي مثــل هــذا الموضــع تخلـص مــا بعــدها مــن الوصــفیة ) إال(إن . الزائــدة) مــن(و) القصــر(و) القسـم(
  .)٢(الحال) واو(إلى الحالیة زیادة على 

  :ليس وإال
  :ورد القصر به على صورتین هما

  حال+ إال+ اسمها نكرة مخصصة+ خبرها جار ومجرور+ لیس-أ
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٣()وليس يف أطباق السماء موضع إهاب إال وعليه ملك ساجد(
، وقـــد )فـــي أطبـــاق: (وخبرهـــا المقـــدم علیـــه) موضـــع: (واســـمها المـــؤخر) لـــیس(فـــي الـــنص 

وقـد ُأكـد مضـمون هـذه ). ملك سـاجد علیه(وهو صاحب الحال على حاله الجملة ) لیس(قصر اسم 
  .الجملة بالقصر وتقدیم ما حقه التأخیر

  .حال+ إال+ اسمها معرفة+ خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ لیس-ب
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت في 

  .)٤()فليست تصلح الرعية إال بصالح الوالة(
: برهــــــا الجملـــــة المقــــــدم علیـــــه وهــــــو، وخ)الرعیـــــة: (واســـــمها المــــــؤخر) لــــــیس(فـــــي الـــــنص 

وفیهـا ..). بصـالح(وهو صاحب الحال على الحـال شـبه الجملـة ) لیس(، وقد قصر اسم )١()تصلح(
  .مؤكدان هما القصر، وتقدیم ما حقه التأخیر

  : القصر الواقع على البدل/ الضرب الثالث
                                                

  .٥-٤: ٩٩: ١٩شرح النهج  )١(
  .٤٨٣-٤٨٢: ٢مغني اللبیب : ینظر )٢(
  .لد الحیوانج: االهاب. ٨-٧: ٤٢٥: ٦شرح النهج  )٣(
  .٧: ٤٩: ١٧/ ١٧: ٤٨: ١٧شرح النهج : وینظر. ١٥: ٩١: ١١شرح النهج  )٤(
  ).١٨١(في الصفحة ) ٢(مضمون الهامش : الجملة على اسمها) لیس(ینظر في جواز تقدیم خبر  )١(



  

  

٢٨٣

. )٢(لمــا قبلهــا إذا وقعــت بعــد نفـي فهــي لالیجــاب، ومــا بعـدها معمــول) إال(ذكـرت ســابقا إن 
تخصـیص مـا قبلهـا وحصـره فیمـا  -فـي هـذا التركیـب–وكأنها غیر موجودة، إال أن اإلتیـان بهـا یفیـد 

فــي الموضــعین، ) إال(بعـدها، فهــي خارجــة عـن معنــى االســتثناء، وثمـة اخــتالف واضــح فـي معنیــي 
ر ال تـدخل مـا تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، والتـي فـي القصـ -كما ذكرت–فالتي في االستثناء 

  .)٣(بعدها إال في حكم ما قبلها، وتقصره علیه
ـــــه: (وذكـــــرت أن االســـــتثناء یتضـــــمن وهـــــذا . )٤()مســـــتثنى(و) أداة اســـــتثناء(و) مســـــتثنى من

  .ولیس خارجا كما هو حال المستثنى -هنا–المستثنى بطبیعته هو غیر البدل، إذ البدل داخل 
فـــي اغلـــب –ســـلوب االســـتثناء نـــاتج إن دراســـة النحـــاة لهـــذا التركیـــب ودرجـــه فـــي ضـــمن أ

فیـه، وكأنهـا مقتصـرة علـى االسـتثناء ال غیـر، فنـراهم یتنـاولون دراسـة قصـر ) إال(عن وجود  -الظن
المبتـدأ علـى الخبـر وبـالعكس، والفعـل علـى الفاعـل، والفاعـل علـى المفعـول بـه وبـالعكس فـي ضـمن 

  .)٥()االستثناء المفرغ(ما أسموه بـ
، وقـد )٦(إذا سبقت بكالم تام منفـي، كـان مـا بعـدها بـدال ممـا قبلهـا) إال(لقد اثبت النحاة أن 

، والمقصــور )إال(مؤكــدا مضــمونها بالقصــر بوســاطة النفــي و -فــي الــنهج–وردت الجملــة االســمیة 
  :، وذلك مع)إال(علیه هو البدل مما قبل 

  :ليس وإال-أ
  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة(وردت هذه الجملة في 

  .)٧()يء بشر من الشر إال عقابهإنه ليس ش(-١

  .)١()إنه ليس ألنفسكم مثن إال اجلنة(-٢
وخبرهـــا ) شـــيء(واســـمها ) لـــیس(وهـــو مؤلـــف مـــن ) إال(فـــي الـــنص األول تـــم الكـــالم قبـــل 

، )عقـــاب(علـــى مـــا هـــو بـــدل منـــه وهـــو ) شـــيء(وقـــد قصـــر اســـمها ) شـــر(المجـــرور بالبـــاء الزائـــدة 

                                                
  ).٢٧٦(في الصفحة ) ٢(مضمون الهامش : ینظر )٢(
  .٣٢٠نقد وتوجیه : في النحو العربي: ینظر )٣(
  ).١٧٠(في الصفحة ) ٨(مضمون الهامش : ظرین )٤(
، واوضـــح ١٦٧: ١، والمقـــرب ١٨٧، والمرتجـــل ٧٠١: ٢، والمقتصـــد ١٤٣، واللمـــع ٣٦٠: ١الكتـــاب : ینظـــر )٥(

  .٢٥٣: ٢المسالك 
  .٨٦١: ٣، واعراب القرآن المنسوب الى الزجاج ١٦٧: ١، ومعاني القرآن  ٣٦٠: ١الكتاب : ینظر )٦(
  .٩: ٢٥١: ٧شرح النهج  )٧(
  .٦: ١٠٩: ١١/ ١٠: ٢٥١: ٧/ ١٤: ٢٠: ٢شرح النهج : وینظر. ٣: ١٧٣: ٢٠شرح النهج  )١(



  

  

٢٨٤

فـالمعنى  )٢("ثـان یقـدر فـي موضـع األول"وبما أن البـدل ، )لیس شرا من الشر إال عقابه: (فالمعنى
) لـــیس(وهـــو مؤلــف مـــن ) إال(وفــي الـــنص الثــاني تـــم الكـــالم قبــل ). عقــاب الشـــر شــر مـــن الشـــر(

) الجنـــة(وقـــد قصـــر اســـمها علـــى البـــدل ) ألنفســـكم(وخبرهـــا المقـــدم علیـــه ) ثمـــن(واســـمها المـــؤخر 
  ).لیس ألنفسكم إال الجنة: (والمعنى

  ).و إال"ة للجنسالنافي"ال  (-ب
  ):ع(موضعا، منها قوله  )٣()ستة عشر(وردت هذه الجملة في 

  .)٤()ثم ال قوام للجنود إال مبا خيرج ا هلم من اخلراج(-١

  .)٥()وأنت املوعد فال منجى منك إال إليك(-٢

عدمت عند ذلك اآلجال واألوقات وزالت السنون والساعات، فال شيء إال ا الواحد (-٣
  .)٦()القهار

) قـــوام: (واســـمها) ال(فـــي ثالثـــة مواضـــع، تـــألف أولهـــا مـــن )إال(فیمـــا مـــر تـــم الكـــالم قبـــل 
والمعنـى ). بمـا: (علـى مـا هـو بـدل مـن خبرهـا وهـو) ال(اسـم ) إال(، وقـد قصـرت )للجنود: (وخبرها

، وقـد )منـك: (وخبرهـا) منجـى: (واسـمها) ال(، وتألف ثانیها مـن )…ال قوام إال بما یخرج اهللا: (هو
ال منجــى إال : (، والمعنــى هــو)إلیــك: (علــى مــا هــو بــدل مــن خبرهــا وهــو) ال(اســم ) إال(قصــرت 

وقـد قصـرت ). بـاق(، وخبرها المحذوف، وتقـدیره )شيء: (، واسمها)ال(وتألف ثالثها من . )٧()إلیك
ال (وهـــو إمـــا بـــدل مـــن موضـــع ") اهللا"لفـــظ الجاللـــة : (مـــا قبلهـــا علـــى البـــدل الـــذي یلیهـــا وهـــو) إال(
مـــــا بــــدل مـــــن الضـــــمیر المســـــتتر فـــــي الخبـــــر )٢(فموضـــــعهما هـــــو الرفـــــع باالبتـــــداء )١()ســــمهاوا ، وإ

                                                
  .٦٣: ٣شرح المفصل  )٢(
  ).٢٨م: (ینظر )٣(
  .١٧: ٤٨: ١٧شرح النهج  )٤(
وظنـوا أن ال ملجـأ مــن اهللا  : وهـو قریـب مـن قولــه تعـالى). هـو اهللا تعــالى. (١٣-١٢:: ١٩٤: ٧شـرح الـنهج  )٥(

  ].١١٨/ التوبة : [إال إلیه 
  ).إشارة إلى فناء الدنیا: ذلك. (١: ٩١-١٨: ٩٠: ١٣شرح النهج  )٦(
  .٣٦٠: ١الكتاب : ینظر في مثل هذا التركیب حسب المعنى )٧(
  .١٦٨: ١، والمقرب ٧٠٥: ٢، والمقتصد ٣٦٣-٣٦٢: ١الكتاب : ینظر )١(
  ).١٩٤(في صفحة ) ٥(مضمون الهامش : ینظر )٢(



  

  

٢٨٥

ألنهـا ال تـدخل ) ال(، وال یصـح ان یكـون بـدال مـن اسـم )هـو: (وتقـدیره -المقدر آنفـا– )٣(المحذوف
  .)٤(إال على اسم نكرة

ن بعـــد كـــالم تـــام منفـــي، فـــأ) إال(مجـــيء : وفـــي شـــأن مـــا أســـمیته القصـــر علـــى البـــدل، أي
بـدال ممـا قبلهـا باالتبـاع علـى جعلـه منصـوبا علـى االسـتثناء ) إال(قد اثر جعل مـا بعـد ) ع(األمام 

المســبوقة بكــالم تــام -) إال(جــوازا مــن الناحیــة النحویــة ممــا یســند الــرأي الــذاهب إلــى جعــل مــا بعــد 
التركیــب علــى انــه بــدل منــه مقصــور علیــه، أمــا الــرأي اآلخــر فــي هــذا ) إال(تابعــا لمــا قبــل  -منفــي

أداة اســتثناء ال ) إال(أن : ، أي)٥(جــائز النصــب علــى االســتثناء) إال(والــذاهب إلــى جعــل مــا بعــد 
  .كما في نصوص النهج) ع(قصر، فلم یرد في كالمه 

  

  ):ضمري الفصل(التوكيد بــ / سادسا
، ومـــن مواضـــعه ان یقـــع بـــین )٧("عمـــادا"، ویســـمیه الكوفیـــون )٦(الفصـــل مصـــطلح بصـــري

، فــیعلم أن مــا بعــده خبــر لمــا قبلــه ولــیس وصــفا )٨(وأخواتهــا) إن(خبــر، أو بــین معمــولي المبتــدأ وال
  .وهذا سبب تسمیته فصال. )٩(له

، ویجـــب أن یكــون مطابقـــا لمـــا قبلـــه إفــراد أو تثنیـــة أو جمعـــا، وتـــذكیرا أو )١٠(ویفیــد التوكیـــد
لــه فصــال، بــل مبتــدأ ، ومــنهم مــن ال یجع)١٢(واغلــب الظــن أن ال محــل لــه مــن اإلعــراب. )١١(تأنیثــا

  .)١٣(وما بعده خبر له
واألكثر في موضعه أن یقع بین معرفتین، ویجوز أن یتلوه مـا شـابه المعرفـة ممـا ال یدخلـه 

  .، ولیس فصال)٢("مبتدأ"فإذا وقع بعد نكرة فهو . )١()أل(

                                                
  .٢٥٨: ٢لك أوضح المسا: ینظر )٣(
  ).١٩٤(في الصفحة ) ٧(و) ٣(مضمون الهامشین : ینظر )٤(
  .٢٠٥، وأسرار العربیة ١٨٧، والمرتجل ٧٠١: ٢، والمقتصد ١٤٠، واللمع ٣٦٣: ١الكتاب : ینظر )٥(
  .٦٨: ١، وهمع الهوامع ٢٩، وتسهیل الفوائد ٢٤: ٢، وشرح الكافیة ٣٩٤: ١الكتاب : ینظر )٦(
  .٣١٢، ومدرسة الكوفة ٣٧٦: ١، وشرح اللمحة ٢٤: ٢شرح الكافیة : ، وینظر٥١: ١معاني القرآن  )٧(
  .٢٣: ٢، وشرح الكافیة ١٠٤: ٤، والمقتضب ٣٩٥: ١الكتاب : ینظر )٨(
  .٣٧٢: ١، وشرح ابن عقیل ٣٧٧: ١، وشرح اللمحة ٢٣: ٢، وشرح الكافیة ٣٩٤: ١الكتاب : ینظر )٩(
  .٢٤: ٢، وشرح الكافیة ١١١ :٣، وشرح المفصل ٣٩٤: ١الكتاب : ینظر )١٠(
  .٣٧٨: ١، وشرح اللمحة ٢٩، وتسهیل الفوائد ٢٣: ٢شرح الكافیة : ینظر )١١(
عراب القرآن للنحاس ٣٩٤: ١الكتاب : ینظر )١٢(   .٢٩، وتسهیل الفوائد ٣٣٠: ١، وإ
عراب القرآن للنحاس ٤٠٩: ١، ومعاني القرآن ٣٩٥: ١الكتاب : ینظر )١٣(   .٣٣٠: ١، وإ



  

  

٢٨٦

  :وقد جاء ضمیر الفصل مؤكدا مضمون الجملة االسمیة في النهج على النحو اآلتي
  :جملة االسمية البسيطةتوكيد ال-أ

مواضــع، جــاء الخبــر جامــدا فــي المواضــع ) ســبعة(وردت مؤكــدة بــه وطرفاهــا معرفتــان فــي 
  ):ع(كلها، منها قوله 

  .)٣()اإلسالم هو التسليم(-١

  .)٤()فاملتقون فيها هم أهل الفضائل(-٢
االســــالم، : (مضــــمون جملتــــه المؤلفــــة المبتــــدأ) هــــو، هــــم: (فیمـــا مــــر أكــــد ضــــمیر الفصــــل

وقــد طــابق األول مبتــدأه تــذكیرا و افــرادا، وطــابق . علــى التــوالي) التســلیم، أهــل: (وخبــره) تقــونالم
  .الثاني مبتدأه تذكیرا وجمعا

  ):إن(توكيد الجملة االسمية المنسوخة بـ-ب
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ستة(وردت مؤكدة بضمیر الفصل وركناها معرفتان في 

  .)٥()ان الشاهد هو احلا كماتقوا معاصي ا يف اخللوات ف(-١

  .)٦()فان الصابرين على نزول احلقائق هم الذين حيفون براياهتم ويكتنفوهنا(-٢
فـي الموضـعین ) إن(مضـمون جملتـه المؤلفـة مـن ) هـو، هـم: (فیما مر أكد ضـمیر الفصـل

جملـة وال. علـى التـوالي) الحاكم، الـذین: (، وخبرها)الشاهد، الصابرین: (واسمها في كل منهما وهو
  .من جهة، وبضمیر الفصل من جهة أخرى) إن(مؤكدة بـ -هنا–

  ):أن(توكيد الجملة االسمية المنسوخة بـ-ج
  ):ع(مواضع، منها قوله ) سبعة(وردت مؤكدة بضمیر الفصل وركناها معرفتان في 

  .)١()وان اخلالق هو املميت وان املفين هو املعيد.. …واعلم(

                                                                                                                                       
: ٢، وشـرح الكافیـة ٤٤٠: ١، ومشـكل إعـراب القـرآن ٤٠٩: ١، ومعاني القرآن ٣٩٧، ٣٩٥: ١الكتاب : ینظر )١(

٢٣.  
  .٣٩٧: ١الكتاب  )٢(
  .٤-٢: ٣١٣: ١٨شرح النهج : وینظر. ٢: ٣١٣: ١٨شرح النهج  )٣(
  ).یعود على الدنیا" فیها"الضمیر في . (١٢-١١: ١٣٢: ١٠شرح النهج  )٤(
  .٢: ٢٣٦: ١٩شرح النهج  )٥(
: ٧٧: ٢٠/ ١٥: ٢٣٩: ١١/ ٤: ٢٩٥: ٩/ ١٦-١٥: ٩٥: ٩شــرح الــنهج : وینظــر. ١٠: ٣: ٨شــرح الــنهج  )٦(
٣.  



  

  

٨٧

) أن(موضـــعین، مضـــمون جملتـــه المؤلفـــة مـــن  فـــي) هـــو(فـــي الـــنص أكـــد ضـــمیر الفصـــل 
وقــد أكــدت كــل جملــة منهمــا . علــى التــوالي) الممیــت، المعیــد: (وخبرهــا) الخــالق، المفنــي: (واســمها

  ").أل"تعریف المسند والمسند إلیه بـ(و ) ضمیر الفصل(و) أن: (بثالثة مؤكدات هي
معـرفتین یؤكـد أصـالة إن مجيء ضمیر الفصل فـي التراكیـب الثالثـة السـابقة متوسـطا بـین 

  .)٢(هذا التوسط، وقد ذكر ابن یعیش انه كي یكون فصال یجب أن یقع بینهما

  
ا ً   :التوكيد املعنوي/ سابع

شــــدة "، ویفیــــدان )عــــین(و) كــــل: (وقــــد ورد فــــي الــــنهج مؤكــــدان مــــن هــــذا الضــــرب وهمــــا
منهمـا إلزالـة الشـك  ، ویؤتى باي)٥(فللذات) عین(و أما  )٤(فللعموم واإلحاطة) كل(، أما )٣("التوكید

ویضاف إلى كل منهما ضـمیر یطـابق المؤكـد بـاإلفراد والتـذكیر . )٦(ودفع التوهم عن المحدث عنه
وال یؤكــد بــأي منهمــا . )٨(، وحكمهمــا فــي األعــراب حكــم االســم المؤكــد فهمــا تابعــان لــه)٧(وفروعهمـا

  .)٩(إال االسم المعرفة
  
  ):كل(التوكيد بـ-أ

  : لة االسمیة في النهج في تركیبین هماوقد ورد مؤكدا مضمون الجم
  

  :توكید الجملة االسمیة البسیطة/ األول

                                                                                                                                       
/ ٤-٣: ٥٦: ١٣/ ١٢: ١٨: ١٠/ ١٩-١٨: ٤٠٣: ٦شــــرح الــــنهج : وینظــــر. ٨-٧: ٧٤: ١٦شــــرح الــــنهج  )١(

٨-٧: ٧٤: ١٦.  
  .١١١: ٣شرح المفصل : ینظر )٢(
  .١٦٧اللمع  )٣(
  .٤٠٤: ٢، وشرح األشموني ٣٢٨: ١، وشرح الكافیة ٢١: ٢واألصول في النحو  ،٣١٠: ٢الكتاب : ینظر )٤(
  .١٢٢: ٢همع الهوامع : ینظر )٥(
  .٤٠٢: ٢، وشرح االشموني ٢٣٨: ١، والمقرب ١٦٥، واللمع ٢٠: ٢االصول في النحو : ینظر )٦(
  .٢٢١-٢٢٠: ٢، والمطالع السعیدة ٣٣٤: ١شرح الكافیة : ینظر )٧(
  .١٦٥اللمع : ینظر )٨(
  .١٦٥، واللمع ٣٩٧: ١الكتاب : ینظر )٩(



  

  

٢٨٨

  ):ع(مواضع، منها قوله  )١()تسعة(في ) كل(وردت هذه الجملة مؤكدة بـ
  .)٢()وخلقها كله ال يكون إصبعا مستدقة(-١

كر إال وما أعمال الرب كلها واجلهاد يف سبيل ا عند األمر باملعروف والنهي عن املن(-٢
  .)٣()كنفثة يف حبر جلي

خلـق، : (في موضعین مضمون جملتـین تألفـت كـل منهمـا مـن المبتـدأ) كل(فیما مر أكدت 
وقــد أكــدت الجملــة الثانیــة بمؤكــدین همــا . علــى التــوالي) ال یكــون إصــبعا، كنفثــة: (وخبــره) أعمــال

ال(القصـــر بــــ ا لـــه أجـــزاء یصـــح وقـــوع مـــ"إال ) كـــل(وال یؤكـــد بــــ"). كـــل"التوكیـــد المعنـــوي بــــ(و) مـــا وإ
  .كما في النصین. )٤("بعضها موقعه

  ):أن(توكید الجملة االسمیة المنسوخة بـ/ اآلخر
  ):ع(هو قوله ) واحد(، في موضع )كل(وردت هذه الجملة مؤكدة بـ

  .)٥()الن الناس كلهم عيال على اخلراج أهله(
: وخبرهــــا) اسالنـــ: (واســـمها) أن(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن ) كـــل(فـــي الـــنص أكـــدت 

  ).كل(و) أن: (، وقد ضمت الجملة مؤكدین هما)عیال(
  ):عين(التوكيد بـ -ب

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت الجملة االسمیة البسیطة مؤكدة به في موضع 
  .)٦()ومن نظر يف عيوب غريه فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك األمحق بعينه(

، وقـد )األحمـق: (وخبـره) ذلـك(المبتـدأ مضمون الجملة المؤلفة من ) عین(في النص أكدت 
، فیكـون مجـرورا لفظـا، مرفوعـا محـال ألنـه تـابع )٢(، فأفـادت التوكیـد)١()عـین(دخلت الباء زائدة على 

  .لمرفوع قبله

                                                
  ).٢٨م: (ینظر )١(
  ).هي الجرادة. (٤: ٦٦: ١٣شرح النهج  )٢(
  .المنسوب إلى اللجة وهي معظم البحر، وتردد أمواجه: اللجي. النفخة: النفثة. ٨-٧: ٣٠٦: ١٩شرح النهج  )٣(
  .٤٠٤: ٢شرح االشموني  )٤(
  .١٧-١٦: ٧٠: ١٧شرح النهج  )٥(
  .٧: ٢٦٤: ١٩رح النهج ش )٦(
  .١٢٢: ٢، وهمع الهوامع ٤٠٢: ٢، وشرح االشموني ١١٨: ١مغني اللبیب : ینظر )١(
  .١١٨، ١١٢: ١مغني اللبیب : ینظر )٢(



  

  

٢٨٩

  :التوكيد باألدوات الزائدة/ ثامنا
  :التوكيد بالباء الزائدة-أ

) البــاء(واضــع، جــاءت ذكــرت فــي الفصــل الثالــث الخــاص بالجملــة الخبریــة المنفیــة ثالثــة م
فیهـا زائــدة لتوكیـد النفــي، وذكـرت فــي هــذا الفصـل موضــعین أحـدهما فــي الجملـة االســمیة المنســوخة 

فیكـون مجمـوع مواضـع ) عـین(المؤكـدة بالقسـم، وثانیهمـا المـذكور قریبـا، فـي موضـع التوكیـد بــ) ما(بـ
  .)٣(موضعا) خمسون(هو  -في النهج–التوكید بالباء الزائدة في الجملة االسمیة 

  :الزائدة) من(التوكيد بـ-ب
مواضــع، ذكــرت منهــا ) ثمانیــة(فــي  -فــي الــنهج–وردت زائــدة للتوكیــد فــي الجملــة االســمیة 

، )موضـعین(فـي ) إن(وقـد وردت زائـدة قبـل خبـر . )٤(مواضع في محالهـا السـابقة مـن البحـث) ستة(
  :وصورة الجملة هي

  :اسمها نكرة مخصصة+الزائدة  "من"خبرها مفرد نكرة مخصصة مشتق مجرور بـ+إن
  ):ع(ومنهما قوله 

  .)٥()وإن من أبغض الرجال إىل ا تعاىل لعبدا وكله ا إىل نفسه(
إن : (، واألصــل)١(، للتوكیــد)أبغــض: (وهــو) إن(الجــارة قبــل خبــر ) مــن(فــي الــنص زیــدت 

ى اســمها إال إذا الزمــة، إذ ال یجــوز أن یقــدم خبــر هــذه الحــروف علــ -هنــا-، إال أن زیادتهــا)أبغــض
) عبـد(و ) أن(هـو اسـم ) أبغـض(لوجـب أن یكـون ) مـن(فلـو حـذفت . )٢(كان جارا ومجرورا أو ظرفا

وبــذلك تكــون . )٣(مقتــرن بــالم االبتــداء) ان(واجــب التقــدیم ألن اســم  -بعــد-وهــذا الخبــر. هــو خبرهــا

                                                
ینظــر فــي مواضــع . ســأكتفي باإلشــارة إلــى مواضــع زیادتهــا، لإلیجــاز فــال داعــي لــذكرها هنــا وقــد ذكرتهــا ســابقا )٣(

والصــورة الرابعـة فـي كــل ) ١٨١(و) ١٨٠(الصـفحتان : موضـعا) سـة وثالثــونخم(وهـي ) لــیس(دخولهـا علـى خبـر 
موضــعا، الصــفحتان ) ثالثــة عشــر: (وهـي) مــا(، وفــي مواضــع دخولهـا علــى خبــر )١٨٥(و ) ١٨٣(مـن الصــفحة 

المؤكـدة بالقسـم فـي ) مـا(فـي الجملـة االسـمیة المنسـوخة بــ) مـا(وموضـع دخلـت فیـه علـى خبـر ). ١٨٩(و ) ١٨٨(
  ). عین( والموضع المذكور في التوكید المعنوي بـ). أ(الصورة ) ٢٦٨(الصفحة 

، والصــورة )١٨٣(الصــورة الخامســة فــي الصــفحة ): لــیس(الداخلــة علــى خبــر ): مــن(ینظــر فــي مواضــع زیــادة  )٤(
ـــة علـــى خبـــر )٢٧٩(فـــي الصـــفحة ) ج( فـــي ) ب(، والصـــورة )١٩٠(الصـــورة الثالثـــة فـــي الصـــفحة ): مـــا(، والداخل

  ).٢٨٣(في الصفحة ) ١(ومضمون الهامش  ،)٢٦٩(صفحة 
  .٣: ٣٦٣: ٦شرح النهج : وینظر. ١٩-١٨: ١٠٧: ٧شرح النهج  )٥(
  .٢٣٨االزهیة : ینظر )١(
  ).٤٧(في الصفحة ) ٥(و ) ٤(مضمون الهامشین : ینظر )٢(
  ).٢٦٤(في الصفحة ) ٢(مضمون الهامش : ینظر )٣(



  

  

٢٩٠

اء، وتقــدیم مــا حقــه االبتــد) الم(الزائــدة، و) مــن(، و)ان(هــذه الجملــة قــد أكــدت بأربعــة مؤكــدات هــي 
  .التأخیر

  :الزائدة) كان(التوكيد بـ  -جـ
، فتـدل علـى الـزمن )٤("ال اسم لها وال خبـر. …مؤكدة للكالم ) كان(وقد تزاد :"قال ابن جني

أن تكــون بــین شــیئین متالزمــین لیســا . …أن تكــون بلفــظ الماضــي و"، ویشــترط لكونهــا زائــدة )٥(فقــط
  .)٦("جارا و مجرورا

، وصـورة الجملـة )واحد(زائدة مؤكدة مضمون الجملة االسمیة في موضع ) كان(وقد وردت 
  :هي

  :الخبر جار ومجرور+كان +المبتدأ معرفة 
  ):ع(قال 

  .)٧()ممن يتخذ آيات ا هزوا -كان–ومن قرا القران فمات فدخل النار، فهو (
زیـــادة  نتیجـــة) ممــن: (، وخبـــره)هــو: (فــي الـــنص أكــد مضـــمون الجملــة المؤلفـــة مــن المبتـــدأ

  ).فهو ممن: (بینهما، وقد أفادت الزمن الماضي فقط، واألصل) كان(
  :الزائدة للنفي) ال(التوكيد بـ-د

العطـف، فیكـون مـا بعـدها معطوفـا علـى ) واو(زائدة لتوكید النفي، إذا وقعـت بعـد ) ال(تأتي 
  .)٨(منفي قبلها

موضــعا،  )١()وتسـعین ســتة(زائـدة لتوكیــد نفـي الجملـة االســمیة فـي  -فـي الــنهج–وقـد وردت 
  ):ع(منها قوله 
  .)٢()ولعمري ما علي من قتال من خالف احلق وخابط الغي من إدهان وال إيهان(-١

احلمد  غري مقنوط من رمحته وال خملو من نعمته وال مأيوس من مغفرته وال مستنكف عن (-٢  
  .)٣()عبادته

                                                
  .٩٩-٩٨: ٧وشرح المفصل ، ٩٢: ١االصول في النحو : ، وینظر١٠٠اللمع  )٤(
  .٩٩: ٧شرح المفصل : ینظر )٥(
  .١٣٨شرح قطر الندى  )٦(
  .٥: ٥٢: ١٩شرح النهج  )٧(
  .٢٧٠: ١، ومغني اللبیب ١٦٠، واالزهیة ٢٧٩: ١االصول في النحو : ینظر )٨(
  ).٢٩م: (ینظر )١(
  ).٢٦٩(في الصفحة ) ١(الهامش : ینظر. ٣: ٣٣١: ١شرح النهج  )٢(



  

  

٢٩١

  .)٤()ليس فيها منار هدى وال علم يرى. …ترد عليكم فتنتهم (-٣
، وقـد عطفـت )وال إیهـان: (فـي خمسـة مواضـع لتوكیـد النفـي، األول هـو) ال(فیما مر زیدت 

وال مخلـو، وال : (والثـاني والثالـث والرابـع هـو). مـن(المجـرور بــ) إدهان: (على) ایهان: (كلمة) الواو(
 المجـــرور بإضـــافته إلـــى) مقنـــوط(وقـــد عطفـــت الـــواو كـــل اســـم منهـــا علـــى ). مـــایوس، وال مســـتنكف

وهــو اســم )منــار(االســم علــى ) علــم: (كلمــة) الــواو(وقــد عطفــت ) وال علــم: (والخــامس هــو). غیــر(
، وتقــدیم مــا حقــه التــأخیر، )القســم: (وقــد أكــدت الجملــة األولــى بأربعــة مؤكــدات هــي. مرفــوع) لــیس(
  .الزائدة) ال(الزائدة، و) من(و

  :مؤكدات اجلملة الفعلية/ القسم الثاني
موضـع، موزعـة ) تسعة وتسعین ومائة وألـف(في  -في النهج–مؤكدة وردت الجملة الفعلیة 

  :حسب أدوات التوكید على النحو األتي

 ً   ):قد(توكيد اجلملة الفعلية بـ / أوال
، فــإذا تـــاله )٦(، فیفیــد توكیـــد مضــمون الجملـــة)٥(وهــو حـــرف ال یلیــه إال الفعـــل وال یعمــل بـــه

، ومــن النحــاة )٩(، واألخیــر قــول الخلیــل)٨(حدوثــه، أو توقــع )٧(الفعــل الماضــي أفــاد تقریبــه مــن الحــال
ذا تاله المضارع أفاد التقلیل، والتوقـع. )١(من أنكر أفادته التوقع وقـد یـرد لمعـان أخـرى أشـهرها . )٢(وإ

  .)٣(ما ذكرت
) أثنـــین وثمـــانین وســـبعمائة(فـــي  -فـــي الـــنهج–) قـــد(وقـــد وردت الجملـــة الفعلیـــة مؤكـــدة بــــ 

  :ة، على النحو األتيموضع، وهي حسب نوع فعل الجمل

                                                                                                                                       
  .مأیوس: مقنوط. ٤-٣: ١٥٢: ٣ شرح النهج )٣(
  ).یخبر الناس عن فتنة ستقع في زمن األمویین. (٥-٤: ٤٥: ٧شرح النهج  )٤(
  .٥٠،٤٥٨: ١الكتاب : ینظر )٥(
  .٢٤٣، وتسهیل الفوائد ٣٨٨-٣٨٧: ٢، وشرح الكافیة ١٤٧: ٨، وشرح المفصل ٣٠٧: ٢الكتاب : ینظر )٦(
  .٧٣: ٢، وهمع الهوامع ١٨٧: ١ب ، ومغني اللبی٣٨٧: ٢شرح الكافیة : ینظر )٧(
عراب ثالثین سورة ٣٠٧: ٢و ٤٥٩: ١الكتاب : ینظر )٨(   .٢٤٣، وتسهیل الفوائد ٤٠٨، وشرح الوافیة ٦١، وإ
  .٤٠٩، وشرح الوافیة ٣٠٧: ٢الكتاب : ینظر )٩(
  .٧٣: ٢، وهمع الهوامع ١٣١االعراب عن قواعد االعراب : ینظر )١(
  .٧٣: ٢، وهمع الهوامع ١٨٩، ١٨٦: ١، ومغني اللبیب ٢٤٣سهیل الفوائد ، وت٤٠٩شرح الوافیة : ینظر )٢(
، وخزانـة األدب ولـب لبـاب لسـان ١٩٠-١٨٩: ١، ومغنـي اللبیـب ٣٠٧: ٢الكتـاب : ینظر في معانیها األخرى )٣(

  .٥٠٢، ٢٢١: ٤العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي 



  

  

٢٩٢

  
  :اجلملة ذات الفعل التام املبني للمعلوم/ الضرب األول

  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ
موضـع،  )٤()عشـرین ومـائتي(وفعلها بصـیغة الماضـي فـي ) قد(وردت هذه الجملة مؤكدة بـ 

  ):ع(ومنها قوله 
  .)٥()أال وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث ا نبيه(-١

  .)٦()االفاق قد أغامت وإن(-٢

  .)٧()فإن الناس قد تغري كثري منهم عن كثري من حظهم(-٣

  .)٨()وقد أرعدوا وأبرقوا، وهذين األمرين الفشل(-٤
: في خمسة مواضـع، مضـمون خمـس جمـل تألفـت كـل منهـا مـن الفعـل) قد(فیما مر أكدت 

ا" هــي"ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) عــاد، أغــام، تغیــر، أرعــد، أبــرق( ، كثیــر، "فــي موضــعین" مســتترً
، ألن )قـد(مؤكـدة بــ ) أبرقـوا(الجملـة األخیـرة . علـى التـوالي) فـي موضـعین" الـواو"ضمیر الجماعـة 

  . )١(، فحرف العطف یشرك ما بعده في حكم ما قبله)وقد أبرقوا: (المعنى
، منهــا قولــه )موضــعین: (، وفعلهــا بصــیغة المضــارع فــي)قــد(ووردت هــذه الجملــة مؤكــدة بـــ 

  ):ع(
  .)٢()يهلك يف هلبها املؤمن… فقد(

  ).المؤمن: (وفاعله) یهلك: (مضمون الجملة المؤلفة من الفعل) قد(في النص أكدت 
                                                

  ).١م: (ینظر )٤(
قالــه بعــد مقتــل . (الفرقــة والتبــاغض واتبــاع العصــبیة والــدعوة إلیهــا: لبلیــةأراد با. ٥-٤: ٢٧٢: ١شــرح الــنهج  )٥(

  ").رض"الخلیفة عثمان 
  ).یخبر عن اضطراب األحوال. (٥: ٣٣: ٧شرح النهج  )٦(
  .٥: ٧٤: ١٨شرح النهج  )٧(
البــرق مــن الرعــد و : ارعــدوا وابرقــوا). نفعــل ونفعــل عنــد الحــرب: یخبــر عمــن یقولــون. (٣: ٢٣٧: ١شـرح الــنهج  )٨(

  .وكالهما فاشل بال مطر
، ودلیـل ١٥٩والبالغـة الواضـحة . ١٧٥-١٧٤، وتسهیل الفوائد ٩٤، وجواهر األدب ٩٣٧: ٢المقتصد : ینظر )١(

  .٨٧البالغة الواضحة 
  .١٤: ٩٥: ١٣شرح النهج : وینظر). یخبر عن فتنة مستقبیلة. (١٤-١٣: ٩٥: ١٣شرح النهج  )٢(



  

  

٢٩٣

  : الجملة ذات الفعل المتعدي-ب
 ً   :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول بھ واحد/ أوال

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ-١
ـــ موضــع، جــاء فعلهــا بصــیغة ) ثالثــة وتســعین ومائــة: (فــي) قــد(وردت هــذه الجملــة مؤكــدة ب

، ومنهــا )واحــد(موضــع، وبصــیغة المضــارع فــي موضــع  )٣()اثنــین وتســعین ومائــة: (الماضــي فــي
  ):ع(قوله 

  .)٤()سوء رأيهما وجور حكمهما… وقد سبق استثناؤنا عليهما يف احلكومة بالعدل(-١

  .)٥()قد هتكت اهلوام جلدته(-٢

  .)٦()املؤمن أخاه فقد فارقهإذا احتشم (-٣

  .)٧()ليست الرؤية مع االبصار، فقد تكذب العيون أهلها(-٤
: فــي أربعــة مواضــع، مضــمون أربــع جمــل تألفــت كــل منهــا مــن الفعــل) قــد(فیمــا مــر أكــدت 

ـــه) ســـبق، هتـــك، فـــارق، تكـــذب( ) مســـتترا، العیـــون" هـــو"اســـتثناء، الهـــوام، ضـــمیر المفـــرد : (وفاعل
  .على التوالي) ، أهل"الهاء"ضمیر المفرد  سوء، جلدة،: (ومفعوله

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة-٢
ى ُول اطة / األ ھ بوس ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :حرف الجر

ـــ موضــعا، منهــا  )١()عشــرین(وفعلهــا بصــیغة الماضــي فــي ) قــد(وردت هــذه الجملــة مؤكــدة ب
  ):ع(قوله 

  
  .)٢()ضي ومل يفرح باآلتي فقد أخذ الزهد بطرفيهومن مل يأس على املا(-١

                                                
  ).٢م: (ینظر )٣(
اننـا : والمعنـى). عمرو بن العاص وأبي موسى االشعري: قاله في حق الحكمین. (٧-٦: ١١٣: ٨شرح النهج  )٤(

  .٦-٥: ٥٥: ١٠شرح النهج : وقد تكررت في. ال تحكما إال بالعدل: قلنا لهما قبل ان یحكما
  ).في حق المیت. (١٤-١٣: ٢٦٠: ٦شرح النهج  )٥(
  .استحیا: احتشم. ٣: ٢٥١: ٢٠شرح النهج  )٦(
  . ٢: ١٧٣: ١٩النهج  شرح )٧(
  ).٣م: (ینظر )١(



  

  

٢٩٤

  .)٣()وأنتم والساعة يف قرن وكأهنا قد جاءت بأشراطها(-٢
أخــذ، (فــي موضــعین، مضــمون جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل ) قــد(فیمــا مــر أكــدت 

) بالبـدع، بأشـراط: (ومفعولـه) مسـتترا" هـي"، ضمیر المفردة "الواو"ضمیر الجماعة : (وفاعله) جاء
  .على التوالي

ة اطة / الثانی ھ بوس ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :الھمزة

موضـعا،  )٤()اثنـین وعشـرین(، وفعلهـا بصـیغة الماضـي فـي )قـد(وردت هذه الجملة مؤكدة بـ
  ):ع(منها قوله 
  . )٥()ومن عده فقد أبطل أزله(-١

  .)٦()قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه(-٢
ابطـل، : (فـي موضـعین، مضـمون جملتـین تألفـت كـل منهمـا مـن الفعـل) قد(أكدت فیما مر 

  .على التوالي) ازل، قلب: (ومفعوله) مستترا، الدنیا" هو"ضمیر المفرد (، وفاعله )أمات
ة اطة / الثالث ھ بوس ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :التضعیف
موضـعا، منهــا  )١()أحـد عشـر(فـي وفعلهـا بصــیغة الماضـي) قـد(وردت هـذه الجملـة مؤكـدة بــ

  ):ع(قوله 
بقـران  قـد   . …باحلق، ليخرج عباده من عبادة األوثان إىل عبادتـه " ص"فبعث ا حممدا (-١

  .)٢()بينه

  .)٣()قد هونوا الطريق(-٢

                                                                                                                                       
لكــيال تأســوا علــى مــا فــاتكم وال تفرحــوا مبــا   : مــن قولـه تعــالى" ع"وقــد اخــذه . ٥-٤: ٨٧: ٢٠شـرح الــنهج  )٢(

  ].٢٣/ الحدید[اتاكم
  .عالماتها: اشراطها. ستشهدونها: في قرن. ١٢: ١١٠: ١٣شرح النهج  )٣(
  ).٤م: (ینظر )٤(
  .أي من عد اهللا بالحد الناتج عن الوصف غیر الحق فقد نفى أزلیته تعالى. ١٠: ١٤٧: ٩شرح النهج  )٥(
  ).في شأن من تبع هواه. (١٧: ٢٠٠: ٧شرح النهج  )٦(
  ).٥م: (ینظر )١(
  .٤-٣: ١٠٣: ٩شرح النهج  )٢(



  

  

٢٩٥

بــین، : (فــي موضــعین، مضــمون جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل) قــد(فیمــا مــر أكــدت 
ضــمیر المفـــرد : (ومفعولــه) الــواو"مســتترا، ضــمیر الجماعــة " هــو"ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) هــون

  .على التوالي) ، الطریق"الهاء"
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولین/ ثانیا

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولین-أ
  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولین اصلھما مبتدأ وخبر-١

  :علم
) تســـعة(وهــي مصـــدرة بهــذا الفعـــل بصـــیغة الماضــي فـــي ) قـــد(لـــة مؤكــدة بــــوردت هــذه الجم

  ):ع(مواضع، منها قوله 
  .)٤()وقد علمت انك غري مدرك ما قضي فواته(

ــــم(مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل ) قــــد(فــــي الــــنص أكــــدت  ضــــمیر : (، وفاعلــــه)عل
: وخبرهـــا") الكـــاف" ضـــمیر المخاطـــب: (واســمها) أن(، ومفعولیـــه اللـــذین ســـدت ")التـــاء"المخاطــب 

  .مسدهما) غیر(
  :رأى

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة مصدرة به وهو بصیغة المضارع في موضع 
  .)١()وقد ترون عهود ا منقوضة فال تغضبون(

ــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل) قــــد(فــــي الــــنص أكــــدت  ضــــمیر : (وفاعلــــه) تــــرى: (مضــــمون الجمل
  ).نقوضةعهود، م: (ومفعولیه") الواو"الجماعة 

  :زعم
  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت الجملة مصدرة به وهو بصیغة الماضي في موضع 

  .)٢()وقد زعمتما أني قتلت عثمان(

                                                                                                                                       
  .، هونوا طریق النفاق لسالكیه)هم المنافقون. (٣: ١٦٤: ١٠شرح النهج  )٣(
: ١٧/ ١٠: ٢٦٣: ٨/ ٦-٥: ١١٢: ٨شـــرح الـــنهج : وینظـــر). یخاطـــب معاویـــة(. ٤: ١٢: ١٧شـــرح الـــنهج  )٤(

٨-٧: ٥٢: ١٨/ ٤: ١٣١.  
  ).یخاطب المتخاذلین عن نصرة الحق. (١٢: ١٧٦: ٧شرح النهج  )١(
  ).یخاطب طلحة والزبیر. (١٢: ١٣١: ١٧شرح النهج  )٢(



  

  

٢٩٦

ضــــمیر : (، وفاعلــــه)زعــــم: (مضـــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعـــل) قــــد(فـــي الــــنص أكــــدت 
: وخبرهـا الجملـة ")الیـاء"ضـمیر المـتكلم : (واسـمها) أن(ومفعولیـه اللـذین سـدت ") التاء"المخاطبین 

  .مسدهما) قتلت عثمان(
  :جعل

  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة(وردت هذه الجملة مصدرة به وهو بصیغة الماضي في 
  .)٣()وقد جعل ا عهده وذمته أمنا افضاه بني العباد برمحته(

لفــظ الجاللــة : (وفاعلــه) جعــل(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) قــد(فــي الــنص أكــدت 
  ).عهد، أمنا: (ومفعولیه") اهللا"

  :اتخذ
  ):ع(مواضع، هو قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة مصدرة به وهو بصیغة الماضي في 

  .)٤()ولقد أصبحنا يف زمان اختذ اكثر أهله الغدر كيسا(
ــــنص أكــــدت  ــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل ) قــــد(فــــي ال ــــه )اتخــــذ(مضــــمون الجمل ، )اكثــــر(، وفاعل

  ).الغدر، كیسا: (ومفعولیه
  :لجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولین لیس اصلھما مبتدأ وخبراا-٢

فــي –أال وهــي بصــیغة الماضــي، والــوارد منهــا ) قــد(لــم تــرد أفعــال هــذا الضــرب مســبوقة بـــ
  :هو -النهج

  :أعطى
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته في موضع 

  .)١()ما منهم رجل إال وقد أعطاني الطاعة(
ضـــمیر : (، وفاعلـــه)أعطـــى(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) قـــد(فـــي الـــنص أكـــدت 

  ).، الطاعة"الیاء"ضمیر المتكلم : (، ومفعولیه)مستترا" هو"المفرد 
  :سلب

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته في 

                                                
: ١١٦: ١٠/ ١٠: ٧٦: ٩الــنهج  شــرح: وینظــر. الحــق والحرمــة والعهــد: الذمــة. ١٩: ١٠٦: ١٧شــرح الــنهج  )٣(
٣: ١٦٠: ١٦/ ٥.  
: ٤٢٤: ١٦/ ١٣: ١٧٤: ٢شـرح الـنهج : وینظـر. العقـل او الجـود والظـرف: الكیس. ٥: ٣١٢: ٢شرح النهج  )٤(

١٩.  
  ).یخبر عن جیش خرج بالبصرة عن امره، وافسد فیها. (٢: ٣٠٩: ٩شرح النهج  )١(



  

  

٢٩٧

  .)٢()قد خلع ا عنهم لباس الكرامة وسلبهم غضارة نعمه(
ون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل مضــــم -العطــــف) واو(بوســــاطة –) قــــد(فــــي الــــنص أكــــدت 

  ).، غضارة"هم"ضمیر الجماعة : (، ومفعولیه)مستترا" هو"ضمیر المفرد : (وفاعله) سلب(
  :كفى

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته في موضع 
  .)٣()قد كفاكم مؤونة دنياكم(

ضـمیر المفـرد : (، وفاعلـه)كفـى(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) قـد(في النص أكـدت 
  ).، مؤونة"الكاف"ضمیر المخاطبین : (، ومفعولیه)، مستترا"وه"

  :)٤(استكفى
  ).ع(، هو قوله )واحد(وردت جملته في موضع 

  .)١()وقد استكفاك أمرهم(
ضـــمیر : (وفاعلـــه) اســـتكفى(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) قـــد(فـــي الـــنص أكـــدت 

  ).مر، أ"الكاف"ضمیر المخاطب : (ومفعولیه) مستترا" هو"المفرد 
  :سأل

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته في موضع 
) ٢()؟كيف اصلي هبم: حني وجهين اىل اليمن" ص"وقد سألت رسول ا(.  

ضـمیر المـتكلم : (وفاعلـه) سـأل(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) قـد(في النص أكـدت 
وهـــو جملـــة ومحلـــه ) كیـــف اصـــلي بهـــم: (وهـــو مفـــرد، والثـــاني) رســـول: (األول: ومفعولیـــه") التـــاء"

النصب

                                                
ـــنهج  )٢( م ماضـــین قـــد انعـــم اهللا علـــیهم فتجبـــر بعضـــهم علـــى یخبـــر عـــن حـــال قـــو . (١٣-١٢: ١٧٠: ١٣شـــرح ال

  .١٠-٩: ١٤٨: ١٦شرح النهج : وینظر. السعة: الغضارة). بعض
  ).هو اهللا تعالى. (٤: ١١٦: ١٠شرح النهج  )٣(
  .٢٢٥: ١٥) كفى(مادة ". استكفیته امرا فكفانیه: ویقال: "جاء في اللسان )٤(
ـــنهج  )١( هـــو اهللا " اســـتكفى"، وفاعـــل )عاملـــه علـــى مضـــر" رض"یخاطـــب مالـــك االشـــتر . (١٣: ٣٢: ١٧شـــرح ال

  .یعود على الرعیة) امرهم(والضمیر المضاف في . تعالى
فـــي شـــأن " ع"ایـــاه " ص"عـــن ارشـــاد الرســـول " رض"یخبـــر مالـــك االشـــتر . (١٤-١٣: ٨٩: ١٧شـــرح الـــنهج  )٢(

  ). أن یصلي بالناس كصالة اضعفهم" ص"الصالة، وقد أمره 



  

  

٢٩٨

ھ -ب ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :)٣(وثانیھما بوساطة

ـــ فــي الــنهج وهــي بصــیغة الماضــي، وعلــى النحــو ) قــد(وردت أفعــال هــذا الضــرب مســبوقة ب
  :اآلتي

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ الثاني بوساطة الھمزة-١
  ):ع(نها قوله مواضع، م) ستة(وردت في 

  .)٤()قد الزم نفس العدل(
ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) الــزم(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) قــد(فــي الــنص أكــدت 

  ).نفسه، العدل(ومفعولیه ) مستترا" هو"
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ الثاني بوساطة التضعیف-٢

  ):ع(مواضع، هو قوله ) ثالثة(وردت في 
  
  .)١()يا حممد بن أبي بكر أني قد وليتك اعظم أجنادي يف نفسي أهل مصرواعلم (

ضـمیر المــتكلم : (وفاعلـه) ولـى(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) قـد(فـي الـنص أكـدت 
  ).، اعظم"الكاف"ضمیر المخاطب : (ومفعولیه") التاء"

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ الثاني بوساطة حرف الجر-٣
  ):ع(، منها قوله )واحد(في موضع  وردت

  .)٢()أما بعد فقد بعثت مقدميت وأمرهتم بلزوم هذا امللطاط حتى يأتيهم أمري(
) أمـر(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل  -العطف) واو(بوساطة –) قد(في النص أكدت 

  ).، بلزوم"هم"ضمیر الجماعة : (ومفعولیه") التاء"ضمیر المتكلم : (وفاعله
  :ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ الثاني بوساطة نزع الخافض الجملة-٤

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في  موضع 

                                                
  ).٢٩٧(في الصفحة ") ثانیا"لفقرة ا" أ("یلي التسلسل  )٣(
فــي صــفحة عبــد مــن احــب العبــاد إلــى اهللا تعــالى قــد اعانــه اهللا علــى . (١: ٣٦٤-١٧: ٣٦٣: ٦شــرح الــنهج  )٤(

  .٩-٨: ٦: ١٤/١٦-١٣: ٩٩: ١٣/١٠: ٨٤: ٧شرح النهج : وینظر). نفسه
: ١٠شـرح الـنهج : وینظـر. انجمع جند وهـو العسـكر أو األنصـار واألعـو : األجناد. ٦: ١٦٤: ١٥شرح النهج  )١(

١٧-١٦: ٦٧.  
  ).قالها عند مسیره إلى الشام. (حافة الوادي: الملطاط. صدر جیشه: مقدمته. ٥-٤: ٢٠: ٣شرح النهج  )٢(



  

  

٢٩٩

وأمرك أن تسأله . …واعلم أن الذي بيده خزائن السموات واألرض، قد أذن لك يف الدعاء(
  .)٣()ليعطيك

) أمــر(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل  -بوســاطة واو العطــف–) قــد(فــي الــنص أكــدت 
أن : (والثــاني") الكـاف"ضـمیر المخاطـب : (ومفعولیـه األول) مسـتترا" هـو"ضـمیر المفـرد : (اعلـهوف

  ).بأن تسأله: (واألصل) تسأله
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ الثاني بوساطة ألف المفاعلة-٥

  ):ع(، منها قوله )موضعین(وردت في 
  .)٤()قد دارستكم الكتاب(

 -)درس(واألصـــل -) دارس(ون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل مضـــم) قـــد(فـــي الـــنص أكـــدت 
  ).، الكتاب"الكاف"ضمیر المخاطبین : (ومفعولیه") التاء"ضمیر المتكلم : (وفاعله

  
ي -٦ اء ف ادة الھمزة والسین والت الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ الثاني بوساطة زی

  :أولھ
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)١()وكم القتالقد استطعم(
ضــمیر : (، وفاعلــه)اســتطعم: (مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل) قــد(فــي الــنص أكــدت 

  ).، القتال"الكاف"ضمیر المخاطبین : (ومفعولیه") الواو"الجماعة 
زة  -ج ولین بوساطة الھم ى مفع دي إل الجملة ذات الفعل المتع

  :إلى األول وبوساطة نزع الخافض إلى الثاني
  ):ع(هو قوله ) واحد(في مواضع ) قد(بـوردت مؤكدة 

  .)٢()واقل أجزائه قد اعجز األوهام أن تدركه(

                                                
  ").ع"المخاطب هو ابنه الحسن . (١٦-١٥: ٨٦: ١٦شرح النهج  )٣(
: ١٠شــرح الــنهج : وینظــر. وتفهیمــاقــرأت علــیكم القــرآن تعلیمــا : دارســتكم الكتــاب. ١٦: ٦٧: ١٠شــرح الــنهج  )٤(

١٦: ٦٧.  
قالــه ألصــحابه لمــا غلــبهم أصــحاب معاویــة علــى شــریعة الفــرات بصــفین ومنعــوهم . (٤: ٢٢٤: ٣شــرح الــنهج  )١(

  ).الماء
  ).هي أجزاء جسم الطاووس التي تبهر العقول. (١٥-١٤: ٢٧٥: ٩شرح النهج  )٢(



  

  

٣٠٠

 -)عجـــز(واصـــله -) اعجـــز(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) قـــد(فـــي الـــنص أكـــدت 
وقـد توصـل إلیـه بوسـاطة الهمـزة، ) األوهـام(األول : ومفعولیه) مستترا" هو"ضمیر المفرد : (وفاعله

  ).عن أن تدركه: (وقد توصل إلیه بوساطة نزع الخافض، واألصل) أن تدركه(والثاني 

  
  :الشرطية) لو(يف سياق ) قد(اقرتان فعل الشرط بـ 

، ألنهـا تفیـد )٣()قـد(أال یقـرن بــ: ذكر الشیخ خالد األزهري ضـوابط الفعـل الواقـع شـرطا، منهـا
  . التحقیق

ألفـدنا مـن ذلـك أن  )٤("یـرهوقوع الشيء لوقوع غ: "ولو لنعمنا النظر في تعریف الشرط، وهو
  .الشرط قد یقع فیقع جوابه، أو ال یقع فال یقع جوابه

لمـا  كــان "إنهــا : ، منهـا قــول سـیبویه)١(الشــرطیة) لـو(وللنحـاة آراء مختلفـة فــي تحدیـد معنــى 
علـــى "إنهـــا ال تـــدل : -مفســـرا قـــول ســـیبویه–، وقـــول اغبـــي علـــي الشـــلوبین )٢("ســـیقع لوقـــوع غیـــره

  .)٣("عها ما نص علیه سیبویه من أنها تقتضي لزوم جوابها لشرطها فقطاالمتناع، بل موضو 
إن األخــذ بقــول ســیبویه وتفســیر الشــلوبین لــه، یمكننــا مــن توجیــه هــذا التركیــب الجدیــد فــي 

  .أسلوب الشرط، والذي لم یكن له نصیب في عرض النحاة ألحكام هذا األسلوب وأدواته
مواضـع، جـاء بصـیغة ) أربعـة(فـي  -فـي الـنهج–) قـد(مقترنا بـ) لو(لقد ورد فعل الشرط بعد 

  ).ع(الماضي في كل منها، ومنها قوله
  .)٤()لو قد استوت قدماي من هذه املداحض لغريت أشياء(-١

ألطرق كثري من السائلني وفشل … ولو قد فقدمتوني ونزلت بكم كرائه األمور(-٢
  .)٥()كثري من املسؤولني

                                                
  .٦٥١، ومعجم الشامل ٢٤٩: ٢شرح التصریح : ینظر )٣(
  .٤٦: ٢المقتضب  )٤(
هـادي حســن : ، ابــن الحاجـب، تحـــ"أمـالي القــرآن الكـریم: "، واألمـالي النحویــة١٥٦-١٥٣جــواهر األدب : ینظـر )١(

  .٤٧:٤، وشرح ابن عقیل٣٠١-٢٨٣: ١، ومغني اللبیب ٢٤٠، وتسهیل الفوائد ١٥٩-١٥٥: ٤حمودي 
  .٣٠٧: ٢الكتاب  )٢(
  .٢٦یوسف احمد المطوع : بد اهللا الشلوبین، تحـالتوطئة، أبو علي محمد بن عمر بن ع )٣(
  .٢: ١٦١: ١٩شرح النهج  )٤(
  .٤-٣: ١٨٢: ٣/٢٠: ٢٩٨: ١شرح النهج : وینظر. ١٠-٩: ٤٤: ٧شرح النهج  )٥(



  

  

٣٠١

قـد اســتوت (تـه فــي موجـة مــن األباطیـل والمزالـق بقولــه ثبا) ع(فـي الـنص األول أكــد اإلمـام 
). لغیــــرت أشــــیاء: (شـــرطا، علقــــت علــــى حصـــوله، حصــــول الجـــواب) لــــو(، وقــــد صـــیرته )قـــدماي

هــذا االمــر، وبظــروف أخــرى لوقــع هــذا التغییــر، ولكنــه  -فیمــا مضــى–انــه لــو حصــل : (والمعنــى
بــل فعــل الشــرط، لمــا اســتطعت فلــو لــم تكــن موجــودة ق). قــد(وهــذا مــا أفادتــه . سیحصــل فیمــا بعــد

وهـو مـا تفیـده . سـیقع حتمـا -فـي ظـروف مالئمـة–القول بان هذا الثبات وما ینـتج عنـه مـن تغییـر 
أیضا، على رأي مـن ذهـب إلـى إفادتهـا التمهـل والتـأخیر فـي تحقـق ) لو(الواقعة في جواب ) الالم(

  .)٧(في المستقبل) لو(وال مانع من التعلیق بـ. )٦(وقوعه
وهــذا ممـــا ال شـــك فـــي  -یومـــا مـــا–انـــه ســـیفارق الــدنیا ) ع(الثـــاني أكــد اإلمـــام  وفــي الـــنص
ألطـرق كثیـر : (شـرطا، علقـت علیـه الجـواب) لـو(، وقـد صـیرته )قـد فقـدتموني: (وقوعه، وهـو قولـه

هــذا االمــر، المتنــع الســائلون عــن االدالء  -فیمـا مضــى–انــه لــو حصــل : والمعنــى). مـن الســائلین
لخــاب مــن یســأل عنهــا وفشــل فــي االجابــة، ولكــن فقدانــه ســیقع ال محالــة، ، و )ع(بأســئلتهم لغیــره 

لكــان ) قــد(ولــوال وجــود ). لــو(وســیتحقق بــذلك جــواب  -وقــد حــدث–وســیحدث هــذا الفــراغ الواســع 
  .األمر مختلفا كما ذكرت

مـع مـا  -فـي هـذه الجمـل–، یتنـافى تمامـا )١(حرف امتنـاع المتنـاع) لو(إن الرأي القائل بان 
ال یمكن أن یكـون ممتنعـا، وكأنهـا فـي هـذا  -كالشرط هنا–معنى، فما هو محقق ومؤكد تفیده من 

  .التركیب مركبة لتدل على التعلیق في الماضي تارة، وفي المستقبل تارة أخرى

ذات الفعـــل التـــام املبنـــي –التقـــديم والتـــأخري يف اجلملـــة الفعليـــة 
  ):قد(املؤكدة بـ -للمعلوم
  :آلتيعلى النحو ا -في النهج–ورد 
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد/ أوال

  :الفاعل+ المفعول بھ+ الفعل+ قد: وصورتھا ھي
  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ-أ

موضـــعا، جـــاء فعلهـــا بصـــیغة الماضـــي فـــي  )٢()ثالثـــة وأربعـــین: (فـــي) قـــد(وردت مؤكـــدة بــــ
  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) أربعة(ي موضعا، وبصیغة المضارع ف) تسعة وثالثین(

                                                
  .٣٧٤: ٤النحو الوافي : ینظر )٦(
، ٢٧٧ظم ، وشـرح ابـن النـا٣٩٠: ٢، وشرح الكافیـة ١٥٦، وجواهر األدب ١٤٣، ٨٤: ١معاني القرآن : ینظر )٧(

  .٢٥٥: ٢وشرح التصریح 
  .١٥٩-١٥٥، واألمالي النحویة ١٥٤جواهر األدب : ینظر )١(
  ).٦م: (ینظر )٢(



  

  

٣٠٢

  .)٣()فقد نبذ الكتاب محلته(-١

  .)٤()فمن عمل يف أيام أمله قبل حضور اجله فقد نفعه عمله(-٢

  .)٥()قد لزمته تبعات مجعها(-٣

  .)٦()إن املال والبنني حرث الدنيا والعمل الصاحل حرث اآلخرة، وقد جيمعهما ا تعاىل األقوام(-٤
: فــي أربعــة مواضــع، مضــمون أربــع جمــل تألفــت كــل منهــا مــن الفعــل) دقــ(فیمــا مــر أكــدت 

ـــه ")اهللا"حملـــة، عمـــل، تبعـــات، لفـــظ الجاللـــة : (وفاعلـــه المـــؤخر) نبـــذ، نفـــع، لـــزم، یجمـــع( ، ومفعول
علــى ") همــا"فــي موضــعین، ضــمیر االثنــین " الهــاء"الكتــاب، ضــمیر المفــرد : (المقــدم علــى الفاعــل

على فاعله وجوبا، لوجود ضمیر فـي فاعـل الجملـة األولـى یعـود  وقد قدم كل مفعول منها. التوالي
والجملـة . على مفعولها المتقدم، والن المفعول به ضمیر متصل بالفعل فـي الجمـل الـثالث األخیـرة

  .، وتقدیم ما حقه التأخیر)قد(هنا مؤكدة بمؤكدین هما 
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة-ب

  :ات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة الھمزةالجملة ذ/ األولى
  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة(وفعلها بصیغة الماضي في ) قد(وردت مؤكدة بـ

  .)١()قد أمخلتهم التقية(
) التقیـة: (وفاعلـه المـؤخر) اخمـل(مضمون الجملة المؤلفة من الفعـل ) قد(في النص أكدت 

  ").هم"الجماعة ضمیر : (ومفعوله المقدم وجوبا على الفاعل
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة تضعیف عینھ/ الثانیة

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت وفعلها بصیغة المضارع، في موضع 
  .)٢()وقد خيففه ا على أقوام طلبوا العاقبة(

                                                
  .طرح وترك: نبذ). یخبر عن زمان سیأتي یكون فیه القرآن سلعة بائرة. (١٣-١٢: ١٠٤: ٩شرح النهج  )٣(
  .٨-٧: ٩١: ٢شرح النهج  )٤(
ره المـوت وهـو یتـذكر أمـواال جمعهـا بطـرق شـتى فلزمتـه تبعـات فـي شـأن مـن یحضـ. (٧: ٢٠١: ٧شرح النهج  )٥(

  ).جمعها
  .٣-٢: ٢٤: ٥/١٩: ١٤٠: ١٥شرح النهج : وینظر. ١٢-١١: ٣١٢: ١شرح النهج  )٦(
أســقط : أخملــه). وهــم المؤمنـون" ع"فـي قســم مـن أقســام النــاس األربعـة عنــد األمـام . (٣: ١٧٥: ٢شـرح الــنهج  )١(

/  ١٠-٩: ٥: ١٣شـرح الـنهج : وینظـر. اتقـاء الظلـم باخفـاء الحـال: التقیـة. اس نباهـةذكره حتى لم یعد لـه بـین النـ
١٢: ٧٤: ١٨.  

  ).الذي یخففه اهللا هو الحق وهو ثقیل. (٣-٢: ٨٦: ١٧شرح النهج  )٢(



  

  

٣٠٣

ـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل) قـــد(فـــي الـــنص الســـابق أكـــدت  واصـــله -) یخفـــف: (مضـــمون الجمل
ــــة : (وفاعلــــه المــــؤخر -)خــــف( ــــه") اهللا"لفــــظ الجالل ضــــمیر المفــــرد : (ومفعولــــه المقــــدم علــــى فاعل
  ").الهاء"

ي / الثالثة اء ف ادة الھمزة والسین والت ھ بوساطة زی ى مفعول دي إل الجملة ذات الفعل المتع
  :أولھ

  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة(وردت وفعلها بصیغة الماضي في 
  
  
  .)١()تحقت ذلك منك الرحمإن حتزن على ابنك فقد اس(

 -)حــق: (واصــله-) اســتحق: (مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل) قــد(فــي الــنص أكــدت 
  ).ذلك: (، ومفعوله المقدم على فاعله)الرحم: (وفاعله المؤخر

  
  :الجملة ذات الفعل المعتدي إلى مفعولين/ ثانيا

یس -أ ولین ل ى مفع ھ إل دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :تدأ وخبرااصلھما مب

  :المفعول الثاني+ الفاعل+ المفعول األول+ الفعل+ قد: وصورتها هي
  : لكل منهما، وهما) واحد(وقد ورد من هذا الضرب فعالن، بصیغة الماضي، وفي موضع 

  :سمى
  ):ع(قال 

  .)٢()قد مساه أشباه الناس عاملا وليس به(
ـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل) قـــد(فـــي الـــنص أكـــدت  ، )أشـــباه: (، وفاعلـــه)ســـمى: (مضـــمون الجمل

وهــو ) عالمــا: (وهــو مقــدم وجوبــا علــى الفاعــل، والثــاني") الهــاء"ضــمیر المفــرد : (األول: ومفعولیــه
  .تال للفاعل

  :كفى
  ):ع(قال 

                                                
: ٤٢٤: ٦شـرح الــنهج : وینظـر). قالـه معزیـا األشــعث بـن قـیس لمـا مـات ابــن لـه. (٣: ١٩٢: ١٩شـرح الـنهج  )١(
٤-٣: ٦٦: ٦/٧.  
  ).هو رجل مبغض عند اهللا تعالى ال یعرف إال الفتن والجهالة. (٩: ٢٨٣: ١شرح النهج  )٢(



  

  

٣٠٤

  .)٣()لتستقبل جبد رأيك من األمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته(
، )أهـل: (وفاعلـه، )كفـى(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) قـد(في النص السابق أكـدت 

) بغیـــة: (والثــاني. وهـــو مقــدم وجوبـــا علــى الفاعـــل") الكــاف"ضــمیر المخاطـــب : (األول: ومفعولیــه
  .وهو تال للفاعل

  
ھ -ب ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :وثانیھما بوساطة
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ الثاني بوساطة تضعیف عینھ-١

  :المفعول األول+ المفعول الثاني+ الفاعل+ الفعل+ قد: هيوصورتها 
  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت وفعلها بصیغة الماضي، في موضع 

ومحلـوا ثقـل   … وقـد نشـروا دواويـن أعمـاهلم    … فلو مثلتهم لعقلك يف مقاومهم احملمودة(
  .)١()لرأيت اعالم هدى… أوزارهم ظهورهم

ـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل -عطـــفال) واو(بوســـاطة –) قـــد(فـــي الـــنص أكـــدت  : مضـــمون الجمل
وهـــو ) ظهــور: (األول: ، ومفعولیــه")الــواو"ضـــمیر الجماعــة : (وفاعلــه -)حمــل(واصــله -) حمــل(

  .وهو مقدم جوازا على المفعول االول) ثقل: (مؤخر، والثاني
  :الجملة ذات الفعل المفعول المتعدي إلى مفعولھ الثاني بوساطة حرف الجر-٢

  :المفعول الثاني+ الفاعل+ المفعول األول+ الفعل +قد: وصورتها هي
  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت وفعلها بصیغة الماضي في موضع 

  .)٢()أال وقد امرني ا بقتال البغي والنكث والفساد يف األرض(
لفــظ الجاللـــة (واصــله ) أمــر: (مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل) قــد(فــي الــنص أكــدت 

: وهــو مقــدم وجوبــا علــى الفاعــل، و مفعولــه الثــاني") الیــاء"ضــمیر المــتكلم : (لومفعولــه األو ") اهللا"
  .، وهو تال للفاعل)بقتال(

                                                
: المحقـق والثابـت، أي: جد الـرأي). وقد أدبه وعلمه" ع"یخاطب ابنه الحسن . (١١-١٠: ٦٦: ١٦شرح النهج  )٣(

  .الطلب :البغیة. لتكون مستعدا لقبول الحقائق التي وقف علیها أهل التجارب وكفوك طلبها
هؤالء المؤمنون المتقون، فهم في الـدنیا وكـأنهم یـرون اآلخـرة وأولهـا أهـوال . (٨، ٦-٤: ١٧٧: ١١شرح النهج  )١(

جمـع دیـوان وهـو مجتمـع الصـحف، وهـم : الـدواوین. جمع مقام، وهي مقاماتهم فـي خطـاب الـوعظ: مقاوم). البرزخ
  .یحاسبون أنفسهم

  .١٥: ١٨٢: ١٣شرح النهج  )٢(



  

  

٣٠٥

احلـــذف يف اجلملـــة ذات الفعـــل التـــام املبنـــي للمعلـــوم املؤكـــدة   
  ):قد(بـ

في النهج، في الجملـة ذات الفعـل المتعـدي إلـى  -في هذه الجملة–ورد المفعول به محذوفا 
  :لى النحو اآلتيمفعول به واحد، وع

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعوله-أ
منهــــا، وبصــــیغة ) ثمانیــــة(مواضــــع،جاء فعلهــــا بصــــیغة الماضــــي فــــي ) تســــعة: (وردت فــــي

  ):ع(ومنها قوله ) واحد(المضارع في موضع 
  .)١()ولكن حمجوب عنكم ما قد عاينوا(-١

  .)٢()قد طامن من شخصه(-٢

  .)٣()أما انه قد يرمي الرامي(-٣
: فــي ثالثــة مواضــع، مضــمون ثــالث جمــل تألفــت كــل منهــا مــن الفعــل) قــد(فیمـا مــر أكــدت 

) مســتترا، الرامــي" هــو"، ضــمیر المفــرد "الــواو"ضــمیر الجماعــة : (وفاعلــه) عــاین، طــامن، یرمــي(
قـــد : (علـــى التـــوالي، وقـــد حـــذف مفعـــول كـــل جملـــة منهـــا اختصـــارا فـــي األولـــى والثانیـــة، والتقـــدیر

  .، واقتصارا في الثالثة اتساعا في داللة الشيء المرمى)امن شیئا من شخصهعاینوه، قد ط
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعوله بوساطة الهمزة-ب

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت وفعلها بصیغة الماضي، في 
  .)٤()وقد أكثرت يف قتله عثمان(

ضــــمیر : (وفاعلــــه) اكثــــر(: مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل) قــــد(فــــي الــــنص أكــــدت 
: ، وقـد حـذف مفعولـه اقتصـارا، اتسـاعا فـي داللـة المفعـول المحـذوف كـأن یكـون")التـاء"المخاطـب 

  .أو غیرها) الجدال(أو ) الحدیث(أو ) القول(

  
                                                

  .هو ما عاینه الموتى من أهوال: المحجوب عنهم) یخاطب األحیاء. (٤: ٢٩٨: ١النهج شرح  )١(
، وهــو الـذي یضــحي بـاالخرة مــن "ع"فـي قســم مـن اقســام النـاس عنــد االمـام . (١٢-١١: ١٧٤: ٢شـرح الــنهج  )٢(

 /٣: ٢٣٩: ٩/ ١٢-١١: ١٧٤: ٢/ ٨: ٣٠٣: ١شــرح الــنهج : وینظــر. ســكن: طمــأن، أي: طــامن). اجــل الــدنیا
٢: ٢٧٨: ١٨.  

  .٤: ٧٢: ٩شرح النهج  )٣(
  .٢: ٧٣: ١شرح النهج : وینظر). یخاطب معاویة. (٥: ٢٥١: ١٧شرح النهج  )٤(



  

  

٣٠٦

اجلملــة ذات الفعـــل املبنــي للمجهــول املؤكــدة بــــ / الضــرب الثــاني
  :)٥()قد(

  :وردت في النهج على النحو اآلتي
  :ملة ذات الفعل الالزم أصالالج/ األولى

، جــاء نائــب الفاعــل فیهمــا جــارا ومجــرورا، )موضــعین(وردت وفعلهــا بصــیغة الماضــي، فــي 
  ):ع(منهما قوله 

) ١()على عهده" ص"وقد كذب على رسول ا(.  
علــى : (ونائــب الفاعــل) كــذب(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) قــد(فــي الــنص أكــدت 

  ).رسول
  :ات الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد أصالالجملة ذ/ الثانية

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ أصال-أ
موضـعا،  )٢()تسـعة وأربعـین(موضعا، جاء فعلها بصیغة الماضي فـي ) خمسین(وردت في 

  ):ع(، منها قوله )واحد(وبصیغة المضارع في موضع 
  .)٣()قد صرفت حنوه أفئدة األبرار(-١

  .)٤()هلم السننقد سنت (-٢

  .)٥()ومنها مغموس يف لون صبغ، قد طوق خبالف ما صبغ به(-٣

  .)٦()وقد يدرك من شكر الشاكر اكثر مما أضاع الكافر(-٤
: فــي أربعـة مواضــع، مضــمون أربــع جمــل تألفـت كــل منهــا  مــن الفعــل) قــد(فیمـا مــر أكــدت 

) مسـتترا، اكثـر" هـو"فـرد األفئـدة، السـنن، ضـمیر الم: (ونائـب الفاعـل) صرف، سن، طـوق، یـدرك(
  .على التوالي

                                                
  ).٢٩٣(في الصفحة ) الضرب األول(یلي  )٥(
  . ٤: ٧: ١١شرح النهج : وینظر. ٦: ٣٨: ١١شرح النهج  )١(
  ).٧م: (ینظر )٢(
  .تحولت الیه: صرفت نحوه"). ص"یعود على نبینا االكرم " نحوه"الضمیر في . (٤: ٦٨: ٧شرح النهج  )٣(
  ).یخبر عن فئة باغیة ستخرج في البصرة ممهدة لها الطرق. (٨: ١٠٩: ٩شرح النهج  )٤(
  ).هي الطیور التي ابتدع اهللا خلقها وصبغها بالوان مختلفة. (١٣-١٢: ٢٦٦: ٩شرح النهج )٥(
  .٣: ٢٤: ١٩شرح النهج  )٦(



  

  

٣٠٧

زة -ب اطة الھم ھ بوس ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :أصال

  ):ع(موضع، منها قوله ) ثالثة(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي، في 
  .)٧()وحييون بدعة قد أميتت(

ضـمیر : (عـل، ونائـب الفا)أمیـت(مضمون الجملة المؤلفة مـن الفعـل ) قد(في النص أكدت 
  ).مستترا" هي" المفردة

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولين أصال/ الثالثة
یس -أ ولین ل ى مفع ھ إل دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :اصلھما مبتدأ وخبرا أصال
جـــاءت بصـــیغة الماضـــي وعلـــى  -فـــي الـــنهج–مـــن هـــذا الضـــرب  -هنـــا–واألفعـــال الـــواردة 

  :النحو اآلتي
  :اعطى

  ):ع(هو قوله ) واحد(ه في موضعوردت جملت
  .)١()وال جعلت هلم األفئدة يف ذلك الزمان إال وقد أعطيتم مثلها يف هذا الزمان(

: ، ونائــــب الفاعــــل)أعطــــي(مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل ) قــــد(فــــي الــــنص أكــــدت 
  ).مثل: (ومفعوله") التاء"ضمیر المخاطبین (

  :كفى
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته في 

  .)٢()واما شيطان الردهة فقد كفيته بصعقة مسعت هلا وجبة قلبه(
ضـمیر : (، ونائـب الفاعـل)كفـي(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) قـد(في النص أكـدت 

  ").الهاء"ضمیر المفرد : (ومفعوله") التاء"المتكلم 
  :)٣(هدى

                                                
  .١٤: ١١٠: ١٣/ ١: ٦٦: ١١شرح النهج : وینظر). هم حزب الشیطان. (٨: ٣٠٣: ١شرح النهج  )٧(
لهــم افئــدة ال " ص"یــذكر المخــاطبین بــأن مــن كــانوا یســمعون مــن الرســول . (١٤-١٣: ٣٨٧: ٦شــرح الــنهج  )١(

  ).تختلف افئدتكم عنها في شيء فأسمعوه مني
قائــد مــن الخــوارج : وشــیطانها. مــع فیهــا المــاءالنقــرة فــي الجبــل، قــد یجت: الردهــة. ١٧: ١٨٢: ١٣شــرح الــنهج  )٢(

الغشــیة تصــیب : الصــعقة. ، وقــد وجــد مقتــوال فــي ردهــة)ذي الثدیــة(حرقــوص بــن زهیــر الســعدي الملقــب بـــ : اســمه
  .١١: ٦٦: ١٦شرح النهج : وینظر. اضطرابه وخفقانه: وجبة القلب. االنسان من الهول



  

  

٣٠٨

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته في 
  .)٤()خرج وهدوا سبيل املنهجقد أمهلوا يف طلب امل(

مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل  -العطــــف) واو(بوســــاطة –) قــــد(فــــي الــــنص أكــــدت 
  ).سبیل: (ومفعوله") الواو"ضمیر الجماعة : (، ونائب الفاعل)هدي(

ھ -ب   ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :وثانیھما بوساطة أصال

  :عدي إلى مفعولھ الثاني بوساطة حرف الجر أصالالجملة ذات الفعل المت-١
بصـیغة الماضـي، ) أمـر: (مواضع، جاء فعلهـا) أربعة: (في) قد(وردت هذه الجملة مؤكدة بـ

  ):ع(ومنها قوله 
  .)١()أال وإنكم قد أمرمت بالظعن(

ضـمیر : (، ونائـب الفاعـل)أمـر: (مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل) قد(في النص أكدت 
  ).بالظعن: (، ومفعوله")التاء" المخاطبین

اء -٢ ین والت زة والس ادة الھم اطة زی اني بوس ھ الث ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :أصال

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت وفعلها بصیغة الماضیفي موضع 
  .)٢()فان لألقصى منهم مثل الذي لألدنى، وكل قد اسرتعيت حقه(

، -)رعــى(واصــله -) اســترعي: (المؤلفـة مــن الفعــلمضــمون الجملــة ) قــد(فـي الــنص أكــدت 
  ).حق: (ومفعوله") التاء"ضمیر المخاطب : (ونائب الفاعل

  ):قد(اجلملة ذات الفعل الناقص املؤكدة بـ / الضرب الثالث
  :على الصور اآلتیة -في النهج-وردت 

                                                                                                                                       
مـادة ". هدیتـه الـى الطریـق: وغیـرهم یقـول. لغـة اهـل الحجـاز عرفتـه،: أي… وهدیتـه الطریـق: "جاء فـي اللسـان )٣(
  .٣٥٥: ١٥) هدي(
: المخلـص مــن ذل المعصـیة بالتوبــة النصـوح، وینظــر: المخــرج). هــم العبـاد. (١٨-١٧: ٢٥٢: ٦شـرح الـنهج  )٤(

  .٢-١: ٦٦: ١١شرح النهج 
كمـا خلقنـا اهللا خلـق فینــا ان : أي الرحیـل عـن الـدنیا، وامرنـا بـه أمـر تكـوین،: الظعـن. ١٤: ٩١: ٢شـرح الـنهج  )١(

: ١١٦: ١٠/ ١٥: ٢٠٩: ٩/ ١٦: ٢٥١: ٧شــرح الــنهج : وینظــر. نرحــل عــن حیاتنــا االولــى لنســتقر فــي االخــرى
١٥.  

: اســترعیت). عاملــه علــى مصــر فــي الرعیــة" رض"یخاطــب مالــك االشــتر . (١١-١٠: ٨٥: ١٧شــرح الــنهج  )٢(
  .طلبت منك الرعایة



  

  

٣٠٩

  :خبره مفرد نكرة مخصصة أو نكرة+ اسمه معرفة+ الفعل+ قد/ األولى

  :كان
  ):ع(هو قوله ) واحد(لته وهو بصیغة المضارع، وخبره جامد في موضعوردت جم

  
  .)١()قد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هالكا(

: وخبـره) الیـأس: (، واسـمه)یكـون(مضمون الجملة المؤلفة مـن الفعـل ) قد(في النص أكدت 
  ).إدراكا(

  :صار
  ):ع(جامدا، في قوله ، جاء خبره )واحد(وردت جملته وهو بصیغة الماضي  في موضع 

  .)٢()فقد صرت جسرا ملن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك(
ضــــمیر : (، واســــمه)صــــار(مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل ) قــــد(فــــي الــــنص أكــــدت 

  ).جسرا: (وخبره") التاء"المخاطب 
  :بات

  ):ع(، جاء خبره مشتقا، في قوله )واحد(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في موضع 
  .)٣()وقد باتوا سجدا وقياما(

ضـمیر الجماعـة : (، واسـمه)بات(مضمون الجملة المؤلفة من الفعل ) قد(في النص أكدت 
  ).سجدا: (وخبره") الواو"

  :خبره جار ومجرور+ اسمه معرفة+ الفعل+ قد/ الثانیة
  :اصبح

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في 
  .)٤()نا قد أصبحنا يف دهر عنودأيها الناس إ(

                                                
  .١١: ١١٣: ١٦شرح النهج  )١(
عامله على هیت وهو ینكر علیه تركه دفـع مـن " رض"یخاطب كمیل بن زیاد . (٧-٦: ١٤٩: ١٧شرح النهج  )٢(

  ).یجتاز به من جیش العدو طالبا الغارة ویبین له حاله إن ثبت علىذلك
  ).المخلصین" ص"هم اصحاب الرسول . (٢: ٧٧: ٧شرح النهج  )٣(
  .١٣: ١١٦: ١٠/ ٥: ٢٤٤: ٨شرح النهج : وینظر .الصعب: العنود. ٣: ١٧٤: ٢شرح النهج  )٤(



  

  

٣١٠

ـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل) قـــد(فـــي الـــنص أكـــدت  ضـــمیر : (، واســـمه)اصـــبح: (مضـــمون الجمل
  ).في دهر: (وخبره") نا"المتكلمین 
  

  :صار
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في 

  .)١()قد صار حرامها عند أقوام مبنزلة السدر املخضود(
: وخبـره) حـرام: (، واسـمه)صـار: (مضمون الجملة المؤلفة مـن الفعـل) قد(كدت في النص أ

  ).بمنزلة(
  :خبره جملة فعلیة+ اسمه معرفة+ الفعل+ قد/ الثالثة

  :كان
مواضـع، جـاء فعـل الجملـة الواقعـة خبـرا لـه ) ثالثـة(وردت جملته وهو بصیغة الماضـي فـي 

  ):ع(، ومنها قوله )واحد(ع ، وبصیغة المضارع في موض)موضعین(بصیغة الماضي في 
  .)٢()وقد كنتم أمرتكم يف هذه احلكومة أمري(-١

  .)٣()فاتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه(-٢
، )كــان(فــي موضــعین مضــمون جملتــین تألفــت كــل منهمــا مــن الفعــل ) قــد(فیمــا مــر أكــدت 

ـــة") نـــا"، ضـــمیر المتكلمـــین "التـــاء"ضـــمیر المخـــاطبین : (واســـمه مـــري، أ… أمـــرتكم: (وخبـــره الجمل
فــي الــنص األول وفعلهــا بصــیغة الماضــي  -الجملــة) كــان(-وقــد ورد خبــر . علــى التــوالي) نأتیــه
  .)٤(لذلك) كان(داللة على مضي الحدث وزیادة على إفادة ) قد(مسبوق بـغیر

  ):قد(التقديم والتأخري يف اجلملة ذات الفعل الناقص املؤكدة بـ
  :الترتیب األصلي، على صورتین هماوأركانها خالف  -في النهج–وردت هذه الجملة 

  :اسمه نكرة مخصصة+ خبره جار ومجرور+ الفعل+ قد/ األولى
  

                                                
شـرح الـنهج : شـجر النبـق منـزوع الشـوك أو مكسـوره: السـدر المخضـود). هي الـدنیا. (٦: ١١٧: ٧شرح النهج  )١(

١٩-١٨: ٦٢: ١٦.  
الحكومـة هـي تحكـیم القـرآن مـن قبـل عمـرو بـن العـاص وابـي موسـى االشـعري بـین . (٧: ٢٠٤: ٢شرح النهج  )٢(

  .٥: ١٤٥: ١٦شرح النهج : ، وینظر).اویة وقد حذر االمام منهااالمام ومع
  ).اشارة الى تحققه من االمور وحسن تصرفه بها: ذلك") ع"یخاطب ابنه الحسن . (١٢: ٦٦: ١٦شرح النهج  )٣(
  ).١٤٦(في الصفحة ) ٥(و) ٢(و) ١(مضمون الهوامش : ینظر )٤(



  

  

٣١١

  :كان
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في موضع 

  .)١()انه قد كان على األمة وال احدث أحداثا(
) وال: (خر، واســمه المــؤ )كــان: (مضـمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعـل) قــد(فـي الــنص أكــدت 

  ).على االمة: (وخبره المقدم على االسم وهو
  :اسمها معرفة+ خبره جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ الفعل+ قد/ األخرى
  :كان

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة الماضي، في موضع 
) ٢()الكالم، له وجهان" ص"وقد كان يكون من رسول ا(.  

: ، واســــمه المــــؤخر)كــــان: (ون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــلمضــــم) قــــد(فــــي الــــنص أكــــدت 
  "). ص"یكون من رسول اهللا : (، وخبره الجملة المقدم على االسم وهو)الكالم(

  :استتار االسم يف هذه اجلملة
  :خبره مفرد نكرة مخصصة مشتق+ اسمه مستتر+ الفعل+ قد: وصورتھ ھي

  :كان
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة الماضي، في موضع 

  .)٣()فان هذا الدين قد كان أسريا يف أيدي األشرار(
، واســــمه المســــتتر، )كــــان: (مضــــمون الجملــــة المؤلفــــة مــــن الفعــــل) قــــد(فــــي الــــنص أكــــدت 

  ).أسیرا: (وخبره) هو: (وتقدیره
  :أصبح

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في موضع 
  .)٤()د أصبح لقضاء ا ساخطامن أصبح على الدنيا حزينا فق(

                                                
  ").رض"لیفة عثمان بن عفان الخ: بالوالي" ع"یرید . (٩: ٣٢٢: ٢شرح النهج  )١(
  ).الكالم العام والكالم الخاص: الوجهان. (١٣-١٢: ٣٩: ١١شرح النهج  )٢(
  .٦-٥: ٥٩: ١٧شرح النهج  )٣(
  .٢: ٥٢: ١٩شرح النهج  )٤(



  

  

٣١٢

: واسـمه المسـتتر وتقـدیره) أصـبح(مضمون الجملة المؤلفة من الفعـل ) قد(في النص أكدت 
  ).ساخطا: (، وخبره)هو(

  
  ):قد(توكيد اجلملة ذات الفعل التام من هذه األفعال بـ

  :كان
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت جملته وهو بصیغة الماضي، في 

  .)١()فلته من حديث النفس -يف زمن عمر بن اخلطاب–ن من أبي سفيان وقد كا(
: ، ومعنـاه)فلتـة: (وفاعلـه) كـان: (مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل) قد(في النص أكدت 

  ).وقعت(أو ) حدثت(
  :صار

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في 
  .)٢()وكأن قد صرمت إىل ما صاروا إليه(

ضــــمیر : (وفاعلـــه) صـــار: (مضـــمون الجملــــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل) قـــد(فـــي الـــنص أكـــدت 
  ).رجع(أو ) انتقل: (، ومعناه")التاء"المخاطبین 

  :)٣(توكيد اجلملة الفعلية بالقسم/ ثانيا
  :توكيدها بالقسم الظاهر-أ

  :توكید الجملة الفعلیة المثبتة/ القسم األول
  :على النحو اآلتي -حسب جواب القسم–وردت في النهج 

  
ـ -١ رن ب ا بصیغة الماضي مقت ة فعلھ ) الم(جواب القسم جمل

  :جواب القسم

                                                
انـي اعلـم مـن وضـعه فـي رحـم أمـه، یریـد : فلتة ابي سفیان هي قوله في شـأن زیـاد. ٧: ١٧٧: ١٦شرح النهج  )١(

  .٢: ٢٨٢: ١٩/ ٨: ٦١: ١٠رح النهج ش: وینظر. نفسه
كـأنكم ایهــا االحیـاء قــد انتقلــتم الـى مــا انتقـل الیــه االمـوات، وال منــاص لكــم : أي. (١٥: ٢٥٧: ١١شـرح الــنهج  )٢(

  .١٧: ٢٠٢: ٩شرح النهج : وینظر). من ذلك
  ).٢٩٢(في الصفحة ) اوال(یلي التسلسل  )٣(



  

  

٣١٣

ن كــان الفعــل قــد وقــع وحلفــت علیــه، لــم تــزد علــى الــالم، وذلــك قولــك: "قــال ســیبویه واهللا : وإ
وقـد وردت . أنـه وقـع ومضـى: ، والمـراد)٢(ألنها تقربه من الحـال -هنا–، وال تقترن به قد )١("لفعلت

  :الجملة في النهج على النحو اآلتي هذه
ُولى   :الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم/ األ

  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت هذه الجملة في 

  .)٣()والذي بعثه باحلق النقلعت بعروقها(
) انقلــع: (لفعــلمضــمون الجملــة المؤلفــة مــن ا) والــذي بعثــه بــالحق: (فــي الــنص أكــد القســم

  ).مستترا" هي"ضمیر المفردة (وفاعله 
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول بھ واحد-ب
  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ-١

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت في 
)٤()لرددته -.…لو وجدته قد تزوح به النساء  -وا(.  

: وفاعلــــه) رد(مضــــمون الجملـــة المؤلفـــة مــــن الفعـــل ) اهللاو (فـــي الـــنص الســــابق أكـــد القســـم 
  ").الهاء"ضمیر المفرد : (ومفعوله") التاء"ضمیر المتكلم (

ولـو كانـت  -)لـو(هو جواب  -هنا-لقد ذهب الدكتور عباس حسن إلى أن الجواب المذكور
ا ان كـًال ، وقـد ذكـرت )٥(وجوابها هو جواب القسم -)لوال(أو  -ولو–لكان جوابها أیًضا ) لوال( سـابقً

ا  ـا، وهـو للمتقـدم منهمــا إن لـم یسـبقا بمـا یطلـب خبـرً كمـا فـي هــذا –مـن القسـم والشـرط یقتضـي جوابً

                                                
  .٤٣واهر االدب ، وج٨٦٥: ٢المقتصد : ، وینظر٤٥٤: ١الكتاب  )١(
  .١٣٣، واالعراب عن قواعد االعراب ٥٢١: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٢(
فـاذا اتتـه امنـوا " ص"هي الشجرة التي طلب مأل من قـریش أن یـدعوها رسـول اهللا . (٥: ٢١٣: ١٣شرح النهج  )٣(

سـاحر وكـذاب كفـرا وعتـوا، وكـان بـل : به، فاتته باذن اهللا، ثم طلبوا منه ان یدعو نصفها فـدعاه فاتـاه، ولكـنهم قـالوا
  .٦-٥: ٣٠٩: ٩شرح النهج : وینظر. شاهدا على هذا" ع"االمام 

). هكــذا لرددتــه لهــم -"رض"زمــن الخلیفــة عثمــان -لــو وجــدت مــال المســلمین : أي. (٣: ٢٦٩: ١شــرح الــنهج  )٤(
  .٩: ١٤٥: ١٦/ ٩-٧: ٢٠٢: ١شرح النهج: وینظر

  .٣٦٦: ٤النحو الوافي : ینظر )٥(



  

  

٣١٤

وزیـادة علـى هـذا فـان النحـاة لـم یشـیروا الـى أن . )١()لـو(فیكون هذا الجـواب للقسـم دون  -الموضع
  .)٢()لوال(أو ) لو(جواب القسم یتلقى بـ

  
  :لى مفعولھ بوساطة الھمزةالجملة ذات الفعل المتعدي إ-٢

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
) لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا–وا- ٣()القمت عليك حدود ا(.  

ضــمیر : (، وفاعلــه)أقــام: (مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل) واهللا(فــي الــنص أكــد القســم 
  ).حدود: (ومفعوله") التاء"المتكلم 

ل ا-٣ ة ذات الفع عیف الجمل ھ بوساطة تض ى مفعول دي إل لمتع
  :عینھ

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
 ) ٤()لقربت ركابي -…لو ال رجائي الشهادة عند لقاء العدو–وا(.  

ضــمیر (وفاعلــه ) قــرب: (مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل) واهللا: (فــي الــنص اكــد القســم
  ).ركاب: (، ومفعوله" )التاء"المتكلم 

ة -جـ ولین اصلھما  الجمل ى مفع دي بنفسھ إل ل المتع ذات الفع
  :مبتدأ وخبر

  :ألفى
ال یتعـدى إلـى مفعـولین، فالمنصـوب الثـاني : ، وقیـل)وجـد: (وهو من األفعال القلبیـة ومعنـاه

  ):ع(هو قوله ) واحد(، وقد وردت جملته مؤكدة بالقسم في موضع )٥(منهما حال ولیس مفعوال
 -…لوال حضور احلاضـر وقيـام احلجـة بوجـود الناصـر     –مة أما والذي فلق احلبة وبرأ النس(

  .)١()وأللفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز… أللقيت حبلها على غاريه

                                                
فیمــا لــو ) لــوال(أو ) لــو(لـــ -هنــا–، وینظــر فــي كــون الجــواب )٤٥(فــي الصــفحة ) ٦(مضــمون الهــامش : ظــرین )١(

  ).١٢٢(قول رضي الدین االستراباذي المذكور سابقا في الصفحة : كانت مكانها
  .٥٥-٤٢اسالیب القسم : ینظر )٢(
  ).یخاطب الدنیا. (٣: ٢٩٣: ١٦شرح النهج  )٣(
بعــدت عــنكم : حزمــت ابلــي واحضــرتها للركــوب وشخصــت أي: قربــت ركــابي. ١٢-١١: ٢٨٥: ٧شــرح الــنهج  )٤(

  .وتخلیت عن امر الخالفة
  .٣٠٢-٣٠١: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٥(



  

  

٣١٥

مضــمون الجملــة  -العطــف) واو(بوســاطة –..) والــذي فلــق الحبــة: (فــي الــنص أكــد القســم
  ).دنیا، ازهد: (ولیه، ومفع")التاء"ضمیر المخاطبین : (، وفاعله)ألفى: (المؤلفة من الفعل

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى ثالثة مفاعیل-د
  :اخبر

هــو ) واحــد(، وقــد وردت جملتــه فــي موضــع )٢(مــن األفعــال التــي تتعــدى إلــى ثالثــة مفاعیــل
  ):ع(قوله 

) ٣()الخربوكم إن خري الزاد التقوى -لو أذن هلم يف الكالم–أما وا(.  
ضـمیر : (وفاعلـه) اخبـر: (مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل) واهللا: (في النص أكد القسـم

والثــاني والثالــث اللــذین ") الكــاف"ضــمیر المخــاطبین : (ومفاعیلــه الثالثــة، األول") الــواو"الجماعــة 
  .مسدهما) التقوى: (، وخبرها)خیر: (، واسمها)أن(سدت 

  

التقديم والتأخري يف مجلة جواب القسم ذات الفعل املاضي التام 
  :اجلواب) الم(بني للمعلوم املقرتن بـامل

وردت هــذه الجملــة وفعلهــا متعــد إلــى مفعــول بــه واحــد بنفســه وقــد قــدم مفعولهــا وجوبــا علــى 
  ):ع(هو قوله ) واحد(فاعلها، في موضع 

) لشر يوم هلم -لو فرقوكم حتت كل كوكب–وايم ا ٣()جلمعكم ا(.  
: وفاعلـه المـؤخر) جمـع(ة المؤلفة مـن الفعـل مضمون الجمل) وایم اهللا(في النص أكد القسم 

  ").الكاف"ضمیر المخاطبین : (ومفعوله المقدم") اهللا"لفظ الجاللة (

  
  :احلذف يف  اجلملة ذات الفعل التام املبني للمعلوم

                                                                                                                                       
  .١٠-٧: ٢٠٢: ١شرح النهج  )١(
  .٦٩: ٢، وشرح ابن عقیل ١٥١، وشرح عمدة الحافظ ٣٠١: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٢(
  وتـزودوا فـان خـري الـزاد التقـوى      : وهـو مـأخوذ مـن قولـه تعـالى). المـوتى هـم. (٨: ٣٢٢: ١٨شرح النهج  )٣(
  ].١٩٧/ البقرة[
  ).یخاطب اصحابه الذین سلموا مدنهم ونواحیهم الى جیوش معاویة. (١٦-١٥: ١٧٦: ٧شرح النهج  )٤(



  

  

٣١٦

وردت هـــذه الجملـــة وفعلهـــا ممـــا یتعـــدى إلـــى مفعـــول واحـــد، وقـــد حـــذف هـــذا المفعـــول، فـــي 
  ):ع(هو قوله ) واحد(موضع 
)١()لفعلت -لو شئت أن اخرب كل رجل منكم مبخرجه وموجله ومجيع شأنه– وا(.  

ضـــمیر (وفاعلـــه ) فعـــل(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) واهللا(فـــي الـــنص أكـــد القســـم 
  ).لفعلت ذلك: (وقد حذف مفعوله اختصارا، أي") التاء"المتكلم 
  

  :الجملة ذات الفعل الناقص/ األخرى
الجـواب، ) الم(بصیغة الماضي مقتـرن بــ) كان(اب قسم، وفعلها وردت هذه الجملة وهي جو 

  :على صورتین هما
  :خبرها مفرد نكرة مخصصة مشتق+ اسمها معرفة+ كان+ الم الجواب+ قسم-أ

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 
) ت أول لكن -لو ان هذه الصفة كانت يف متفقني يف القوة متوازيني يف القدرة–وايم ا

  .)٢()حاكم على نفسك بذميم األخالق ومساوىء األعمال
ضــمیر (واسـمه ) كـان(مضـمون الجملـة المؤلفـة مــن الفعـل ) وایــم اهللا(فـي الـنص أكـد القسـم 

  ).أول(، وخبره ")التاء"المخاطب 
  :خبرها نكرة جامد+ اسمها مستتر+ كان+ الم الجواب+ قسم-ب

  ):ع(ه ، منهما قول)موضعین(وردت هذه الجملة في 
) ٣()لكان فندا -لو كان جبال–وا(.  

واســـمها ) كـــان(مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) واهللا(فـــي الســـابق الـــنص أكـــد القســـم 
  ).فندا: (، وخبرها)هو: (المستتر وتقدیره

بوق -٢ ت مس ي مثب یغة الماض ا بص ة فعلھ م جمل جواب القس
  :)١(الجواب) الم(المقترنة بـ) قد(بـ

                                                
  .المدخل: المولج. ٨-٧: ١٠: ١٠شرح النهج  )١(
والصــفة هــي طاعــة اهللا، واهللا تعــالى لطیــف بعبــاده . عمومــایخاطــب االنســان . ٦-٥: ٢٣٩: ١١شــرح الــنهج  )٢(

  .حتى في عصیانهم له
المنفــرد مـــن الجبـــال، او : الفنـــد). نعیــه" ع"لمـــا جـــاءه " رض"یصــف مالـــك االشــتر . ٣: ٩٣: ٢٠شــرح الـــنهج  )٣(

  .٣: ٩٣: ٢٠شرح النهج : وینظر. قطعة الجبال طوال
  ).٣١٥(في الصفحة ) ١(یلي التسلسل  )١(



  

  

٣١٧

التـي تقربـه مـن الحـال اقترنـت ) قـد(بــ -بصـیغة الماضـي–لواقع جوابا للقسم إذا سبق الفعل ا
  :على النحو اآلتي -في النهج–وقد وردت هذه الجملة . )٢(جواب القسم) الم(بـ) قد(

  :الجملة ذات الفعل التام المبني المعلوم/ األولى
  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت في 
  .)٣()فو ا لقد ظهر احلق(

، )الحــق: (وفاعلــه) ظهــر(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) واهللا(فــي الــنص أكــد القســم 
  ).قد(الجواب، و) الم(و) القسم: (وبذلك تكون هذه الجملة قد أكدت بثالثة مؤكدات هي

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعول بھ واحد-ب
  ):ع(ع، منها قوله مواض )٤()عشرة(وردت في 

  .)٥()بلى، وا لقد مسعوها(-١

  .)٦()فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد(-٢
مضمون جملـة جـواب كـل منهمـا وهـي مؤلفـة مـن الفعـل ) واهللا، لعمري: (فیما مر أكد القسم

ضــمیر : (، ومفعولــه)مســتترا" هــو"، ضــمیر المفــرد "الــواو"ضــمیر الجماعــة : (وفاعلــه) ســمع، فــوق(
  .على التوالي) ، سهم"الهاء"المفردة 

  :الجملة ذات الفعل المبني للمجهول/ الثانية
فـــي  -وفعلهـــا متعـــد بوســـاطة تضـــعیف عینـــه إلـــى مفعـــول ثـــان أصـــال-وردت هـــذه الجملـــة 

  ):ع(، هو قوله )واحد(موضع 
  .)١()تا لقد علمت  تبليغ الرساالت(

                                                
: ١، وشــرح جمــل الزجــاجي٣٣٩: ٢، وشــرح الكافیــة ٨٦٥: ٢، والمقتصــد ١٠٠اعــراب ثالثــین ســورة : رینظــ )٢(

٥٢١-٥٢٠.  
  .١٠-٩: ١٣٧: ١٣شرح النهج : ، وینظر٤: ١٣٠: ١٠شرح النهج  )٣(
  ).٨م: (ینظر )٤(
ــدار  : والتــي ســمعوها هــي االیــة"). ع"هــم الخــارجون علــى امــره . (١٠: ٢٠٠: ١شــرح الــنهج  )٥( اآلخــرة تلــك ال

  ].٨٣/ القصص[ جنعلها للذين ال يريدون علوا يف االرض وال فسادا والعاقبة للمتقني
ق"). لع"هو ابلیس . (١٦: ١٣٦: ١٣شرح النهج  )٦( من الفوق وهـو مـؤخرة السـهم العریضـة ذات الشـق الـذي : فوّ

  .یثبت على وتر القوس
  .٣: ٢٨٨: ٧شرح النهج  )١(



  

  

٣١٨

: ونائـــب الفاعـــل) علـــم( مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل) تـــاهللا(فـــي الـــنص أكـــد القســـم 
  ).تبلیغ: (، ومفعوله")التاء"ضمیر المتكلم (

  
  :الجملة ذات الفعل الناقص/ الثالثة

  :على صورتین هما) كان(وردت هذه الجملة وفعلها 
  :خبرها جار ومجرور+ اسمها معرفة+ كان+ لقد+ قسم-أ

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٢()تولت حبذافريها وايم ا لقد كنت من ساقتها حتى(

ضـمیر : (واسـمه) كـان(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) وایـم اهللا(في النص أكد القسم 
  ).من ساقة: (وخبره") التاء"المتكلم 

  :خبرها فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمها معرفة+ كان+ لقد+ قسم-ب
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت في 

  .)٣()ا عليهأما وا لقد كنت أخافه(
ضــمیر : (واســمها) كــان(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) واهللا(فــي الــنص أكــد القســم 

  ).أخافها(، وخبرها الجملة ")التاء"
  
  
  
ـ -٣ رن ب ت مقت جواب القسم جملة فعلھا بصیغة المضارع مثب

  :الثقیلة) نون التوكید(الجواب و) الم(
الفعــل بــالنون المشــددة هــو نمــط خــاص  أســلوب توكیــد: "قــال الــدكتور عبــد الصــبور شــاهین

  .)١("بالعربیة، لم تعرفه أیة لغة من اللغات السامیة الموجودة، وان عرف بعضها انما لما أخرى

                                                
عائــدان علــى نعمــة اهللا تعــالى " حــذافیرها"و " ســاقتها"لضــمیران المضــافان فــي ا. (٨-٧: ١١٤: ٧شــرح الــنهج  )٢(

  .بجملتها: بحذافیرها. مؤخر الجیش السائق لمقدمه: الساقة"). ص"على الخلق ببعثه الرسول الكریم 
") ع"من اصحاب االمـام علـي " همام"یعود على رجل اسمه " علیه"الضمیر في . (١٥: ١٤٩: ١٠شرح النهج  )٣(

: ١١شــرح الــنهج : د ســأل االمـام أن یصــف المتقــین، فلمـا وصــفهم وأكمــل سـقط همــام هـذا مغشــیا علیــه، وینظـروقـ
٤: ١٢٣.  

  .٩٦عبد الصبور شاهین  . رؤیة جدیدة في الصرف العربي، د: المنهج الصوتي للبنیة العربیة )١(



  

  

٣١٩

لزمتــه الــالم والنــون " -وهــو جــواب قســم–فــإذا جــاء الفعــل بصــیغة المضــارع مثبتــا مســتقبال 
  .)٢("الخفیفة أو الثقیلة في آخر الكلمة

، )٣("إن كــان لصـــالحا: فــي قولـــك) الـــالم(أن النــون تلـــزم كلــزوم "یـــل ونقــل ســـیبویه عــن الخل
ـــــالم(وكـــــل مـــــن  ـــــد التوكیـــــد) النـــــون(و ) ال ـــــا یفی ـــــل )٤(هن ـــــب أن تلحقـــــه : وقی ـــــون(األغل ویجـــــوز ) الن

مجــردا عنهــا فــي الــنهج یســند الــرأي الــذاهب إلــى  -هنــا–، إال أن عــدم ورود هــذا الفعــل )٥(ســقوطها
  .لزوم اقتران الفعل بها

، ولـم تــرد فـي الــنهج اال )٦("الخفیفـة] منهـا بــالنون[اشـد توكیــدا "لجملـة بــالنون الثقیلـة وتكـون ا
ترسیخ ما یخبر به في أذهان المتلقین، وحسـبما یتطلبـه المقـام ) ع(وهي مشددة فمن غایات كالمه 

  .ومستوى السامعین
  .)٧(تدخلها هذه النون، وأخرى ال تدخلها ذكرها النحاة -غیر هذا -وثمة مواضع

التصـــاله المباشـــر ) النـــون(مبنـــي مـــع هـــذه  -كمـــا ذكـــرت ســـابقا–والفعـــل بصـــیغة المضـــارع 
  :وقد وردت هذه الجملة في النهج على النحو اآلتي. )٨(بها

  
  :الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم/ األولى

  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ
  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة(وردت في 

  .)١()وبن ما يف أيديهم بعد العلو والتمكني كما تذوب االلية على الناروايم ا لنذ(

                                                
، وشـــرح عمـــدة الحـــافظ ١٧٤، ٧٧، وجـــواهر االدب ١٩٩: ٢االصـــول فـــي النحـــو : ، وینظـــر٤٥٤: ١الكتـــاب  )٢(

٢٢٠.  
  .٤٥٤: ١الكتاب  )٣(
  .٤٢٤، وشرح الوافیة ١١٢٩: ٢، والمقتصد ١٠٩: ٣، والخصائص ١٤٠اعراب ثالثین سورة : ینظر )٤(
  .٤٣، وجواهر االدب ١١٢٩: ٢المقتصد : ینظر )٥(
  .٧٨: ٢، وهمع الهوامع ١٠٥، وتقریب المقرب ٧٣: ٢المقرب : ، وینظر٣٠٩اللمع  )٦(
، وشـرح ١١٣٠-١١٢٩: ٢، والمقتصـد ٣١٦، ٣١١-٣١٠، واللمع ٢٠٢-١٩٩: ٢االصول في النحو : رینظ )٧(

  .٤٢٤الوافیة 
  ).٦٤(في الصفحة ) ٩(مضمون الهامش : ینظر )٨(
: ١٧٥: ١٦/ ٦: ١٠٩: ٩/ ٥: ٧٠: ٧شـرح الـنهج : وینظـر). هم بنو امیـة. (١٧-١٦: ٢٨٣: ٩شرح النهج  )١(
٧.  



  

  

٣٢٠

مــا (وفاعلــه ) یــذوب(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) وایــم اهللا(فــي الــنص أكــد القســم 
الجـــواب، ) الم(، و)القســـم: (، وقـــد أكـــدت هـــذه الجملـــة ومثیالتهــا بثالثـــة مؤكـــدات هـــي")الموصــولة"
  ).نون التوكید الثقیلة(و

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعوله  -ب
  ):ع(موضعا، منها قوله ) أربعة عشر(وردت في 

  .)٢()وايم ا النصفن املظلوم(-١

  .)٣()وايم ا لتحتلبنها دما(-٢

  .)٤()وا ليشردنكم يف أطراف األرض(-٣
عـــة جوابـــا لـــه مضـــمون جملتـــه الواق) ، واهللا"فـــي موضـــعین"وایـــم اهللا : (فیمـــا مـــر أكـــد القســـم

مســــتترا، ضــــمیر " أنــــا"ضــــمیر المــــتكلم : (، وفاعلــــه)انصــــف، تحتلــــب، یشــــرد: (المؤلفــــة مــــن الفعــــل
، ضــمیر "الهـاء"المظلـوم، ضـمیر المفـردة : (علـى التــوالي، ومفعولـه) فـي موضـعین" الـواو"الجماعـة 

مرفوعـــان والفعـــل األول مبنـــي، أمـــا الثـــاني والثالـــث فمعربـــان . علـــى التـــوالي") الكـــاف"المخـــاطبین 
: مباشـرة، فاصـلهما) نـون التوكیـد(بثبوت النون ألنهما من األفعال الخمسة، ولـم یتصـل أي منهمـا بــ

 تحتلبونننهــا  : (فحــذفت نــون الرفــع كراهیــة اجتمــاع ثــالث نونــات أي) لتحتلبوننهــا، لیشــردوننكم(
اعـة والنـون األولـى الجم) واو: (الجماعة كراهیة اجتماع سـاكنین وهمـا) واو(، ثم حذفت )تحتلبوننها

  ).یشردنكم(، وكذلك الفعل )تحتلبنها(، فصار الفعل )٥(من المشددة
  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه الى مفعولين اصلهما مبتدأ وخبر-ج

  :وجد
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته في 

  .)١()عثمانلتجدني ابرا الناس من دم  -لئن نظرت بعقلك دون هواك–ولعمري يا معاوية (
ضـمیر : (وفاعلـه) تجـد(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) لعمـري(في النص أكـد القسـم 

  ).، ابرا" الیاء"ضمیر المتكلم : (ومفعولیه) مستترا" أنت"المخاطب 
                                                

  .٥: ٣١: ٩شرح النهج  )٢(
یعـود علـى اعمـالهم " تحتلبنها"في " هاء المفردة"والضمیر ). یخاطب متبعي اهوائهم. (١٠: ٣٣: ٤شرح النهج  )٣(

  .التابعة لتلك االهواء
  ).٩م: (وینظر). یخبر عن صاحب فتنة سیحكم مستقبال. (١: ٤٧: ٩شرح النهج  )٤(
  .٢٠١: ٢االصول في النحو : ینظر )٥(
  .١٨: ٤٤: ٧شرح النهج : نظروی. ٩-٨: ٣٥: ١٤شرح النهج  )١(



  

  

٣٢١

  
  :علم

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته في موضع 
ثمان، ولتعلمن أني كنت لتجدني ابرا الناس من دم ع - …لئن نظرت بعقلك–ولعمري يا معاوية (

  .)٢()يف عزلة عنه
مضــمون الجملــة المؤلفــة مـــن  -العطــف) واو(بوســـاطة –) ولعمــري(فــي الــنص أكــد القســم 

ـــم(الفعـــل  : واســـمها) ان(ومفعولیـــه اللـــذین ســـدت ) مســـتترا" أنـــت"ضـــمیر المخاطـــب : (وفاعلـــه) تعل
  .مسدها) كنت في عزلة: (وخبرها الجملة") الیاء"ضمیر المتكلم (

  

  
تقـــديم والتـــأخري يف اجلملـــة الواقعـــة يف جـــواب للقســـم وفعلهـــا ال

  :بصيغة املضارع مقرتن بالالم والنون الثقيلة
وردت هــذه الجملــة وفعلهــا متعــد بنفســه الــى مفعــول بــه واحــد، وقــد قــدم هــذا المفعــول وجوبــا 

  ):ع(هو قوله ) واحد(على الفاعل في موضع 
  .)٣()تلفظ النخامةفاقسم ثم اقسم لتنخمنها أمية من بعدي كما (

: وفاعلـه المــؤخر) تـنخم(مضـمون الجملـة المؤلفـة مــن الفعـل ) اقســم: (فـي الـنص أكـد القسـم
  ").الهاء"ضمیر المفردة : (، ومفعوله المقدم على الفاعل)أمیة(

  
  :)١(الجملة ذات الفعل المبني للمجهول/ األخرى

) ســبعة(فــي  -بــه واحــدواصــلها ممــا یتعــدى فعلهــا بنفســه إلــى مفعــول –وردت هــذه الجملــة 
  ):ع(مواضع، منها قوله 

  .)٢()ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا مبا خلفتم احلق وراء ظهوركم(

                                                
  .٩-٨: ٣٥: ١٤شرح النهج  )٢(
  .لفظ النخامة أو البلغم: نخم). یعود على الخالفة" تنخمنها"الضمیر في . (١٠: ٢١٨: ٩شرح النهج  )٣(
  ).٣٢١(في الصفحة ) االولى(یلي  )١(
  .١٢، ٧: ٢٤٦: ١٧/ ١٧: ٢٧٧: ٧/ ٦-٥: ٢٧٢: ١شرح النهج : وینظر. ٤-٣: ٢٨٤: ٩شرح النهج  )٢(



  

  

٣٢٢

-المقتــرن ) یضــعف(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) لعمــري(فــي الــنص أكــد القســم 
  ).التیه: (ونائب الفاعل -)نون التوكید الثقیلة(الجواب و) الم(بـ

  :)٣(توكید الجملة الفعلیة المنفیة بالقسم الظاھر/ خرالقسم اآل
فـي مواضـع اخـرى، وكـل ) ال(فـي مواضـع، وبــ) مـا(منفیـة بــ -في النهج–وردت هذه الجملة 

  .من هذین الحرفین مما یتلقى به جواب القسم المنفي
  ):ما(الجملة الفعلية المنفية بـ-أ

  :الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم/ األولى
  :الجملة ذات الفعل الالزم/ الضرب األول

منهــا،  )٤()سـبعة(مواضــع، جـاء فعلهـا بصــیغة الماضـي فــي ) تسـعة(وردت هـذه الجملـة فــي 
  ):ع(، ومنها قوله )موضعین(وبصیغة المضارع في 

  .)٥()والذي فلق احلبة وبرا النسمة ما اسلموا ولكن استسلموا(-١

  .)٦()وا ما ينتفع هبذا أمراؤكم(-٢
مضــمون جملتــه الواقعــة جوابــا لــه، وهــي ) ، واهللا…والــذي فلــق الحبــة(ا مــر أكــد القســم فیمــ

علـــى ) ، أمــراء"الــواو"ضــمیر الجماعـــة : (وفاعلــه) اســـلم، ینتفــع(، والمؤلفـــة مــن الفعــل )مــا(منفیــة بـــ
، الن )نـــون التوكیـــد(وفـــي الجملـــة الثانیــة ال یجـــوز توكیـــد الفعــل وهـــو بصـــیغة المضــارع بــــ. التــوالي
  .)١(والتوكید ال یجتمعان في كلمة واحدةالنفي 

اني رب الث ھ / الض ول ب ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :واحد

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ-أ
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثمانیة(وردت وفعلها بصیغة الماضي في 

                                                
  ).٣١٤(في الصفحة ) القسم االول(یلي  )٣(
  ).١٠م: (ینظر )٤(
  ).قاله الصحابه عند الحرب. (٦: ١١٤: ١٥شرح النهج  )٥(
: رؤســاء اقالیمهـا او تجارهــا، مفــرده: أي"قـال هــذا عنـدما لقیــه دهــاقین االنبـار . (٥-٤: ١٥٦: ١٨شـرح الــنهج  )٦(

خلـق : مـا هـذا الـذي صـنعتموه؟ فقـالوا": ع"فقـال لهـم . له واشتدوا بین یدیهفترجلوا  -عند مسیره الى الشام–" دهقان
  .١٢: ١٨٥: ٢شرح النهج : وینظر) منا نعظم به أمراءنا

  .٥٥، واسالیب القسم ٢٠٠: ٢االصول في النحو : ینظر )١(



  

  

٣٢٣

١-) مــا جــزت   -…دمــا… لــو امناثــت قلــوبكم امنياثــا وســالت عيــونكم     –وبــا
  .)٢()انعمه عليكم العظام… أعمالكم

  .)٣()فو ا ما كنزت من دنياكم تربا(-٢
مضـــمون جملتـــه الواقعـــة جوابـــا لـــه وهـــي منفیـــة ) بـــاهللا، واهللا(فــي الـــنص الســـابق أكـــد القســـم 

انعـم، : (ومفعولـه") التـاء"اعمال، ضـمیر المـتكلم : (وفاعله) جزى، كنز: (، والمؤلفة من الفعل)ما(بـ
  .على التوالي) تبرا

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة الھمزة-ب
  ):ع(جاء فعلها بصیغة الماضي في قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٤()فوا ا ما اعز ا من أنت ناصره(
، )اعـــز(، المؤلفـــة مـــن الفعـــل )مــا(مضــمون الجملـــة المنفیـــة بــــ) واهللا(فــي الـــنص أكـــد القســـم 

  ").الموصولة"من : (ومفعوله") اهللا"جاللة لفظ ال: (وفاعله
ث رب الثال ى / الض ھ إل دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :مفعولین
لھما -أ ولین اص ى مفع ھ إل دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :مبتدأ وخبر
  :رأى

  ):ع(، هو قوله )واحد(، وفعلها بصیغة المضارع، في موضع )ما(وردت جملته منفیة بـ
  .)١()عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى خيتزن لسانه وا ما أرى(

) أرى(المؤلفــــة مــــن الفعــــل ) مــــا(مضــــمون الجملــــة المنفیــــة بـــــ) واهللا(فــــي الــــنص أكــــد القســــم 
یتقــي تقــوى : (وهــو مفــرد، والثــاني) عبــدا: (ومفعولیــه، األول) مســتترا" أنــا"ضــمیر المــتكلم : (وفاعلــه
  .وهو جملة) تنفعه

دي بن-ب ل المتع ة ذات الفع یس الجمل ولین ل ى مفع ھ إل فس
  :اصلھما مبتدأ وخبرا

                                                
  .الىانعم اهللا تع: وهي). انعم: (صفة لـ): العظام. (ذابت: انماثت. ١٦-١٤: ٣٣٢: ٣شرح النهج  )٢(
  ).١١م: (وینظر. فتات الذهب او الفضة قبل ان یصاغا: التبر. ١٠-٩: ٢٠٥: ١٦شرح النهج  )٣(
  ).المخاطب هو المغیرة بن االخنس. (٥-٤: ٣٠١: ٨شرح النهج  )٤(
  .٣-٢: ٢٨: ١٠شرح النهج  )١(



  

  

٣٢٤

  :كفى
  ):ع(، هو قوله )واحد(، وفعلها بصیغة المضارع، في موضع )ما(وردت جملته منفیة بـ

  .)٢()؟وا ما تكفونين أنفسكم، فكيف تكفونين غريكم(
ــــ) واهللا(فـــي الـــنص الســـابق أكـــد القســـم  المؤلفـــة مـــن الفعـــل ) مـــا(مضـــمون الجملـــة المنفیـــة ب

  ).، انفس"الیاء"ضمیر المتكلم : (، ومفعولیه")الواو"ضمیر الجماعة : (وفاعله )تكفي(
  ):ما(التقديم والتأخري يف اجلملة املؤكدة بالقسم الظاهر، املنفية بـ
، )موضــــعین(وردت هــــذه الجملــــة وفعلهــــا ممــــا یتعــــدى بنفســــه إلــــى مفعــــول بــــه واحــــد، فــــي 

  ):ع(قدم مفعولها وجوبا على فاعلها، قال مناصفة في صیغة الفعل بین الماضي والمضارع، وقد 
  .)٣()وا ما فجأني من املوت وارد كرهته(-١

  .)٤()واقسم با رب العاملني ما يسرني أن ما أخذته من أمواهلم حالل يل(-٢
، )مـا(مضـمون جملتـه الواقعـة جوابـا لـه وهـي منفیـة بــ) واهللا، واقسـم بـاهللا(فیما مر أكد القسم 

، ومفعولــه المقــدم علــى )حــالل. …وارد، إن مــا: (وفاعلــه المــؤخر) فجــأ، یســر(ل والمؤلفــة مــن الفعــ
  .في الموضعین") الیاء"ضمیر المتكلم : (فاعله وهو
  

  :)١(الجملة ذات الفعل المبني للمجهول/ الثانية
  :ضربان هما -هنا–وقد ورد منها 

اطة -أ د بوس ھ واح ول ب ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :والسین والتاء أصال زیادة الھمزة

مؤكــــدة بالقســــم، وفعلهــــا بصــــیغة الماضــــي، فــــي موضــــع ) مــــا(وردت هــــذه الجملــــة منفیــــة بـــــ
  ):ع(، هو قوله )واحد(

  .)٢()وا ما استغفل باملكيدة(

                                                
بنفســه ماشــیا حتــى " ع"قالــه لمــا بلغـه اغــارة اصــحاب معاویــة علــى االنبـار فخــرج . (٥: ١٤٥: ١٩شـرح الــنهج  )٢(

  ).یا امیر المؤمنین نحن نكفیكهم: اتى النخیلة فادركه الناس وقالوا
  .٨: ١٤٣: ١٥شرح النهج  )٣(
یخاطب احد عماله، لـم اجـد السـمه ذكـرا، وقـد اخـذ مـن امـوال المسـلمین مـا یمتـع . (٩: ١٦٨: ١٦شرح النهج  )٤(

  ).به نفسه
  ).٣٢٤(في الصفحة ) االولى(یلي  )١(



  

  

٣٢٥

) اســتغفل: (المؤلفـة مــن الفعــل) مــا(مضــمون الجملــة المنفیـة بـــ) واهللا: (فـي الــنص أكــد القسـم
  ).مستترا" أنا"ضمیر المتكلم (: ونائب الفاعل -)غفل: (واصله–

ھ -ب ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  . وثانیھما بوساطة تضعیف عینھ أصال

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 
  .)٣()وا ما بصرمت بعدهم شيئا جهلوه(

) بصــر: (، المؤلفــة مــن الفعــل)مــا(المنفیــة بـــمضــمون الجملــة ) واهللا(فــي الــنص أكــد القســم 
  ).شیئا: (، ومفعوله")التاء"ضمیر المخاطبین : (ونائب الفاعل

  :الجملة ذات الفعل الناقص/ الثالثة
  :على الصور اآلتیة -في النهج–مؤكدة بالقسم الظاهر ) ما(جاءت منفیة بـ

  :الزائدةخبرها معرفة مشتق مؤكد بالباء + اسمها معرفة+ كان+ ما+ قسم-أ
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 

  .)٤()ولعمري ما كنتما بأحق املهاجرين بالتقية والكتمان(
) كــان(المؤلفــة مــن الفعــل ) مــا(مضــمون الجملــة المنفیــة بـــ) لعمــري(فــي الــنص أكــد القســم 

: أكـــدت هـــذه الجملـــة بمؤكـــدین همــــاوقـــد ). بــــأحق: (، وخبـــره")التـــاء"ضـــمیر المخـــاطبین : (واســـمه
  ).الباء الزائدة(و) القسم(

  :خبرها جار ومجرور+ اسمها نكرة+ كان+ ما+ قسم-ب
  ):ع(، وفعلها بصیغة الماضي، وهو قوله )واحد(وردت في موضع 

  .)١()وايم ا ما كان قوم قط يف غض نعمة من عيش فزال عنهم إال بذنوب اجرتحوها(
، )كــان(المؤلفــة مــن الفعــل ) مــا(مضــمون الجملــة المنفیــة بـــ) م اهللاوایــ(فــي الــنص أكــد القســم 

  ).في غض: (وخبره) قوم: (واسمه
  :خبره مفرد نكرة مخصصة مشتق+ اسمه معرفة+ مازال+ قسم-ج

                                                                                                                                       
  .٥: ٢١١: ١٠لنهج شرح ا )٢(
 -"ص"ممــن كـــان مشـــاهدا للرســـول -یـــذكر النـــاس بــانهم هـــم ومـــن ســـبقهم . (١٥-١٤: ٣٨٧: ٦شــرح الـــنهج  )٣(

  ).سواء
  ).یخاطب طلحة والزبیر. (٩-٨: ١٣١: ١٧شرح النهج  )٤(
  .اكتسبوها واقترفوها: احترموها. رقتها وحالوتها: غض النعمة. ٥-٤: ٦١: ١٠شرح النهج  )١(



  

  

٣٢٦

سـبق أن ذكـرت ان مـن بــین أفعـال هـذه الجملــة مـا یجـب أن یسـبق بــأداة نفـي، ومنهـا الفعــل 
 -مســــبوقا بــــالنفي–ي، وهـــو بنفســــه یفیــــد النفــــي، ویفیــــد ، فهــــو فعــــل تــــام مــــن دون أداة النفــــ)مـــازال(

ال فهــو مثبـــت)٢(اإلثبــات وقـــد وردت هـــذه الجملـــة فـــي . ، وســـأتناول دراســـته هنـــا بســـبب أداة النفـــي وإ
  ):ع(وفعلها بصیغة الماضي، هو قوله ) واحد(موضع 
  .)٣()فو ا ما زلت مدفوعا عن حقي(

ضــمیر (واســمه ) مــازال(ؤلفــة مــن الفعــل مضــمون الجملــة الم) واهللا(فــي الــنص أكــد القســم 
  ).مدفوعا(وخبره ") التاء"المتكلم 

) مـــا(التقـــديم والتـــأخري يف اجلملـــة ذات الفعـــل النـــاقص املنفيـــة بــــ
  :املؤكدة بالقسم الظاهر

  :اسمها نكرة مخصصة+ خبرها جار ومجرور+ كان+ ما+ قسم: وصورته هي
  ):ع(هو قوله ) احدو (وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 

  .)٤()وا ما كانت يل يف اخلالفة رغبة(
واسـمه ) كـان(المؤلفـة مـن الفعـل ) مـا(مضمون الجملة المنفیة بــ) واهللا(في النص أكد القسم 

  ).لي: (وخبره المقدم علیه وهو) رغبة: (المؤخر
  :)١()ال(الجملة الفعلية المنفية بـ -ب

: م الفعـل الماضـي فـي معنـى المسـتقبل، وذلـك قولـكویقـع بعـدها فـي القسـ: "قال ابن السـراج
  .أما المضارع، فیدل بعدها على المستقبل. )٢("ال افعل: واهللا ال فعلت، إنما المعنى

  :وقد جاءت هذه الجملة مؤكدة بالقسم الظاهر على النحو اآلتي
  :الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم/ األولى

  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ
منهـا، وبصـیغة ) سـتة(موضعا، جاء فعلها بصیغة الماضي فـي  )٣()ثالثة عشر(دت في ور 

  ):ع(مواضع، ومنها قوله ) سبعة(المضارع في 
                                                

  ).١٤١(في الصفحة ) ٥(مضمون الهامش : ینظر )٢(
  .٥: ٢٢٣: ١شرح النهج  )٣(
  .٨: ٧: ١١شرح النهج  )٤(
  ).٣٢٤(في الصفحة ) ما(الجملة الفعلیة المنفیة بـ ): أ(یلي  )١(
  .٤٠٠: ١االصول في النحو  )٢(
  ).١٢م: (ینظر )٣(



  

  

٣٢٧

ولعمري ما تقادمت بكم وال هبم العهود وال خلت فيما بينكم وبينهم األحقاب (-١
  .)٤()والقرون

٢-) ٥()اآلخرة ال تسلمون من سيف -لئن فررمت من سيف العاجلة–وايم ا(.  

   )٦()وا ال يفلت منهم عشرة(-٣
مضـمون جملتـه الواقعــة جوابـا لـه وهـي منفیــة ) لعمــري، وایـم اهللا، واهللا: (فیمـا مـر أكـد القسـم

العطف، وكل جملة منهـا مؤلفـة مـن ) واو(بوساطة ) لعمري(وقد أكدت الجملة األولى بالقسم ) ال(بـ
  .على التوالي) ، عشرة"الواو"اب، ضمیر الجماعة األحق: (وفاعله) خال، تسلم، یفلت: (الفعل

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعول واحد-ب
  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في 

  .)١()وا ما كنزت من دنياكم تربا وال ادخرت من غنائمها وفرا(-١

  .)٢() جعلوا بيين وبينهم نصفاوا ما أنكروا علي منكرا وال(-٢
واو (بوســاطة –) ال(فــي موضــعین، مضــمون جملتــه المنفیــة بـــ) واهللا: (فیمــا مــر أكــد القســم

، ضـــمیر الجماعـــة "التـــاء"ضـــمیر المـــتكلم : (وفاعلـــه) ادخـــر، جعـــل(المؤلفـــة مـــن الفعـــل  -)العطـــف
  ).وفرا، نصفا(ومفعوله ") الواو"

  :جهولالجملة ذات الفعل المبني للم/ الثانية
  :إلى مفعوله -أصال-والوارد منه هنا هو الجملة ذات الفعل المتعدي 

  :الى مفعولھ -اصال–الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ -أ
  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت وفعلها بصیغة المضارع في موضع 

  .)٣()وايم ا لتؤتني من حيث أنت وال ترتك حتى خيلط زبدك خباثرك(

                                                
، "ص"ئــك علــى عهــد الرســول یــذكر النــاس بــأنهم هــم ومــن ســلف ســواء، فاول. (١٠-٩: ٣٨٧: ٦شــرح الــنهج  )٤(

  .جمع حقبة وهي السنة او اكثر: االحقاب). والقائدان سواء في تسییر الرعیة بالحق" ع"وهؤالء على عهده 
  ).ان هربتم من الحرب خشیة القتل، فلن تهربوا من الموت ابدا. (٢-١: ٥: ٨شرح النهج  )٥(
وقد نجا تسـعة . لناجین منهم لن یبلغوا عشرة اشخاصان ا" ع"وقد اخبر ). هم الخوارج. (٧: ٣: ٥شرح النهج  )٦(

  .فقط
  .المال الكثیر او المتاع الواسع: الوفر. ١٠-٩: ٢٠٥: ١٦شرح النهج  )١(
: ٣٣: ٩شــرح الــنهج : وقــد تكــررت فــي. االنصــاف: النصــف). فــي حــق الخــارجین. (٥: ٣٠٣: ١شــرح الــنهج  )٢(
  .١١-٩: ٢٠٥: ١٦شرح النهج : وینظر. ٣



  

  

٣٢٨

) ال(مضــمون الجملـة المنفیـة بـــ -العطـف) واو(بوسـاطة –) وایـم اهللا: (مفـي الـنص أكـد القســ
  ).مستترا" أنت"ضمیر المخاطب : (، ونائب الفاعل)تترك(المؤلفة من الفعل 

  :بوساطة -أصال–الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ -ب
زة -١ اطة الھم ھ بوس ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :أصال
  ):ع(، هو قوله )واحد(بصیغة الماضي في موضع وردت وفعلها  
  .)٤()و وا ما بصرمت بعدهم شيئا جهلوه، وال اصفيتم به وحرموه(

ـــة المنفیـــة بــــ -العطـــف) واو(بوســـاطة –) واهللا: (فـــي الـــنص أكـــد القســـم ) ال(مضـــمون الجمل
  ").التاء"ضمیر المخاطبین : (ونائب الفاعل) اصفي(المؤلفة من الفعل 

ة ذا-٢   ادة الجمل اطة زی ھ بوس ى مفعول دي إل ل المتع ت الفع
  :الھمزة والسین والتاء أصال

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت وفعلها بصیغة المضارع في موضع 
  .)١()وا ما استغفل باملكيدة وال استغمز بالشديدة(

ـــة المنفیـــة بــــ -العطـــف) واو(بوســـاطة –) واهللا: (فـــي الـــنص أكـــد القســـم ) ال(مضـــمون الجمل
  ).مستترا" أنا"ضمیر المتكلم : (ونائب الفاعل) استغمز(من الفعل  المؤلفة

  :الجملة ذات الفعل الناقص/ الثالثة
  :كان

وفعلهـــا بصـــیغة المضــــارع فـــي موضــــع ) ال(وردت جملتـــه مؤكـــدة بالقســــم الظـــاهر منفیـــة بـــــ
  :وصورتها هي) واحد(

  :خبره جار ومجرور+ اسمه مستتر+ الفعل+ ال+ القسم
  ):ع(قال 

) ٢()ال أكون كمستمع اللدم، يسمع الناعي وحيضر الباكي ثم ال يتعربوا(.  

                                                                                                                                       
ـــیظ، أي : الخـــاثر). یخاطـــب ابـــا موســـى االشـــعري وهـــو عاملـــه علـــى الكوفـــة. (٧: ٢٤٦: ١٧ج شـــرح الـــنه )٣( الغل

  .سیختلط علیك االمر
  ).٣٢٧(في الصفحة ) ٣(الهامش : ینظر. ١٥-١٤: ٣٨٧: ٦شرح النهج  )٤(
ال یستضــعفني : ال استضــعف بــالقوة الشــدیدة، او: والمعنــى. ضــعف: غمــز الرجــل. ٥: ٢١١: ١٠شــرح الــنهج  )١(

  .دید القوة من الخلقش
  .الضرب على الصدر والوجه عند النیاح: اللدم. ١١-١٠: ١٠٩: ٩شرح النهج  )٢(



  

  

٣٢٩

واسـمه ) أكـون(المؤلفة من الفعـل ) ال(مضمون الجملة المنفیة بـ) واهللا(في النص أكد القسم 
  ).كمستمع(وخبره ) أنا: (المستتر وتقدیره
  :الزال

  :، وصورتها هي)واحد(وردت جملته وهو بصیغة المضارع في موضع 
  :خبره جار ومجرور+اسمھ مستتر+ الفعل+ القسم
  ):ع(قاله 

  .)٣()ال أزال بباحتك -لئن مجعتين وإياك جوامع األقدار–فاني أويل لك با الية غري فاجرة (
) ال أزال(مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل .) …أولــى لــك بــاهللا: (فــي الــنص أكــد القســم

  ).بباحة: (وخبره) أنا: (واسمه المستتر وتقدیره

  :احلذف يف هذه اجلملة
، وصــورة )واحــد(وهــو بصــیغة المضــارع، فـي موضــع ) الزال(ورد الخبـر محــذوفا مــع الفعـل 

  :الجملة هي
  :خبره محذوف+ اسمه معرفة+ الفعل+ القسم
  ):ع(قال 

  .)١()وا ال يزالون حتى ال يدعوا  حمرما إال استحلوه(
ضــمیر (واســمه ) ال یــزال(فــة مــن الفعــل مضــمون الجملــة المؤل) واهللا(فــي الــنص أكــد القســم 

  .أو ما قاربه) ظالمین لكم: (وخبره المحذوف وتقدیره") الواو"الجماعة 
  :)٢(توكید الجملة الفعلیة بالقسم المحذوف-ب

–، وتعـرف الجملـة بأنهـا جـواب قسـم محـذوف )٣(ذكرت ان حذف جملة القسـم كثیـر مـا یقـع
  :بأحد ثالثة أشیاء هي -مؤكدة به
، ومـن النحـاة مـن )٤(جـواب القسـم) الم(المقترنة بــ) قد(صیغة الماضي المسبوق بـالفعل ب-١
فهـي للقسـم وان لـم تسـبق بهـا ) الـواو(إن سبقت بــ: وقیل. هذه لالبتداء ولیست للقسم) الالم(رأى ان 

  .فهي لالبتداء

                                                
  .الساحة: الباحة. حلفة او یمینا: احلف، الیة: اولي). یخاطب معاویة. (١١-١٠: ١٣٥: ١٧شرح النهج  )٣(
  ).في وصف الظالمین في هذه االمة. (٣: ٧٨: ٧شرح النهج  )١(
  ).٣١٤(وكید الجملة الفعلیة بالقسم الظاهر، في الصفحة ت): أ(یلي  )٢(
  ). ٢٦٩(في الصفحة ) ٢(مضمون الهامش : ینظر )٣(
  .٧٢، وتقریب المقرب ٧١٨: ٢،  ومغني اللبیب ٥٣٠: ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )٤(



  

  

٣٣٠

 وســألته: "قــال ســیبویه). نــون التوكیــد(و) الــالم(الفعــل بصــیغة المضــارع مثبــت مقتــرن بـــ-٢
إنمــا جــاءت : لــتفعلن، إذا جــاءت مبتــدأة لــیس قبلهــا مــا یحلــف بــه، فقــال: عــن قولــه] یعنــي الخلیــل[

  .)٥("على نیة الیمین، وان لم یتكلم بالمحلوف به
الالم الموطئة للقسم الداخلة على أداة الشرط، وبها یعلم ان الجواب المذكور هـو جـواب -٣

دلـت علیـه الـالم الموطئــة –الـنهج اجتمـع فیـه قســم  ، واسـتنادا إلـى نــص ورد فـي)٦(القسـم، ال الشـرط
وسأعرضـه –وشرط غیر مسبوقین بذي طلب، وقد كان الجـواب المـذكور فیـه للشـرط ال للقسـم  -له

إن األغلــب فــي جــواب هــذه الصــورة ان یكــون للقســم، وقــد : اســتطیع أن اقــول -فــي موضــعه الحقــا
  .یكون للشرط

حسـب دلیـل هـذا القسـم علــى  -فـي الـنهج–وف وقـد وردت الجملـة الفعلیـة مؤكـدة بقسـم محـذ
  :النحو اآلتي

  :الجواب) الم(المقترنة بـ) قد/ (دليل القسم المحذوف األول
  :وفعلها بصیغة الماضي على النحو اآلتي) لقد(وردت الجملة الفعلیة مسبوقة بـ

  :الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم/االولى
  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ

  ):ع(موضعا، منها قوله  )١()اثنین وعشرین(هذه الجملة في وردت 
  .)٢()ولقد سالت نفسه يف كفي(-١

  .)٣()لقد انقطع مبوتك ما مل ينقطع مبوت غريك من النبوة واألنباء وأخبار السماء(-٢

  .)٤()رحم ا خباب بن االرت فلقد اسلم راغبا(-٣
نفـس، مــا : (وفاعلــه) انقطـع، اسـلم ســال،: (فیمـا مـر ثــالث جمـل تألفــت كـل منهـا مــن الفعـل

وقـد أكـد مضـمون كـل منهـا بقسـم محـذوف . علـى التـوالي) مسـتترا" هـو"، ضمیر المفـرد "الموصولة"
وزیـادة ). واهللا: (جـواب القسـم، وتقـدیر هـذا القسـم قبـل كـل منهـا هـو) الم(المقترنـة بــ) قـد(دلت علیـه 

  .أیضا) قد(و) الالم(على توكیدها بالقسم فكل منها مؤكدة بـ

                                                
  .٦١١ :٢، واعراب القرآن المنسوب الى الزجاج ١٩٩: ٢االصول في النحو : ، وینظر٤٥٥: ١الكتاب  )٥(
  ).٢٦٩(في الصفحة ) ٣(مضمون الهامش : ینظر )٦(
  ).١٣م: (ینظر )١(
  ").ص"هي نفس رسول اهللا . (٧-٦: ١٧٩: ١٠شرح النهج  )٢(
  ").ص"في حق رسول اهللا . (٥-٤: ٢٤: ١٣شرح النهج  )٣(
  .٣: ١٧١: ١٨شرح النهج  )٤(



  

  

٣٣١

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول بھ واحد-ب
  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ/ األولى

ا، منها قوله  )٥()ستة وعشرین(وردت هذه الجملة قي    ):ع(موضعً
  .)٦()فلقد فلق لكم األمر فلق اخلرزة(-١
  
  .)١() "ص"ولقد مسعت رنة الشيطان حني نزل الوحي عليه (-٢

  .)٢()فلقد أردت املسري إىل ظلمه أهل الشام(-٣
: وفاعلــه) فلــق، سـمع، أراد: (فیمـا مـر أكــد مضـمون ثــالث جمـل تألفــت كـل منهـا مــن الفعـل

ا، ضمیر المتكلم " هو"ضمیر المفرد ( ) األمـر، رنـة، المسـیر: (ومفعولـه) في موضـعین" التاء"مستترً
  ).لعمري(أو ) فلق الحبة والذي(أو ) واهللا: (على التوالي، بقسم محذوف تقدیره

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة/ الثانیة
ى   اطة األول ھ / الوس ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :بحرف الجر
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٣()ولقد عهد ايل بذلك كله(
" هـــو"ضـــمیر المفـــرد ( وفاعلـــه) عهـــد(فــي الـــنص أكـــد مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل 

وزیــادة علــى توكیــدها بالقســم ). وایــم اهللا(أو ) واهللا: (بقســم محــذوف تقــدیره) بــذلك(ومفعولــه ) مســتترا
  .أیضا) كل(فهي مؤكدة بـ) قد(و) الالم(و

ة   اطة الثانی ھ / الوس ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :بالتضعیف

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٤()فالن فلقد قوم األود بالد (

                                                
  ).١٤م: (ینظر )٥(
  ").ص"هو الرسول . (٢-١: ١٩٠: ٧شرح النهج  )٦(
  .١٣: ١٩٧: ١٣شرح النهج  )١(
  .٧-٦: ١٧٣: ١٦شرح النهج  )٢(
  ).من علم الغیب" ص"اشارة الى ما كشفه اهللا تعالى لنبیه : ذلك. (١٠: ١٠: ١٠شرح النهج  )٣(



  

  

٣٣٢

وفاعلــه  -)قــام(واصــله -) قــوم(فــي الــنص الســابق أكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل 
والــــذي بعثـــــه (أو ) واهللا: (بقســــم محــــذوف تقــــدیره) األود(ومفعولـــــه ) مســــتترا" هــــو"ضــــمیر المفــــرد (

  ). بالحق
ة   اطة الثالث ھ / الوس ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :بالھمزة
  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة(وردت في 

  .)١()فلقد أحسنت الوالية(
: وفاعلــه -)حســن(واصــله -) احســن(فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل 

  ). لعمري(أو ) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره) الوالیة: (ومفعوله") التاء"ضمیر المخاطب (
ة   اطة الرابع ل المت/ الوس ة ذات الفع ھ الجمل ى مفعول دي إل ع

  :بالھمزة والسین والتاء
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت في 

  .)٢()فلقد استكمل أيامه(
وفاعلـــه  -)كمــل(واصــله  -)اســـتكمل(فــي الــنص أكـــد مضــمون الجملــة المؤلفـــة مــن الفعــل 

ــــه) مســــتترا" هــــو"ضــــمیر المفــــرد ( ــــق (أو ) واهللا: (، بقســــم محــــذوف تقــــدیره)ایــــام: (ومفعول ــــذي فل وال
  ). ةالحب

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولین/ الثالثة
لھما -أ ولین اص ى مفع ھ إل دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :مبتدأ وخبر
  :علم

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته في 

                                                                                                                                       
: ودره بمعنــى. مــدح بصــیغة التعجــب: هللا دره"). رض"فــي حــق عمــر بــن الخطــاب . (٦: ٣: ١٢شــرح الــنهج  )٤(

  .االعوجاج :االود. اعماله وانجازاته
یخاطب عمر بن ابي سلمة المخزومي وكان عامله على البحـرین وقـد اسـتبدل بـه . (٥: ١٧٣: ١٦شرح النهج  )١(

  .٦: ٣: ١٢/ ٣: ٢٢١: ٩/ ٩: ٧٥: ٢شرح النهج : وینظر). النعمان بن عجالن الرزقي
شـرح الـنهج : وینظـر. شـتربعـد وفـاة اال" ع"قالـه االمـام "). رض"هو مالك االشتر . (٩: ١٤٢: ١٦شرح النهج  )٢(

٤: ١٤٥: ١١ .  



  

  

٣٣٣

أني مل أرد على ا وال علـى رسـوله سـاعة    " ص"ولقد علم املستحفظون من أصحاب حممد (
  .)٣()قط

ومفعولیـه ) المسـتحفظون: (وفاعلـه) علـم(النص أكد مضمون الجملة المؤلفة مـن الفعـل في 
مســدهما، ) …لــم أرد علــى اهللا(وخبرهــا الجملــة ")الیــاء"ضــمیر المــتكلم : (واســمها) ان(اللــذین ســدت 

  ). لعمري(أو ) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره
یس -ب ولین ل ى مفع ھ إل دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :ا مبتدأ وخبرااصلھم

  :مأل
  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت جملته في موضع 

  .)١()لقد مألمت قليب قيحا(
ـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل  ـــه) مـــأل(فـــي الـــنص أكـــد مضـــمون الجمل ضـــمیر المخـــاطبین : (وفاعل

  ). وایم اهللا(أو ) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره) قلب، قیحا: (ومفعولیه") التاء"
  :شحن

  ):ع(، هو قوله )واحد( وردت جملته في موضع
  .)٢()لقد مألمت قليب قيحا وشحنتم صدري غيظا(

ـــة  ) شـــحن(المؤلفـــة مـــن الفعـــل  -العطـــف) واو(بوســـاطة –فـــي الـــنص أكـــد مضـــمون الجمل
أو ) واهللا: (بقســم محــذوف تقـــدیره) صــدر، غیظــا: (ومفعولیـــه") التــاء"ضــمیر المخــاطبین : (وفاعلــه

  ). هللا أو لعمري لقد شحنتم صدري غیظاوا: (مقدرین، أي) قد(و) الم(، و)لعمري(
ة ا / الرابع ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :بنفسھ وثانیھما بوساطة
ى   اطة األول ھ / الوس ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :الثاني بتضعیف عینھ

                                                
: وینظـر".  ص"الذین استحفظوا من العلوم الربائیة عـن الرسـول : المستحفظون. ٤-٣: ١٧٩: ١٠شرح النهج  )٣(

  .٣: ٦٦: ٦شرح النهج 
افـراز ینشـأ عـن التهـاب االنسـجة بتـأثیر الجـراثیم : القـیح). یخاطب بعض اهـل العـراق. (٨: ٧٥: ٢شرح النهج  )١(

  . دریةالص
  .٧٨" مالتها: البلدة خیال… وشحنت: "جاءت في كتاب االفعال. ٨: ٧٥: ٢شرح النهج  )٢(



  

  

٣٣٤

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٣()لتهمام أنفاساوجرعتموني نغب ا. …لقد مألمت قليب قيحا(

-) جـــرع(المؤلفــة مـــن الفعـــل  -العطـــف) واو(بوســـاطة –فــي الـــنص أكـــد مضــمون الجملـــة 
) ، نغـــب"الیـــاء"ضــمیر المـــتكلم : (ومفعولیـــه") التـــاء"ضــمیر المخـــاطبین : (وفاعلـــه -)جـــرع(واصــله 

  ).واهللا لقد جرعتموني: (والتقدیر. مقدرة) لقد(و) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره
اطة ا   رىالوس ھ / ألخ ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :الثاني بالف المفاعلة
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

.)١()ولقد كاشفتك العظات… ما الدنيا غرتك،(
 -)كشــف(واصــله -) كاشــف(فــي الــنص الســابق أكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل 

، بقســم محــذوف )، العظــات"الكــاف"مخاطــب ضــمیر ال: (ومفعولیــه") هــي"ضــمیر المفــردة : (وفاعلــه
  ).والذي فلق الحبة(أو ) واهللا: (تقدیره

التقــــديم والتــــأخري يف اجلملــــة الفعليــــة ذات الفعــــل التــــام املبنــــي 
  ):قد(اجلواب و) الم(للمعلوم املؤكدة بقسم حمذوف مدلول عليه بـ

  :ورد في الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد، وصورته هي
  :الفاعل+ المفعول به+ الفعل+ لقد+ محذوف قسم

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ-أ
  ):ع(مواضع، منها قوله  )٢()ثمانیة(وردت في 

  .)٣()ولقد عرف حقها رجال من املؤمنني(-١

  .)٤()علي يكذب: ولقد بلغين انكم تقولون(-٢

                                                
  .جرعة بعد جرعة: انفاسا. الهم: الهمام. جمع نغبة وهي الجرعة: النغب. ٩-٨: ٧٥: ٢شرح النهج  )٣(
  .اعظالمو : العظات. اظهرت لك: كاشفتك). یخاطب االنسان عموما. (٧: ٢٣٩: ١١شرح النهج  )١(
  ).١٥م: (ینظر )٢(
  ).هي الصالة. (١٠: ٢٠٢: ١٠شرح النهج  )٣(
علـّي یكـذب فـي مـا یحـدث : وقد بلغـه انهـم یقولـون). یخاطب بعض اهل العراق. (٦-٥: ١٢٧: ٦شرح النهج  )٤(

  .به فهو یبالغ ویحكي ما لم یقع



  

  

٣٣٥

: وفاعلـه المـؤخر) عـرف، بلـغ(في النص أكد مضمون جملتین تألفت كـل منهمـا مـن الفعـل 
ــــــة ") الكــــــاف"ضــــــمیر المخــــــاطبین (واســــــمها " أن"رجــــــال، المصــــــدر المــــــؤول مــــــن ( وخبرهــــــا الجمل
: ومفعوله المقدم على الفاعل جوازا في الجملة األولى ووجوبا في الجملـة الثانیـة وهـو.") …تقولون"
  ).وایم اهللا(أو ) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره. على التوالي") الیاء"حق، ضمیر المتكلم (

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة الھمزة-ب
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٥()فلقد أضحكين الدهر بعد إبكائه(
) الـــدهر: (وفاعلـــه المـــؤخر) اضـــحك(فـــي الـــنص أكـــد مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل 

او ) واهللا: (بقســـم محـــذوف تقــــدیره") الیـــاء"لم ضــــمیر المـــتك: (ومفعولـــه المقـــدم وجوبـــا علـــى الفاعـــل
  ).لعمري(

  :)١(الجملة ذات الفعل المبني للمجھول/ الثانیة
  :، على النحو اآلتي)قد(وردت مؤكدة بقسم محذوف مدلول علیه بالم الجواب المقترنة بـ

  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعول بھ واحد أصال-أ
ھ الجملة ذات الفعل / الضرب األول ى مفعول المتعدي بنفسھ إل

  :أصال
  ):ع(مواضع، منها قوله  )٢()عشرة(وردت في 

١-) ٣()وان رأسه لعلى صدري" ص"ولقد قبض رسول ا(.  

  .)٤()حتى لقد وطىء احلسنان(-٢
ونائـــب ) قـــبض، وطـــيء(فـــي النصـــین أكـــد مضـــمون جملتـــین تألفـــت كـــل منهمـــا مـــن الفعـــل 

  ).وایم اهللا(أو ) واهللا: (بقسم محذوف تقدیرهعلى التوالي، ) رسول، الحسنان: (الفاعل
  

ر رب اآلخ ھ / الض ى مفعول دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :بوساطة الھمزة والسین والتاء أصال

                                                
  . ١٠: ٢٤١: ٩شرح النهج  )٥(
  ).٣٣٣(في الصفحة ) االولى(تلي   )١(
  ).١٦م: (ینظر )٢(
  . ٦: ١٧٩: ١٠شرح النهج  )٣(
  ".ع"ابناه الحسن والحسین : الحسنان). یصف انثیال الناس علیه وهم یبایعونه. (٧: ٢٠٠: ١شرح النهج  )٤(



  

  

٣٣٦

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٥()فلقد اسرتجعت الوديعة(

ب ونائـــ -)رجـــع(واصـــله -) اســـترجع(فـــي الـــنص أكـــد مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل 
  ).لعمري(أو ) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره) الودیعة: (الفاعل

  
ھ -ب ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :وثانیھما أصال
ھ -١ ا بنفس ولین اولھم ى مفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :وثانیھما بحرف الجر اصال
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)١()قام وهذا اليومولقد نبئت هبذا امل(
ضـمیر المـتكلم : (ونائـب الفاعـل) نبـىء(في النص اكـد مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل 

  ).والذي بعثه بالحق(او ) واهللا: (، بقسم محذوف تقدیره)بهذا: (ومفعوله") التاء"
ھ -٢ ا بنفس ولین أولھم ى مفع دي إل ل المتع ة ذات الفع الجمل

  :وثانیھما بتضعیف عینھ أصال
  ):ع(هو قوله ) واحد(في موضع  وردت

  .)٢()واملالئكة أعواني" ص"ولقد وليت غسله (
ضــمیر المــتكلم : (ونائــب الفاعــل) ولــي(فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل 

  ).وایم اهللا(أو ) واهللا: (، بقسم محذوف تقدیره)غسل: (ومفعوله") التاء"
  :الجملة ذات الفعل الناقص/ الثالثة
علـــى الصـــور ) قـــد(الجـــواب المقترنـــة بــــ) الم(كـــدة بقســـم محـــذوف مـــدلول علیـــه بــــوردت مؤ 

  :اآلتیة
  :خبره نكرة أو نكرة مخصصة مشتق+ اسمه معرفة+ الفعل+ لقد+ قسم محذوف-أ

  :كان
                                                

  ").ص"قاله لما قبض رسول اهللا . (٩-٨: ٢٦٥: ١٠شرح النهج  )٥(
  ویع بالمدینةبحاله اذا ب" ص"نبأه رسول اهللا : المراد. ٩-٨: ٢٧٢: ١شرح النهج  )١(
  .٨-٧: ١٧٩: ١٠شرح النهج  )٢(



  

  

٣٣٧

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته في 
  .)٣()لقد كنت أمس أمريا(

") التــاء"ضــمیر المــتكلم (واســمه ) نكــا(فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل 
  ).وایم اهللا(أو ) واهللا: (، بقسم محذوف تقدیره)أمیرا: (وخبره

  :اصبح
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته في موضع 

  .)١()لقد اصبح أبو حممد هبذا املكان غريبا( 
 ،)غریبـا: (وخبـره) أبـو: (واسـمه) اصـبح(في النص أكد مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل 

  ).والذي بعثه بالحق(أو ) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره
  :خبره معرفة جامد+ اسمه معرفة+ كان+ لقد+ قسم محذوف-ب

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
  .)٢()وكان أدامه اجلوع… فلقد كان يتوسد احلجر( 

: واسـمه) كـان(المؤلفة من الفعل  -العطف) واو(بوساطة –في النص أكد مضمون الجملة 
واهللا أو لعمــري لقــد كــان : (، أي)لعمــري(أو ) واهللا: (، بقســم محــذوف تقــدیره)الجــوع: (، وخبــره)أدام(

  ).أدامه الجوع
  :خبره شبه جملة+ اسمه معرفة+ لقد الفعل+ قسم محذوف-ج

  :كان
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وخبره ظرف للمصاحبة في  -هذه–وردت جملته 

  .)٣()اه املأل من قريشملا أت" ص"ولقد كنت معه (
 ")التـاء" ضـمیر المـتكلم : (واسـمه) كـان(في النص أكد مضمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل 

  ).والذي فلق الحبة(أو ) واهللا: (، بقسم محذوف تقدیره)مع: (وخبره
  :اصبح

                                                
: ٢٩: ١١شـرح الـنهج : وینظر). قاله لما اضطرب علیه اصحابه في امر الحكومة. (٥: ٢٩: ١١شرح النهج  )٣(
٥.  
  ). قاله لما مر بطلحة وهو قتیل یوم الجمل. (٤: ١٢٣: ١١شرح النهج  )١(
  . ما یستمرأ به الخبز: الداما"). ع"هو عیسى بن مریم . (١٥: ٢٢٩: ٩شرح النهج  )٢(
). اســـتدعاء شــجرة كمعجـــزة تجعلهــم یؤمنـــون بـــه" ص"وقــد طلبـــوا مــن الرســـول . (١٢: ٢١٢: ١٣شــرح الـــنهج  )٣(

  .١٤: ٢٩٧: ٧/ ٣: ٣٣: ٤شرح النهج : وینظر).  ٣١٥(في الصفحة ) ٣(الهامش : ینظر



  

  

٣٣٨

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وخبره جار ومجرور في موضع 
  .)٤()كثر أهله الغدر كيساولقد أصبحنا يف زمان قد اختذ ا( 

") نـا"ضـمیر المتكلمـین : (واسـمه) اصبح(في النص أكد مضمون الجملة المؤلفة من الفعل 
  ).وایم اهللا(أو ) واهللا: (، بقسم محذوف تقدیره)في زمان: (وخبره

ـــل+ لقـــد+ قســـم محـــذوف-د ـــة فعلیـــة فعلهـــا بصـــیغة + اســـمه معرفـــة+ الفع ـــره جمل خب
  :المضارع

  :كان
  ):ع(مواضع، منها قوله ) أربعة( وردت جملته في

  .)١()ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر أمه(
") التــاء"ضــمیر المـتكلم : (واسـمه) كـان(فـي الـنص أكــد مضـمون الجملـة المؤلفــة مـن الفعــل 

  ).لعمري(أو ) واهللا: (، بقسم محذوف تقدیره)اتبعه(وخبره الجملة 
  :أصبح

  :)ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته في 
  .)٢()ولقد أصبحت األمم ختاف ظلم رعاهتا(

") التـاء"ضـمیر المـتكلم : (وأسـمه) أصبح(في النص أكد مضمون الجملة المؤلفة من الفعل 
  ).والذي خلق الحبة(أو) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره..) تخاف ظلم(وخبره الجملة 

  :التقديم والتأخري يف هذه اجلملة
  :یةعلى الصورة اآلت -في النهج -ورد

  :اسمه معرفة+ خبره جار ومجرور+ كان+ لقد+ قسم محذوف
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت هذه الجملة في موضع 

) ٣()ما يدلك على مساوىء الدنيا وعيوهبا" ص"ولقد كان يف رسول ا(.  

                                                
  .حسن التصرفالعقل، فهم یعدون الغدر ضرب من :  الكیس. ٥: ٣١٢: ٢شرح النهج  )٤(
ـــد الناقـــة او البقـــرة بعـــد فطامـــه : الفصـــیل). هكـــذا"ص"یتبـــع الرســـول " ع"كـــان . (٩: ١٩٧: ١٣شـــرح الـــنهج  )١( ول

  .٩: ٢٢٩: ٩/ ٢-١: ٧٧: ٧/ ٥: ٣٣: ٤شرح النهج : وینظر. وفصله عن امه
  .٧: ٧٠: ٧شرح النهج : وینظر. ٧-٦: ٧٠: ٧شرح النهج  )٢(
  .٢-١: ٢٣٣: ٩شرح النهج  )٣(



  

  

٣٣٩

") الموصـولة"مـا : (وأسـمه المـؤخر) كـان(في النص أكد مضمون الجملة المؤلفة مـن الفعـل 
  ).والذي بعثه بالحق(أو ) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره) في رسول: (لى االسموخبره المقدم ع

  :يف هذه اجلملة )الفعل الناقص(استتار اسم 
  :ورد على صورتین، هما

  :خبرة مفرد نكره مخصصة مشتق+ اسمه مستتر+ كان+ لقد+ قسم محذوف-أ
  ):ع(منهما قوله ) موضعین(وردت هذه الجملة في 

  .)١()افلقد كان إيل حبيب(
، )هــو: (واســمه المســتتر وتقــدیره) كــان(فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل 

ا(وخبره    ).لعمر اهللا(أو ) واهللا: (، بقسم محذوف تقدیره)حبیبً
ـــد+ قســـم محـــذوف-ب ـــان+ لق ـــة فعلهـــا بصـــیغة+ اســـمه مســـتتر+ ك ـــة فعلی ـــره جمل  خب

  :المضارع
  ):ع(له مواضع، منها قو ) أربعة(وردت هذه الجملة في 

  .)٢()ولقد كان جياور يف كل سنة حبراء فأراه وال يراه غريي(
، )هــو: (واســمه المســتتر وتقــدیره) كــان(فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل 

یم اهللا(أو ) واهللا: (بقسم محذوف تقدیره) …یجاور: (وخبره الجملة   ).وإ

  :ما ورد تاما من أفعال هذه اجلملة
ــا فــي جملــة مؤكــدة بقســم محــذوف مــدلول علیــه بـــ) كــان(جــاء منهــا الفعــل  الجــواب ) الم(تامً

  ):ع(هو قوله ) واحد(في موضع ) قد(المقترنه بـ
  .)٣()لقد كنت وما أهدد باحلرب وال أرهب بالضرب(

، ")التـاء"ضـمیر المـتكلم : (وفاعلـه) كـان(في النص أكد مضمون الجملة المؤلفة مـن الفعـل 
وقـــد ). وجـــدت(أو) خلقـــت: (هـــو -هنـــا–، ومعنـــى الفعـــل )لعمـــري(أو ) واهللا(بقســـم محـــذوف تقـــدیره 

، )٤("كنــت وال أخشــى بالــذئب: "تنــاول عبــد القــاهر الجرجــاني نصــا ممــاثال لهــذه الــنص وهــو قــولهم
                                                

: ٥٣: ٦شـرح الـنهج : وینظر". رض"قاله بعد وفاته "). رض"هو محمد بن ابي بكر . (٤: ٥٣: ٦شرح النهج  )١(
٥-٤.  
: ٩/ ١٤، ١٢: ٢٢٩: ٩شــرح الــنهج : وینظـر"). ص"هـو الرســول الكــریم . (١١-١٠: ١٩٧: ١٣شـرح الــنهج  )٢(

١٤-١٣: ٢٣٢.  
  .٦: ٣: ١٠شرح النهج : في) لقد(ـ ب) قد(وقد تكرر هذا النص بابدال . ١٣: ٣٠٣: ١شرح النهج  )٣(
  .١٦٠دالئل االعجاز  )٤(



  

  

٣٤٠

تامــة ، والجملـة بعــدها ) كـان(، فــ)٥("وال معنـى لجعلهـا ناقصــة وجعـل الـواو مزیــدة): "كــان(فقـال عـن 
  .حالیة

) الم(الفعـل بصـيغة المضـارع مقتـرن بــ" / الثاني" دليل القسم المحذوف
  .)١()نون التوكيد المشددة(الجواب و

  :وردت الجملة الفعلیة وفعلها بهذه الهیئة في ضربین منها
  :الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم/ األول

  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٢()عطف الضروس على ولدها -بعد مشاسها -لينالتعطفن الدنيا ع(
مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن ) لعمــري(أو ) واهللا: (فــي الــنص أكــد القســم المحــذوف وتقــدیره

  ).الدنیا: (وفاعله -)نون التوكید الثقیلة(الجواب، و) الم(وهو مقترن بـ-) تعطف(الفعل 
  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعول بھ واحد-ب

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت في 
  .)٣()فألنقنب الباطل حتى خيرج احلق من جنبه(

مضـمون الجملـة المؤلفـه ) والـذي فلـق الحبـة(أو ) واهللا: (في النص أكد قسم محـذوف تقـدیره
" أنـا"ضـمیر المـتكلم : (، وفاعلـه)نـون التوكیـد الثقیلـة(الجـواب، و) الم(المقتـرن بــ) أنقـب: (من الفعـل

امس   ).الباطل: (ومفعوله) تترً
  :الجملة ذات الفعل المبني للمجهول/ األخر

، وقـد جـاءت فـي  وما ورد منها هنا هـي ممـا تعـدى فعلهـا بنفسـه إلـى مفعـول بـه واحـد أصـًال
  ):ع(هو قوله ) واحد(موضع 
  .)٤()ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القني النصل(

                                                
  .١٦١نفسه  )٥(
  ).٣٣٣(في الصفحة ") االول"دلیل القسم المحذوف (یلي  )١(
الناقـة : الضـروس. االباء، من شمست الدابة اذا نفرت ومنعـت مـن ظهرهـا: الشماس. ٣: ٢٩: ١٩شرح النهج  )٢(

  .من یقترب من ولدها سیئة الخلق والعضوض التي تعض حالبها او
هــذه صـورة تبــین مبــادرة الباطـل االوهــام ومشــاغلتها عـن الحــق، فیحجــب البصــیرة . (١٠: ١٨٥: ٢شـرح الــنهج  )٣(

  .٢: ٣١٣: ١٨/ ٩: ١٢٧: ٦شرح النهج : وینظر). عنه



  

  

٣٤١

یـم (أو) واهللا: (في النص أكد قسم محذوف تقدیره مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) اهللاوإ
  ).قوم(ونائب الفاعل  -)نون التوكید المشددة(الجواب و) الم(المقترن بـ-) یشحذ(

  :الالم الموطئة للقسم" / الثالث"دليل القسم المحذوف  
 -فـي الـنهج–وردت الالم الموطئة للقسم دلیًال على القسم المحذوف المؤكـد للجملـة الفعلیـة 

  :آلتيعلى النحو ا
  :الجملة ذات الفعل الالزم/ األولى

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت وفعلها بصیغة الماضي في 
  .)١()فلئن أمر الباطل لقدميا فعل(

مضــمون الجملــة المؤلفــة ) لعمــري(أو) تــاهللا(أو) واهللا: (فــي الــنص أكــد قســم محــذوف تقــدیره
ا" هــو"ضــمیر المفـرد (وفاعلــه ) فعـل: (مـن الفعــل جـواب القســم بــالظرف ) الم(وقــد اتصــلت ، )مسـتترً

  .)٢(المقدم على الفعل، ولم تتصل بالفعل مباشرة كما هو معروف) قدیما(
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعوله بوساطة حرف الجر/ الثانية

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت وفعلها بصیغة المضارع في موضع 
بكم وقعة ال يكون يوم اجلمل إليها إال كلعقة ولئن أجلأمتوني إىل املسري إليكم الوقعن (

  .)٣()العق
مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) لعمـري(أو) واهللا: (في الـنص أكـد قسـم محـذوف تقـدیره

ا" أنــا"ضــمیر المــتكلم (وفاعلــه  -)نــون التوكیــد المشــددة(الجــواب و) الم(المقتــرن بـــ-) أوقــع( ) مســتترً
  ).بكم(ومفعوله 

الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعولين أصلهما مبتدأ    الجملة ذات/ الثالثة
  :وخبر

  :وجد
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة المضارع في موضع 

                                                                                                                                       
: نالقـی. حـدها: مـن شـحذ السـكین، أي: یشـحذ). یوميء الى احدى المالحم القادمـة. (٩: ١٢٦: ٩شرح النهج  )٤(

  . وهؤالء القوم ینهضون في هذه الفتنة بالحق. حدیدة السیف او السكین ونحوهما: النصل. الحداد
  .١٤: ٢٧٢: ١شرح النهج : وینظر. كثر: أمر. ١٣: ٢٧٢: ١شرح النهج  )١(
  ).٣١٥(في الصفحة ) ٣(و) ٢(و) ١(مضمون الهوامش : ینظر )٢(
  .اللحسة: اللعقة. أنزل به: أوقع به). یخاطب أهل البصرة. (١٠: ٣: ١٦شرح النهج  )٣(



  

  

٣٤٢

  .)٤()مبحلة الشفيق عليك… لتجدهنا … ولئن تعرفتها يف الديار اخلاوية (
یـم اهللا(أو) واهللا: (في النص أكد قسم محذوف تقدیره الفعـل  مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن) وإ

" أنــــت"ضــــمیر المخاطــــب (وفاعلــــه  -)نــــون التوكیــــد المشــــددة(الجــــواب و) الم(المقتــــرن بـــــ-) تجــــد(
ا   ).،بمحلة" الهاء"ضمیر المفردة : (ومفعولیه) مستترً

اجتمـع فیـه قسـم وشـرط، ولـم یسـبقا – )١(أشـرت إلـى أنـي سـأذكره -فـي الـنهج–وقد ورد نص 
الموطئــة لــه، إال أن الجــواب المــذكور بعــدهما ) مالــال(بــذي خبــر وقــد حــذف منــه القســم ودل علیــه بـــ

  ):ع(، قال )٢(كان للشرط ال للقسم، وال مانع من ذلك
  .)٣()ولئن أمهل ا الظامل فلن يفوت أخذه(

، )أمهـــل اهللا الظـــالم(وجملـــة الشـــرط ) إن(الموطئـــة للقســـم، وأداة الشـــرط ) الـــالم(فـــي الـــنص 
لیأخذنـه (-هنـا–ت عـن ذكـر جـواب القسـم، وتقـدیره ، وقد أغن)فلن یفوت أخذه(وجملة جواب الشرط 

وقــد ذهــب بعــض النحــاة إلــى أن جــواب القســم إذا كــان مضــارًعا ). لــن یفــوت أخــذه(، أو)بعــد حــین
ا ا بـ. منفیً   .)٥(ومنهم من جوز ذلك. )٤()لم(أو) لن(فال یجوز أن یكون منفیً

مســـبوق بمـــا غیـــر ال–إن هـــذا الـــنص یثبـــت أن جعـــل الجـــواب للشـــرط المتـــأخر عـــن القســـم 
ا علــى الضــرورة الشــعریة، كمــا قــال بعــض النحــاة -یحتــاج طلبــا وقــد ورد كــل مــن . )٦(لــیس مقتصــرً
  .في هذا النص محذوفًا -القسم وجوابه

مواضـع، ) سـتة ومائـة(دلیًال على توكیـد الجملـة الفعلیـة بقسـم محـذوف فـي ) لقد(إن مجيء 
دلـــیًال علیـــه فـــي ) ون التوكیـــد المشـــددةنـــ(جـــواب القســـم و) الم(ومجـــيء الفعـــل المضـــارع المقتـــرن بــــ

مواضـــع، یبـــین غلبـــة ) أربعـــة(الموطئـــة للقســـم دلـــیًال علیـــه فـــي ) الـــالم(مواضـــع، ومجـــيء ) خمســـة(
الجـــواب ) الم(مجـــيء جـــواب القســـم المحـــذوف وهـــو جملـــة فعلیـــة فعلهـــا بصـــیغة الماضـــي مقترنـــا بــــ

الزمانیـة هـي األكثـر احتیاًجـا ، الدال على االخبار عما مضى واتصـل بالحاضـر وهـذه الهیئـة )قد(و
  .للتوكید وحسب درجة قبول السامعین وأنكارهم

  .)٧(هي نفسها الواردة في القرآن الكریم -هنا–إن هذه الغلبة في دلیل القسم المحذوف 

                                                
  .طلبت معرفتها: تعرفتها). یخاطب االنسان عموما عن الدنیا. (١٣-١٢: ٢٣٩: ١١شرح النهج  )٤(
  ).٣٣٢(في الصفحة ) ٦(ما بعد مضمون الهامش : ینظر )١(
  .٤٥: ٤، وشرح ابن عقیل ٢٥٧شرح عمدة الحافظ : ینظر )٢(
  .٣: ٧٠: ٧شرح النهج  )٣(
  .٤١: ٢، وهمع الهوامع ٣٣٩: ٢شرح الكافیة  :ینظر )٤(
  .٥١، وأسالیب القسم ٤١: ٢همع الهوامع : ینظر )٥(
  .٤٥: ٤، وشرح ابن عقیل ٢٥٧شرح عمدة الحافظ : ینظر )٦(



  

  

٣٤٣

  
  :)١(توكید الجملة الفعلیة بالقسم المعترض -ج

ـــ ي المعنـــى، ذكـــرت ســـابقا أن جـــواب القســـم المعتـــرض هـــو نفســـه الجملـــة المعتـــرض فیهـــا ف
ا -ذاته–والجواب  علـى  -فـي الـنهج–وقد ورد القسم معترًضـا فـي الجملـة الفعلیـة . )٢(محذوف وجوبً

  :النحو اآلتي
  :الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم/ األولى

  :الجملة ذات الفعل الالزم-أ
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت وفعلها بصیغة الماضي في 

  .)٣()بالسهم األخيب -وا-فازومن فاز بكم، فقد (
ا" هـــو"ضـــمیر المفــرد (وفاعلــه ) فـــاز(بــین الفعـــل ) واهللا(فــي الـــنص اعتــرض القســـم  ) مســـتترً

  ).قد(وهي جوابه بالمعنى مؤكدة به زیادة على توكیدها بـ) بالسهم(وبین متعلق الفعل 
  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعول بھ واحد -ب

  ):ع(هو قوله ) واحد(ة الماضي في موضع وردت وفعلها بصیغ
  .)٤()ظال  ممدودا إىل أجل معدود -وا–وصادفتموها (

") التــاء"ضـمیر المخــاطبین (وفاعلــه ) صـادف(بـین الفعــل ) واهللا(فـي الــنص اعتـرض القســم 
وهـي جملـة ). ظـالً : (وبین الحال من الضـمیر الواقـع مفعـوال وهـي") الهاء"ضمیر المفردة (ومفعوله 

  .دة بهمؤك
ین  -ج ا ب م معترًض اء القس د(وج ي ) ق ا ف د بھ ل المؤك والفع

  ):ع(مواضع، منھا قولھ ) ثالثة(
  .)٥()لقوا ا -وا -قد(

                                                                                                                                       
  .٣٧٣أسالیب القسم : ینظر )٧(
  ).٣٣٢(في الصفحة ) ب(یلي  )١(
  ).٢٧٠(في الصفحة ) ٢(مضمون الهامش : ینظر )٢(
  .٥-٤: ٢٣٣: ٩شرح النهج : وینظر). یخاطب المتخاذلین عن نصرته. (١٠: ١١١: ٢شرح النهج  )٣(
  ).هي الدنیا. (٧: ١١٧: ٧شرح النهج  )٤(
وقـد أستشـهد شـارح الكافیـة بهـذا الـنص عینـه ). هم أصحابه المستشـهدون بصـفین. (١٣: ٩٩: ١٠شرح النهج  )٥(

: ٤/١٣: ٢٩: ١١شـرح الـنهج : وینظـر. ٣٤٠: ٢یـة شـرح الكاف: ینظـر. والفعـل بالقسـم) قـد(في جواز الفصل بین 
١٣: ٩٥.  



  

  

٣٤٤

، )لقــي(والجملــة المؤكــدة بهــا المؤلفــة مــن الفعــل ) قــد(بــین ) واهللا(فـي الــنص اعتــرض القســم 
فتكــــون مؤكـــدة بــــه زیـــادة علــــى  ").اهللا"لفـــظ الجاللـــة (ومفعولــــه ") الـــواو"ضـــمیر الجماعــــة (وفاعلـــه 

  .)١(وفعل الجملة المؤكدة بها إال بالقسم) قد(وال یجوز أن یفصل بین ). قد(توكیدها بـ
  :الجملة ذات الفعل المبني للمجھول/ الثانیة

، فـي موضــع  وردت وفعلهـا بصـیغة الماضــي ممـا یتعـدى بنفســه إلـى مفعــول بـه واحـد أصــًال
  ):ع(هو قوله ) واحد(

  .)٢()خببط ومشاس وتلون واعرتاض -لعمر ا–فمين الناس (
وبـــین ) النـــاس: (ونائـــب الفاعـــل) منـــي(بـــین الفعـــل ) لعمـــر اهللا(فـــي الـــنص اعتـــرض القســـم 

  .ومضمونها مؤكد به). بخبط(متعلق الفعل 
  :الجملة ذات الفعل الناقص/ الثالثة

  :بصیغة الماضي، وصورتها هي) اصبح(وفعلها هو ) واحد(وردت في موضع 
  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ قسم معترض+ اسمه معرفة +اصبح
  ):ع(قال 

  .)٣()ال اصدق قولكم -وا–أصبحت (
وبـین ") التـاء"ضـمیر المـتكلم (واسـمه ) اصـبح(بـین الفعـل ) واهللا(في النص اعترض القسم  

  .ومضمون هذه الجملة مؤكد به). ال اصدق قولكم(خبره الجملة 

  :)٤(ملة الفعلية بالقصرتوكيد اجل/ ثالثا
مــن جهــة قصــر الفعــل علــى الفاعــل،  -فــي الــنهج–وردت الجملــة الفعلیــة مؤكــدا مضــمونها 

والفاعـــل علـــى المفعـــول، والمفعـــول علـــى الفاعـــل، والفاعـــل علـــى المفعـــولین أو أحـــدهما، والمفعـــول 
الواقـع علـى ، والقصـر )٥(األول على الثاني، والثاني على األول، وقصر صاحب الحال على الحـال

  :البدل، على النحو اآلتي
  :القصر الواقع بين اركان الجملة الفعلية الرئيسة/ الضرب األول

                                                
  .٧٣: ٢، وهمع الهوامع ١٨٦: ١، ومغني اللبیب ٢٤٣، وتسهیل الفوائد ٣٨٨: ٢شرح الكافیة : ینظر )١(
السـیر علــى غیــر : الخــبط. أصــیب وأبتلـي: منـي). هـذا بســبب الفـتن واالضــطرابات. (٩: ١٦٢: ١شـرح الــنهج  )٢(

  .السیر على غیر استقامة: األعتراض. التبدل: التلون .االباء: الشماس. جادة
  ).حاله من المتخاذلین" ع"یصف . (١٢: ١١١: ٢شرح النهج  )٣(
  ).٣١٤(في الصفحة ) ثانیا(یلي التسلسل  )٤(
  .٢١٠قواعد وتطبیق : ، وفي النحو العربي١٢٧: ١، واالیضاح في علوم البالغة ١٣٨مفتاح العلوم : ینظر )٥(



  

  

٣٤٥

  ):إال(القصر بالنفي و  -أ
  :موضعا، وعلى النحو اآلتي) سبعة وتسعین(وردت الجملة الفعلیة مؤكدة به في 

  :ذات الفعل التام المبني للمعلوم/ الجملة األولى
  :اعلقصر الفعل على الف-١

  :على النحو اآلتي -حسب أداة النفي–، وقد ورد )١(ویسمى قصر الصفة على الموصوف
  :ال و إال

موضــعا،  )٢()أحــد عشــر(وردت الجملــة مؤكــدة بهــذا القصــر وفعلهــا بصــیغة المضــارع فــي 
  ):ع(منها قوله 
  .)٣()وذلك زمان ال ينجو فيه إال كل مؤمن نومة(-١

  .)٤()اهل شقيفانه ال جيرتىء على ا إال ج(-٢
ال(فیمــا مــر جملتــان أكــد مضــمون كــل منهمــا بالقصــر بـــ حیــث قصــر فعــل كــل منهمــا ) ال وإ

  .على التوالي) كل، جاهل: (على فاعله) ینجو، یجترىء: (وهو
  :لم و إال

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت الجملة مؤكدة به في 
  .)٥()ة كصبابة االناء اصطبها صاهباأال وإن الدنيا قد ولت حذاء، فلم يبق منها إال صباب(

  .، فأكد مضمون الجملة)صبابة: (على فاعله) یبق: (في النص قصر الفعل
  :لن و إال

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت الجملة مؤكدة به في موضع 
  .)١()ولن يفوز باخلري إال عامله(

                                                
  .٢١٢قواعد وتطبیق : النحو العربي في: ینظر )١(
  ).١٧م: (ینظر )٢(
كثیر النوم، یریـد بـه البعیـد عـن مشـاركة األشـرار فـي : نومة). زمان فتنة مستقبلیة. (١٩: ١٠٩: ٧شرح النهج  )٣(

  .شرورهم
  .١٩-١٨: ١٠٦: ١٧شرح النهج  )٤(
لصــبابة بقیــة المــاء أو اللــبن فــي ســریعة لــم یتعلــق أهلهــا بشــيء منهــا، ا: حــذاء. ٦-٥: ٣١٨: ٢شــرح الــنهج  )٥(

  .١٧: ١٠٥: ٦/٩: ٣٣٢: ٣شرح النهج : وینظر. االناء
  .٦: ١٣٨: ١٦شرح النهج  )١(



  

  

٣٤٦

  .، فأكد مضمون الجملة)عامل: (على فاعله) یفوز: (في النص قصر الفعل
  :قصر الفاعل على المفعول بھ-٢

  :ما و إال
، )موضـعین(مواضع، جـاء فعلهـا بصـیغة الماضـي فـي ) ثالثة(وردت الجملة مؤكدة به في 

ومنهــا قولــه . وفعــل الجملــة ممــا یتعــدى بنفســه الــى مفعولــه) واحــد(وبصــیغة المضــارع فــي موضــع 
  ):ع(

  .)٢()وما أردت إال االصالح ما استطعت(-١

  .)٣()ريد عثمان إال أن جيعلين مجال ناضحا بالغربيا ابن عباس ما ي(-٢
، وقــد أكــد مضــمون كــل منهمــا بوســاطة )أراد، یریــد: (فیمــا مــر جملتــان فعــل كــل منهمــا هــو

  على ) …االصالح، أن یجعلني: (على مفعولها) ، عثمان"التاء"ضمیر المتكلم : (قصر فاعلها
  .ي یستقیم القصر، ك)٤(وهنا یجب تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول. التوالي

  :ال و إال
مواضـع، وفعلهـا ممـا یتعـدى ) خمسـة(وردت الجملة مؤكدة به وفعلها بصیغة المضـارع فـي 

  ):ع(بنفسه إلى مفعوله، ومنها قوله 
  .)٥()وال منلك إال ما ملكنا(

ضـمیر المتكلمــین : (بوسـاطة قصــر فاعلهـا) نملـك(فـي الـنص أكــد مضـمون الجملـة وفعلهــا 
  ").الموصولة"ما : (مفعولهاعلى ) مستترا" نحن"

  :لم و إال
، وفعلهــا ممــا یتعــدى بنفســه الــى مفعولــه، ومنهمــا )موضــعین(وردت الجملــة مؤكــدة بــه فــي 

  ):ع(قوله 
فو ا لو مل يصيبوا من املسلمني اال رجال واحدا معتمدين لقتله بال جرم جره حلل يل قتل ذلك اجليش (

  .)١()كله

                                                
  .١٥: ٢٤٦: ٧شرح النهج : وینظر. ١٥: ١٨٣: ١٥شرح النهج  )٢(
  .الدلو العظیمة تتخذ من جلد الثور: الغرب. الدابة التي یستقى علیها: الناضح. ٦: ٢٩٦: ١٣شرح النهج  )٣(
  .١٦٤: ١، وشح جمل الزجاجي ١٥٨شرح الوافیة : ینظر )٤(
: ١٠٤: ٥/٩: ٢٤٤: ٢/٨-١: ٤٥: ٧شـرح الـنهج : وینظـر). المملك هو اهللا تعـالى. (٣: ٦: ٢٠شرح النهج  )٥(

١٦: ١٧٩: ١٧/١٣.  



  

  

٣٤٧

ضـمیر الجماعـة : (بوسـاطة قصـر فاعلهـا) یصـیب(هـا في النص أكد مضـمون الجملـة وفعل
  ).رجال: (على مفعولها") الواو"

  :لن و إال
، وفعلهــا ممــا یتعــدى بنفســه إلــى مفعولــه، وهــو )واحــد(وردت الجملــة مؤكــدة بــه فــي موضــع 

  ):ع(قوله 
  .)٢()دعه يا عمار، فانه لن يأخذ من الدين إال ما قاربه من الدنيا(

" هـو"ضـمیر المفـرد: (بوسـاطة قصـر فاعلهـا) یأخـذ(ة وفعلهـا في النص أكـد مضـمون الجملـ
  ").الموصولة"ما : (على مفعولها) مستترا

  :هل و إال
مــا : هــل أنــت إال جــالس، أي: جحــدا، كقولــك) مــا(بمعنــى ) هــل(وتكــون : "قــال ابــن خالویــه

  .)٣("أنت إال جالس
مفعولـــه، فـــي  ممـــا یتعـــدى بنفســـه الـــى. وردت الجملـــة مؤكـــدة بـــه وفعلهـــا بصـــیغة المضـــارع

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(
  .)٤()فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إال حواني اهلرم(

علــــى ) أهـــل: (بوســـاطة قصــــر فاعلهـــا) ینتظـــر(فـــي الـــنص أكــــد مضـــمون الجملـــة وفعلهــــا 
  ).حواني: (مفعولها

  
  

  :أبى و إال

                                                                                                                                       
أي یحـل لـي قـتلهم بقتـل مسـلم واحـد . قاصـدین: معتمـدین). في أصحاب الجمـل. (٦-٥: ٣٠٩: ٩شرح النهج  )١(

  .٨-٧: ٣٢٢: ٢شرح النهج : وینظر. عمدا
  ).یخاطب عمار بن یاسر في حق المغیرة بن شعبة. (٤: ٤٠: ٢٠شرح النهج  )٢(
، وقــاموس القـــرآن أو إصــالح الوجـــوه والنظــائر فـــي ٣٨٩: ٢شـــرح الكافیــة : ، وینظــر٦٥إعــراب ثالثــین ســـورة  )٣(

  .٤٧٦هل عبد العزیز سید األ: القرآن الكریم، الفقیه الدامغاني، تحـ
جمـع حانیـة وهـو أطـول األضـالع، : الحواني. األمالء والحیویة والنضارة: البضاضة. ٩: ٢٦٠: ٦شرح النهج  )٤(

  .٨: ٢٤٤: ٨شرح النهج: وینظر



  

  

٣٤٨

أفــادت القصــر ) إال(فــإذا تلتــه . )٢("ال یریــد"، فهــو بمعنــى )١(النفــي: بمعنــاه) أبــى(یفیــد الفعــل 
ألنهـــا مســـبوقة بنفــــي، وقـــد ورد القصــــر بـــه وهــــو بصـــیغة الماضـــي متعــــد بنفســـه إلــــى مفعولـــه فــــي 

  ):ع(منهما قوله ) موضعین(
  .)٣()كم اطردت األيام احبثها عن مكنون هذا االمر، فابى ا إال إخفاءه(

") اهللا"اللــة لفــظ الج: (بوســاطة قصــر فاعلهــا) أبــى(فـي الــنص أكــد مضــمون الجملــة وفعلهــا 
  ).إخفاء: (على مفعولها

  
  :قصر المفعول بھ على الفاعل-٣

  :ما و إال
وردت الجملــــة مؤكــــدة بــــه وفعلهــــا ممــــا یتعــــدى بنفســــه إلــــى مفعولــــه بصــــیغة الماضــــي فــــي 

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(
  .)٤()فما راعنى إال انثيال الناس على فالن يبايعونه(

ضـــمیر المـــتكلم : (بوســـاطة قصـــر مفعولهـــا) راع(فـــي الـــنص أكـــد مضـــمون الجملـــة وفعلهـــا 
أن الفاعــل : وهنــا یجــب تقــدیم المفعــول وتــأخیر الفاعــل لســببین همــا). أنثیــال: (علــى فاعلهــا") الیــاء"

: وقد اجتمع فـي هـذه الجملـة مؤكـدان همـا. ، وان المفعول به ضمیر متصل بالفعل)٥(مقصور علیه
  ).تقدیم ما حقه التأخیر(و ) القصر(

  :ال و إال
  :وردت الجملة مؤكدة به وفعلها بصیغة المضارع في ضربین منها هما

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ-أ
  ):ع(مواضع، منها قوله  )٦()ثمانیة(وردت في 

  .)١()وال يعي حديثنا إال صدور أمينة وأحالم رزينة(-١

                                                
  .٢٥٣: ٢، وأوضح المسالك ٤٣٣: ١معاني القرآن : ینظر )١(
  .١٣١: ٣جامع الدروس العربیة : ، وینظر٢٥٣: ٢أوضح المسالك  )٢(
  .٤: ٦٠: ١١شرح النهج : وینظر). مازلت ابحث عن كیفیة قتلي. (٥: ١١٦: ٩نهج شرح ال )٣(
  .٦: ٢٠٠: ١شرح النهج : وینظر. أنصباب: أنثیال. أفزعني: راعني. ٨: ١٥١: ١٧شرح النهج  )٤(
  .٥٤: ١، والمقرب ١٦٠شرح الوافیة : ینظر )٥(
  ).١٨م: (ینظر )٦(
  .١١: ١٠١: ١٣شرح النهج  )١(



  

  

٣٤٩

  .)٢()دثانفان املعرج على الدنيا ال يروعه منها إال صريف أنياب احل(-٢
وقــد أكـد مضــمون كـل منهمــا بوســاطة ) یعـي، یــروع: (فیمـا مــر جملتـان فعــل كــل منهمـا هــو

علــى التــوالي، ). صــدور، صــریف: (علــى فاعلهــا") الهــاء"حــدیث، ضــمیر المفــرد : (قصــر مفعولهــا
  ).تقدیم ما حقه التأخیر(و) القصر: (وبهذا تكون كل جملة منهما مؤكدة بمؤكدین هما

  :لفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة الھمزةالجملة ذات ا-ب
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع  

  .)٣()ال يقيم أمر ا سبحانه إال من ال يصانع وال يضارع وال يتبع املطامع(
: بوســاطة قصــر مفعولهــا -)قــام(وأصــله -) یقــیم(فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة وفعلهــا 

  ").الموصولة"من : (على فاعلها) أمر(
  :وإال  لم

هـو قولـه ) واحـد(وردت الجملة مؤكدة به وفعلها مما یتعـدى بنفسـه إلـى مفعولـه فـي موضـع 
  ):ع(

) ٤()بالصالة" ص"مل يسبقين إال رسول ا(.  
ضـمیر المــتكلم : (بوســاطة قصـر مفعولهـا) یسـبق: (فـي الـنص أكـد مضــمون الجملـة وفعلهـا

  ).رسول: (على فاعلها") الیاء"
یس أصلھما قصر المفعول األول  -٤ ا ل ا مم على الثاني، وھم

  :مبتدأ وخبًرا
  :ما و إال

  :سأل
متعــد إلــى مفعولیــه بنفســه، فــي  -بصــیغة الماضــي-وردت جملتــه مؤكــدة بهــذا القصــر وهــو 

  ):ع(هو قوله ) واحد(موضع 
  .)١()وا ما سأله إال خبزا يأكله(

                                                
: الحــدثان. صــوت األســنان عنــد اصــطكاكها: الصــریف. المائــل إلیهــا: المعــرج. ٣-٢: ٢٧٦: ١٩شــرح الــنهج )٢(

  .النوائب
  .٢: ٢٧٤: ١٨شرح النهج  )٣(
  .١٠-٩: ٢٦٣: ٨شرح النهج  )٤(
  .هو اهللا تعالى: والمسؤول"). ع"هو موسى بن عمران . (٨: ٢٢٩: ٩شرح النهج  )١(



  

  

٣٥٠

ـــة وفعلهـــا  ا" هـــو"ضـــمیر المفـــرد : (وفاعلهـــا) ســـأل(فـــي الـــنص أكـــد مضـــمون الجمل ) مســـتترً
زیــادة علــى ). خبــًزا: (علــى مفعولهــا الثــاني") الهــاء"ضــمیر المفــرد : (بوســاطة قصــر مفعولهــا األول

وهنا یجـب تقـدیم المفعـول األول وتـأخیر المفعـول الثـاني كـي یسـتقیم القصـر ). واهللا(توكیدها بالقسم 
.  

  :ال و إال
  :ن منها هماوردت هذه الجملة مؤكدة به وفعلها بصیغة المضارع في ضربی

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولیھ-أ
  :أعطى

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته في موضع 
  .)٢()ال يعطيهم إال السيف… مبن يسومهم  خسفا… ثم يفرجها ا عنكم (

ا" هــو"ضــمیر المفــرد : (وفاعلهــا) یعطــي: (فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة وفعلهــا ) مســتترً
  ).السیف: (على مفعولها الثاني") هم"ضیر الجماعة : (مفعولها األولبوساطة قصر 

  
اطة -ب اني بوس ھ الث ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :الھمزة

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 
ال يعطيهم إال السيف وال حيلسهم … مبن يسومهم خسفا … ثم يفرجها ا عنكم (

  .)٣()إال اخلوف
ـــة وفعلهـــا فـــي الـــنص أكـــد  ضـــمیر : (وفاعلهـــا -)حلـــس(وأصـــله -) یحلـــس(مضـــمون الجمل

ا" هو"المفرد  : علـى مفعولهـا الثـاني") هـم"ضـمیر الجماعـة : (، بوساطة قصـر مفعولهـا األول)مستترً
  ).الخوف(

  
  :هل و إال

  :)١(زود  

                                                
  .یلزمهم ذال: یسومهم خسفا) قع في حكم األمویینفي شأن فتنة ست. (٧-٦: ٤٥: ٧شرح النهج  )٢(
مـن أحلـس البعیـر إذا ألبسـه الحلـس وهـو كسـاء یوضـع علـى ظهـره، أي ال : یحلس. ٨-٦: ٤٥: ٧شرح النهج  )٣(

  .یكسوهم إال خوفا



  

  

٣٥١

هــو ) واحــد(متعــد بنفســه إلــى مفعولیــه، فــي موضــع  -بصــیغة الماضــي-وردت جملتــه وهــو 
  ):ع(قوله

  .)٢()هل زودهتم إال السغبو(
ا" هــي"ضــمیر المفــردة : (، وفاعلهــا)زود: (فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة وفعلهــا ) مســتترً

  ).السغب: (على مفعولها الثاني") هم"ضمیر الجماعة : (بوساطة قصر مفعولها األول
  :قصر الفاعل على المفعول الثاني -٥

اورد في الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه إلى مفع   :ولین لیس أصلهما مبتدأ وخبرً
  :ما و إال

  :زاد
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة المضارع في موضع 

) نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إال إميانا " ص"ولقد كنا مع رسول ا
  .)٣()وتسليما

") نــا"ضــمیر المتكلمــین : (األولومفعولهــا ) یزیــد: (فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة وفعلهــا
ـا: (على مفعولها الثـاني) ذلك: (بوساطة قصر فاعلها ) القصـر: (، وهـي مؤكـدة بمؤكـدین همـا)إیمانً

  ).تقدیم ما حقه التأخیر(و
  :قصر المفعول الثاني على الفاعل -٦

ا   :ورد في الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعولین لیس أصلهما مبتدأ وخبرً
  :الال و إ
  :منع

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة المضارع في موضع 
  .)١()منهم من ال مينعه الفساد يف األرض إال مهانة نفسه وكاللة حده ونضيض وفره(

") الهــاء"ضــمیر المفــرد : (ومفعولهــا األول) یمنــع: (فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة وفعلهــا
  ).مهانة: (على فاعلها) الفساد: (بوساطة قصر مفعولها الثاني

                                                                                                                                       
  .١٩٨: ٣) زود(مادة ". وزودت فالنا الزاد تزویدا فتزوده تزودا: "جاء في اللسان )١(
  .الجوع: السغب). هم الماضون وحظهم من الدنیا. (١٥: ٢٢٧: ٧شرح النهج  )٢(
  .٤-٣: ٣٣: ٤شرح النهج  )٣(
  .٧-٦: ١٧٤: ٢شرح النهج  )١(



  

  

٣٥٢

  :ما و إال
  :منع

  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة المضارع في موضع 
  .)٢()وما مينع أحدكم أن يستقبل أخاه مبا خياف من عيبه إال خمافة أن يستقبله مبثله(

بوســاطة قصــر ) أحــد: (، ومفعولهــا األول)یمنــع: (فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة وفعلهــا
  ).مخافة: (على فعلها) …أن یستقبل : (لثاني المؤولمفعولها ا

  :ذات الفعل المبني للمجهول/ الجملة الثانية
  :في ضربین منها هما) ال واال(وردت مؤكدة بالقصر بـ

اطة -أ د بوس ھ واح ول ب ى مفع دي ال ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :تضعیف عینھ اصال

مواضـع، ) ثالثـة(ئـب الفاعـل فـي وردت وفعلها بصیغة المضارع، وقد قصـر فعلهـا علـى نا 
  ):ع(منها قوله 
  .)٣()ياتي على الناس زمان ال يقرب فيه اال املاحل(

ــــة بوســــاطة قصــــر فعلهــــا ــــنص اكــــد مضــــمون الجمل ــــى نائــــب الفاعــــل) یقــــرب: (فــــي ال : عل
  ).الماحل(

یس -ب ولین ل ى مفع ھ ال دي بنفس ل المتع ة ذات الفع الجمل
  :اصلھما مبتدأ وخبرا

  :جزى
و بصـــیغة المضـــارع وقـــد قصـــر مفعولهـــا علـــى نائـــب الفاعـــل فـــي موضـــع وردت جملتـــه وهـــ

  ):ع(هو قوله ) واحد(
  .)٤()وال جيزى جزاء الشر اال فاعله(

علـــى ) جــزاء: (بوســـاطة قصــر مفعولهـــا) یجــزى: (فــي الــنص أكـــد مضــمون الجملـــة وفعلهــا
  ).رتقدیم ما حقه التاخی(و ) القصر: (فهي مؤكدة بمؤكدین هما). فاعل: (نائب الفاعل

  

                                                
  .٤-٣: ٢٤٧: ٧شرح النهج  )٢(
  .٣-٢: ٢٦٠: ١٨شرح النهج : وینظر. الخصم المجادل: الماحل. ٢: ٢٦٠: ١٨شرح النهج  )٣(
  .٧: ١٣٨: ١٦شرح النهج  )٤(



  

  

٣٥٣

  :ذات الفعل الناقص/ الجملة الثالثة
  :على النحو االتي -في النهج–) اال(وردت مؤكدة بالقصر بالنفي و

  :قصر االسم على الخبر-أ
  :ما و إال

  :كان
  : وردت جملته مؤكدة بهذا القصر وهو بصیغة الماضي على صورتین هما

  :خبرها جار ومجرور+ إال+ اسمها معرفة+ كان+ ما /األولى
  ):ع(هو قوله ) واحد(في موضع  وردت

  .)١()وما كنت إال كقارب ورد. …وا ما فجأني من املوت وارد كرهته(
ضـــمیر المـــتكلم (بوســـاطة قصـــر اســـمه ) كـــان: (فـــي الـــنص أكـــد مضـــمون الجملـــة وفعلهـــا

وقـد أكـدت . وهنا یجب تقدیم االسم وتأخیر الخبر كـي یسـتقیم القصـر). كقارب: (على خبره") التاء"
  ).القصر(العطف، و) واو(بوساطة ) القسم: (لجملة بمؤكدین هماهذه ا

  :خبرها جار ومجرور+ إال+ اسمها مستتر+ كان+ ما /األخرى
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

فاقتتلوا شيئا كال وال، فمـا كـان اال   . …فلحقوه ببعض الطريق… فسرحت له جيشا(
  .)٢()كموقف ساعة حتى جنا جريضا

: بوســـاطة قصــر اســـمها المســـتتر وتقـــدیره) كـــان: (مضـــمون الجملــة وفعلهـــا فــي الـــنص أكـــد
  ).كموقف: (، على خبرها)الحال(أو ) األمر: (أي) هو(

  
  

  :ال و إال
  :كان

لكـل منهمـا صـورة ) موضـعین(وردت جملته مؤكدة بهذا القصـر وهـو بصـیغة المضـارع فـي 
  :مستقلة وهما

                                                
  .مستعد للموت راغب في لقاء اهللا" ع"أنه : یرید. طالب الماء لیال: القارب. ٩-٨ :١٤٣: ١٥شرح النهج  )١(
كنایــة عــن : كــال وال). یخبــر أخــاه عقــیال عــن ارســاله جیشــا الــى احــد اعدائــه. (٦-٤: ١٤٨: ١٦شــرح الــنهج  )٢(

  .یهكاد یقضى عل: جریضا. السرعة التامة، فان حرفین ثانیهما حرف لین سریعا االنقضاء عند السمع



  

  

٣٥٤

  :جار ومجرورخبرها + إال+ اسمها معرفة+ یكون+ ال /األولى
  ):ع(قال 

ولئن اجلامتوني اىل املسري اليكم الوقعن بكم وقعة ال يكون يوم اجلمل اليها اال كلعقة (
  .)١()العق

: علـى خبرهـا) یـوم: (بوسـاطة قصـر اسـمها) یكـون: (في النص أكد مضمون الجملة وفعلها
  ).كلعقة(

  :جامدخبرها نكرة مخصصة + إال+ اسمها نكرة مخصصة+ یكون+ ال /األخرى
  ):ع(قال 

وال يزال بالؤهم عنكم حتى ال يكون انتصار احدكم منهم اال مثل انتصار العبد ( 
  .)٢()  من ربه

علــى ) انتصــار: (بوســاطة قصــر اســمها) یكــون: (فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة وفعلهــا
  ).مثل: (خبرها

  :قصر الخبر على االسم-ب
  :لم و إال

  :كان
  :، وصورتها هي)احدو (وردت جملته مؤكدة به في موضع 

  :اسمها نكرة مخصصة+ إال+ خبرها جار ومجرور+ یكن+ لم
  ):ع(قال 

ولو مل يكن لك إال ساعة من الدهر، وال تسخط ا برضا أحد من خلقه، فان يف ا خلفا من (
  .)١()غريه، وليس من ا خلف يف غريه

: علـى اســمها) لــك(: بوسـاطة قصــر خبرهـا) یكــن: (فـي الـنص أكــد مضـمون الجملــة وفعلهـا
وهنــا یجــب ). تقــدیم مــا حقــه التــأخیر(، و)القصــر: (، وقــد اكــدت هــذه الجملــة بمؤكــدین همــا)ســاعة(

  .تقدیم الخبر وتأخیر االسم، كي یستقیم القصر
                                                

  .١١-١٠: ٣: ١٦شرح النهج  )١(
هـو : انتصار العبد مـن ربـه). یعود على بني امیة" بالؤهم"الضمیر المضاف في . (٤-٣: ٤٥: ٧شرح النهج  )٢(

  .الخاص باألذالء ولیس بانتصار
  ).لما قلده امر مصر" رض"یخاطب محمد بن ابي بكر . (٩-٧: ١٦٤: ١٥شرح النهج  )١(



  

  

٣٥٥

  :ما جاء تاما من أفعال هذه اجلملة
  :كان

، قصـر )واحـد(في موضـع ) ما واال(وردت جملته وهو بصیغة الماضي، مؤكدا مضمونها بـ
  ):ع(فیه الفعل على فاعله وهو قوله 

  .)٢()فما كان إال أن خارت أرضهم باخلسفة(
ان : (علـــى فاعلهـــا المـــؤول) كـــان(فـــي الـــنص اكـــد مضـــمون الجملـــة بوســـاطة قصـــر فعلهـــا 

  ).حدث(او ) وقع(ومعنى الفعل هو ) خارت
  ):انما(القصر بـ-ب

  :على النحو االتيموضعا، و ) ثالثة وثالثین(وردت الجملة الفعلیة مؤكدة به في 
  :في الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم-١

  :قصر الفعل على الفاعل/ اوال
وبصـــیغة ) موضـــعین(مواضـــع، جـــاء فعـــل الجملــة بصـــیغة الماضـــي فـــي ) خمســـة(ورد فــي 

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(المضارع في 
  .)٣()امنا فرق بينهم مبادىء طينهم(-١

  .)٤()الوامنا ينطق عنه الرج(-٢
علـــى ) فـــرق، ینطـــق: (فیمـــا مـــر اكـــد مضـــمون جملتـــین نتیجـــة قصـــر فعـــل كـــل منهمـــا وهـــو

  .على التوالي) مبادىء، الرجال: (فاعله
  :قصر الفاعل على المفعول بھ/ ثانیا

مواضـع،  )١()ثمانیـة(موضعا، جاء فعل الجملـة بصـیغة الماضـي فـي ) أحد عشر: (ورد في
ومنهـا . فـي الجملـة ذات الفعـل المتعـدي بنفسـه الـى مفعولـهمواضع، ) ثالثة(وبصیغة المضارع في 

  ):ع(قوله 

                                                
  ").ع"هم أهل ثمود لما عقروا ناقة صالح . (٧: ٢٦١: ١٠شرح النهج  )٢(
شــرح : وینظــر. األصــول الطینیــة التــي جبلــوا منهــا: مبــادىء طیــنهم). هــم بنــو آدم. (٥: ١٨: ١٣شــرح الــنهج  )٣(

  .٢١: ١٤٩: ١٠النهج 
: ٢٨٥: ٧شـرح الـنهج : وینظـر). یعـود علـى القـرآن" عنه"الضمیر المجرور في . (٦-٥: ١٠٣: ٨شرح النهج  )٤(
٩: ٧١: ١٧/ ٦.  
  ).١٩م: (ینظر )١(



  

  

٣٥٦

  .)٢()وامنا طلبت حقا يل(-١

  .)٣() وامنا اراد ان يبلوكم ايكم احسن عمال(-٢

  .)٤()ومن اصبح يشكو مصيبة نزلت به فامنا يشكو ربه(-٣
بوسـاطة قصـر ) طلـب، اراد، یشـكو: (فیما مر اكـد مضـمون ثـالث جمـل فعـل كـل منهـا هـو

علـــى ) مســـتترا فـــي موضـــعین" هـــو"، ضــمیر المفـــرد "التـــاء"ضـــمیر المـــتكلم : (فاعــل كـــل منهـــا وهـــو
كــي  )٥(وهنــا یجــب تقــدیم الفاعــل وتــأخیر المفعــول. علــى التــوالي) ، رب…حقــا، ان یبلــو: (مفعولهــا

  .یستقیم القصر
  

  :قصر المفعول بھ على الفاعل/ ثالثا
  :لى مفعول به واحد هماورد في ضربین من الجملة ذات الفعل المتعدي إ

  :الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ إلى مفعولھ-أ
، مناصـــفة فــــي صـــیغة فعــــل الجملـــة بــــین )موضـــعین(فــــي ) إنمـــا(وردت مؤكـــدة بالقصـــر بـــــ
  ):ع(الماضي والمضارع، وهما قوله 

  .)٦()وامنا عقر ناقة مثود رجل واحد فعمهم ا بالعذاب ملا عموه بالرضا(-١

  .)١()ناس الرضا والسخطامنا جيمع ال(-٢
وقـد أكـد مضـمون كـل منهمـا بوسـاطة ) عقـر، یجمـع: (فیما مر جملتان، فعل كل منهما هو

وهنــــا یجــــب تقــــدیم . علــــى التــــوالي) رجــــل، الرضــــا: (علــــى فاعلهــــا) ناقــــة، النــــاس: (قصــــر مفعولهــــا
: همـاوقـد أكـد مضـمون كـل جملـة منهمـا بمؤكـدین . ، كـي یسـتقیم القصـر)٢(المفعول وتأخیر الفاعل

  ).تقدیم ما حقه التأخیر(و) القصر(
  :الجملة ذات الفعل المتعدي إلى مفعولھ بوساطة الھمزة-ب

  ):ع(، هو قوله )واحد(وردت هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 
                                                

  .٧: ٣٠٥: ٩شرح النهج )٢(
  .٧: ١٢٣: ١٠شرح النهج  )٣(
  .٢: ٧٣: ١٣/ ٤: ٤٧: ٩شرح النهج : وینظر. ٣: ٥٢: ١٩شرح النهج  )٤(
  ).٣٤٩(في الصفحة ) ٤(مضمون الهامش : ینظر )٥(
  .٦-٥: ٢٦١: ١٠شرح النهج  )٦(
  .٥: ٢٦١: ١٠شرح النهج  )١(
  ).٣٥١(في الصفحة ) ٥(هامش مضمون ال: ینظر )٢(



  

  

٣٥٧

  .)٣()فامنا اهلك من كان قبلكم اهنم منعوا الناس احلق(
الموصـولة، ) مـن: (صـر مفعولهـابوسـاطة ق) اهلـك: (في النص اكد مضمون الجملة وفعلها

  ).انهم منعوا الناس الحق: (على فاعلها المؤول
  :في الجملة ذات الفعل المبني للمجهول-٢
  :قصر الفعل على نائب الفاعل-أ

مواضع، وفعل الجملة المؤكدة بصیغة المضـارع، كـان نائـب الفاعـل هـو  )٤()سبعة(ورد في 
  ):ع(، ومنها قوله )واحد(اء ومجرورا في موضع مواضع منها، وج) ستة(المفعول به سابقا في 

  .)٥()ومن يقبض يده عن عشريته فاهنا تقبض عنهم يد واحدة(-١

  .)٦()وامنا يدرك بالصفات ذوو اهليئات واالدوات(-٢

  .)٧()وامنا يستدل على الصاحلني مبا جيزي ا هلم على السنة عباده(-٣
تقـــبض، یـــدرك، : (ل منهـــا وهـــوفیمـــا مـــر اكـــد مضـــمون ثـــالث جمـــل نتیجـــة قصـــر فعـــل كـــ

  .على التوالي) ید، ذوو، بما: (على نائب الفاعل وهو) یستدل
  :قصر نائب الفاعل على المفعول بھ-ب

  :سمى
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في موضع 

  . )١()وامنا مسيت الشبهة شبهة الهنا تشبه احلق(
: نتیجـــة قصـــر نائـــب الفاعـــل فیهـــا وهـــو) ســـمي: (فـــي الـــنص اكـــد مضـــمون الجملـــة وفعلهـــا

وهنــــا یجـــب تقـــدیم نائـــب الفاعــــل وتـــأخیر المفعـــول كـــي یســــتقیم ) شـــبهة: (علـــى مفعولهـــا) الشـــبهة(
  .القصر

  :في الجملة ذات الفعل الناقص-٣
  :على الصور االتیة) انما(وردت مؤكدا مضمونها بوساطة قصر االسم على الخبر بـ

                                                
  .٣: ٧٧: ١٨شرح النهج  )٣(
  ).٢٠م: (ینظر )٤(
  .٦-٥: ٣١٣: ١شرح النهج  )٥(
  .٢: ٨٩: ١٠شرح النهج  )٦(
  .٢-١: ٣١: ١٧شرح النهج  )٧(
  .٣: ٢٩٨: ٢شرح النهج  )١(



  

  

٣٥٨

  :بره نكرة مشتقخ+ اسمه معرفة+ الفعل+ انما-أ
  :كان

  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في 
  .)٢()وامنا كانوا مجيعا فتفرقوا(

ـــة وفعلهـــا ضـــمیر الجماعـــة : (نتیجـــة قصـــر اســـمه) كـــان: (فـــي الـــنص اكـــد مضـــمون الجمل
  .وهنا یجب تقدیم االسم وتاخیر الخبر كي یستقیم القصر) جمیعا: (على خبره") الواو"

  
  :خبره جار ومجرور+ اسمه نكرة مخصصة+ الفعل+ انما-ب

  :كان
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة المضارع في موضع 

  .)٣()فان العبد امنا يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه(
: علـى خبـره) حسـن: (، نتیجـة قصـر اسـمه)یكـون: (في الـنص اكـد مضـمون الجملـة وفعلهـا

  ).على قدر(
  :خبره جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمه معرفة+ الفعل+ انما-ج

  :كان
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في 

واما ما ذكرت من عددهم فإنا مل نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة وامنا كنا نقاتل بالنصر (
  .)١()واملعونة

ضــمیر المتكلمـــین : (نتیجــة قصــر اســمها) نكــا: (فــي الــنص اكــد مضــمون الجملــة وفعلهــا
  ..).نقاتل بالنصر: (على خبره الجملة") نا"

  :اصبح
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت جملته وهو بصیغة الماضي في موضع 

                                                
  .١٥: ١١٦: ٩شرح النهج : وینظر). هم األحیاء ثم ماتوا. (١٢: ١٥٠: ١١شرح النهج  )٢(
  .٤: ١٦٤: ١٥رح النهج ش )٣(
وقــد استشــاره عمــر فــي الشــخوص لقتــال " رض"یخاطــب عمــر بــن الخطــاب . (١٧-١٦: ٩٥: ٩شــرح الــنهج  )١(

  .١٠: ١٦٧: ١٦شرح النهج : وینظر). الفرس بنفسه



  

  

٣٥٩

ولكنا امنا اصبحنا نقاتل اخواننا يف االسالم على ما دخل فيه من الزيغ واالعوجاج والشبهة (
  .)٢()والتاويل

ضــمیر المتكلمــین : (نتیجــة قصــر اســمها) اصـبح: (الجملــة وفعلهــا فـي الــنص اكــد مضــمون
  ). نقاتل اخواننا: (على خبره الجملة") نا"

  :)٣(القصر الواقع على الحال/ الضرب الثاني
ــــة الفعلیــــة  ــــنهج–ورد صــــاحب الحــــال مقصــــورا والحــــال مقصــــورا علیهــــا فــــي الجمل  -فــــي ال

  : ، على النحو االتي)النفي واال(بوساطة 
  :الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم  في/ اوال

  :في الجملة ذات الفعل الالزم-أ
  :ما و اال

، مناصــفة فـــي صــیغة فعلهــا بـــین )موضــعین(فـــي هــذه الجملــة فـــي  -هنــا–ورد القصــر بــه 
  ):ع(الماضي والمضارع، وهما قوله 

  .)٤()وما اسلم مسلمكم اال كرها(-١

املعاهـدة فينتـزع    املراة املسلمة واالخـرى  ولقد بلغين ان الرجل منهم كان يدخل على(-٢
  .)١()ما متتنع منه اال باالسرتجاع واالسرتحام. …وقالئدها… حجلها

ـــه) اســـلم، تمتنـــع: (فیمـــا مـــر جملتـــان تألفـــت كـــل منهمـــا مـــن الفعـــل مســـلم، ضـــمیر : (وفاعل
ا، كرهــ: (علــى التــوالي، نتیجــة قصــر صــاحب الحــال وهــو الفاعــل علــى حالــه) مســتترا" هــي"المفــردة 

  .على التوالي) باالسترجاع
  :ال و اال

مواضــع،  )٢()تســعة: (فــي هــذه الجملــة وفعلهــا بصــیغة المضــارع فــي -هنــا–ورد القصــر بــه 
  ):ع(منها قوله 

                                                
  .٤-٣: ٢٩٨: ٧شرح النهج  )٢(
  ).٣٤٨(في الصفحة ) الضرب األول(یلي  )٣(
  ).یةیخاطب معاو . (٥-٤: ٢٥٠: ١٧شرح النهج  )٤(
: المعاهـــدة). عائـــد علـــى جـــیش لمعاویـــة دخـــل األنبـــار" مـــنهم"الضـــمیر فـــي . (١٤-١٢: ٧٤: ٢شـــرح الـــنهج  )١(

  .أن تناشده الرحم: االسترحام. تردید الصوت بالبكاء: االسترجاع. الذمیة
  ).٢١م: (ینظر )٢(



  

  

٣٦٠

  .)٣()واعلم ان الرعية طبقات ال يصلح بعضها اال ببعض(-١

  .)٤()وال تقوم له نابتة اال وتسقط منه حمصودة(-٢
علـى ) بعـض، نابتـة: (وفاعلـه) یصـلح، تقـوم: (ا مـن الفعـلفیما مر جملتان تألفت كـل منهمـ

بـبعض، : (وقد اكد مضمون كل منهما نتیجة قصر صاحب الحال وهو الفاعـل علـى حالـه. التوالي
  .على التوالي) وتسقط منه محصودة

  :قـل و اال
افــادت القصــر، ). اال: (فــاذا تلتــه )٥("وقــل رجــل، قــد اجــروه مجــرى النفــي: "قــال ابــن الســراج

) ثالثــــة: (بهــــذا التركیــــب، فــــي -هنــــا–ورد صــــاحب الحــــال مقصــــورا، والحــــال مقصــــورا علیهـــا  وقـــد
  ):ع(بصیغة الماضي فیها، ومنها قوله ) قل: (مواضع، جاء الفعل

  .)٦()فانه قل من تشبه بقوم اال اوشك ان يكون منهم(
تیجـة الموصـولة، ن) مـن: (، وفاعلـه)قـل: (في النص اكد مضمون الجملة المؤلفة من الفعـل

  ).اوشك ان یكون منهم: (قصر صاحب الحال وهو الفاعل، على الحال
  :في الجملة ذات الفعل المتعدي-ب
  :في الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعول بھ واحد-١

رب االول ى / الض ھ ال دي بنفس ل المتع ة ذات الفع ي الجمل ف
  :مفعولھ

  :ما و اال
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(اضي في ورد القصر به في هذه الجملة وفعلها بصیغة الم

  .)١()فو ا ما دفعت احلرب يوما اال وانا اطمع ان تلحق بي طائفة فتهتدي بي(
") التـاء"ضـمیر المـتكلم : (وفاعلـه) دفـع: (في النص اكد مضمون الجملة المؤلفـة مـن الفعـل

) …ع ان تلحـقوانـا اطمـ: (، نتیجة قصر صاحب الحال وهو الفاعـل علـى حالـه)الحرب: (ومفعوله
  ).واهللا: (زیادة على توكیدها بالقسم

                                                
  ).عامله على مصر" رض"یخاطب مالك األشتر . (١٠: ٤٨: ١٧شرح النهج  )٣(
مـا یحصـد فهـو : المحصـودة. ماینبت فهو جدیـد: النابتة). في حال االنسان في الدنیا. (٧: ٩١: ٩لنهج شرح ا )٤(

  .مسلوب
  .١٦٩: ٢األصول في النحو  )٥(
  .١٠: ٢٦٤: ١٩/ ١: ٢٧٤: ٩شرح النهج : وینظر. ٣-٢: ٢٧: ١٩شرح النهج  )٦(
  .٥-٤: ١٩٧: ٣شرح النهج : وینظر. ٥-٤: ٦: ٤شرح النهج  )١(



  

  

٣٦١

  :ال و إال
منهــا قولــه . مواضــع) أربعـة: (ورد القصـر بــه فــي هـذه الجملــة وفعلهــا بصـیغة المضــارع فــي

  ):ع(
  .)٢()ال يدع للخري غاية إال أمها(

" هــو"ضــمیر المفــرد : (وفاعلــه) یــدع: (فــي الــنص أكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل
  ).أمها: (، نتیجة قصر صاحب الحال وهو الفاعل على حاله الجملة)غایة: (ومفعوله، )مستترا

  
ر رب االخ ھ / الض ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع ي الجمل ف

  :بوساطة الف المفاعلة
  :ما و اال

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد القصر به في هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 
زيـادة يف هـدى، او نقصـان مـن     : د اال قـام عنـه بزيـادة او نقصـان    وما جالس هذا القران اح(

  .)١()عمى
وفاعلــه  -)جلــس: (واصــله-) جــالس: (فــي الــنص اكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل

، نتیجـة قصـر صـاحب الحـال وهـو )هـذا: (، ومفعوله المقدم جوازا علـى الفاعـل وهـو)احد: (المؤخر
  ).و نقصانقام عنه بزیادة ا: (الفاعل على حاله

  :في الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعولین-٢
ولین أصلھما -أ دي بنفسھ إل مفع ل المتع ة ذات الفع في الجمل

  :مبتدا وخبر
  :ما و إال

  :وجد
، هـــو قولـــه )واحـــد(وردت جملتـــه مؤكـــدة بهـــذا القصـــر، وهـــو بصـــیغة الماضـــي فـــي موضـــع 

  ):ع(
  .)٢()يء من األشياء إال عن علةولقد نظرت، فما وجدت أحدا من العاملني، يتعصب لش(

                                                
: ٧/ ٦-٥: ٤٤: ٧شــرح الــنهج : وینظـر)فـي شــأن عبـد متــق أعانــه اهللا علـى نفســه. (٢: ٣٦٤: ٦الــنهج  شـرح )٢(

٤: ٩١: ٩/ ٣: ٧٨.  
  .١٤-١٣: ١٨: ١٠شرح النهج  )١(



  

  

٣٦٢

ضـــم یـــر المـــتكلم : (، وفاعلـــه)وجـــد: (فـــي الـــنص أكـــد مضـــمون الجملـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل
، وهمــا مفــرد وجملــة، نتیجــة قصــر صــاحب الحــال، )…أحــدا، یتعصــب لشــيء: (، ومفعولیــه")التــاء"

  ).عن علة: (وهو المفعول األول على حاله
ا بنفسھ في الجملة ذات الفعل المتعدي الى م-ب ولین اولھم فع

  :وثانیھما بوساطة الھمزة
  :ما و اال

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد القصر به في هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع 
  .)٣()وا ما امسعكم الرسول شيئا اال وهاأنذا اليوم مسمعكموه(

، )الرســول: (وفاعلــه المــؤخر) اســمع: (فــي الــنص اكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل
) شــیئا: (، والثــاني")الكــاف"ضــمیر المخــاطبین : (االول المقــدم وجوبــا علــى الفاعــل وهــو: ومفعولیــه

وهـا : (اكد مضمونها نتیجة قصر صاحب الحـال وهـو المفعـول الثـاني علـى حالـه. الذي تال الفاعل
).واهللا(زیادة على توكیدها بالقسم ). انذا الیوم مسمعكموه

  :الفعل المبني للمجهول  في الجملة ذات/ ثانيا
  :في هذه الجملة فیما تعدى فعلها الى مفعول به واحد اصال -هنا–ورد القصر 

  :في الجملة ذات الفعل المتعدي بنفسھ الى مفعولھ اصال-أ
  :ما و اال

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد القصر به في هذه الجملة وفعلها بصغة الماضي في موضع 
  .)١()عقر دارهم اال ذلوافو ا ما غزي قوم قط يف (

، نتیجــة )قــوم: (ونائــب الفاعــل) غــزي: (فــي الــنص اكــد مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل
  ).واهللا: (زیادة على توكیدها بالقسم). ذلوا: (قصر صاحب الحال وهو نائب الفاعل على حاله

  :ال و اال
لماضـــي فـــي مواضـــع، جـــاء فعلهـــا بصـــیغة ا) عشــرة: (ورد القصــر بـــه فـــي هـــذه الجملـــة فـــي

  ):ع(مواضع، ومنها قوله  )٢()تسعة(وبصیغة المضارع في ) واحد(موضع 

                                                                                                                                       
  .٣-٢: ١٦٦: ١٣شرح النهج  )٢(
  .١٢: ٣٨٧: ٦شرح النهج  )٣(
  .٩-٨: ٧٤: ٢شرح النهج  )١(
  ).٢٢م : (ینظر )٢(



  

  

٣٦٣

  .)٣()وال جعلت هلم االفئدة يف ذلك الزمان اال وقد اعطيتم مثلها يف هذا الزمان(-١

  .)٤()ال يرى اجلاهل اال مفرطا او مفرطا(-٢

  .)٥()وال تنال مرضاته اال بطاعته(-٣
ونائــب )جعــل، یــرى، تنــال: (فــت كــل منهــا مــن الفعــلفیمــا مــر اكــد مضــمون ثــالث جمــل تأل

علــى التــوالي، نتیجــة قصــر صــاحب الحــال وهــو نائــب الفاعــل ) االفئــدة، الجاهــل، مرضــاة: (الفاعــل
  ).، مفرطا، بطاعته…وقد اعطیتم مثلها: (في كل منها على حاله

اطة -ب ھ بوس ى مفعول دي ال ل المتع ة ذات الفع ي الجمل ف
  :الھمزة اصال
  :ما و اال

  ):ع(، هو قوله )واحد(د القصر به في هذه الجملة وفعلها بصیغة الماضي في موضع ور 
  .)١()ما احدثت بدعة اال ترك هبا سنة(

، نتیجـة )بدعـة: (ونائـب الفاعـل) احـدث: (في النص اكد مضمون الجملة المؤلفة من الفعل
  ).ترك بها سنة: (قصر صاحب الحال وهو نائب الفاعل على حاله

  :جملة ذات الفعل الناقصفي ال/ ثالثا
  :ال و اال

، )واحـــد(بصـــیغة المضـــارع فـــي موضـــع ) امســـى(ورد القصـــر بـــه فـــي هـــذه الجملـــة وفعلهـــا 
  :وصورتها هي

  :حال+ اال+ خبره جار ومجرور+ اسمه مستتر+ یمسي+ ال
  ):ع(قال 

  .)٢()وال ميسي منها يف جناح امن اال اصبح على قوادم خوف(

                                                
وســمعوا " ص"یخاطــب أصــحابه ویــذكرهم بــأن مــن ســبقوهم وشــهدوا الرســول . (١٤-١٣: ٣٨٧: ٦شـرح الــنهج  )٣(

  ).منه لم یمیزوا عنهم باألفادة أو غیرها
ا. ٢: ٢١٦: ١٨شرح النهج  )٤( ا. عجًال متسرًعا: مفرًط ا غافالً : مفرًط   .مقتصرً
  ).هو اهللا تعالى. (١٨: ٢٤٤: ٨شرح النهج  )٥(
  .١٥: ٩٣: ٩شرح النهج  )١(
" منهـا"، والضمیر فـي "المرء"یعود على " یصبح"و " یمسى"الضمیر المستتر . (١٤-١٣: ٢٢٦: ٧ج شرح النه )٢(

  . الریشات العشر الكبار أو األربع في الجناح: القوادم"). الدنیا"یعود على 



  

  

٣٦٤

، )هـو: (واسـمه المسـتتر وتقـدیره) یمسي: (مؤلفة من الفعلفي النص اكد مضمون الجملة ال
اصــبح علــى :  (نتیجــة قصــر صــاحب الحــال وهــو االســم المســتتر علــى حالــه) فــي جنــاح: (وخبــره

  ).قوادم خوف

القصـــر علـــى احلـــال يف اجلملـــة ذات الفعـــل التـــام ممـــا هـــو نـــاقص يف 
  :املعتاد

  :امسى و اصبح
  :ال و اال

لكـل مـن هـذین ) واحـد(وفعلها بصیغة المضـارع فـي موضـع  ورد القصر به في هذه الجملة
  ):ع(الفعلین، في قوله 

  .)١() واعلموا عباد ا ان املؤمن ال ميسي وال يصبح اال ونفسه ظنون عنده(
ضـمیر المفـرد : (، وفاعلـه)یمسـي، یصـبح: (في الـنص جملتـان تألفـت كـل منهمـا مـن الفعـل

كـل منهمـا نتیجـة قصـر صـاحب الحـال وهـو الفاعـل  في الموضعین،وقد اكد مضمون) مستترا" هو"
والمعنى انـه یـدخل فـي كـل مـن المسـاء . لكل منهما) ونفسه ظنون عنده: (في كل منهما على حاله

  .والصباح وحاله هكذا
  :القصر الواقع على البدل/ الضرب الثالث

  ):ع(، ومنهما قوله )ال واال(بوساطة ) موضعین(ورد في الجملة الفعلیة في 
  .)٢()ذا علم الغيب الذي اليعلمه احد اال افه(

: وفاعلـه المـؤخر) یعلـم: (النافیـة والفعـل) ال(وهو مؤلـف مـن ) اال(في النص تم الكالم قبل 
هـــذا ) اال(ثـــم قصـــرت ") الهـــاء"ضـــمیر المفـــرد : (ومفعولـــه المقـــدم وجوبـــا علـــى الفاعـــل وهـــو) احـــد(

، ")اهللا"لفـــظ الجاللـــة : (وهـــو) احـــد(لفاعـــل قصـــرته علـــى بـــدل ا) علـــم الغیـــب(المفعـــول العائـــد علـــى 
  ).ال یعلمه اال اهللا: (والمعنى

  :)٣(توكيد اجلملة الفعلية بالتوكيد املعنوي/ رابعا
                                                

  .١٠: ١٦: ١٠شرح النهج  )١(
ا علم الغيـب علـم السـاعة، ومـا عـدده      وإمن": (ع"إشارة الى ما ذكره اوال في قوله " هذا. "١٣: ٢١٥: ٨شرح النهج  )٢(

إن ا عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام، ومات دري نفس ماذا تكسب غدا وما ): سبحانه بقوله
  . ٣: ١٤٠: ٥شرح النهج : وینظر]. ٣٤/ لقمان[تدري نفس بأي أرض متوت



  

  

٣٦٥

  ):كل(التوكيد بـ/ أ
  ):ع(مواضع، منها قوله ) خمسة(ورد في 

١-)٤()بل ساحر كذاب: فقال القوم كلهم… اني اول مؤمن بك يا رسول ا(.  

  .)٥()انه قد فرض على جوارحك كلها فرائض حيتج هبا عليك يوم القيامةفان ا سبح(-٢
فــي موضــعین، مضــمون جملتــین، تألفــت االولــى مــن ) كــل(فیمــا مــر اكــد التوكیــد المعنــوي 

" هــــو"ضـــمیر المفـــرد (وفاعلــــه ) فـــرض(، وتألفـــت الثانیـــة مــــن الفعـــل )القــــوم(وفاعلـــه ) قـــال(الفعـــل 
  ).كل(و) قد: (لجملة الثانیة بمؤكدین هما، وقد اكدت ا)فرائض(ومفعوله ) مستترا

  ):عين(التوكيد بـ-ب
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(ورد في 

ترد على احدهم القضية يف حكم من االحكام فيحكم فيها برايه، ثم ترد تلك (
  .)١()القضية بعينها على غريه فيحكم فيها خبالف قوله

وفاعلــه ) تــرد(المؤلفــة مــن الفعــل  مضــمون الجملــة) عــین(فــي الــنص اكــد التوكیــد المعنــوي 
  .زیادة في التوكید) الباء(، وقد دخلت علیه )تلك(

  :توكيد اجلملة الفعلية بالتوكيد اللفظي/ خامسا
مؤكــــدا ) موضــــعین(، وقــــد ورد الــــنهج فــــي )٢("اعــــادة اللفــــظ او تقویتــــه بموافقــــه معنــــى"وهـــو 

  ):ع(مضمون جملة واحدة، في قوله 
  .)٣()زحفا، وصفا صفا واخذوا باطراف االرض زحفا(

                                                                                                                                       
  ).٣٤٧(في الصفحة ) ثالثًا(یلي التسلسل  )٣(
كمـا أراد مــأل " ص"لمــا شـهد انقــالع الشـجرة مجیئهــا إلـى الرســول " ع"قالـه . (١٤-١٢: ٢١٣: ١٣هج شـرح الــن )٤(

  ).٣١٥(في الصفحة ) ٣(الهامش: ینظر). من قریش
: ٩شـرح الـنهج : ینظـر. جمع جارحة، وهي العضو العامل في الجسـم: الجوارح. ٣-٢: ٣٢٤: ١٩شرح النهج  )٥(

٥: ٢٥٠: ١٧/ ١٠: ١٠: ١٠/ ٦: ٣٠٩.  
: ٥٩: ٩شـرح الـنهج : وینظـر). في حال العلماء واختالفهم في الفتیا بـامر واحـد. (٤-٣: ٢٨٨: ١شرح النهج  )١(
٧.  
  .١٦٦تسهیل الفوائد  )٢(
  ).هم اصحابه المخلصون. (١٣-١٢: ٢٩١: ٧شرح النهج  )٣(



  

  

٣٦٦

) اخـذ(مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) صـفا(و) زحفـا(في الـنص اكـد اللفظـان الثانیـان 
  ).باطراف(ومفعوله ") الواو"ضمیر الجماعة (وفاعله 

  ):ضمري الفصل(توكيد اجلملة الفعلية بـ/ سادسا
بعـــده هـــو خبـــر  ، لـــیعلم ان مـــا)٤(وخبرهـــا، او اخواتهـــا) كـــان(ومـــن مواقعـــه ان یتوســـط اســـم 

-) كــان(، متوســطا بــین اســم )موضــعین(فــي  -هنــا–وقــد ورد . الفعــل النــاقص ولــیس نعتــا الســمه
  ): ع(وخبرها، منهما قوله . -بصیغة المضارع

  .)٥()وان بغي عليه صرب حتى يكون ا هو الذي ينتقم له(
ـــة المؤلفـــة مـــن الفعـــل  ـــة (واســـمه ) یكـــون(فـــي الـــنص اكـــد مضـــمون الجمل ") اهللا"لفـــظ الجالل

  .، وقد توسط االسم والخبر وهما معرفتان)هو(بوساطة ضمیر الفصل ) الذي: (وخبره

  ):الضمري املنفصل(توكيد اجلملة الفعلية ب/ سابعا
، فـاذا ظهـر بعـد الفعـل )١(ذكرت سابقا المواضـع التـي یجـب فیهـا اسـتتار الضـمیر فـي الفعـل

، واذا بــرز )٢(كـان هــذا الضـمیر مؤكـداضـمیر یعــود علـى الفاعـل  -الـذي یجـب فیـه اســتتار فاعلـه-
  .)٣(ضمیر بعد ضمیر هو نفسه تماما، كان البارز االخر مؤكدا ایضا

  ):ع(مواضع، منها قوله  )٤()ثمانیة(وقد ورد الضمیر مؤكدا مضمون الجملة الفعلیة في 
  . )٥()واما ما ذكرمتا من امر االسوة، فان ذلك امر مل احكم انا فيه برايي(-١

  .)٦() مبا مل جتن يدي وال لساني وعصبته انت واهل الشام بيوطلبتين(-٢
) احكــم(والفعــل ) لــم(مضــمون جملتــه المؤلفــة مــن ) انــا، انــت(فیمــا مــر اكــد الضــمیر البــارز 

ـــه ) عصـــب: (ومؤلفـــة مـــن الفعـــل. فـــي الـــنص االول) مســـتترا" انـــا"ضـــمیر المـــتكلم : (وفاعلـــه وفاعل
  ").الهاء"المفرد ضمیر : (، ومفعوله")التاء"ضمیر المخاطب (

                                                
  .٣١٣-٣١٢ومدرسة الكوفة . ٥٣٩: ٢اعراب القرآن المنسوب الى الزجاج : ینظر )٤(
  .٨: ٣٠٥: ١٩شرح النهج : وینظر). هو المؤمن المتقي. (٩-٨: ١٤٩: ١٠النهج شرح  )٥(
  ).٦٤(في الصفحة ) ٤(مضمون الهامش : ینظر )١(
  .٥٦شرح عمدة الحافظ : ینظر )٢(
  .٢١٧: ٣، وشرح ابن عقیل ١٩٨الجامع الصغیر في النحو : ینظر )٣(
  ).٢٣م: (ینظر )٤(
هي التسویة بین المسلمین في قسمة االمـوال، : االسوة هنا). والزبیریخاطب طلحة . (١٢: ٧: ١١شرح النهج  )٥(

  .وكان قد اغضبهما على ما روى
  ).یخاطب معاویة. (٧-٦: ١٣٥: ١١٧شرح النهج  )٦(



  

  

٣٦٧

  :توكيد اجلملة الفعلية بالزوائد/ ثامنا
  ):كان(زيادة  -أ

  ):ع(هو قوله ) واحد(ورد في موضع 
  .)٧()ففزع اىل ما كان عوده االطباء من تسكني احلار بالقار وحتريك البارد باحلار(

ضــمیر (وفاعلــه ) فــزع(الزائــدة مضــمون الجملـة المؤلفــة مــن الفعــل ) كــان(فـي الــنص اكــدت 
، فهـي بلفـظ الماضـي، دالـة علـى زمنـه، واقعـة بــین )…الـى مـا(ومتعلـق الفعـل ) مسـتترا" هـو"المفـرد 

  .)٨()ما عوده(، واالصل )عوده(الموصولة وصلتها الجملة الفعلیة ) ما(
  ):من(زيادة  -ب

ذهــب الكوفیــون الــى انهــا تــزاد مؤكــدة فــي كــالم وارد فــي ســیاق النفــي او االســتفهام، وتجــوز 
وعلـى . )٢(وذهب البصریون الى انها تزاد في سـیاق النفـي او االسـتفهام. )١(كالم موجبزیادتها في 

: للتوكیــد فــي ســیاق كــالم موجــب وهــو) مــن(الــرغم مــن ذلــك فقــد استشــهد ســیبویه بمثــال زیــدت فیــه 
  .)٤(وقد اشترط الفریقان تنكیر مجرورها. )٣()لي ملؤه من عسل"

  :مواضع، على النحو االتي) ستة(في  -في النهج–وقد وردت زائدة لتوكید الجملة الفعلیة 
  :في سیاق كالم منفي-أ

  :قبل الفاعل-١
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٥()وما تسقط من ورقة. …فسبحان من ال خيفي عليه سواد غسق داج(
) ورقــة(وفاعلــه ) تســقط(مؤكـدة مضــمون الجملــة المؤلفــة مـن الفعــل ) مــن(فـي الــنص زیــدت 

الواقـع فـاعال للفعـل ) سـواد(وهـو اسـم معطـوف علـى ) مـا(، وهذه الجملة هـي صـلة )٦(حالالمرفوع م
  ).ال(المنفي بـ) یخفى(

                                                
  .البارد: القار). هو المترف الذي تصیبه العلل واالمراض. (٢-١: ١٥٢: ١١شرح النهج  )٧(
  ).٢٩١(في الصفحة ) ٦(ش مضمون الهام: في شروط زیادتها: ینظر )٨(
  .١٧: ٣، وشرح ابن عقیل ١٦٤جواهر االدب : ینظر )١(
  .٢٣٥-٢٣٤، واالزهیة ٣٧٨: ١، ومشكل اعراب القرآن ٣٠٧: ٢الكتاب : ینظر )٢(
  .٣٠٧: ٢الكتاب  )٣(
  .١٧: ٣، وشرح ابن عقیل ١٦٤جواهر االدب : ینظر )٤(
ومــا  :وهــو مـن قولــه تعـالى. تـام الظلمـة: داج. للیــلظلمـة ا: الغســق. ٣، ١: ٨٦-١٦: ٨٥: ١٠شـرح الـنهج  )٥(

  ].٥٩/ االنعام[ تسقط من ورقة اال يعلمها 



  

  

٣٦٨

  :قبل المفعول بھ-٢
  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت في 

وان االمر باملعروف والنهي عن املنكر خللقان من خلق ا سبحانه، واهنما ال يقربان من اجل (
  .)٧()رزقوال ينقصان من 

فـي موضـعین، فاكـدت مضـمون الجملـة فـي كـل منهمـا وهـي مؤلفـة ) مـن(فـي الـنص زیـدت 
فـــي ") االلـــف"ضـــمیر االثنـــین (وفاعلـــه ) یقـــرب، یـــنقص(النافیـــة فـــي الموضـــعین، والفعـــل ) ال(مـــن 

  .المجرور لفظا، المنصوب محال) اجل، رزق(الموضعین، ومفعوله 
  

  :في سیاق كالم موجب-ب
  :قبل الفاعل-١
  ):ع(هو قوله ) واحد(دت في موضع ور 
  .)١()ومهما كان يف كتابك من عيب فتغابيت عنه الزمته(

) حصـل(ومعنـاه  -)كـان(مؤكدة مضمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) من(في النص زیدت 
  .، المجرور لفظا المرفوع محال)عیب(وفاعله  -)وجد(او 

  :قبل نائب الفاعل-٢
  ):ع(هو قوله ) واحد(وردت في موضع 

  .)٢()وامنا قلب احلدث كاالرض اخلالية، ما القي فيها من شيء قبلته(
، ونائــب الفاعــل )القــي(مؤكــدة مضــمون الجملــة المؤلفــة مــن الفعــل ) مــن(فــي الــنص زیــدت 

  .المجرور لفظا المرفوع محال) شيء(

                                                                                                                                       
  .٧٥تسهیل الفوائد : ینظر )٦(
: ٧: ١٩شـرح الـنهج : وینظـر. ١٠-٩: ٣٠٦: ١٩شـرح الـنهج : وقد تكـررت فـي. ٢-١: ٢٠٣: ٩شرح النهج  )٧(

١٠.  
  .تغافلت: تغابیت). عامله على مصر" ضر "یخاطب مالك االشتر . (٦: ٧٦: ١٧شرح النهج  )١(
هـو حـدیث العهـد بـامور الـدنیا او مـن لـم : والحدث ههنا"). ع"یخاطب ابنه الحسن . (٩: ٦٦: ١٦شرح النهج  )٢(

مــا يـود الــذين كفــروا مـن اهــل الكتــاب وال     : وهـذا الــنص مماثـل فــي التركیـب النحــوي لقولـه تعــالى. یبلـغ الحلــم
) من(مجرور بـ ) ینزل(نائب فاعل للفعل ) خیر(فـ ]. ١٠٥/ البقرة[  خري من ربكم املشركني ان ينزل عليكم من

جـاءت فـي " ع"في اآلیـة جـاءت فـي سـیاق النفـي، وفـي حـدیث االمـام ) من(اال ان زیادة . الزائدة لفظا مرفوع محال
  . سیاق االثبات



  

  

٣٦٩

  ):الباء(زيادة  -ج
  :لى النحو االتيمواضع، وع) خمسة(وردت الباء زائدة لتوكید مضمون الجملة الفعلیة في 

  ):عین(في سیاق كالم موجب قبل التوكید المعنوي بـ-١
  ):ع(، منهما قوله )موضعین(وردت في 

  .)١()فان مل يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى ا فيما سواه، مما هو اعظم منه(
فأفادت توكید مضـمون الجملـة المؤلفـة مـن الفعـل ) عین(على لفظ ) الباء(في النص زیدت 

) البــاء: (، فــاجتمع مؤكــدان لهــا همــا)ذلــك(ومفعــول ) مســتترا" هــو"ضــمیر المفــرد (وفاعلــه ) كــبر (
  ).عین(الزائدة، و
  :المنفیة) كان(في سیاق -٢

  ):ع(مواضع، منها قوله ) ثالثة(وردت في 
  .)٢()إن هذا األمر مل يكن نصره وال خذالنه بكثرة وال بقلة(

المنصــوب محـال، فأكــدت مضــمون ) كثـرة(و وهــ) كـان(علـى خبــر ) البــاء(فـي الــنص زیـدت 
  ).كثرة(وخبره ) نصر(واسمه ) یكن(والفعل ) لم(الجملة المؤلفة من 

  :النافية) ال(زيادة  -د
  ):ع(موضع، منها قوله  )٣()واحد وخمسین ومائة(وردت في 

  .)٤()فهم أسراء إميان مل يفكهم من ربقته زيغ وال عدول وال ونى(-١

  .)٥()وال إسراعه… نه وال سقطته وال بطؤهفانه ممن ال خياف وه(-٢
فــــي خمســــة مواضــــع، لتوكیــــد مضــــمون الجملــــة المنفیــــة، فمــــا بعــــدها ) ال(فیمــــا مــــر زیــــدت 

والمعطـوف ) زیـغ: (على اسم قبلها فالمعطوف علیه في الـنص األول هـو) الواو(معطوف بوساطة 
) ســقطة: (طــوف هــووالمع) وهــن: (والمعطــوف علیــه فــي الــنص الثــاني هــو). ونــى(و) عــدول: (هــو

                                                
  . ٤: ٢٨٨: ١شرح النهج : وینظر). هو الذي یعیب غیره. (٨-٧: ٥٩: ٩شرح النهج  )١(
فــي الشــخوص لقتــال " رض"وقــد استشــاره عمــر " رض"یخاطــب عمــر بــن الخطــاب . (٤: ٩٥: ٩شــرح الــنهج  )٢(

  .٨: ١٣١: ١٧/ ٩-٨: ٢٦٨: ٩شرح النهج : وینظر). الفرس بنفسه
  ).٢٤م: (ینظر )٣(
م یفكهـم عمـا لـ: مؤنـث الربـق وهـو حبـل ذو عـرى، أي: الربقـة") ع"هم المالئكة . (٧-٦: ٤٢٥: ٦شرح النهج  )٤(

  .یربطهم باالیمان
  ").رض"یخاطب أحد أمراء جیشه في حق مالك األشتر . (٥-٤: ٩٨: ١٥شرح النهج  )٥(



  

  

٣٧٠

لــــم یخلــــق مــــا خلقــــه لتجدیــــد (وفــــي كــــال الموضــــعین أكــــد مضـــمون الجملتــــین ). إســــراع(و) بطـــؤ(و
  ).ال یخاف وهنه(و) السلطان

  



  ٣٧٥

  خامتة ونتائج
مــن عــرض الشــواهد الالزمــة الخاصــة بالجملــة الخبریــة بقســمیها االســمیة والفعلیــة وتحلیلهــا 
وتوجیه النصوص النظریة في ضوئها وجـدت ان مـا وضـعه النحـاة مـن قواعـد خاصـة بهـذه الجملـة 

لتلــك النصـوص، وجــاءت بعــض الشـواهد التطبیقیــة ناقضــة لــبعض  -فـي االغلــب–قـد جــاء مطابقــا 
  :لقواعد النظریة موجهة وبانیة لها في اطار جدید، واجمال هذین االمرین في النتائج اآلتیةتلك ا

ان الجملــة الخبریــة هــي االكثــر دورانــا فــي الكــالم العربــي موازنــة مــع الجملــة االنشــائیة -١
  .فیه، وهذا ما اقره عبد القاهري الجرجاني

رفیهـــا واســـتیفاء كـــل منهمـــا تنـــوع صـــور الجملـــة الخبریـــة االســـمیة مـــن ناحیـــة تعریـــف ط-٢
ومــن ناحیــة تعریــف المبتــدأ وتنكیـر الخبــر وافــراده او مجیئــه جملــة اســمیة او فعلیــة . النـواع المعرفــة

او شبه جملة ومن ناحیـة تنكیـر المبتـدأ بمـا یفیـد وتنـوع خبـره، والتقـدیم والتـأخیر والـذكر او الحـذف، 
  :ولم ترد هذه الجملة في صورتین هما

  .رتان محضتانمجيء طرفاها نك-أ
  .مجيء الخبر ظرف زمان مخبرا به عن الجثة-ب

افراد طرفي الجملة االسمیة هو االكثر ورودا في الكالم في مقابل مجـيء الخبـر جملـة -٣  
او شـــبه جملـــة، ومبعـــث هـــذه الغلبـــة فـــي اغلـــب الظـــن هـــو االیجـــاز واالختصـــار فـــي التعبیـــر لفظـــا 

  .ومعنى
یكـون جملـة فعلیـة فعلهـا بصـیغة المضـارع یلیـه  اذا جاء الخبر جملـة فاالغلـب فیـه ان-٤

مجـيء فعلهــا بصـیغة الماضــي واالقـل حــاال لهــذه الجملـة ان تكــون اسـمیة ثــم شـرطیة، ومبعــث هــذا 
التــدرج نــزوال هــو ان المــتكلم اذا اراد الخــروج بــالمعنى عــن الثبــوت عنــد اســتخدامه الجملــة االســمیة 

یـة دالـة علـى التجـدد واالسـتمرار مسـتخدما لــذلك فـي االخبـار فانـه یشـرع الـى جعـل خبرهـا جملـة فعل
الفعـل المضـارع، واذا اراد االخبـار بهـذه الجملــة عمـا هـو كثیـر الثبـات شــرع الـى جعـل خبرهـا جملــة 
اسمیة او فعلیة ماضویة، اما اذا اراد االخبار بهذه الجملـة جـاعال خبـر المبتـدأ متوقفـا فـي حصـوله 

لشرطیة عـن هـذا المبتـدأ، ومبعـث هـذه االسـتخدامات هـو على وقوع شيء اخر فانه یخبر بالجملة ا
  .طبیعة الكالم وظروفه

بنســـبة قلیلـــة  -موازنــة–االغلــب فـــي الخبــر شـــبه الجملــة ان یكـــون جـــارا ومجــرورا یلیـــه -٥
ظـرف الزمـان،  -موازنـة مـع الجمیـع–، ثـم االقـل اسـتخداما )مع(ظرف المكان ثم ظرف المصاحبة 
هو كثرة االتساع بالجار والمجرور وداللتـه موازنـة مـع االتسـاع  ومبعث هذا التدرج في اغلب الظن

  .بالظرف عموما، واقتصار االخبار بظرف الزمان على اسم المعنى فقط
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االغلب في المبتـدأ ان یـاتي اسـما صـریحا ثـم ضـمیرا، واالقـل ان یـاتي مـؤوال بالمصـدر -٦
  .واذا جاء كذلك فاالغلب ان یكون مؤخرا

ددا ممـا یسـند رأي ابـن السـراج فـي ذلـك، فـي حـین ورد الخبـر متعـددا لم یرد المبتدأ متعـ-٧
  .الى اكثر من ثمانیة اخبار للمبتدأ الواحد وال خالف في ذلك

یاتي الخبر مفردا مقدما على المبتدأ مما یسند قـول البصـریین فـي جـواز ذلـك، ولـم یـرد -٨
  .واز ذلكالخبر جملة مقدما على المبتدأ مما یسند قول الكوفیین في عدم ج

فیجــب اعمالهــا مخففــة ) ان(یبطــل عمــل الحــروف المشــبهة بالفعــل اذا خففــت نونهــا اال -٩
ألنهـا قـد تقـع مـع معمولیهـا فـي مواضـع یجـب ان تـؤول فیهـا بـالمفرد  -على رأى من اوجـب ذلـك –

  .مثل الفاعل ونائبه وال یتحقق تأویلها بالمفرد اال اذا اعملت، وبهذا قال ابن السراج عموما
  .الكافة عن العمل) ما(مقترنة بـ) لكن(لم ترد -١٠
معنـى التقریــب ) كـأن(فـي تركیـب خـاص تفیــد فیـه ) كـأن(تـدخل البـاء زائـدة علـى اســم -١١

  .زیادة على افادتها معنى التشبیه، والى جواز زیادتها هنا ذهب السیوطي
سـه كمـا قـال اذا وقع الجار والمجرور او الظرف خبرا عن المبتـدأ فكـل منهمـا قـائم برأ-١٢

ابن السراج وابو علي الفارسي، واذا كان كل منهمـا متعلقـا بمحـذوف فهـذا المحـذوف هـو اسـم مفـرد 
  .ولیس جملة، وال یجب حذفه بل یغلب جوازا -كما جاء في النهج–

یغلــب علــى االخبــار بالجملــة الفعلیــة ان یكــون فعلهــا بصــیغة المضــارع ویلیــه بنســبة -١٣
بعــث هــذه الغلبــة علــى االرجــح هــو فائــدة كــل مــن الجملتــین حســب اقــل كونــه بصــیغة الماضــي، وم

ومـن ناحیـة صـورة هـذه الجملـة فیغلـب . فعلها فاالغلب هو ان یخبر بها عن معنى متجدد ومستمر
االخبــار بــذات الفعـــل المتعــدي بنفســه الـــى مفعــول واحــــد، تلیهــا ذات الفعــل الـــالزم، ثــم ذات الفعـــل 

م ذات الفعل المتعدي بنفسه الى مفعولین لـیس اصـلهما مبتـدأ المتعدي بوساطة الى مفعول واحد، ث
وخبرا، ثم الـى المفعـولین اللـذین اصـلهما مبتـدأ وخبـر، ثـم ذات الفعـل المتعـدي الـى مفعـولین اولهمـا 
بنفســه وثانیهمــا بوســاطة، ثــم یلیهــا بنســبة اقــل ذات الفعــل المتعــدي الــى ثالثــة مفاعیــل، ثــم الجملــة 

  .ة الى كل من مفعولیهذات الفعل المتعدي بوساط
) فعــل(امــا تســمیة صــیغة . ان ســیاق الكــالم هــو الــذي یحــدد زمــن الفعــل فــي الجملــة-١٤

بالمضـارع فتســمیة شـكلیة اعتمـدت االولــى الـزمن والثانیــة اعـراب الفعــل، ) یفعــل(بالماضـي وصـیغة 
  .وقد نبه اغلب النحاة المحدثون على هذا التناقض بین التسمیة والمسمى

وقـد -غالبـا ) البـاء(ي الفعـل الـالزم ان یتعـدى بـالهمزة ثـم بحـرف الجـر وهـو االغلب ف-١٥
ـــه، ثـــم بتضـــعیف عـــین ) فـــي(او ) عـــن(او ) مـــن(او ) علـــى(یـــاتي الحـــرف  ـــه الـــى مفعول معـــدیا فعل

ـــه بنـــزع  -بنســـبة اقـــل موازنـــة مـــع مـــا ســـبق–ثـــم  -الفعـــل، ثـــم بزیـــادة الهمـــزة والســـین والتـــاء فـــي اول
وقـد یعـدى . ولم یرد التضمین وساطة لتعدیـة فعـل قاصـر الـى مفعولـهالخافض، ثم بالف المفاعلة، 



  ٣٧٧

الفعل القاصر الى مفعولین بوساطة الـى كـل مـنهم،ا فالوسـاطتان همـا الهمـزة لـالول ونـزع الخـافض 
  .للثاني

غیــر مســبوقین بــذي خبــر فــالجواب المــذكور بعــدهما ) لــوال(او ) لــو(اذا اجتمــع قســم و-١٦
  .ستراباذي، ال للشرط كما ذهب الدكتور عباس حسنللقسم كما قال رضي الدین اال

  .قد ینوب الظرف عن الفاعل مع وجود الجار والمجرور-١٧
) لــیس(لــذا ســمي هــذا البــاب بــه، یلیــه الفعــل ) كــان(اكثـر االفعــال الناقصــة ورودا هــو -١٨

مـا (فــ )عـاد وبـات(فــ) مـازال(فـ) صار(، یلیه الفعل )صار(واغلب ما یاتي بمعنى ) اصبح(ثم الفعل 
، وقـد اخـذت بـالرأي القائـل )مـا فتـىء(الفعـل  -فـي الـنهج–، ولـم یـرد )ما دام وامسـى(فـ) ظل(فـ) برح

، فشــروع النحــاة ببیــان معنــى كــل منهــا قــد نــتج فــي اغلــب الظــن )لــیس(بتضــمنها معنــى الحــدث اال 
  .عن تضمنها معنى الحدث

المصـدریة، ) ان(ارع بــوهـو جملـة فعلیـة فعلهـا بصـیغة المضـ) كـاد(یجوز اقتران خبـر -١٩
  .ولیس هذا االمر مقتصرا على الشعر كما قال سیبویه

نافیـــة لمضـــمون الجملـــة الفعلیـــة بنســـبة اكبـــر موازنـــة مـــع نفیهـــا لمضـــمون ) مـــا(تـــاتي -٢٠
وهــي –بنفسـها مــع الجملـة الفعلیـة ) مـا(الجملـة االسـمیة، وقـد یكــون مبعـث هـذه الغلبـة هــو اسـتقالل 

وتــدخل علـى الفعــل الماضـي بنســبة . مــع الجملـة االسـمیة) لـیس( وحملهـا علــى -غیـر مختصـة بهــا
اكبـر موازنــة مــع دخولهــا علــى الفعــل المضــارع، ومبعــث هــذه الغلبــة هــو طبیعــة االخبــار فــي اغلــب 

  .الظن
ـــة الفعلیـــة بنســـبة اكبـــر موازنـــة مـــع نفیهـــا لمضـــمون ) ال(تـــاتي -٢١ نافیـــة لمضـــمون الجمل

وهـي غیـر –ن عـن اسـتقاللها بنفسـها مـع الجملـة الفعلیـة الجملة االسمیة، وهـذا نـاتج فـي اغلـب الظـ
وان دخولهــا علــى الجملــة الفعلیــة . مــع الجملــة االســمیة -غالبــا–) ان(وحملهــا علــى  -مختصــة بهــا

  .یكثر مع الفعل المضارع ویقل مع الفعل الماضي وكما قال االستاذ ابراهیم مصطفى
  .ابن درستویه في منع ذلكعلى اسمها، مما ینقض قول ) لیس(جواز تقدیم خبر -٢٢
مفردا فاألغلب ان یقترن بالباء الزائدة ویكثـر كونـه مشـتقا موازنـة ) لیس(اذا جاء خبر -٢٣

فلم یـرد فـي الـنهج مفـردا اال وهـو مقتـرن بهـذه البـاء ممـا یغلـب كونـه ) ما(مع كونه جامدا، اما خبر 
مشــابه لمــا فــي القــران الكــریم  اصــال فیــه، ویكثــر كونــه مشــتقا موازنــة مــع كونــه جامــدا، وهــذا االمــر

واالقــل فــي . فخبــر هــاتین االداتــین علــى هــذه الحــال كمــا قــال الــدكتور احمــد عبــد الســتار الجــواري
  .خبر كل منهما ان یقترن بهذه الباء وهو ظرف مكان

، وهــذا )لمـا(او ) لـن(بنسـبة اكبـر موازنــة مـع نفیهـا بـــ) لــم(تـاتي الجملـة الفعلیــة منفیـة بــ-٢٤
  .ب الظن عن طبیعة االخبارناتج في اغل
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بالفعــل المضــارع مــن بــین االســباب التــي ) لــن(و) لمــا(و) لــم(ان اختصــاص كــل مــن -٢٥
  .جعلته معربا، كاختصاص االسم ببعض االدوات وهو معرب

ـــة الواقعـــة خبـــرا عـــن مبتـــدأ فـــي ســـیاق الجملـــة االســـمیة المنفیـــة منفیـــة هـــي -٢٦ ان الجمل
ي الن المســند الیــه فیهــا هــو المبتــدأ نفســه او المســند الیــه فــي االخــرى وان لــم تســلط علیهــا اداة النفــ

الجملة االسـمیة، وبمـا ان اداة النفـي تسـلط لنفـي حكـم المسـند عـن المسـند الیـه فـي الجملـة االسـمیة 
  .لذا فهي تبطل حكم المسند نفسه اصال

ـــة الخبریـــة بنوعیهـــا بمـــا یخـــتص بـــه، فقـــد جـــاءت الجملـــة االســـمیة -٢٧ یكثـــر توكیـــد الجمل
فــي اكثــر ) قــد(فــي اكثــر مواضــع توكیــدها، وجــاءت الجملــة الفعلیــة مؤكــدة بـــ) أن(او ) إن(ؤكــدة بـــم

  .مواضع توكیدها
كمــا –الشـرطیة، فـي حــین منـع النحـاة ) لــو(فـي سـیاق ) قــد(یـاتي فعـل الشــرط مقترنـا بــ-٢٨

) قـــد(جـــواز ذلـــك وجعلـــوا خلــو فعـــل الشـــرط مـــن  -ذكــر الشـــیخ خالـــد  االزهـــري فـــي شــرح التصـــریح
داللــة علــى المســتقبل زیــادة علــى ) لــو(ابطا مــن ضــوابط جملــة الشــرط، وبهــذا التركیــب تكتســب ضــ

  .داللتها على الشرط في الماضي
كمـا –قد یجتمع قسم وشرط غیر مسبوقین بذي خبر ویكون الجـواب للشـرط ال للقسـم -٢٩

باقتصـاره علـى مما یجوز هذا التركیب في النثر كجوازه فـي الشـعر، ویـنقض القـول  -ورد في النهج
  .الشعر

وقـد –هـو فـي حقیقتـه قصـر علـى البـدل ) نفـي(المسـبوقة بــ) اال(ان مجيء البـدل بعـد -٣٠
یؤكد مضمون الجملة، ولیس هو من االستثناء في شيء، وقد تناولـه النحـاة فـي ضـمن  -اخذت به

او الفعــل االســتثناء مــع مــا اســموه اســتثناءا مفرغــا وهــو فــي حقیقتــه قصــر یــتم بــین المبتــدأ والخبــر 
كمـــا قـــال الـــدكتور مهـــدي المخزومـــي، وكأنهـــا ان ) اال(والفاعـــل او الفاعـــل والمفعـــول بســـبب وجـــود 
  .توسطت كالما  فهي استثنائیة في االغلب

زائدة للتوكید في سیاق كالم موجب كما تاتي كذلك في سـیاق كـالم منفـي ) من(تاتي -٣١
  .ي بعض نصوص النهجاو استفهامي، وهذا مذهب الكوفیین، ویسنده ما جاء ف

ان الرحلة مع نص نهج البالغة وشرحه ومـا اكتنفـه مـن شـواهد جمـة واالطـالع علـى -٣٢
مــا اكتنفــه الجانــب النظـــري فــي البحــث مــن مصـــنفات جلیلــة وكتــب قیمــة فـــي اللغــة بعامــة والنحـــو 
بخاصــة، والتــدبر فیمــا وضــعه النحــاة مــن كــم هائــل مــن القواعــد ومــا تفرعــت الیــه كــل قاعــدة ومــدى 

ـــة الواســـعة التـــي حاولـــت االحاطـــة  بكـــل مـــا تحتملـــه القاعـــدة مـــن تفرعـــات  -مـــا اســـتطاعت–العقیل
وتشــعبات، لهــو بحــق نتیجــة كبیــرة اغنتنــي وافــدت منهــا أیمــا فائــدة، واهللا اســأل ان امكــن غیــري مــن 

  .االفادة منها، انه ولي التوفیق
  .إهـ
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  ملحقات فصول البحث االربعة
  
  
  
  
  
  
  

  ملحقات الفصل االول



  ٣٨٠

  :الخبر نكرة أو نكرة مخصصة+ المبتدأ معرفة): ١م(
٣: ٢٧٢: ١/ ٤: ٢٦٧: ١/ ٥-٣: ٢٥١: ١/ ٥: ١٨٢: ١/ ١٠، ٤: ١٣٦: ١/  ٩-٨: ٨٣: ١ /

٦-٥: ١٢: ٤/ ٥: ١٥٢: ٣/ ٨-٧: ٢٨٤: ٢/ ١٠: ١٨٩: ٢/ ٤: ١٧٥: ٢/ ١: ٣١٣: ١/ ١٠: ٢٨٣: ١ /
٣٩٢: ٦/ ٨: ٣٨٧: ٦/ ١٥-١٤: ٣٨١: ٦/ ٣، ١: ٣٧٣: ٦/ ٢٠: ٢٧٦: ٦/ ٤: ٢٣٨: ٦/ ١٣: ١٤٥: ٥ :
١٤: ٢٢١: ٧/ ١٨: ٢٠٠: ٧/ ٩-٨: ١١٧: ٧/ ٦-٥: ١٠٥: ٧/ ٥: ٤١٩: ٦/ ١٥-١٤: ٤١٠: ٦/ ٦-

١٠: ٢٧٥: ٨ /٦: ٢٤٤: ٨/ ١٠-٩: ١٠٣: ٨/ ١٢-١١: ٢٩٧: ٧/ ٩: ٢٨٨: ٧/ ٧-٥: ٢٢٧: ٧/ ١٥-
٧: ١٣٨: ٩/ ١٢: ١٣٧: ٩/ ١: ١١٧ :٩/ ١١: ١١٦: ٩/ ١٣: ١٠٤: ٩/ ٦: ٩٥: ٩/ ٥: ٧٢: ٩/ ١١-
١١٦: ١٠/ ٩: ٦٧: ١٠/ ٧: ٣٣: ١٠/ ١٠: ٢٦١: ٩/ ٤: ٢٣٧: ٩/ ٣: ٢٢٢: ٩/ ١٦: ١٧٩: ٩/ ٨ :

١٠/ ٦: ١٧٠: ١٠/ ١٣-١٢: ١٦٣: ١٠/ ١٢: ١٤٩: ١٠/ ١٦: ١٤٨: ١٠/ ٣-٢: ١٣٣: ١٠/ ١٤ :
١٦٣: ١٠/ ١٢: ١٤٩: ١٠/ ١٦: ١٤٨: ١٠/ ٣-٢: ١٣٣: ١٠/ ٤: ٢٩: ١١/ ٤: ٢٦١: ١٠ /٥: ١٧٦ :
١٧: ١٥٠: ١١/ ١١: ١٠١: ١١/ ٤: ٢٩: ١١/ ٤: ٢٦١: ١٠/ ٥: ١٧٦: ١٠/ ٦: ١٧٠: ١٠/ ١٣-١٢-
١١: ١١٥: ١٣/ ٩-٨: ٦٦: ١٣/ ٩-٦: ١٢: ١٣/ ٦-٥: ٥: ١٣/ ٥: ٢٦١: ١١/ ٤: ٢٥٧: ١١/ ١٨-
٣: ٤٤: ١٤/ ٣: ٣٣: ١٤/ ٥: ٣٢: ١٤/ ٣: ٣٠٧: ١٣/ ١٩-١٨: ١٧١: ١٣/ ١٠-٩: ١١٦: ١٣/ ١٢-
٧٠: ١٦/ ٥: ١٨٢: ١٥/ ١٨-١٧: ١٦٣: ١٥/ ٧-٦: ١٤٣: ١٥/ ٤-٣: ١٠٤: ١٥/ ٥: ٩٨: ١٥/ ٤ :

٣٦: ١٧/ ٤: ١٩: ١٧/ ٦: ٢٠٥: ١٦/ ٤: ١٥٣: ٦/ ١٨-١٧: ٩٦: ١٦/ ١٤– ١٣: ٨٥: ١٦/ ١٣-١٢ :
٧: ١٤١: ١٧/ ٢: ١١١: ١٧/ ١٦-١٥: ١٠٧: ١٧/ ٢: ٨٦: ١٧/ ١١: ٨٣: ١٧/ ٥، ٣: ٤٢: ١٧/ ٧ /

٦: ٦٨: ١٨/ ٧: ٦٦: ١٨/ ١١: ٤٢: ١٨/ ٦: ٢٢: ١٨/ ٧: ٢٥٠: ١٧/ ١٢: ٢٤٦: ١٧/ ٥: ١٤٧: ١٧ /
٢: ١٨٠: ١٨/ ٢: ١٥١: ١٨/ ٢: ١٤٩: ١٨/ ٢: ١٣٩: ١٨/ ٢: ٩٣: ١٨/ ٢: ٩٠: ١٨/ ٣: ٨٧: ١٨ /
٢١١: ١٨/ ٢: ٢١٠: ١٨/ ٢: ١٩٨: ١٨/ ٢: ١٩٦: ١٨/ ٢: ١٩٣: ١٨/ ٢: ١٩٠: ١٨/ ٢: ١٨١: ١٨ :
٧-٦: ٣١: ١٩/ ٢: ٣٩٤: ١٨/ ١٥، ١٣: ٣٤٦: ١٨/ ٢: ٣١٢: ١٨/ ٢: ٢٨٣: ١٨/ ٨: ٢٢٤: ١٨/ ٢ /

٢: ١٧٥: ١٩/ ٢: ١٥٧: ١٩/ ٢: ١٠٢: ١٩/ ٢: ٨١: ١٩/ ٢: ٧٤: ١٩/ ٢: ٧٢: ١٩/ ٣: ٥٨: ١٩ /
٢٥٣: ١٩/ ٦: ٢٤٥: ١٩/ ٢: ٢٤١: ١٩/ ٢: ٢٣٩: ١٩/ ٢: ٢١٤: ١٩/ ٢: ٢٠٩: ١٩/ ٢: ٢٠٧: ١٩ :
٢٠/ ٢: ٦١: ٢٠/ ٨: ٥٤: ٢٠/ ٤-٢: ٣٧٢: ١٩/ ٤-٢: ٣٢٥: ١٩/ ٢: ٣١٦: ١٩/ ٢: ٢٨٣: ١٩/ ٢ :

٣: ٢٣٠: ٢٠/ ٣: ١٧٧: ٢٠/ ٤: ٩٦: ٢٠/ ٤-٣: ٨٥: ٢٠/ ٣: ٦٩.  
  

  الخبر معرفة+ المبتدأ معرفة): ٢م(
٢٩٨: ٢/ ١٢: ١٨٥: ٢/ ٥-٤: ٩١: ٢/ ١١، ٤-٣: ٧٤: ٢/ ١٩: ١٣٨: ١/ ١٦-١٥: ٧٢: ١ :

٦/ ١٩-١٨: ٣٥٣: ٦/ ٣: ٢٣٠: ٦/ ٧: ١٤٦: ٦/ ١٠: ١٣٨: ٦/ ٧-٦: ١٢٧: ٦/ ٧: ٢١٦: ٣/ ٥-٣ :
١٤-١٣، ١١-١٠: ٦٢: ٧/ ١٢: ٢٣: ٧/ ١٠-٩: ٣٩٨: ٦/ ٧-٦: ٣٨٧: ٦/ ٤، ٢: ٣٧٣: ٦/ ٣: ٣٦٤ /

٩/ ٥: ٣٠١: ٨/ ٩: ٢٩٦: ٨/ ٢-١: ١١٣: ٨/ ١٦: ٢٩١: ٧/ ١٨، ٦: ٢٠٠: ٧/ ١٢-١١: ١٧١: ٧ :
٢٢٩: ٩/ ٩: ٢٠٩: ٩/ ١٤: ١٨١: ٩/ ١١، ٤-٣: ١١٦: ٩/ ١٣: ١٠٦: ٩/ ٦، ٤: ٩٥: ٩/ ٨: ٩١: 
١٠/ ١١-١٠: ١١٦: ١٠/ ٧: ٣٠: ١٠/ ٢: ١٩: ١٠/ ٧: ٢٨٨: ٩/ ٤: ٢٥٢: ٩/ ٦: ٢٤١: ٩/ ١٨ :  

  ١ف



  ٣٨١

١٩: ٣٩: ١١/ ١٦: ٣٨: ١١/ ١٢-١١، ٨: ٢٠٣: ١٠/ ٩: ١٤٨: ١٠/ ١٢: ١٣٢: ١٠/ ٧-٦: ١٢٣ /
١٤: ١١٥: ١٣/ ٨، ٢: ٨٩: ١٣/ ٩-٨: ١٨: ١٣/ ١١: ٢٣٨: ١١/ ١٠: ١٤٧: ١١/ ٩، ٤: ٨٨: ١١ /
٣: ٣٢: ١٤/ ٤-٣: ٣١٧: ١٣/ ١٦: ٢١٣: ١٣/ ١٢: ١٩٧: ١٣/ ٢: ١٤٧: ١٣/ ١٣، ١٠: ١٢٧: ١٣ /
٧: ١٥٦: ١٦/ ١٠، ٧-٥: ١١٣: ١٦/ ٧: ٩٧: ١٦/  ١٧: ١٦٣: ١٥/ ٧-٦: ١٤٣: ١٥/ ٧: ٨٩: ١٥-
١٨/ ٢: ١٨٣: ١٨/ ١٤: ١٤١: ١٧/ ٩-٨: ٥٢: ١٧/ ١٦: ٤٨: ١٧/ ٢: ٢٩٣: ١٦/ ٣: ٢٨٧: ١٦/ ٨ :

٣: ٣٣٢: ١٨/ ٦: ٣٢٢: ١٨/ ٥-٤: ٢٢٩: ١٨/ ٢: ٢٢١: ١٨/ ٢: ٢١٣: ١٨/ ٢: ٢٠٤: ١٨/ ٢: ١٩٣ /
٥٨: ١٩/ ٣-٢: ٣١: ١٩/ ٩-٨: ٧: ١٩/ ٢: ٤٠٧: ١٨/ ٢: ٣٨٦: ١٨/ ٢: ٣٤٠: ١٨/ ٢: ٣٣٩: ١٨ :
٣: ١٧٩: ٢٠/ ٩-٨: ٣٠٥: ١٩/ ٦-٤: ١٦٢: ١٩/ ٢: ٨٥: ١٩/ ٣.  
  

  :الخبر مؤول+ المبتدأ معرفة): ٣م(
١٨/ ٣: ٢٥٠: ١٨/ ٤: ٢٤٨: ١٨/ ٤: ١٧٣: ١٨/ ١٣: ٢٥٠: ١٧/ ٤: ١٤١: ١٧/ ٩: ٧٢: ٩ :

٣: ٢٢٧: ٢٠/ ٣-٢: ٢٧١.  
  

  :الخبر جملة فعلیة+ المبتدأ معرفة): ٤م(
٦/ ١٨: ٤٠٧: ٦/ ٥: ٣٣٢: ٣/ ٦: ١٨٩: ٢/ ٤: ١٢٦: ٢/ ٤-٣: ١١١: ٢/ ١٠: ٢٨٨: ١ :

٧/ ٩: ٢٠١: ٧/ ١٩، ١٦: ٢٠٠: ٧/ ١٢: ١٧٦: ٧/ ٢: ١١٠: ٧/ ١٦-١٥: ٧٠: ٧/ ١١-١٠: ٤٣٨ :
: ٨/ ٤: ٢٦٣: ٨)/ ٥: ٥٥: ١٠: وهـــي مكـــررة ینظـــر ٥: ١١٣: ٨/ (٨: ١٠٩: ٨/ ٩-٨: ٢٩١: ٧/ ٧: ٢١٨
١٠/ ٧: ٣٠٥: ٩/ ٥: ٢٩١: ٩/ ١٦: ١٧٥: ٩/ ٣: ١٦٤: ٩/ ٥: ٧٢: ٩/ ١٣: ٢٨٧: ٨/ ٨: ٢٧٥ :
١٨: ١٣/ ٦-٥: ١٠: ١٣/ ٥: ٥: ١٣/ ١٨، ٢: ١٥١: ١١/ ١٠: ٣٩: ١١/ ٦، ٤: ٣٢: ١١/ ٨: ٢٠٢ :

١٤/ ٤-٣: ٣٠٧: ١٣/ ٧: ٢٩٦: ١٣/ ٢: ١٩٧: ١٣/ ٧: ١١٥: ١٣/ ٨: ٩١: ١٣/ ٥-٤: ٧٦: ١٣/ ٦ :
١٦/ ١٧: ١٦٧: ١٦/ ١٤: ١١٣: ١٦/ ١٥: ٨٧: ١٦/ ١١: ١٨٢: ١٥/ ١٨: ١٦٣: ١٥/ ١١-١٠: ٢٧ :

٢: ٢١٨: ١٨/ ٢: ١٣١: ١٨/ ٨: ٧٤: ١٨/ ٥: ٥٤: ١٨/ ١٧-١٦: ٩٠: ١٧/ ٨: ٣٦: ١٧/ ٧: ٢٩٣ /
٢: ٣٩١: ١٨/ ٤: ٣٥٧: ١٨/ ١١-١٠: ٣٤٦: ١٨/ ٢: ٣٢١: ١٨/ ٣: ٣١٩: ١٨/ ٦-٥: ٣١٥: ١٨ /
١٩٢: ١٩/ ٤-٣: ١٦٥: ١٩/ ٤-٣: ١٦٠: ١٩/ ٢: ٣٦: ١٩/ ٤: ٣١: ١٩/ ٤: ٢٤: ١٩/ ٢: ٤١٢: ١٨ :
٣: ٨٥: ٢٠/ ٢: ٥٢: ٢٠/ ٣: ٥١: ٢٠/ ٣-٢: ٣٧٢: ١٩/ ٢: ٢٨٤: ١٩/ ٢: ٢٥٤: ١٩/ ٧.  
  

  :الخبر جار ومجرور+ المبتدأ معرفة): ٥م(
٥: ١٧٤: ٢/ ١٣-١٢: ٢٨٣: ١/ ١٤: ٢٧٣: ١/ ٦: ٢١٣: ١/ ٨: ١٦٢: ١/ ٣-٢: ١٣٦: ١ /

٣٦٣: ٦/ ٤-٣: ٣٥٤: ٦/ ١: ٢٧٠: ٦/ ١٣-١٢: ١٩٦: ٦/ ٥: ٢٤٤: ٣/ ٣: ٢٠٤: ٢/ ٣: ١٧٥: ٢ :
٧/ ٦: ١٨٣: ٧/ ٦: ١٠٥: ٧/ ٣: ٧٠ :٧/ ٥: ٦٥: ٧/ ٥: ٤٥: ٧/ ١٥: ٣١: ٧/ ٣: ٤٢٤: ٦/ ١٧، ١٢ :

١٤: ١٠٤: ٩/ ٦-٥: ٩٥: ٩/ ٥-٤: ١١٢: ٨/ ٤: ٣٠٤: ٧/ ١٠: ٢٨٥: ٧/ ٦: ٢٢٧: ٧/ ٣-٢: ١٨٧ /
٥: ٢٣٧: ٩/ ٦: ٢٠٩: ٩/ ٧-٦: ١٨٩: ٩/ ١: ١٧٦: ٩/ ٣: ١٥٧: ٩/ ١٣: ١٥٢: ٩/ ١١: ١٣٧: ٩ /
٤-٣: ٢٩١: ٩ /٢: ٢٧٤: ٩/ ١٥: ٢٧٣: ٩/ ١١-١٠: ٢٧١: ٩/ ٣-٢: ٢٥٣: ٩/ ٨: ٢٤١: ٩ /  

  ١ف



  ٣٨٢

١٠/ ١٢-٨: ١٤٨: ١٠/ ٢-١: ١٣٣: ١٠/ ٦: ١١٦: ١٠/ ٧: ٥٥: ١٠/ ٦: ٣: ١٠/ ١١: ٣٠٥: ٩ :
١١٦: ١٣/ ١٣: ١١١: ١٣/ ٦: ٢٥٧: ١١/ ١٦: ١٧٦: ١١/ ٨: ١٥٢: ١١/ ١: ٣٩: ١١/ ١٠: ٢٠٣ :
١٨٢: ١٥/ ٥: ١٣٩: ١٥/ ٣: ٧٩: ١٥/ ٧: ٧٤: ١٤/ ٥: ٣٣: ١٤/ ٣: ٣٠٧: ١٣/ ١٩: ٢١٣: ١٣/ ١١ :
٥: ٢٤٦: ١٧/ ٧: ٢٢٥: ١٧/ ١٧: ٢٩٢: ١٦/ ٦: ٢٨٩: ١٦/ ٩: ١٧٧: ١٦/ ٢: ٨٣: ١٦/ ١٧-١٦، ٢ /

١٨/ ٣-٢: ١٧٥: ١٨/ ٣: ١٤٣: ١٨/ ١٧، ١٣، ١٠، ٧، ٤، ٢: ١٤٢: ١٨/ ٢: ١٢٨: ١٨/ ٧: ٦٦: ١٨ :
١٩/ ٥: ٥٢: ١٩/ ٢: ٥٠: ١٩/ ٢: ٣٩: ١٩/ ٤: ٣١: ١٩/ ٢: ٢٠٩: ١٨/ ٣: ٢٠١: ١٨/ ٢: ١٧٧ :
٢: ٣٢٢: ١٩/ ٣: ٣٠٣: ١٩/ ٢: ٢٥٢: ١٩/ ٣: ٢٤٥.  

  
  :الخبر ظرف+ المبتدأ معرفة): ٦م(
١٣/ ٥: ٢٠٥: ٩/ ٥: ٥: ٨/ ١: ٢٥٢: ٧/ ١٠: ٤٤: ٧/ ٧: ٣: ٥/ ٢: ١٧٥: ٢/ ٦: ٢٧٣: ١ :

٢: ٢٦٩: ١٨/ ٢: ٢٣٣: ١٨/ ٢: ١٥٩: ١٨/ ١٠: ١٤٧: ١٧/ ١٣-١٢: ٣٢: ١٧/ ٧-٥: ٩٥.  
  

  :رط والجوابخبره جملتا الش+ المبتدأ اسم شرط): ٧م(
٥-٤: ٧٤: ٢/ ٧-٥: ٣١٣: ١/ ١٣: ٣١٢: ١/ ١٢: ٢٧٣: ١/ ١٣: ٢٠٧: ١/ ٢-١: ٢٧٣: ١ /

١٤: ٣٩٥: ٦/ ٦-٥: ٣٨: ٦/ ٦: ١٩٩: ٦/ ٥-٤: ١٤٠: ٥/ ١١-١٠: ١١١: ٢/ ١٢، ٩-٧: ٩١: ٢-
١٧٤: ٧/ ٢: ١٣٨: ٩/ ٢٠: ٢٥١: ٧/ ٨-٥: ٢٢٨: ٧/ ١: ٢٢٧: ٧/ ٦-٥: ١٩٤: ٧/ ٦: ٨٤: ٧/ ١٥ :
٨: ١٧٦: ١٠/ ٥-٤: ١٩: ١٠/ ١: ٢٣٣: ٩/ ١٤-١٢: ٢٢٢: ٩ /٧: ٢٠٩: ٩/ ٦: ٢٠٣: ٩/ ١١-١٠ /
١٦/ ٥: ٦: ١٦/ ٦: ١٥٨: ١٥/ ٨-٧: ٤٧: ١٤/ ٨-٧: ١٠١: ١٣/ ١٠-٩: ١٧٦: ١١/ ٨: ٢٦١: ١٠ :
١٨/ ١٨: ٢٢٥: ١٧/ ١٤-١٣: ١٤١: ١٧/ ٧-٦: ٢٩٣: ١٦/ ١٥: ١١٣: ١٦/ ١: ٩٧: ١٦/ ٩: ٦٦ :
١٨/ ٢: ٣٨٢: ١٨/ ٤-٢: ٢٤٢: ١٨/ ١٨، ١٦-١٤، ١٢-١١، ٩-٨، ٦-٥: ١٤٢: ١٨/ ١٧-١٦: ٤١ :

٢٦٤: ١٩/ ٦-٢: ٥٢: ١٩/ ٣-٢: ٢٨: ١٩/ ٢: ٤٠٥: ١٨/ ٢: ٤٠٤: ١٨/ ٢: ٣٨٨: ١٨/ ٢: ٣٨٤ :
٣: ١٠٠: ٢٠/ ٣: ٩٨: ٢٠/ ٣: ٩٧: ٢٠/ ٣: ٦٨: ٢٠/ ٣: ٥: ٢٠/ ٨-٧: ٣٠٣: ١٩/ ١٠-٩، ٧-٢.  
  

  :صةخبره مفرد نكرة أو نكرة مخص)+ كل(المبتدأ ): ٨م(
٢٢٦: ٩/ ٥: ١٠٩: ٩/ ١١: ١٩٤: ٧/ ٣: ١٩٤: ٧/ ٩-٨: ٣٩٨: ٦/ ٩-٨، ٦-٤: ١٥٣: ٥ :

٢: ٣٦١: ١٩/ ٣-٢: ٣٣٥: ١٩/ ٩-٨: ٢٧١: ١٨/ ٦: ٦٩: ١٣/ ١٧: ١٥٠: ١١/ ٤: ٢١١: ١٠/ ٧-٦.  
  

  :خبره متعدد+ المبتدأ معرفة): ٩م(
٦/ ١: ٢٦٣-٢٠: ٢٦٢: ٦/ ٥: ١٥٢: ٣/ ٧-٥: ٢٨٣: ١/ ٣: ٢٦٧: ١/ ٩-٨: ١٣٦: ١ :

١٠: ١٣٣: ١٠/ ١٩-١٧: ٩٥: ١٠/ ٤: ١٨٢: ٩/ ٥: ١٨٨: ٧/ ٧: ٨٤: ٧/ ٤-٣: ٦٦: ٧/ ٦، ٤: ٣٨٧ /
٣-٢: ٢٥٧: ١٩/ ٨-٧: ١٢: ١٣/ ٤: ٢٠٣: ١٠/ ٣-١: ١٩٢: ١٠.  
  
  

   ١ف



  ٣٨٣

  :المبتدأ معرفة+ الخبر مفرد نكرة أو نكرة مخصصة): ١٠م(
١٨/ ٦: ٢٠٩: ٩ /١٥: ٢٢٦: ٧/ ١: ١٠٣-١٧: ١٠٢: ٧/ ٤: ٢٩٨: ١/ ١٣-١٢: ٩١: ١ :

٤: ٦٢: ٢٠/ ٢: ٣٤١: ١٩/ ٥-٤: ٢٤٥: ١٩/ ٤-٣: ٣٧٤.  
  

  :المبتدأ معرفة+ الخبر معرفة مشتق): ١١م(
١٨٤: ١٥/ ٦: ٦: ١٤/ ١٣: ٩١: ١١/ ١٢: ١١٢: ٨/ ٤: ١٠٢: ٧/ ٧: ٢٧٠: ٦/ ١٥: ٧٢: ١ :

٨٣: ١٩/ ٢: ٢٤٥: ١٨/ ٢: ١٥١: ١٨/ ٢: ١٣٩: ١٨/ ٣-٢: ١١٢: ١٨/ ٢: ٤٢: ١٧/ ٨: ٩٧: ١٦/ ٤ :
٣: ٩٠: ٢٠/ ٣: ٨٣: ٢٠/ ٤-٢ :٣٣٧: ١٩/ ٢.  
  

  :المبتدأ معرفة+ الخبر جار ومجرور): ١٢م(
٦/ ١٤، ١١، ٨، ٦: ١٧٤: ٢/ ٨: ٣١٢: ١١/ ٩-٨: ٢٧٣: ١/ ١: ١٣٩: ١/ ١٠: ٩١: ١ :

١٥: ٢٩١: ٧/ ١٠: ٢٥٠: ٧/ ٦-٥: ١٩٤: ٧/ ٤-٣: ٤٢٤: ٦/ ٣: ٣٥٠: ٦/ ١٤: ٢٤٩: ٦/ ١٤: ٢٤٦ /
٢٤١: ٩/ ٦: ١٨٩: ٩/ ١٤: ١٧٥: ٩/ ١٨-١٧، ١٦: ١٥٢: ٩/ ٣: ٤٧: ٩/ ٧: ٣٣: ٩/ ١١: ٢٨٧: ٨ :
٧-٦: ١٧٦: ١٠/ ٦-٥: ١٢٣: ١٠/ ١٥: ٨١: ١٠/ ١٦: ٣١: ١٠/ ١١-١٠: ٢٩٥: ٩/ ٢: ٢٦٨: ٩/ ٤ /

١٠١: ١٣/ ١: ٩١: ١٣/ ٨: ٥٦: ١٣/ ٤-٣: ٨٨: ١١/ ٧: ٨٤: ١١/ ١٩: ٣٩: ١١/ ٨-٧: ١٨٨: ١٠ :
٩: ٩٧: ١٦/ ٥: ١٨٣: ١٥/ ٩-٧: ١٨٢: ١٥/ ١٢، ٨: ١١٧: ١٥/ ٥-٢: ٢٨: ١٤/ ١٠: ١٥٢: ١٣/ ٣ /

١٨/ ١١: ١١٧: ١٧/ ١٣: ٨٩: ١٧/ ١٣-١١: ٤٨: ١٧/ ٤: ٤٢: ١٧/ ٥: ١٤: ١٧/ ٧-٦: ١٤٥: ١٦ :
٥-٣: ٣٠٦: ١٩/ ٢: ٢٨١: ١٩/ ٢: ٢٦٠: ١٩/ ٢: ٢٢٠: ١٩/ ٦: ٣١: ١٩/ ٢: ١٣٥.  

  
  :المبتدأ نكرة مخصصة+ الخبر جار ومجرور): ١٣م(
٣١: ٧/ ٨-٧: ٤٢٥: ٦/ ٤: ٣: ٤/ ١٧: ١٨٩: ٢/ ٦: ١٢٦: ٢/ ١: ١٣٩: ١/ ٦-٥ :٩١: ١ :

٩/ ١٥-١٤: ٢٧٣: ٩/ ١٢-١١: ٢٦٦: ٩/ ٤-٣: ١٨٢: ٩/ ١٨: ٢٠٠: ٧/ ١٤: ١٩٤: ٧/ ١٣-١٢ :
٣٣: ١٤/ ٦: ٢١٣: ١٣/ ١٣: ١٧٧: ١١/ ١٥-١٤: ١٥١: ١١/ ٧: ٦٥: ١١/ ١٤: ١٦٣: ١٠/ ٩: ٢٨٣ :

١٩/ ٢: ٣٨: ١٩/ ١٤: ١٦٣: ١٠/ ٢: ٣٦٩: ١٨/ ٣-٢: ٣٦٢: ١٨/ ٢: ٣٦١: ١٨/ ٦: ٤٩: ١٧/ ٥-٤ :
٢: ٣٣٨: ١٩/ ٦: ٣٠٦: ١٩/ ٥: ٢٨٥: ١٩/ ٢: ٢٨٢: ١٩/ ٢: ٢٦٦: ١٩/ ٢: ٢٥١: ١٩/ ٤: ١٩٢.  

  
  :المبتدأ نكرة+ الخبر جار ومجرور): ١٤م(
٧/ ٤: ٣٣: ٧/ ٥-٤: ٣٨٤: ٦/ ٦: ٣١٨: ٢/ ٦: ٢٩٨: ١/ ١٣: ٢٧٢: ١/ ٨-٧: ١٥١: ١ :

١١/ ٣: ١٤٩: ١٠/ ٧-٦: ٣٢٨: ٩/ ١٤: ٢٦١: ٩/ ٩: ١٠٩: ٩/ ٤: ٩١: ٩/ ٦: ٢٠٢: ٧/ ١٦: ١٨٩ :
١٨/ ١٦: ٩٦: ١٧/ ١: ١٨٢: ١٥/ ١٦: ١٨١: ١٥/ ١٧: ٨١: ١٣/ ١٦: ١٥٠: ١١/ ١٣-١٢: ٣٩ :

٢: ٣٦٣: ١٨/ ٢: ٣٣٢: ١٨/ ٢: ١٣٢.  
  

  ١ف



  ٣٨٤

  :الخبر مشتق نكرة او نكرة مخصصة+ المبتدأ محذوف): ١٥م(
٩/ ١٠-٩: ١١٦: ٩/ ١٧: ٢٥٠: ٧/ ١٠: ٧٠: ٧/ ١٦: ٢٥٢: ٦/ ١١ :١٥٣: ٥/ ١: ١١٤: ١ :

١٥: ٥٥: ١٣/ ٩، ٧: ٤٤: ١٣/ ٤: ٢٣٨: ١١/ ١١: ١٧٧: ١١/ ١٥: ٢٣٨: ٩/ ٩: ٢٣٢: ٩/ ٤: ١٦٤.  
  

  :الخبر جامد نكرة مخصصة+ المبتدأ محذوف): ١٦م(
: ٥/ ٣: ١٧: ١٩: وقــــــد تكـــــــررت، ینظـــــــر/ ٣: ٣٠٧: ٢/ ٦: ١١١: ٢/ ١٣: ٢٧٢: ١/ ٦: ٢١٣: ١

٧/ ٣: ١٩٤: ٧/ ٤: ١٨٨: ٧/ ١٦: ١٠٢: ٧/ ١٣: ٦٢: ٧/ ٦: ٣٤٨: ٦/ ١٠: ٢٤٦: ٦/ ١٥: ١٥٣ :
٩/ ٩، ٦: ١١٦: ٩/ ٤: ٢٤٤: ٨/ ١٤: ٢٧٧: ٧/ ١١-١٠، ٦-٥: ٢٥٠: ٧/ ٤: ٢٤٦: ٧/ ٧: ٢٢٨ :
١٣/ ٤: ٢٥٧: ١١/ ١٤: ٩١: ١١/ ٤: ١٣٣: ١٠/ ٣: ٣٢٨: ٩/ ١٩: ٢٧٨: ٩/ ١٦: ٢٠٠: ٩/ ٥: ١٣٢ :
٥: ٢٨٥: ١٩/ ٣: ١٩٩: ١٩/ ٣: ١٨١: ١٩/ ١١: ٣٢٥: ١٨/ ١: ٩٠: ١٦/ ١: ١٦٤: ١٥/ ١١: ١١٦.  

  
  :الخبر متعدد نكرة او نكرة مخصصة+ المبتدأ محذوف): ١٧م(
١٣٨: ٩/ ٥-٤: ٢٢٨: ٧/ ١٥: ٢٢٦: ٧/ ٦-٥: ١٨٣: ٧/ ١٤، ٨: ٢٨٣: ١/ ١٠-٨: ٧٨: ١ :

٣: ٦٢: ٢٠/ ٥: ٢٤٥: ١٩/ ٣: ٣٠٩: ١٣/ ١٧: ٢١٣: ١٣/ ٢-١: ٧٣: ١٣/ ٨-٥: ٦٤: ١٠/ ٦.  
   

  :والمبتدأ اسم صریح) لوال(حذف الخبر بعد ): ١٨م(
١٧/ ٩-٨: ١٤٥: ١٦/ ٣: ١٨٢: ١٥/ ٤-٣: ٢١١: ١٠/ ١٢-١١: ٢٨٥: ٧/ ٨-٧: ٢٠٢: ١ :

٧: ٦٢: ١٨/ ١٢: ٢٢٥.  
  

  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+ اسمها معرفة+ لكن): ١٩م(
٨-٧: ٧: ١١/ ١: ٢٨٤: ٩/ ٣: ٢٩٨: ٧/ ١١: ٢٧٧ :٧/ ١١-١٠: ٢٠٠: ١/ ٣-٢: ١٨٤: ١ /

٤٧: ١٤/ ٨: ١٥٧: ١٣/ ٥: ١٥٥: ١٣/ ٣: ١٥١: ١٣/ ١٠: ٩١: ١٣/ ٨-٧: ٨٨: ١١/ ١١: ٣٨: ١١ :
٤: ٢٢٥: ١٩/ ٧: ١٢: ١٧/ ١٢.  
  

  :مخففة النون) لكن): (٢٠م(
٥: ٧٦: ٩/ ٧: ٢٦٣: ٨/ ٥: ١٢٧: ٦/ ١١: ١٥٣: ٥/ ٥: ٣٢٢: ٢/ ١٢: ٧٥: ٢/ ٤: ٢٩٨: ١ /

٣: ٢٥٠: ١٨/ ٦: ٢٤٨: ١٨/ ١٥: ١٨١: ١٥/ ٨: ١١٧: ١٥/ ٤: ٢١١: ١٠.  
  

  :جملة فعلیة هاخبر + اسمها معرفة: كأن: ): ٢١م( 
٨/ ١٨-١٧: ٢٥١: ٧/ ٩-٨: ١٠٥: ٧/ ١٣: ٨٤: ٧/ ٧ :٨٠: ٧/ ٧: ٤١٣: ٦/ ٨: ٢٠٠: ١ :

١: ٨٠ :١٥/ ١٤-١٣: ١١٠: ١٣/ ٩: ٩٩: ١٣/ ٢: ١٧٧: ١١/ ٩-٨: ٣٠٥: ٩/ ١٠: ٨٨: ٩/ ٣: ٢١٥ /
١٨/ ٢: ١٤١: ١٨/ ١٠: ١٦٨: ١٦/ ١٤، ١٠-٩: ١٦٧: ١٦/ ١٦-١٥: ٦٧: ١٦/ ١٩-١٨: ٦٢: ١٦ :

٣: ٣١١.  



  ٣٨٥

  .إهـ

  ملحقات الفصل الثاني
  :الجملة الفعلیة ذات الفعل التام الالزم المبني للمعلوم بصیغة الماضي): ١م(
١/ ٣-٢ :١٨٤: ١/ ٩-٨: ١٦٢: ١/ ٨-٧، ٦-٣: ١٣٦: ١/ ١٠: ١١٦: ١/ ١٢-١١: ٩٦: ١ :

٣: ٢٥١: ١/ ٦-٣: ٢٢٨: ١/ ٩: ٢١٣: ١/ ١٢-٩: ٢٠٧: ١/ ١٧: ٢٠٣: ١/ ٨: ٢٠٠: ١/ ٤-٢: ١٩٧ /
٩١: ٢/ ١٥-١٤، ٩: ٧٤: ٢/ ١٥-١٤: ٢٠: ٢/ ٥: ٢٩٨: ١/ ١١-٩: ٢٨٣: ١/ ١٤-١٣: ٢٧٢: ١ :

٥-٣: ٢٨٤: ٢/ ٩-٨: ٢٠٤: ٢/ ١١، ٨: ١٨٩: ٢/ ٩-٧: ١٨٥: ٢/ ٥: ١٧٥: ٢/ ٦-٥: ١٢٦: ٢/ ١١ /
٦: ٤/ ٥-٤: ٣: ٤/ ١٠-٩: ٣٣٢: ٣/ ٧، ٥-٤: ٢٤٠: ٣/: ٥: ٢١٦: ٣/ ٣: ٢٠٠: ٣/ ٨-٧: ٣٠٠: ٢ :
٦/ ٧، ٤-٣: ١٢٧: ٦/ ٥-٤: ١٠٢: ٦/ ١٠: ١٦٨: ٥/ ٦-٥: ١٤٠: ٥/ ٣: ١٣٢: ٥/ ٦: ٥٤: ٤/ ٣ :

١٠-٩، ٤: ٤٤: ٧/ ١١، ٦: ٤٣٨: ٦/ ١١-٨: ٤٣٧: ٦/ ٨: ٤١٦: ٦/ ١٢-١١: ٢٤٩: ٦/ ٦-٥: ٢٣٨ ،
١٤-١١: ١٩١: ٧/ ٧-٤: ١٧١: ٧/ ٨: ١١٤: ٧/ ٨-٦: ٩٨: ٧/ ٦: ٨٤: ٧/ ١٣، ٧: ٦٢: ٧/ ١٦، ١٣ ،
٢٥١: ٧/ ١٢-١١: ٢٤٧: ٧/ ١٢: ٢٢٦: ٧/ ٤-٣: ٢٠١: ٧/ ١٩-١٨: ٢٠٠: ٧/ ٦-٥: ١٩٤: ٧/ ١٦ :
٥: ٩٥: ٩/ ١٧-١٥: ٨٨: ٩/ ١١: ٢٦٩: ٨/ ٧-٦: ٢٤٤: ٨/ ١١، ٥-٤: ١٠٩: ٨/ ٦: ٢٨٨: ٧/ ١٢ ،
١٧٨: ٩/ ١٤: ١٧٥: ٩/ ٢: ١٥٨: ٩/ ٩: ١٤٧: ٩/ ١: ١٣٠: ٩/ ١٨: ١٢٩: ٩/ ١٤-١٢: ١١٦: ٩/ ٧ :
٥٨: ١٠/ ٥-٤: ١٩: ١٠/ ٨: ٢٣٣: ٩/ ١٤-١٣: ٢٢٦: ٩/ ٦: ٢٠٣: ٩/ ٧: ١٨١: ٩/ ١٨-١٧، ٩-٨ :
١١: ١٨٩: ١٠/ ١٦: ١٧٠: ٧/ ١٧: ١٦٣: ١٠/ ١١: ٧٦: ١٠/ ٦-٥: ٦٧: ١٠/ ٨: ٦١: ١٠/ ٨-٧-

١٢٧: ١١/ ٣-١: ٩٢: ١١/ ١٩-١٧: ٩١: ١١/ ٩، ٥: ٥١: ١١/ ١٣: ٣٨: ١١/ ٣-١: ١٩٤: ١٠/ ١٤ :
١٣/ ١١، ٦: ٤٤: ١٣/ ١٠-٩، ٨-٧: ٣: ١٣/ ٨-٧: ٣: ١٢/ ٩-٨: ١٥٢: ١١/ ٧-٣: ١٥١: ١١/ ٣ :

١٣/ ١٣-١٢: ١٤٦: ١٣/ ٣-٢: ١٣٧: ١٣/ ٥-٤: ١١٥: ١٣/ ١٣-١٢، ٩: ٨٩: ١٣/ ٧-٦: ٧٦ :
١٥/ ١٤-١٣: ١١٧ :١٥/ ٣: ١١٢: ١٥/ ٩: ٤٧: ١٤/ ٥: ٤١: ١٤/ ١٣-١١: ١٧٠: ١٣/ ١٦: ١٥٢ :
١٦/ ١: ٩٧: ١٦/ ٤-٣: ٩٠: ١٦/ ٩-٨: ٥٧: ١٦/ ٧-٦: ٦: ١٦/ ١٦-١٥: ١٨٢: ١٥/ ٩: ١٤٣ :
١٧/ ١٨-١٧: ٤٦: ١٧/ ٦: ١٤: ١٧/ ٣-٢: ٢٩٥: ١٦/ ٦: ٢٩٣: ١٦/ ٥-٤: ١٤٨: ١٦/ ٥-٤: ١٣٢ :
١٤٢: ١٨/ ٢: ١٢٧: ١٨/ ٣: ١٠٧: ١٨/ ٢: ١٠٠: ١٨/ ٤: ٤١: ١٨/ ١٣، ١٠-٩: ١٤١: ١٧/ ٩: ٤٩ :
٤-٣: ١٨: ١٩/ ١٣-١٢، ٩-٨، ٦: ٣٥٦: ١٨/ ٦، ٤-٣: ٢٧١: ١٨/ ٢-١: ١٤٣: ١٨/ ١٨، ٦-٥ /

٢٠٤: ١٩/ ٣-٢: ١٦٢: ١٩/ ٢: ٧٨: ١٩/ ٣: ٧٧: ١٩/ ٤: ٥٢: ١٩/ ٣-٢: ٣٠: ١٩/ ٣-١: ٢٨: ١٩ :
٣: ٢٣٣: ٢٠/ ٣: ٩٩: ٢٠/ ٧: ٧٧: ٢٠/ ١٢-١١: ٥٤: ٢٠/ ٢: ٥٢: ٢٠/ ٦-٢: ٢٦٤: ١٩/ ٢.  

  
  :ة ذات الفعل التام الالزم المبني للمعلوم بصیغة المضارعالجملة الفعلی): ٢م(
١/ ٧: ١٦٢: ١/ ٦-٥: ١٥١: ١/ ١٩: ١٣٨: ١/ ٣: ١٢٣: ١/ ١٧: ١١٣: ١/ ١٠: ٧٨: ١ :

٣٠٣: ١/ ٤-٣: ٢٨٨: ١/ ١٨: ٢٨٣: ١/ ٦-٥: ٢٤٧: ١/ ٤-٣: ٢٣٧: ١/ ٤-٣: ٢٢٣: ١/ ٦: ٢١٣ :
٣٣: ٤/ ٦-٥: ١٢: ٤/ ٧: ٢٤٠: ٣/ ٦-٤: ٣٠٧: ٢/ ١٦: ١٨٩: ٢/ ١٠: ١٨٥: ٢/ ٦: ٣١٢: ١/ ٤-٣ :  

  ٢ف



  ٣٨٦

٦/ ١٤-١٣: ٣٩٨: ٦/ ١٦: ٣٩٤: ٦/ ٥: ٢٨٠: ٦/ ٧-٦: ١٥٣: ٥/ ٩، ٧: ١٤٥: ٥/ ٣: ٥٤: ٤/ ٥ :
٧/ ٢٠: ٧٦: ٧/ ١٢: ٧٠: ٧/ ٤: ٦١: ٧/ ٤: ٤٤: ٧/ ١١: ٤٣٨: ٦/ ٨-٧: ٤٣٧: ٦/ ٩-٨: ٤٢٣ :
٢٨٥: ٧/ ٢: ٢٦٣: ٧/ ١٢-١١: ٢٤٦: ٧/ ٨: ٢٠١: ٧/ ١٦: ٢٠٠: ٧/ ١٥: ١٩١: ٧/ ١٤-١٣: ١٧٦ :

٩/ ٩-٨: ٧٦: ٩/ ٢: ٤٧: ٩/ ٥، ٣: ٤١: ٩/ ١٤-١٣: ٢٨٧: ٨/ ١٤-١٣: ١٠٣: ٨/ ٨: ٧: ٨/ ٨ :
٤: ٢٦٨: ٩/ ٣: ٢٦٢: ٩/ ٨: ٢٣٧: ٩/ ٥-٤: ١٨٢: ٩/ ٦-١: ١٣٨: ٩/ ١٧-١٦، ١١-١٠، ٦: ١٣٧-

١٢، ١٠: ١٦٣: ١٠/ ٩: ٦٤: ١٠/ ١١-١٠: ١٠: ١٠/ ٩: ٣: ١٠/ ٤: ٢٨٨: ٩/ ١٠-٩: ٢٧٥: ٩/ ٥ /
١١، ٩: ٦٥: ١١/ ١٠: ٣٨: ١١/ ٨: ٣: ١١/ ٣: ٢١١: ١٠/ ٨، ٥-٤: ١٧٩: ١٠/ ٤-٣: ١٧١: ١٠ /
٩٥: ١٣/ ٥: ٨٢: ١٣/ ٧-٦: ١٨: ١٣/ ٤: ٥: ١٣/ ١٥، ٦-٥: ١٧٦: ١١/ ١٨-١٧، ٣: ١٥١: ١١ :
١٥/ ٨: ٩٢: ١٥/ ١: ٨٠: ١٥/ ٨: ٢٧: ١٤/ ٥-٤: ٣٠٧: ١٣/ ٧: ١١٥: ١٣/ ٧: ١١١: ١٣/ ٨-٧ :

١٢٢: ١٦/ ١٧: ١١٣: ١٦/ ٢: ١١٣: ١٦/ ١٧: ٨٩: ١٦/ ٤: ٨٣: ١٦/ ١٠: ٦٦: ١٦/ ٧-٦: ١٤٣ :
١٣-١٢: ٢٩٤: ١٦/ ٩-٨: ٢٨٩: ١٦/ ٤-٣: ٢٨٧: ١٦/ ٤: ٢٠٨: ١٦/ ١٠: ١٧٥: ١٦/ ١٢-١١ /
١٧/ ٤-٣: ٥١: ١٧/ ٧، ٥، ٣: ٤٩: ١٧/ ١٣-١٢: ٣٤: ١٧/ ١٠: ٣٢: ١٧/ ٦-٥، ٤-٣: ٢٢: ١٧ :
١: ٤٢: ١٨/ ٤: ٢٨: ١٨/ ١٤: ٢٢: ١٨/ ١٣-١٢: ١٥١: ١٧/ ١٧، ١٤: ١١٣: ١٧/ ١٨-١٧: ٩٠ /
: ١٦: ١٩وقـــــد تكـــــررت فـــــي  ٢: ٢٤٦: ١٨/ (٣-٢: ٢٢٩: ١٨/ ٥: ١٥٦: ١٨/ ٢: ١٠٣: ١٨/ ٤: ٥٢: ١٨
٤-٢: ٤٨: ١٩/ ٢: ٢٥: ١٩/ ٦: ١٨: ١٩/ ٣-٢: ٣١٠: ١٨/ ٤-٣: ٢٥٨: ١٨/ ٤-٣: ٢٥٠: ١٨)/ ٢ /

٣: ٢٤٥: ٢٠/ ٤-٣: ٢١٩: ٢٠/ ٣: ٣٠٠: ١٩/ ٢: ٢٥٤: ١٩/ ١٠: ١٨٣: ١٩/ ٥: ١٠٤: ١٩.  
  
الجملــــة ذات الفعــــل التــــام المبنــــي للمعلــــوم المتعــــدي إلــــى مفعــــول بــــه واحــــد بنفســــه ): ٣م(

  :بصیغة الماضي
١/ ١٢-١١: ٩٦: ١/ ١١: ٨٣: ١/ ١١-١٠: ٧٨: ١/ ١٨-١٧: ٧٢: ١/ ١٧-١٦: ٥٧: ١ :

١٣: ٢٨٣: ١/ ٥-٤: ١٥١: ١/ ٧-٦: ١٣٦: ١/ ٨-٧، ٤: ١٢٣: ١/ ١٣-١٢: ١١٣: ١/ ٤-٣: ١٠٢-
٢/ ٦-٥، ٣: ١٢٦: ٢/ ١٠: ١١١: ٢/ ١٥: ٦٠: ٢/ ٣: ١٩: ٢/ ٦: ٣٠٣: ١/ ٨-٧: ٢٩١: ١/ ١٤ :

٥/ ٤: ١٤٠: ٥/ ٤-٣: ٧٨: ٥/ ٧: ٢٤٤: ٣/ ٧-٦: ١١٩: ٣/ ٩: ٣٢٢: ٢/ ٩: ٢٨٤: ٢/ ٤: ١٦٢ :
٣٩٥: ٦/ ١٧، ١٣: ٢٥٧: ٦/ ٦-٥: ٢٣٨: ٦/ ٩-٨: ١٩٩: ٦/ ٧: ١٤٦: ٦/ ١٠: ١٥٣: ٥/ ١٤: ١٤٥ :
٦، ٤: ٢١: ٧/ ٦-٥: ٣: ٧/ ١٦-١٥: ٤٣٧: ٦/ ١١-١٠، ٨، ٥، ٤: ٤١٩: ٦/ ٣: ٤١٦: ٦/ ١٤-١٣-
٧/ ١٤-١٣: ١٧٦: ٧/ ٤-٣: ١٧١: ٧/ ٦-٥: ٨٤: ٧/ ٣: ٧٨: ٧/ ٥-٤: ٦٨: ٧/ ١٠-٩: ٦٢: ٧/ ٧ :

٧/ ٧: ٢٢٨: ٧/ ٢٠-١٨، ١٧-١٦، ١٤-١٣: ٢٠١: ٧/ ٥: ١٩٤: ٧/ ١١: ١٩١: ٧/ ٥، ٣: ١٨١ :
٣: ٢٧٢: ٨/ ٥: ٢٦٩: ٨/ ٨، ٤-٣: ٢٥٢: ٨/ ١١-١٠، ٧-٦: ١١٢: ٨/ ٣: ٢٨٢: ٧/ ١٤-١٣: ٢٥١-

٩٥: ٩/ ١٠: ٨٨: ٩/ ٥-٣: ٨٤: ٩/ ١٣: ٧٦: ٩/ ٩، ٥: ٥٩: ٩/ ٤-٣: ٤٠: ٩/ ٨، ٦-٥: ٣٨: ٩/ ٤ :
٢٣٣: ٩/ ١٦: ١٨١: ٩/ ١٣-١٢: ١٥٢: ٩/ ٤-٢: ١٣٢: ٩/ ١٢-١١: ١٠٦: ٩/ ٥-٣: ١٠٣: ٩/ ٥ :
٥: ٦١: ١٠/ ٧: ٥٥: ١٠/ ٤: ٢٨: ١٠/ ٧: ١٠: ١٠/ ٨: ٣ :١٠/ ٩: ٢٧٨: ٩/ ١٦: ٢٧٥: ٩/ ٩-٨ /

١٠: ١٣٢: ١٠/ ١٥: ١٢٢: ١٠/ ٧، ٢-١: ١١٦: ١٠/ ٥-٣: ١١٣: ١٠/ ١٨: ٨٩: ١٠/ ١٦: ٨١: ١٠-
٣٨: ١١/ ٥-٤: ٢١: ١١/ ٨: ٧: ١١/ ١٥-١٢: ١٩٩: ١٠/ ١٠-٩: ١٩١: ١٠/ ١٥: ١٨٩: ١٠/ ١١ :  

  ٢ف



  ٣٨٧

١٢/ ١٦، ١٠-٩: ١٧٦: ١١/ ٦-٤: ١٢١: ١١ /١٧-١٦: ٩١: ١١/ ٤: ٦٥: ١١/ ٧-٤: ٥٥: ١١/ ١٣ :
٢-١: ٦٦: ١٣/ ١٩: ٦٥: ١٣/ ٨-٧: ٤٤: ١٣/ ٥-٤: ٩: ١٣/ ١٨-١٧: ٥: ١٣/ ٧: ٣: ١٣/ ٨-٧: ٣ ،
٨، ٦: ١٢٧: ١٣/ ١٠، ٤: ٩١: ١٣/ ١٢-٨: ٨٧: ١٣/ ٧-٦: ٨٢: ١٣/ ٥-٤: ٦٩: ١٣/ ١١، ٨-٧ /

١٤/ ٥: ٤١: ١٤/ ٣: ٣٥: ١٤/ ٥: ٢٧: ١٤/ ١٢-١١: ٢١٣: ١٣/ ٩-٨: ١٧٧: ١٣/ ٤-٣: ١٥١: ١٣ :
١١-٨: ١٦٣: ١٥/ ٤-٣: ١٣٧: ١٥/ ٧-٦: ١١٤: ١٥/ ٦: ١٠٤: ١٥/ ٥-٤: ٧٩: ١٥/ ٤-٣: ٤٧ ،
١٦/ ٤: ١٦٠: ١٦/ ٣: ١٣٢: ١٦/ ١٥: ١١٣: ١٦/ ٥-٣: ٨٧: ١٦/ ٢: ٧٦: ١٦/ ٧: ٥٧: ١٦/ ١٧ :

٢: ٦٩: ٧/ ٣: ٤٧: ١٧/ ٧: ١٢: ١٧/ ١٨: ٢٩٥: ١٦/ ١: ٢٩٣: ١٦/ ٧-٦: ١٦٧: ١٦/ ٥-٤: ١٦٤ /
٦: ٦٦: ١٨/ ١٤-١٣: ٢٥٠: ١٧/ ١٢-١١: ١٤١: ١٧/ ٣: ١٣٥: ١٧/ ٥-٤: ١٣١: ١٧/ ٣: ٨٦: ١٧-
٢: ٢٦٧: ١٨/ ٤-٣: ٢٥٢: ١٨/ ٢: ١٩٥: ١٨/ ١١: ١٤٢: ١٨/ ٣-٢: ٨٤: ١٨/ ٤-٣: ٧٧: ١٨/ ٧-
٤-٣: ٢٦٤: ١٩/ ٨-٦: ١٥٨: ١٩/ ٢: ٧٧: ١٩/ ٥: ٥٢: ١٩/ ٤-٣: ٢٣: ١٩/ ٢-١: ٣٢٩: ١٨/ ٣ /

٤-٣: ٧٢: ٢٠/ ٤: ٧٠: ٢٠/ ٣: ٤٥: ٢٠.  
  
ـــة ذات الفعـــل التـــام المبنـــي للمعلـــوم المتعـــدي الـــى مفعـــول بـــه واحـــد بنفســـه): ٤م(  ،الجمل

  :بصیغة المضارع
١٦٢: ١/ ٧: ١٥١: ١/ ١: ١٣٣: ١/ ٦-٥، ٢: ١٢٣: ١/ ١٦-١٥: ٩٦: ١/ ١٤، ١١: ٨٣: ١ :

٢/ ٦-٥: ١٩: ٢/ ٥ :٣١٣: ١/ ٧: ٣١٢: ١/ ٨: ٣٠٣: ١/ ٣: ٣٠١: ١/ ٧: ٢١٣: ١/ ٣: ١٩٧: ١/ ٦ :
٣٠٠: ٢/ ٨-٧: ٢٨٤: ٢/ ١٣: ١٨٩: ٢/ ١٠-٩، ٤: ١٧٤: ٢/ ٥-٤: ١٦٢: ٢/ ٥: ١١١: ٢/ ١٣: ٧٤ :
٤-٣: ٥٤: ٤/ ٩، ٦، ٣: ٣٣: ٤/ ٥: ٣: ٤/ ٥: ٣٣٢: ٣/ ٤: ٢١٦: ٣/ ٦: ٢٠٠: ٣/ ٨: ٣١٢: ٢/ ٥ /
٦/ ٦-٥: ٢٨٠: ٦/ ٢٠-١٩: ٢٦٢: ٦/ ٨: ١٤٦: ٦/ ٦: ١٢٧: ٦/ ١٣، ١١: ١٤٥: ٥/ ٦: ١٢٩:  ٤ :

٧/ ١١-١٠، ٧: ٧٠: ٧/ ١٤: ٤٤: ٧/ ٥-٤: ٢١: ٧/ ٨: ٣: ٧/ ٧: ٤٣٨: ٦/ ٩: ٤٢٣: ٦/ ٥: ٣٥٤ :
٢٩١: ٧/ ١٦: ٢٥٠: ٧/ ٦: ٢٢١: ٧/ ٧: ٢١٨: ٧/ ١٣-٩: ٢٠١: ٧/ ٧-٤: ١٨٨: ٧/ ٨-٧: ١٦٧ :
٩/ ٥: ٤١: ٩/ ٣: ٤٠: ٩/ ٨: ٢٤٤: ٨/ ١١: ٢١٥: ٨/ ٥: ١٠٤: ٨/ ٩: ٧: ٨/ ١١-١٠: ٣: ٨/ ١٧ :
٩/ ٨: ٢٢٦: ٩/ ٣: ١٣٨: ٩/ ٨-٧: ١٢٦: ٩/ ٢: ١١٧: ٩/ ١٠، ٣: ١٠٩: ٩/ ٧: ٩٥: ٩/ ٣: ٧٦ :

١٠/ ١١: ٣٠: ١٠/ ٣-٢: ٢٨: ١٠/ ١٣: ١٠: ١٠/ ١١: ٢٨٣: ٩/ ١٥: ٢٣٨: ٩/ ١٧، ١٥-١٤: ٢٢٩ :
١٦: ٣٩: ١١/ ٧: ٣: ١١/ ٦: ٢٠٢: ١٠/ ٣: ١٨٨: ١٠/ ١٦: ١٦٣: ١٠/ ٧-٦: ١٣٣: ١٠/ ٩: ١١٦ /
٨٩: ١٣/ ١٨: ٨١: ١٣/ ٤-٣: ٦٦: ١٣/ ٤: ٢٦٧: ١١/ ٤: ٢٣٩: ١١/ ١٥: ٢٣٨: ١١/ ٨: ٦٥: ١١ :
٨٢: ١٦ /٦-٥: ١٤٠: ١٥/ ٩-٨: ٩٢: ١٥/ ٤: ٤١: ١٤/ ١٢، ٤: ١٩٧: ١٣/ ١٤-١٣: ١٧٧: ١٣/ ٤ :

٦-٥: ١٧٧: ١٦/ ١٠: ١٦٧: ١٦/ ٦-٤: ١٣٨: ١٦/ ١٦: ١١٢: ١٦/ ١٨-١٧: ٨٩: ١٦/ ١٩-١٨ /
١٨/ ٤: ٣٤: ١٨/ ٥-٤: ٢٨: ١٨/ ١٠-٩: ١٣٥: ١٧/ ١ :٥٢: ١٧/ ١٥-١٣: ٥١: ١٧/ ٩: ٣٦: ١٧ :
١٤٥: ١٩/ ٨-٧: ٢٤٨: ١٨/ ٢: ١٧٤: ١٨/ ٤: ١٦٨: ١٨/ ٥: ١٥٧: ١٨/ ٨-٧: ٦٢: ١٨/ ٥-٤: ٥٤ :
٣: ٨٢: ٢٠/ ٣: ٧٠: ٢٠/ ٤: ٢٤٥: ١٩/ ٤-٢: ٢٠٦: ١٩/ ٢: ١٩٨: ١٩/ ٦.  

  
  

  ٢ف



  ٣٨٨

ل بــه بوســاطة حـــرف الجملــة ذات الفعــل التــام المبنــي للمعلــوم المتعــدي الــى مفعــو ): ٥م(
  :الجر بصیغة الماضي

١/ ١٠: ٣٠٨: ١/ ٩: ٢١٣: ١/ ١٣: ٢٠٧: ١/ ٥: ١٦٢: ١/ ١٧: ١١٦: ١/ ١١: ٨٣: ١ :
٨-٧: ٣: ٧/ ٥-٤: ٤١٦: ٦/ ١١: ٣٧٧: ٦/ ١٣-١٢: ٣٥٠: ٦/ ٣: ٢٠٤: ٢/ ٣: ١٢٦: ٢/ ٧: ٢٨٣ /

٢٩١: ٧/ ٦: ٢٨٨: ٧/ ٣: ٢٨٢: ٧/ ١٥: ٢٧٧: ٧/ ٥: ١٨١: ٧/ ٨: ٨٤: ٧/ ٩: ٧٠: ٧/ ١٣: ٣١: ٧ :
٣: ١٠/ ١١: ٣٠٥: ٩/ ٣: ٢٧٨: ٩/ ١٣: ٢٧١: ٩/ ١: ٢٣٩: ٩/ ٩: ٢٢٢: ٩/ ١٨: ١٠٤: ٩/ ١٣-١٢ :
١١: ٢٠٣: ١٠/ ١١: ١٨٩: ١٠/ ٧، ٦: ١٧٠: ١٠/ ٩: ٩٢: ١٠/ ٧، ٣: ٥٥: ١٠/ ١٢: ١٠: ١٠/ ١٧ /
١٢-١١، ١٠: ٩٩: ١٣/ ٩: ٦٦: ١٣/ ٦: ٢٤: ١٣/ ٦: ٢٦٧: ١١/ ٥-٤: ١٢١: ١١/ ١٠: ٣٩: ١١ /
١٥/ ٦: ٤٧: ١٤/ ٥: ٦: ١٤/ ١٣، ٧: ٢١٣: ١٣/ ٢: ١٩٧: ١٣/ ٥-٤: ١٦٦: ١٣/ ٨: ١٠١: ١٣ :

٨٧: ١٦/ ٥: ٥٧: ١٦/ ١٤، ١١-١٠، ٨: ١٦٣: ١٥/ ١٥: ١٥٨: ١٥/ ٣: ١٤٦: ١٥/ ١٥-١٤: ١١٧ :
١٧/ ٨: ١٥١: ١٧/ ٣: ٨٦: ١٧/ ١: ٢٩٥: ٧/١٦: ١٣٢: ١٦/ ٩: ١١٣: ١٦/ ٣: ٩٠: ١٦/ ٩، ٥ :

١٨/ ٢: ١٥٨: ١٨/ ١٤، ٦: ١٤٢: ١٨/ ٣: ١١٢: ١٨/ ٢: ٨٤: ١٨/ ١٥، ١١ :٤١: ١٨/ ٦: ٢٥٠ :
٣٠٣: ١٩/ ٦-٥: ٣٠٠: ١٩/ ٩: ٢٦٤: ١٩/ ٢: ٣٣٦: ١٨/ ٢-١: ٢٧٨: ١٨/ ٢: ٢٥٢: ١٨/ ٣: ٢١٨ :

٣: ٣٢٥: ١٩/ ٦-٥.  
  :بصیغة المضارع

٩/ ٥: ١٠٣: ٩/ ١٣: ٢٦٣: ٨/ ٩: ١٠٣: ٨/ ٦: ٣٠٠: ٢/ ٥: ١٧٤: ٢/ ١٦-١٥: ٩٦: ١ :
١٣/ ٤: ٢٦٧: ١١/ ١٥: ١٧٦: ١١/ ٩: ٦٦: ١١/ ٤: ٣٩: ١١/ ١٧: ١٤٩: ١٠/ ٧: ٣٢٨: ٩/ ٨: ٢١٠ :
١٢: ٣٦: ١٧/ ١٧: ٣٤: ١٧/ ٧: ٢٠٥: ١٦/ ٦: ٦٦: ١٦/ ٨، ٤: ١٥٢: ١٥/ ١٣: ١٠١: ١٣/ ٩: ٧٦ /
١٧-١٦: ٢٢٥: ١٧/ ٣-٢: ١١٤: ١٧/ ٨-٧: ١١٣: ١٧/ ١٨: ٩٦: ١٧/ ١٨: ٤٨: ١٧/ ٣: ٤٧: ١٧ /
٣: ٢١٩: ٢٠/ ٢: ١٥٥: ١٩/ ٥-٤: ١٢٢: ١٨.  

  
  :الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم المتعدي الى مفعول به بوساطة الهمزة): ٦م(

  :بصیغة الماضي
١/ ١٧: ١١٧: ١/ ٢: ١٠٢: ١/ ١٣: ٩٦: ١/ ١٥، ١٠-٩، ٧-٦: ٨٣: ١/ ١٢-١١: ٧٨: ١ :

٦/ ١٢-١١: ٢٤٩: ٦/ ٨: ١٣٨: ٦/ ١: ٤: ٦/ ٧: ٣٣: ٤/ ٦-٥: ١١٩: ٣/ ٩: ٣٢٢: ٢/ ١: ١٣٣ :
٧/ ٦-٥: ٣: ٧/ ١٣، ١٠، ١: ٤٣٨: ٦/ ١١، ٨: ٤١٩: ٦/ ٩: ٤١٦: ٦/ ١٤: ٤١٠: ٦/ ١١-١٠: ٣٥٠ :
٩/ ٥: ٩٥: ٩/ ١٣: ٢٥٠: ٧/ ٢١-١٩: ٢٠١: ٧/ ١٦: ٢٠٠: ٧/ ٧: ١٧٩: ٧/ ٣: ١٧١: ٧/ ٦: ٦٨ :

٩/ ١٦-١٥: ٢٦١: ٩/ ١: ٢٥٣: ٩/ ١٩، ١٧: ٢٣٢: ٩/ ٦-٥: ٢١٨: ٩/ ١٣: ١٨١: ٩/ ١١: ١٦٠ :
١٠/ ٣: ١٧٠: ١٠/ ٩: ١٣٣: ١٠/ ١: ١٠٠: ١٠/ ٨: ٩٢: ١٠/ ٧: ٦١: ١٠/ ٤: ٢٨: ١٠/ ٣-٢: ٢٦٨ :
٦، ٤: ١٢٧: ١١/ ٤: ١٢١: ١١/ ٤: ١٠٢: ١١/ ١: ٦٦: ١١/ ١٠-٩، ٨: ٥١: ١١/ ١١، ٩-٧: ١٩١ /
١٣/ ١١، ٨: ٨٧: ١٣/ ٥-٤: ٧٦: ١٣/ ٧: ٦٦: ١٣/ ١: ٥٦: ١٣/ ١٨: ٥: ١٣/ ١٠-٩: ٢٤٥: ١١ :
١١٧: ١٥/ ٧: ١١٤: ١٥/ ٥: ٢٧: ١٤/ ١٠: ١٧٧: ١٣/ ٤-٣: ١٥١: ١٣/ ١٣: ١٣١: ١٣/ ١٠: ٩٩ :
١٧/ ٥: ١٢: ١٧/ ١٥: ١١٣: ١٦/ ٩: ١١٢: ١٦/ ٧: ١٠٥: ١٦/ ٦: ٦: ١٦/ ١٠: ٣: ١٦/ ١٣-١٢ :  

  ٢ف



  ٣٨٩

٢٧١: ١٩/ ٢: ١٨٢: ١٩/ ٣-٢: ٢٤٢: ١٨/ ٢ :١٥٥: ١٨/ ٧-٦: ٣٤: ١٨/ ١٩: ٧٠: ١٧/ ١٢: ٣٠ :
٤: ٧٧: ٢٠/ ٣-٢: ٦٨: ٢٠/ ٣.  

  :بصیغة المضارع
٦/ ٦: ٣٥٤: ٦/ ٤-٣: ١١١: ٢/ ٧: ٣١٢: ١/ ٨: ٣٠٣: ١/ ١٧-١٦: ١١٣: ١/ ١٥: ٩٦: ١ :

٨: ١٦٧: ٧/ ٩: ١١٤: ٧/ ٤: ١٠٥: ٧/ ٩: ٨٤: ٧/ ٦: ٤٤: ٧/ ٩-٨: ٣: ٧/ ٤: ٤٣٨: ٦/ ١٣: ٤١٠ /
٢٦٣: ٨/ ٤: ١٢٥: ٨/ ١: ١١٣: ٨/ ٩: ١٠٩: ٨/ ٩: ٧: ٨/ ١٨: ٢٧٧: ٧/ ٢: ٢٦٣: ٧/ ٨: ٢٥٠: ٧ :
١٢: ٣٣٠: ٩/ ٥: ٢٨٢: ٩/ ١١: ٢٤١: ٩/ ١٨: ٢٢٩: ٩/ ٣: ١٠٣: ٩/ ٧-٦: ٤١: ٩/ ١٤، ١٢، ٧ /

١٨-١٧: ٢١٣: ١٣/ ١٤: ١٧٧: ١٣/ ١١، ٨: ٩١: ١٣/ ١٢: ٩١: ١١/ ١٥: ٢٠٢: ١٠/ ٢: ١٦٤: ١٠ /
٣٣: ١٧/ ١٤، ١٢: ١٦٠: ١٧/ ٧: ١٦٨: ١٦/ ٢: ٩٠: ١٦/ ١٤: ٦٤: ١٦/ ٩: ٢٧: ١٤/ ٦-٥: ٦: ١٤ :
١٨/ ٣: ٨٧: ١٨/ ٨-٧: ١١٣: ١٧/ ٣: ١١١: ١٧/ ١٥: ٧٠: ١٧/ ١٨: ٤٨: ١٧/ ١١: ٤٤: ١٧/ ٦-٥ :

٣: ٧٦: ٢٠/ ٤: ٦٢: ٢٠/ ٤: ١٥٧: ١٩/ ٢: ٢١٨: ١٨/ ٦-٥: ١٦٨ .  
  
الجملـــة ذات الفعــــل المبنــــي للمعلـــوم المتعــــدي الــــى مفعـــول بــــه بوســــاطة تضــــعیف ): ٧م(

  :العین
  :بصیغة الماضي

١٧١: ٧/ ٧: ٢١: ٧/ ٤: ٤١٩: ٦/ ٥: ٣٦٣: ٦/ ٤ :٢٦٨: ٦/ ٦: ١٩٩: ٦/ ١٠: ٢٨٤: ٢ :
٢٣٧: ٩/ ١١: ٢٣٢: ٩/ ١٢: ٢٢٢: ٩/ ١٤: ١٥٢: ٩/ ٤-٣: ١٤٦: ٩/ ٧: ٢٩١: ٧/ ١٤: ٢٥٠: ٧/ ٣ :
١٣: ١٥١: ١١/ ١٧: ١٩٢: ١٠/ ٣: ١٧٠: ١٠/ ١٢: ٧٦: ١٠/ ١١-١٠: ٣٠٥: ٩/ ٥، ٣: ٢٨٨: ٩/ ٧ /

١٦/ ٦: ١٥٧: ١٣/ ١٥: ١٣١: ١٣/ ١٥: ١٢٧: ١٣/ ١٢: ٨٧: ١٣/ ١١: ١٧٦: ١١/ ٣: ١٥٢: ١١ :
١٩/ ٢: ١١٨: ١٨/ ٢: ١١٢: ١٨/ ٥: ٧٠: ١٨/ ٣: ٨٦: ١٧/ ٤: ٧١: ١٧/ ٩: ٥١: ١٧/ ١٩: ٨٢ :
٣: ٩٨: ٢٠/ ٦: ٣٠٦: ١٩/ ٨، ٥: ٣٠٣: ١٩/ ٢: ٧٠.  

  :بصیغة المضارع
٢: ٨: ١٣/ ١١: ١٥٢: ١١/ ٦-٥: ٣٠: ١٠/ ٨: ١٦٧: ٧/ ١٩: ٣٧٢: ٦/ ١١، ٥: ٢٨٨: ١ /

١٨/ ٢: ٢١٨: ١٨/ ٨-٧: ١٥٧: ١٨/ ١٦: ٧٠: ١٨/ ٣: ١٠٧: ١٧/ ١٤: ٣٦: ١٧/ ٤: ١٦٠: ١٦ :
١: ٣٥٧.  

  
الجملــة ذات الفعــل المبنــي للمعلــوم المتعــدي الــى مفعــول بــه بوســاطة زیــادة الهمــزة ): ٨م(

  :والسین والتاء بصیغة الماضي
٥: ٩٢: ١٠/ ١٤-١٣: ١٥٧: ٩/ ١٤: ٢٥٠: ٧/ ٣: ٤٢٥: ٦/ ٥-٤: ٢٦٨: ٦/ ٦-٥: ٩٧: ١ /

١٠-٩: ٣٤٧: ١٨/ ١٧: ٦٧: ١٦/ ٦: ١٤٧: ١١/ ١٧: ١٠١: ١١.  
  
  

  ٢ف



  ٣٩٠

  :بصیغة المضارع
٣٠: ١٠/ ١١: ٢٤١: ٩/ ٦: ١٣٧: ٩/ ٧: ١٨٨: ٧/ ١١: ٤٤: ٧/ ٥: ٤٣٨: ٦/ ٧: ٣٣١: ١ :

١: ٣٥٧ :١٨/ ١٨: ٣٥٦: ١٨/ ٤: ١٧٧: ١٦/ ٧: ١٣٣: ١٠/ ٥.  
  
  :المتعدي الى مفعولین بصیغة الماضي) علم(الفعل ): ٩م(
٥: ٧٧: ٢٠/ ١٠: ٢٦٤: ١٩/ ٧-٦، ٣-٢: ٣٩: ١١/ ١٠: ٣٨: ١١/ ٥: ٢٠٥ :٩.  

  :بصیغة المضارع
١٨-١٧: ١٦٧: ١٦/ ٦: ٢٦٣: ٨/ ٩: ٢٩١: ٧/ ٤: ١٩٧: ٣/ ٣: ١٥١: ١.  
  
  :المتعدي الى مفعولین بصیغة الماضي) رأى(الفعل ): ١٠م(
٩-٨: ١٥١: ١٧/ ٥: ٦٦: ١٦/ ٧: ١٥١: ١.  

  :بصیغة المضارع
٢: ٢٧٥: ١٩/ ١٧: ٣٥٦: ١٨/ ١٤: ١٤٨: ١٠/ ٣: ٢٥١ :٧/ ٨: ١٥١: ١.  
  
  :المتعدي الى مفعولین بصیغة الماضي) جعل(الفعل ): ١١م(
٨: ٢١: ٧/ ٦: ٣: ٧/ ١٢: ٤٣٨: ٦/ ٧: ٤١٩: ٦/ ٨-٧: ٢٤٤: ٣/ ٧-٦، ٣-٢: ١٢٣: ١ /

٢٢٦: ٩/ ٣: ٢٠٩: ٩/ ١: ١٨٢: ٩/ ٣: ٨٤: ٩/ ٧: ٢٥٢: ٨/ ٥: ٣٠٠: ٧/ ١: ٢٠٢: ٧/ ٤: ١٧١: ٧ :
١٩٤: ١٠/ ١٤: ٨٥: ١٠/ ١٧: ٨٢: ١٠/ ٨، ٦، ٤-٣: ٣٠١: ٩/ ١: ٢٧٦: ٩/ ١٠: ٢٦٦: ٩/ ١٢-١١ :
١١/ ١٤، ١٢-١١: ٩١: ١١/ ٨: ٨٨: ١١/ ١٤، ١١-١٠: ٥١: ١١/ ١٤: ٣٨: ١١/ ١٢: ١٩٩: ١٠/ ٦ :

١٥٢: ١٣/ ٤: ١٤٧: ١٣/ ١٦: ١٢٧: ١٣/ ٦: ١٢٧: ١٣/ ٥: ١١١: ١٣/ ١٧-١٦: ٤٤: ١٣/ ٥: ١٧٦ :
١٩/ ٤: ١٤٣: ١٨/ ٥: ١٣٥: ١٧/ ٣: ١٦٧: ١٦/ ٣: ٨٧: ١٦/ ٦: ٩٢: ١٥/ ١٠: ١٥٦: ١٣/ ١٨ :

٢: ٢٤٣.  
  
  :الجملة ذات الفعل المتعدي الى مفعولین اولهما بنفسه وثانیهما بوساطة الهمزة): ١٢م(

  :بصیغة الماضي
٢٠٠: ٧/ ٦: ١١٤: ٧/ ١٥: ٤٢٣/ ١٢: ٤١٠: ٦/ ١٢: ٢٧٢: ١/ ٢: ١٠٢: ١/ ١٣: ٧٨: ١ :

٩٩: ١٠/ ١٨: ٨٨: ١٠/ ٦: ٢٦٦: ٩/ ٧: ٢١٨: ٩/ ١٢: ٢٥٠: ٧/ ٩: ٢٢٦: ٧/ ٥-٤: ٢٠٢: ٧/ ٦ :
١٧/ ٥: ٢٩٣: ١٦/ ٦: ٨٧: ١٦/ ٢٠: ١٣٧: ١٣/ ٤: ١٣٧: ١٣/ ٨: ٥١: ١١/ ٤: ١٣٣: ١٠/ ١٤-١٣ :

٤: ٢٨٥: ١٩/ ١٤: ٢٥٠.  
  

  ٢ف
  :بصیغة المضارع



  ٣٩١

٦-٥: ١٦٨: ١٨/ ١٤: ٩٣: ١٦/ ١٣: ١٣١: ١٣/ ٦: ٣١: ٩/ ٩: ٢٨٠: ٦/ ١٥: ١١٣: ١ /
٤: ٣١٩: ١٩.  

  
الجملـــــة ذات الفعـــــل المتعـــــدي الـــــى مفعـــــولین اولهمـــــا بنفســـــه وثانیهمـــــا بوســـــاطة ): ١٣م(

  :تضعیف العین بصیغة الماضي
١٤: ٢١٥: ٨/ ٨-٧: ٣٣: ٧/ ٢: ٢٦٨: ٦/ ٣: ٥٣: ٦/ ٧: ١٨٥: ٢/ ٥، ٣-٢: ١٠٢: ١ /

٤: ٧٤: ٢٠/ ٣: ٦: ٢٠/ ١: ٣٢٦: ١٨/ ٧: ١٤٦: ١٦/ ١٤: ٣٨: ١١.  
  
  :الفاعل+ المفعول به+ الفعل): ١٤م(

  :بصیغة الماضي
١/ ٧-٦: ٢٠٧: ١/ ١١: ٢٠٠: ١/ ٢: ١١٤: ١/ ١٣: ١١٣: ١/ ٣: ١٠٢: ١/ ٥: ٩٧: ١ :

٣/ ٦-٥: ٣١٨: ٢/ ٥: ٣١٢: ٢/ ١: ١٧٥: ٢/ ١٥-١٤: ١٧٤: ٢/ ٣: ٧٤: ٢/ ٥: ٣٨٣: ١/ ٤: ٢٧٢ :
٢٦٩: ٦/ ١٩-١٨: ٢٥٧: ٦ /٤: ١٦٩: ٦/ ٤: ١٢٧: ٦/ ٣: ١١٢: ٦/ ١٢-١١، ٧: ٣٣٢: ٣/ ٤: ١٩٧ :
٦: ١٠٣: ٨/ ١٠: ٢٧٧: ٧/ ٦: ٦٢: ٧/ ١٢-١١، ٦-٥: ٢٣: ٧/ ١٥: ٢٢: ٧/ ١٩-١٨: ٤٠٤: ٦/ ١٨ /
٥: ١٣٣: ١٠/ ٦-٥: ٩٢: ١٠/ ١٠: ٣٠: ١٠/ ٥: ١٨٩: ٩/ ١٣: ١٦٠: ٩/ ٩: ٢١٥: ٨/ ٢: ١١٣: ٨ /

٢٦٧: ١١/ ٢ :١٥٢: ١١/ ٢٠: ١٥١: ١١/ ١٤: ٩١: ١١/ ٣: ٢٩: ١١/ ٦: ٢٦١: ١٠/ ٧: ٢٠٢: ١٠ :
٢١٢: ١٣/ ١٨: ١٧٩: ١٣/ ١٨: ١٣٧: ١٣/ ١٢: ١٢٧: ١٣/ ٩-٨: ١٠١: ١٣/ ٧: ٧٦: ١٣/ ٦-٥ :

٥٧: ١٦/ ٨: ١٨١: ١٥/ ١١: ١٦٣: ١٥/ ٥: ١٣٨: ١٥/ ٣: ٣٥: ١٤/ ٥-٤: ٢٧: ١٤/ ٧: ٦: ١٤/ ١٢ :
١٦/ ٣: ١٦٨: ١٦/ ١١: ١٦٧: ١٦/ ٤: ١٤٨: ١٦/ ٧: ٧٧: ١٦/ ١: ٦٨: ١٦/ ١٢: ٦٦: ١٦/ ٨-٧ :

١٤: ٤١: ١٨/ ١: ٢٥١: ١٧/ ١٠: ١٠٦: ١٧/ ١٢: ٣٤: ١٧/ ٦: ٥: ١٧/ ٦-٥: ٢٠٨: ١٦/ ٤: ١٧٥ /
١٩/ ٥: ١٥٧: ١٩/ ٤-٣: ١٥٤: ١٩/ ١: ٣٢٦: ١٨/ ٨-٤: ٢٧١: ١٨/ ٥-٤: ١٤٣: ١٨/ ٧: ٧٤: ١٨ :

٣: ٢١٨: ٢٠/ ٤-٣: ١٨٢: ٢٠/ ٤-٣: ٧٦: ٢٠/ ٣: ٣٣١: ١٩/ ١٠: ١٨٣.  
  :بصیغة المضارع

٦/ ١٣: ٢٤٩: ٦/ ٩-٨: ١٤٥: ٥/ ٥: ٢٠٠: ٣/ ١٢: ٩١: ٢/ ٨: ٢٩١: ١/ ٤-٣: ٢٢٣: ١ :
٧: ٨/ ٥: ٢٥١: ٧/ ٣: ١٧٩: ٧/ ١١-١٠: ١٧٦: ٧/ ١: ١٠٣: ٧/ ٦: ٤٥: ٧/ ٨: ٢٨٠: ٦/ ٤: ٢٧٠ :

١٨٢: ٩/ ١٠: ١٨١: ٩/ ٦: ١٣٨: ٩/ ١٢: ١٣٧: ٩/ ١٤-١٣: ١٠٦: ٩/ ١٥-١٤: ٢١٥: ٨/ ١٠-٩ :
١٠/ ١٣: ١١٦: ١٠/ ٤: ٦٤: ١٠/ ٦: ٣٢٨: ٩/ ١٣: ٢٨٣: ٩/ ٧: ٢٦٨: ٩/ ١٣، ١١: ٢٥٢: ٩/ ٦-٥ :

١٣/ ١٠: ٤٤: ١٣/ ١١: ٥: ١٣/ ١٥: ٥١: ١١/ ١٤-١٣: ٣٩: ١١/ ٧-٦: ١٧٦: ١٠/ ٥-٤: ١٣٣ :
١٦/ ٢: ١٨٤: ١٥/ ٩: ٩٢: ١٥/ ١: ٤٨: ١٤/ ١٧: ٤٧: ١٤/ ٣: ٣١٧: ١٣/ ٤: ١٠١: ١٣/ ٢: ٦٦ :
١٥: ٣٦: ١٧/ ٢: ٢٨٧: ١٦ /١٧: ٢٨٦: ١٦/ ٤: ١٣٢: ١٦/ ١٠: ٩٧: ١٦/ ٨-٧: ٦٦: ١٦/ ٥: ٦ /  

  
  ٢ف



  ٣٩٢

١١: ٣٤٦: ١٨/ ٢: ٣١٥: ١٨/ ٣: ٢٨٤: ١٨/ ٥: ٦٢: ١٨/ ٨: ٤١: ١٨/ ٩: ٢٢٥: ١٧/ ١٤: ٨٥: ١٧ /
٤-٣: ٦٢: ٢٠/ ٤: ٢٧٢: ١٩/ ٥-٤: ٢٥٧: ١٩/ ٤: ١٥٤: ١٩/ ١٠: ٣٥٦: ١٨.  

  
  :الفاعل+ المفعول به بوساطة الحرف+ الفعل): ١٥م(

  :بصیغة الماضي
١٩/ ١٨: ١٩١: ١٠/ ٥: ٢٥٠: ٧/ ٥: ٢٣: ٧/ ٦-٥: ٦: ٤/ ٣: ٢١٦: ٣/ ٨: ٣٢٢: ٢ :

٣: ٢٤٦: ٢٠/ ٢: ٢٦٣.  
  :بصیغة المضارع

٦: ١٠٧: ١٧/ ٩: ٧٦: ١٣/ ٤: ١٢٦: ٩/ ١٢-١١: ١١٢: ٨/ ٥: ١٢: ٤.  
  
  :الفاعل+ المفعول به بوساطة الهمزة+ الفعل): ١٦م(

  :بصیغة الماضي
٢: ١٨١: ١٨/ ١٢: ٢٤٥: ١١/ ١٠: ٢٩٥: ٩/ ٤-٣: ٧٧: ٩/ ٥: ٢٧٢: ٨/ ١٤: ١٧٤: ٢ /

٢: ٤١٥: ١٨/ ٧: ٢٧١: ١٨/ ٥-٣: ٢٧١: ١٨.  
  :بصیغة المضارع

٣: ١٧٧: ٢٠/ ٣: ٨٦: ١٠/ ١٠-٩: ٢٧٥: ٨/ ٧: ١٥٣: ٥.  
  
  :الشرطیة) لو(حذف الفعل بعد ): ١٧م(
٢٣٩: ١١/ ٣: ٩٢: ١٠/ ٦: ٦١: ١٠/ ٦: ٢٥٢: ٨/ ٥: ٢٩١: ٧/ ٥: ٢٤٠: ٣/ ١٥: ٧٤: ٢ :

٦: ١٦٨: ١٦/ ٥.  
  
  :حذف المفعول به من الجملة ذات الفعل المتعدي الى واحد بنفسه): ١٨م(

  :بصیغة الماضي
٣٢٢: ٢/ ٤: ١٧٤: ٢/ ١٠: ١١١: ٢/ ١٥: ٢٠: ٢: ١٧: ٢٨٣/ ٥: ١٠٢: ١/ ١٥: ٩٦: ١ :

٣: ٤١٦: ٦/ ١٥: ٤١٠: ٦/ ١٠-٩: ٣٨٤ :٦/ ١١: ٣٥٠: ٦/ ٢: ٢٦٨: ٦/ ١٥-١٤: ١٥٣: ٥/ ١٠ ،
٨/ ٨: ١١٢: ٨/ ٨: ٢١٧: ٧/ ٩-٨: ١٩٤: ٧/ ١١: ١١٧: ٧/ ٨: ٨٤: ٧/ ٦: ٦٦: ٧/ ٥: ٢١: ٧/ ١٢ :

٧: ١٠٣: ٩/ ١٦-١٥، ٥: ٩٥: ٩/ ١٣: ٨٨: ٩/ ٩، ٣: ٧٤: ٩/ ٩: ٢٦٩: ٨/ ٣: ٢٦٨: ٨/ ٩: ٢٥٢ /
١٣: ٢٣٨: ٩/ ١٤: ٢٢٩: ٩/ ٤: ٢٢٢: ٩/ ٦، ٤: ١٨٩: ٩/ ٤: ١٦٤: ٩/ ١٢: ١٦٠: ٩/ ٧: ١٥٨: ٩-

٢٤: ١٠/ ٨: ١٠: ١٠/ ٤: ٢٩٥: ٩/ ٥: ٢٩١: ٩/ ٩-٨: ٢٦١: ٩/ ١: ٢٥٣: ٩/ ١٦: ٢٥٢: ٩/ ١٤ :
١٠/ ٣: ١٦٣: ١٠/ ٧: ١٦٠: ١٠/ ١٦: ٨١: ١٠/ ١٧ -١٦، ٤-٣: ٦٧: ١٠/ ١١: ٣٠: ١٠/ ١٣ :

١: ٩١: ١١/ ١٤-١٣، ٩: ٣٩: ١١/ ٥: ٣٢: ١١/ ١٢، ٩-٨: ٧: ١١/ ٨: ٢٠٣: ١٠/ ١٧-١٥: ١٩٩ /  
  ٢ف



  ٣٩٣

٦٥: ١٣/ ١٣: ٥٦: ١٣/ ١٦: ٤٤: ١٣/ ٣: ١٥١: ١١/ ٩-٨: ١٥٠: ١١/ ٨: ١٤٧: ١١/ ٧: ١٠٩: ١١ :
١١: ٤٧: ١٤/ ٢: ١٥١: ١٣/ ١٩-١٨: ١٣٧: ١٣/ ٧: ١٣١: ١٣/ ٤: ١١٥: ١٣/ ٤: ١١٠: ١٣/ ١٩-
٦٨: ١٦/ ٧: ٣: ١٦/ ٣: ١٨٣: ١٥/ ٦: ١٨٢: ١٥/ ١: ١٥٢: ١٥/ ٧: ١٤٠: ١٥/ ٧: ١٣٩: ١٥/ ١٢ :
٥: ١٤: ١٧/ ٧: ٢٨٩: ١٦/ ٨: ١٧٣: ١٦/ ٧-٦: ١٦٠: ١٦/ ١٦، ١٤: ١١٣: ١٦/ ١٠: ٨٧: ١٦/ ٦ /

١٢: ١٤١: ١٧/ ٣: ١١٤: ١٧/ ١٢: ٨٣: ١٧/ ٦: ٧١: ١٧/ ٢: ٥٢: ١٧/ ٤: ٤٧: ١٧/ ٤: ٣١: ١٧ /
١٨/ ١٥: ١٤٢: ١٨/ ١٠: ٧٤: ١٨/ ٧، ٥: ٢٨: ١٨/ ٢: ٢٥١: ١٧/ ٣: ٢٥٠: ١٧/ ١٣، ٥: ١٤٧: ١٧ :

٦: ٧٧: ٢٠/ ٢: ٢٣: ١٩/ ١٠: ٧: ١٩/ ٢: ٤٠٣: ١٨/ ٢: ١٤٣.  
  :بصیغة المضارع

٦/ ١٢: ٣٣٢: ٣/ ٣: ٣١٨: ٢/ ١٦: ١٨٩: ٢/ ١٥: ٩١: ٢/ ١٨: ٢٨٣: ١/ ٧: ٢١٣: ١ :
٨: ٢٩١: ٧/ ٣: ٢٤٧: ٧/ ٧: ١٩٤: ٧/ ٤: ٦٥: ٧/ ١٢: ٤٤: ٧/ ٦: ٣٣: ٧/ ٤: ٢٨٠: ٦/ ١١: ١٩٩ /

٤: ٢٢٢: ٩/ ٦: ١٠٩: ٩/ ١٦، ١٢: ٩٥: ٩/ ١١: ٧٧: ٩/ ١٣: ٥٩: ٩/ ٩: ٢٩٦: ٨/ ٤: ٢٦٨: ٨ ،
١٩-١٨: ١١٥: ١٠/ ٥: ٨٦: ١٠/ ١٠: ٦١: ١٠/ ١٠-٩: ٣٣: ١٠/ ٧، ٣ :٢٩١: ٩/ ٧: ٢٦١: ٩/ ١٠ /
١١/ ٦، ٣: ٢٩: ١١/ ١٢: ١٧٩: ١٠/ ٤: ١٤٩: ١٠/ ١١: ١٤٨: ١٠/ ١١: ١٣٣: ١٠/ ١١: ١٢٣: ١٠ :
١٥/ ٤: ٣٥: ١٤/ ٣: ٣٢: ١٤/ ٦: ٣٠٩: ١٣/ ١: ١٥٣: ١٣/ ٤-٣: ٨٢: ١٣/ ١٤: ٥٥: ١٣/ ١٧: ٣٩ :

١٧/ ٢: ٣١: ١٧/ ٧: ١٦٠: ١٦/ ١١: ٩٣: ١٦/ ٣-٢: ٨٤: ١٦/ ٢: ٥٧: ١٦/ ٢: ١٨٤: ١٥/ ٦: ١٦٣ :
١٨/ ٦: ٢٥١: ١٧/ ٩: ٢٤٦: ١٧/ ٩: ١٥١: ١٧: ١: ٤٩: ١٧/ ٨: ٤٢: ١٧/ ٣: ٣٣: ١٧/ ١١: ٣٢ :
٨-٧: ٧٧: ٢٠/ ٢: ٤٤: ١٩/ ٢: ٤٠٦: ١٨/ ٢: ١٨٩: ١٨/ ٦: ١٦٨: ١٨/ ٤: ٧١.  

  
فعــوب واحــد بوســاطة حــذف المفعــول بــه مــن الجملــة ذات الفعــل المتعــدي الــى م): ١٩م(

  :الهمزة وهو بصیغة الماضي
٨/ ١: ١١٣: ٨/ ١٣: ٢٩٧: ٧/ ١١: ٢٥٠: ٧/ ١: ٢٢٧: ٧/ ١١: ٣٥٠: ٦/ ٣-٢: ٢٦٨: ٦ :

٣: ٢٤: ١٩/ ١٨: ١٣٧: ١٣/ ١٣: ١١٥: ١٣/ ٨: ١١١: ١٣/ ٧-٦: ٣٠: ١٠/ ٩: ٢٧١: ٩/ ٩: ٢٩٦.  
  
  :حذف المفعول الثاني من مفعولي اعطى): ٢٠م(

  :بصیغة الماضي
١٩/ ٦: ٢٢٧: ١٨/ ٢: ٨٨: ١٧/ ١٣: ١٥١: ١٥/ ٨: ٨٤: ١١/ ٣: ٢٠٣: ١٠/ ٩-٨: ٨٤ :٩ :

٣: ٢١٠.  
  :بصیغة المضارع

٢: ٩١: ١٧/ ١٢-١١: ٣٢: ١٧/ ١٦: ٨٦: ١٦/ ٦: ٦٦: ١٣/ ١٥: ١٨٩: ٢.  
  
  

  
  ٢ف



  ٣٩٤

  :حذف الجملة الفعلیة وهي جواب شرط بعد اجتماع قسم وشرط): ٢١م(
١٧: ٤٧: ١٤/ ٨: ٣٥: ١٤/ ١: ١٨٣: ١٣/ ١٢ :٢٣٩: ١١/ ٤-٣: ١٥١: ١١/ ٦: ١٠٩: ٩-

٧-٦: ١٧٥: ١٦/ ٤-٣: ١٦٨: ١٦/ ١٠: ٣: ١٦/ ٥: ١٣٨: ١٥/ ١٨.  
  

  :الجملة ذات الفعل المبني للمجهول الالزم وقد ناب عن فاعله الجار والمجرور): ٢٢م(
  :بصیغة الماضي

٤-٣: ٢٧٥: ١٩/ ٨: ٣٢٢: ١٨/ ٤: ١٥٦: ١٦/ ١٨: ٩١: ١١.  
  :بصیغة المضارع

٤: ٩٣: ١٦/ ٥-٤: ٣٠٩: ١٣/ ١٦: ١٠١: ١١/ ٥: ١٤٩: ١٠/ ٨-٧: ٢٧٨: ٩/ ٣: ١٠٤: ٨ /
١٢: ٣٤٦: ١٨/ ٩: ٤١: ١٨/ ٥: ١٥٦: ١٦.  

  
  :الجملة ذات الفعل المبني للمجهول، واصله متعد الى مفعول به واحد بنفسه): ٢٣م(

  :بصیغة الماضي
٢/ ١٠-٩: ٧٤: ٢ /٤: ٣١٢: ١/ ٥: ٢٩٨: ١/ ١٢-١٠: ٢٧٢: ١ /٢: ١٣٩: ١/ ٥: ١٣٦: ١ :

٤٠٧: ٦/ ١٨: ٣٥٣: ٦/ ٣: ٢٧٠: ٦/ ٤: ١٤٠: ٥/ ٤: ١٤: ٥/ ٦: ٥٤: ٤/ ٥: ١٥٢: ٣/ ٣: ٣٠٠ :
٢٠: ٢٥١: ٧/ ٩: ٢٥٠: ٧/ ٣: ٢٢٨: ٧/ ١٨: ١٩١: ٧/ ٩: ٩٨: ٧/ ٤: ٧١ :٧/ ١١: ٤٣٨: ٦/ ١٩ /
٦-٥: ٢٢٩: ٩/ ٦: ٢٢٦: ٩/ ٩-٨: ٢٠٥: ٩/ ١١: ١٠٤: ٩/ ١٥: ٨٨: ٩/ ١١: ٨٤: ٩/ ١٢: ٢٦٩: ٨ /
١٠/ ٥: ٦٧: ١٠/ ١٢: ١٦: ١٠/ ١٣-١٢: ٣٣٠: ٩/ ٩: ٢٧١: ٩/ ١٣-١٢: ٢٦٦: ٩/ ٣: ٢٣٣: ٩ :

١١/ ٣-٢: ٩٢: ١١/ ٨: ٣: ١١/ ٥، ١: ٢٠٣: ١٠/ ١٨-١٧: ١٩١: ١٠/ ١٠: ١٤٨: ١٠/ ١٢: ٩٩ :
١٨: ٩٠: ١٣/ ٧: ٧٦: ١٣/ ١٨: ٧٢: ١٣/ ٨: ٣: ١٣/ ١٧: ٢٥٧: ١١/ ١٠، ٢: ١٥١: ١١/ ٦: ١٢٣ /
١٥/ ٤-٣: ١١٢: ١٥/ ١١-١٠: ٤٧: ١٤/ ٧: ٦: ١٤/ ٣: ٣٠٩: ١٣/ ١٧: ١٨٢: ١٣/ ٨: ٩٩: ١٣ :

٥: ١٧٥: ١٦/ ٣: ١٣٨: ١٦/ ١٠: ٩٧: ١٦/ ١٥: ٨٢: ١٦/ ١١: ٧٤: ١٦/ ٧: ٦٦: ١٦/ ٢-١: ١٨٢ /
٦: ٤٢: ١٨/ ١٠: ٤١: ١٨/ ٩، ٤: ٢٥٠: ١٧/ ٤: ١٣٥: ١٧/ ٦: ١١١: ١٧/ ٤: ١٢: ١٧/ ٥: ٥: ١٧ /
١٨٣: ١٩/ ٢: ٢٥: ١٩/ ٩، ٥: ٣٥٦: ١٨/ ٢: ٣١٦: ١٨/ ٤: ٢٤٠: ١٨/ ٢: ٢٢٣: ١٨/ ١١: ٧٤: ١٨ :
٧: ٧٧: ٢٠/ ٤: ٣١٢: ١٩/ ٤-٣: ٢٦٤: ١٩/ ٢: ٢٠٥: ١٩/ ٢: ٢٠٤: ١٩/ ٩.  

  :بصیغة المضارع
٢٤٠: ٣/ ٣: ١٩٧: ٣/ ٣: ٣٠٧: ٢/ ٩: ١٨٩: ٢/ ٢: ٣٣٣: ١/ ١١: ٣٣٢: ١/ ٦: ٣١٢: ١ :

٧/ ١٨-١٧: ٨٠: ٧/ ٥: ٤٥: ٧/ ٧: ٤٤: ٧/ ١٠-٩: ٣١: ٧/ ٥: ٢٨٠: ٦/ ١٣-١٢: ١٥٣: ٥/ ٦، ٣ :
١٣٨: ٩/ ٦: ٥: ٨/ ١٩: ٢٥١: ٧/ ٨: ٢٠٢: ٧/ ٨: ٢٠١: ٧/ ٤-٣: ١١٠: ٧ /٥: ١٠٥: ٧/ ١١: ٩٨ :
٣٠١: ٩/ ٧: ٢٧٨: ٩/ ٨: ٢٥٢: ٩/ ١: ٢٣٣: ٩/ ٤: ٢١٠: ٩/ ٥: ٢٠٣: ٩/ ١٨-١٧: ٢٠٠: ٩/ ٧ :
١٠/ ١٦: ٣٣: ١٠/ ٢٠: ١٢٢: ١٠/ ١٣: ١١٦: ١٠/ ٩: ١٠: ١٠/ ٨-٧: ٣: ١٠/ ١٩: ٣٠٨: ٩/ ٧ :  

  ٢ف



  ٣٩٥

١٣: ١٥٢: ١١/ ١٨-١٧، ١٥، ٩-٨: ١٠١: ١١/ ١: ٦٦: ١١/ ١٧: ٦٥: ١١/ ٥: ٢١١: ١٠/ ٣: ١٧٣ /
٣٠٧: ١٣/ ٣-٢: ١٥٥: ١٣/ ٦: ٨٢: ١٣/ ١: ٨: ١٣/ ٥-٤: ٥: ١٣/ ٩: ٢٦٧: ١١/ ٣: ٢٤٥: ١١ :
٥: ٢٠٥: ١٦/ ١٢: ١١٣: ١٦/ ٧: ١٨٣: ١٥/ ٤: ١٣٧: ١٥/ ١٣: ٤٧: ١٤/ ١٢، ٤: ٣٠٩: ١٣/ ٥-٤ /

١: ٤٢: ١٨/ ١٢: ٢٢: ١٨/ ٤: ١٣٥: ١٧/ ١٣: ١١٣: ١٧/ ١: ٤٩: ١٧/ ٦: ١٩: ١٧/ ٥: ١٢: ١٧ /
٤: ١٨٤: ٢٠/ ٣: ١٥٣: ٢٠/ ٢: ١٤٩: ١٩/ ٦: ٩٩: ١٩/ ٩-٨: ٥٤: ١٨.  

  
الجملـــة ذات الفعـــل المبنـــي للمجهـــول واصـــله متعـــد الـــى مفعولـــه بوســـاطة حـــرف ): ٢٤م(

  :الجر
  :بصیغة الماضي

٦-٥: ٢٨٥: ١٩/ ٥: ٢٠٨: ١٦/ ٦: ١٠: ١٠/ ١٠-٩: ١٠٣ :٨  .  
  :بصیغة المضارع

١٨/ ١١-١٠: ٣٢: ١٧/ ١٦: ١٠١: ١١/ ٥: ١٤٩: ١٠/ ١٧-١٦: ٢٠٠: ٩/ ٢-١: ١١٧: ٩ :
٦: ٣٠٥: ١٩/ ١٢: ٣٤٦: ١٨/ ٩: ٤١.  

  
الجملـــة ذات الفعـــل المبنـــي للمجهـــول واصـــله متعـــد الـــى مفعولـــه بوســـاطة الهمـــزة ): ٢٥م(
  :ضيبصیغة الما
٩٩: ١٣/ ٦: ٦٧: ١٠ /٤: ٢٧٨: ٩/ ١٤: ٢٥٧: ٩/ ١٥: ٩٣: ٩/ ٦: ٧٦: ٩/ ١٤: ٢٥١: ٧ :

٨.  
  
  :خبرها مفرد مشتق نكرة او نكرة مخصصة+ اسمها معرفة+ كان): ٢٦م(
١٠٩: ١١/ ١٨: ١٠١: ١١/ ١٥: ١٠٣: ٨/ ١١: ٤٤: ٧/ ٤: ١٤: ٥/ ٦: ٦: ٤/ ٣: ١٢٦: ٢ :

١٧١: ١٣/ ٨: ١٧٠: ١٣/ ٨: ١٥٦: ١٣/ ٥، ٢: ١٥٥: ١٣/ ٦، ٤-٣: ١١١: ١٣/ ٧: ٢٤: ١٣/ ٤ :
٩: ٩٥: ٩/ ١٤: ١٩١: ٧/ ٥: ٥٤: ٢٠/ ٧-٦: ٦٨: ١٦/ ١٥-١٤.  

  :الصورة نفسها+ یكون
١١-١٠: ١٥١: ١٧/ ٧-٦: ٩٥: ١٣/ ٥: ١٢٣: ١١/ ٤: ٢١: ١١/ ١٤، ١٢-١١: ٩٥: ٩.  
  
  :خبرها مفرد جامد نكرة او نكرة مخصصة+ اسمها معرفة+ كان): ٢٧م(

١٤ /٥: ٦: ١٤/ ٢: ١٥٥: ١٣/ ٥-٤: ١١١: ١٣/ ٥: ١٨: ١٣/ ١٩: ٧: ١٣/ ٩: ٦١: ١٠ :
٢: ٣٦٧: ١٨/ ٧-٦: ٥٤: ١٨/ ٣: ٢٩٣: ١٦/ ٧-٦: ١٧٥: ١٦/ ١١: ١١٣: ١٦/ ٤: ٩٧: ١٦/ ٥: ٣٥.  

  :الصورة نفسها+ یكون
٩: ١٦: ١٧/ ١٤: ٥١: ١٧/ ٧-٦: ١٥٥: ١٣/ ٣-٢: ١٤٧: ١١/ ٥: ٢٨٢: ٩/ ٧-٦: ٨٤: ٩.  

  ٢ف



  ٣٩٦

  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمها معرفة+ كان): ٢٨م( 
١٢: ١٨٣: ١٥/ ٧: ١٠٤: ١٥/ ٣: ١٥١: ١١/ ١٠: ١٠١: ١١/ ١٦: ٣٩: ١١/ ٩: ٣٣: ٤ /

٦-٥: ١٤٥: ١٩/ ١: ٣١: ١٧/ ١٦: ٣٠: ١٧.  
  

  :خبرها جار ومجرور+ اسمها معرفة+ كان): ٢٩(
١١: ٦٥: ١١/ ١٣-١٢: ١١٦: ٩/ ٥: ١٠٩: ٨/ ١٠: ٣٧٨: ٦/ ١٢: ٣: ٦/ ١٣: ١٨٥: ٢ /

١٥٣: ١٦/ ٣-٢: ٨٣: ١٦/ ٦-٥: ١٨١: ١٥/ ٩: ٣٥: ١٤/ ٨: ٢١٣: ١٣/ ٥: ١٥٧: ١٣/ ١٩: ٧: ١٣ :
٤-٣: ٣١٩: ١٩/ ٨-٧: ١٥٨: ١٩/ ٢: ٣٨٤: ١٨/ ٤: ٢٢٧: ١٨/ ٧.  

  :الصورة نفسها+ یكون
١٨، ١٦: ١٨٢: ١٥/ ٤: ٦: ١٤/ ٨: ٦١: ١٠/ ١٥: ٢٣٢: ٩/ ٨: ٢٠١: ٧/ ٦-٥: ٧٨: ٧-

٣: ١٧٦: ٢٠/ ٢: ١٢٠: ١٨/ ١٩.  
  
  :خبرها مفرد مشتق نكرة او نكرة مخصصة+ اسمها مستتر+ كان): ٣٠م(
١١/ ٦: ٢١: ١١/ ١٠: ٩٩: ١٠/ ٦: ٣١: ٩/ ٦-٥: ٣٣٢: ٣/ ٨: ١٧٥: ٢/ ١٦: ٧٤: ٢ :

٥: ٥٢: ١٧/ ٢: ٤٢: ١٧/ ٨: ١١٣: ١٦/ ٥-٤: ٩٣: ١٦/ ٩٨: ٣٠٩: ١٣/ ٧: ٢٥٧: ١١/ ١٦: ١٥١ /
١٠-٩، ٤: ١٨٣: ١٩/ ٤: ٦٥: ١٩/ ١٠: ٦٦: ١٨/ ١٠-٩: ٤٢: ١٨/ ١٠: ١٣١: ١٧.  

  :الصورة نفسها+ یكون
٤: ١٨٣: ١٥/ ٨: ٢٩٦: ١٣/ ٣: ١٠١: ١٣/ ١١: ٨٠: ١٣/ ١٣: ٤١٣: ٦/ ٤-٣: ١٥٣: ٥ /

٤: ٢٣٣: ٢٠/ ٤: ٣٣٨: ١٩/ ٢: ٢١٦: ١٩/ ١٥: ٧٥: ١٧.  
  :خبرها مفرد جامد نكرة او نكرة مخصصة+ اسمها مستتر+ كان): ٣١م(
١٧/ ٨: ١٤٢: ١٦/ ٧: ٨٢: ١٣/ ٤: ٢٠٢: ١٠/ ٤: ٢٨: ١٠/ ٧: ٢٤١: ٩/ ١٥ :٤١٠: ٦ :

٣: ٩٣: ٢٠/ ٢: ١٥٣: ١٩/ ٤: ٣١٥: ١٨/ ١٢: ٣٤.  
  :الصورة نفسها+ یكون

٤: ٣١٥: ١٨/ ١٣-١٢: ١٩: ١٧/ ٧: ٧٦: ١٠.  
  
  :خبرها جار ومجرور+ اسمها مستتر+ كان): ٣٢م(
١٣/ ١: ١٥٢: ١١/ ٥: ١٠١: ١١ /١٧: ١٤٨: ١٠/ ٧: ٢٦٨: ٩/ ٣: ١٤٠: ٥/ ٦: ٣١٢: ١ :

٩: ١٤٢: ١٨/ ٥-٤: ٦٠: ١٨ /٧: ٥٤: ١٨/ ٧: ١٨٣: ١٥/ ١٠: ٨٩.  
  
  
  

  ٢ف



  ٣٩٧

  :الصورة نفسها+ یكون
١٩-١٨: ٤٨: ١٧/ ٨: ٤٢: ١٧/ ٨: ٦٦: ١٦/ ١٦: ١٨٢: ١٥/ ٦: ٢٢٦: ٧/ ١٤: ١٤٥: ٥ /

٢: ١٥٥: ١٩/ ٣: ٢٧: ١٩/ ٢: ٢٢٩: ١٨/ ٦: ١٥٧: ١٨.  
  

  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع +اسمها مستتر+ كان): ٣٣م(
١٨: ٣١: ١٠/ ٦: ١٦: ١٠/ ٨: ٢٢٩: ٩/ ١١-١٠: ٢٠١: ٧/ ٦ :١٢: ٤/ ١٣-١٢: ٧٤: ٢ /

٨: ١٨٣: ١٩/ ٥: ١٩٧: ١٣/ ١١: ١٥٢: ١١/ ١٦: ٣٩: ١١/ ١٤: ٢٠٢: ١٠.  
  
  : كان التامة): ٣٤م(
٢٦٣: ٨/ ١٤: ١٩١: ٧/ ٣: ٨٠: ٧/ ١٢: ٤١٠: ٦/ ٤: ٣٦٤: ٦/ ٧: ٢٨٠: ٦/ ٦: ٣٨٣: ١ :

١١٣: ١٧/ ٧: ٩١: ١٣/ ٤: ٨٧: ١٣/ ٥: ٢٣٩: ١١/ ٦-٥: ٨٨: ١١/ ١١: ٧: ١١/ ٦: ٣٢٨: ٩/ ٦ :
٤: ١٠٤: ١٩/ ٢: ١٨٤: ١٨/ ٥: ٦٨: ١٨/ ١٢: ١٥١: ١٧/ ٦.  

  یكون التامة
٢: ٤٨: ١٩/ ٥: ١١٣: ١٧/ ٤: ٩٥: ١٣/ ١٤: ٨٨: ١٠/ ١٠: ٢٩٦: ٨/ ٣: ٨٠: ٧.  
  
  ):اال(المستثنى بـ) ٣٥م(
٤: ٢٩٥: ٩/ ٧-٦: ٢٢٦: ٩/ ٩: ٢٨٧: ٨/ ١٦-١٥: ٢٢٦: ٧/ ٦: ١١٤: ٧/ ٨: ٣٦٣: ٦ /

١٤٧: ١٧/ ٦: ١٤١: ١٧/ ١٤: ٣٠: ١٧/ ٥: ١٣٢: ١٦/ ٢-١: ١٨٣: ١٣/ ١: ١٨٠-١٩: ١٧٩: ١٣ :
٣: ٣٦٥: ١٩/ ٣: ٢٥٧: ١٩/ ٤: ١٩٥: ١٩/ ٧.  

  .هـإ

  
  

  ملحقات الفصل الثالث
  اجلملة اخلربية املنفية

  
  خبرها جار ومجرور+ فةاسمها معر + لیس): ١م(
٣٠٩: ١٣/ ١٠: ١٠١: ١١/ ٧: ٦٢: ١١/ ١٧: ٣٢: ١١/ ١١: ٢٠٥: ٩/ ١٥-١٤: ١٠٤: ٩ :

٣: ٣٤٧: ١٨/ ١٥: ٢٥٠: ١٧/ ٧-٦: ١٢: ١٧/ ١٩: ١٨٢: ١٥/ ٨: ١١٧: ١٥/ ٥.  
  



  ٣٩٨

   ٣ف
  :اسمها نكرة مخصصة او نكرة+ خبرها جار ومجرور+ لیس): ٢م(
١١/ ٨: ٣٨: ١١/ ١١: ١٢٢: ١٠/ ٢: ٢٥٣ :٩/ ٢: ٢١٠: ٩/ ١٤: ٢٠: ٢/ ٢-١: ٢٨٤: ١ :

٢: ٣١٧: ١٨/ ٤: ١٤٥: ١٧/ ١٥: ١٠٦: ١٧/ ٢: ٩٠: ١٦/ ٩: ١٦٤ :١٥/ ٤: ٤١: ١٤/ ٦: ١٠٩.  
  
  :خبرها جار ومجرور+ اسمها مستتر+ لیس): ٣م(
١٧/ ٤: ١٠: ١٣/ ٥: ٢٠٣: ١٠/ ٥: ٧٠: ٧/ ١٧: ٣٧٣: ٦/ ١٦: ١٧٤: ٢/ ٩: ٢٨٣: ١ :

٥: ٣١٩: ١٩/ ٣: ٦٠: ١٨/ ١٥: ٤٦.  
  

  :خبرها مفرد نكرة مخصصة او نكرة مقترن بالباء+ اسمها مستتر+ لیس): ٤م(
: ١٠/ ٥: ٦١: ١٠/ ١٢: ٣٣٠: ٩/ ١: ٨١: ٧/ ١١: ٣٩٨: ٦/ ٨: ٣٧٣: ٦: الخبــــــــــــر مشــــــــــــتق

٣-٢: ٣٧٢: ١٩/ ٨: ١٧٦.  
  .٣: ٣٣: ١٤/ ١٢: ٤٤: ١٣/ ٣: ٢٤٦: ٧/ ٤: ١٨١: ٧: دـبر جامـالخ
  
  :خبرها جار ومجرور+ ها مفرداسم+ ال النافیة للجنس): ٥م(
٦/ ٤-٣: ٣٤٥: ٦/ ٦: ١٤٦: ٦/ ٤: ٢٠٤: ٢/ ١٢: ٧٥: ٢/ ١٢: ٢٨٨: ١/ ٩: ٧٨: ١ :

٢٠٢: ٧/ ٢: ٢٠١: ٧/ ١٢: ١٩٤: ٧/ ١٠: ١٧٦: ٧/ ٦: ١١٤: ٧/ ٢: ١٠٣: ٧/ ٤: ٩٦: ٧/ ٧: ٤١٣ :
١٥٨ :٩/ ٤: ١٤٧: ٩/ ٤: ٣٠١: ٨/ ٥: ١٠٣: ٨/ ١٤: ٢٨٥: ٧/ ٨-٧: ٢٥٠: ٧/ ١٥: ٢٢٦: ٧/ ٨ :
٥: ٤٤: ١٣/ ١٥: ١٠١: ١١/ ٥: ٥: ١١/ ٧-٦: ٢٠٣: ١٠/ ١٦-١٢: ١٩١: ١٠/ ١٦: ١٧٨: ٩/ ٧-٦ /

١٨: ٢٨٦: ١٦/ ١٣: ١٠٤: ١٦/ ٧: ٨٥: ١٦/ ١٨: ٦٤: ١٦/ ٤: ٩٢: ١٥/ ٦: ٨٩: ١٣/ ١٨: ٧٢: ١٣ /
٥: ١١١: ١٧/ ٢: ١٠٧: ١٧/ ٤: ٨٨: ١٧/ ١: ٨٦: ١٧/ ٧: ٨٥: ١٧/ ١٥-١٤: ٣٢: ١٧/ ٦: ١٩: ١٧ /
٢٣٢: ١٨/ ٧: ٢٢٤ :١٨/ ٢: ١٨٥: ١٨/ ٣: ١٦٨: ١٨/ ٢: ١٥٨: ١٨/ ٦-٥: ٦٨: ١٨/ ١٠: ٤٢ :١٨ :
٣: ١٦٠: ١٩/ ٢: ٩: ١٩/ ٢: ٣٨٩: ١٨/ ٢: ٣١٧: ١٨/ ٨-٣: ٢٧٦: ١٨/ ٦-٥.  

  
  :خبرها محذوف: اسمها مفرد+ ال النافیة للجنس): ٦م(
٢٩٣: ١٦/ ١٤: ٨٥: ١٦/ ٧: ٨٤: ١١/ ٤: ٣٠١: ٨/ ٢: ٢٠١: ٧/ ٤: ٨٤: ٧/ ١٠: ٧٨: ١ :

٣: ١٥٣: ٢٠/ ٥.  
  
  :الفعل الماضي الالزم+ ما): ٧م(
)/ ٨: ١١٤: ٧: وقــد تكــررت فــي/ ٩: ١٨٥: ٢)/( ٢: ٣٧٤: ١٨: وقــد تكــررت فــي/ ١١: ٢٠٧: ١(

٦: ٢٢٥: ١٧/ ١٧-١٦: ١٥٢: ١٣/ ١١: ٨٩: ١٣/ ١٣: ١٥٠: ١١/ ٥-٤: ١١٧: ٧/ ١٣: ٣٩٨: ٦ /
٢: ٢٣٩: ١٩/ ٤: ٢٢٥: ١٩/ ٢: ٣٦٨: ١٨.  



  ٣٩٩

  ٣ف
  :الفعل الماضي الالزم+ ال): ٨م(
-٨: ١١٤: ٧/ ١٨: ٤٢٣: ٦/ ١٥-١٤: ١٥٣: ٥)/ ٨: ١١٤: ٧: وقــد تكــررت فــي/ ٩: ١٨٥: ٢(

٥: ٦٥: ١١/ ٧: ٢١١: ٩/ ١٤: ٢٠٠: ٧/ ٩.  
  
  :الالزمالمضارع  -بصیغة–الفعل +  ال): ٩م(
١/ ١٣: ٢٧٣: ١/ ٩: ٢٠٧: ١/ ١٤: ١٣٢: ١/ ١: ١١٤: ١/ ٧-٦: ٩١: ١/ ١٠: ٧٨: ١ :

٤: ٣٤٥: ٦/ ١٦: ٢٦٩ :٦/ ١٥-١٤: ٢٤٦: ٦/ ١: ١٩٠: ٢/ ١٠: ١٨٩: ٢/ ١٥: ٣١٢: ١/ ١٤: ٢٨٨ /
٨: ١٦٧: ٧/ ٤: ١٠٥: ٧/ ١٦: ١٠٣: ٧/ ٥: ٣٣: ٧/ ١٧: ٤٢٤: ٦/ ٢٠: ٤٠٧: ٦/ ٧-٦: ٣٤٨: ٦ /
٢٤٦: ٧/ ٤: ٢٢٨: ٧/ ٤: ٢٢٦: ٧/ ٧، ٤-٢: ٢٠٢: ٧/ ١٢: ٢٠١: ٧/ ١٠: ١٩٤: ٧/ ١٢: ١٧٦: ٧ :

١١، ٤-٣: ٨٤: ٩/ ٦-٥: ٢٩٦: ٨/ ١٠: ٢٦٩: ٨/ ١٤: ٢٤٤: ٨/ ١٧-١٦، ٩: ٢٥٠: ٧/ ١٦-١٥-
٢٠٩: ٩/ ٥: ٢٠٥: ٩/ ٤: ٢٠٣: ٩/ ١٥: ١٥٢: ٩/ ١١: ١٠٩: ٩/ ١٥: ١٠٦: ٩/ ٧-٦: ٩١: ٩/ ١٢ :
١٣-١٢: ١٨: ١٠/ ٨: ٢٨٨: ٩/ ١: ٢٧٦: ٩/ ٩: ٢٥٢: ٩/ ٦-٥: ٢٣٩: ٩/ ٦-٥: ٢١٨: ٩/ ٦-٥ /

٩: ١٤٩: ١٠/ ١٢: ١٤٨: ١٠/ ١١: ٩٩: ١٠/ ١٦: ٨٥: ١٠/ ١٤ :٦٧: ١٠/ ٢: ٦١: ١٠/ ٣: ٥٨: ١٠ ،
٦٢: ١١/ ١٥-١٤: ٥١: ١١/ ١٨، ٥: ٣٩: ١١/ ٩: ٣٨: ١١/ ١٨: ٣٢: ١١/ ١٠: ٢٠٣: ١٠/ ١٦-١٥ :
١٣: ١٧٧: ١١/ ١٥: ١٥١: ١١/ ١٦، ٩: ١٥٠: ١١/ ٤: ١٤٢: ١١/ ٥: ٨٨: ١١/ ١٠: ٦٦: ١١/ ٦-

١٤، ١١: ٨: ١٣/ ٣: ٧٦: ١٣/ ٤: ٦: ١٣/ ٩-٨: ٣: ١٢/ ١٢، ٣: ٢٥٧: ١١/ ٢: ٢٤٦: ١١/ ١٤ /
٦٤: ١٦/ ١٣: ١٦٣: ١٥/ ١٨: ٢١٣: ١٣/ ١٠: ١٥٦: ١٣/ ١١: ١٣٧: ١٣/ ٤: ٨٩: ١٣/ ٢: ٨٢: ١٣ :
٨: ٢٠٥: ١٦/ ٨: ١٧٧: ١٦/ ١١-١٠، ٦: ١٥٦: ١٦/ ٩: ٨٩: ١٦/ ٧: ٨٧: ١٦/ ٩: ٧٧: ١٦/ ١٨ /
٢٥٨: ١٨/ ٦: ٢٥٠: ١٨/ ٢: ١٩٢: ١٨/ ٧: ٨٣: ١٧/ ٤: ٥٩: ١٧/ ١٧-١٥: ٥٨: ١٧/ ١٠: ٣٠: ١٧ :
٢: ٢٥٣: ١٩/ ٢: ٢١٦: ١٩/ ٢: ٢١٣: ١٩/ ١٥، ٦: ٣٥٦: ١٨/ ٧-٦: ٣٢٥: ١٨/ ٢: ٢٧٤: ١٨/ ٣ /

٣: ٧٤: ٢٠/ ٤: ٩٣: ٢٠.  
  
  :المضارع الالزم -بصیغة–الفعل + لم): ١٠م(
٦/ ١٢: ١٥٣: ٥/ ٥: ٢٤٠: ٣/ ٧: ٢٦٥: ٢/ ١٥: ٦٠: ٢/ ١٣-١٢: ٢٧٠: ١/ ٣: ٢٣٠: ١ :

٤، ٢-١: ٤٢٥: ٦/ ١٥-١٤، ٢: ٤٢٤: ٦/ ١٨: ٤٢٣: ٦/ ٨، ٤: ٤١٦: ٦/ ١٣: ٤١٣ :٦/ ١٩: ٢٥٧ /
٩/ ١٢: ١٦٠: ٩/ ١٤: ١٥٧: ٩/ ١: ١٣٠: ٩/ ٧: ٩٥: ٩/ ٣: ٢٢٨: ٧/ ٦: ٣٣: ٧/ ٦: ٤٣٨: ٦ :

٣٠: ١٠/ ١٧: ٣: ١٠/ ٨: ٢٩٥: ٩/ ١٨، ١٣-١٢: ٢٨٣: ٩/ ٩-٨: ٢٥٢: ٩/ ٨: ٢٢٢: ٩/ ٤: ١٨٢ :
٤: ٦٥: ١١/ ٩-٨: ٣٩: ١١/ ١٤، ١١: ٧: ١١/ ١٢: ٢٦٥: ١٠/ ١٥: ١٣٢: ١٠/ ٨: ٩٩: ١٠/ ١٠ /
١٢-١١: ٨٧: ١٣/ ١٢: ٥٦: ١٣/ ٤: ٢٤: ١٣/ ١٥-١٤: ٥: ١٣/ ١٧: ٢٣٩: ١١/ ١٤، ٦: ١٠١: ١١ /
١٧/ ٧: ١٤٨: ١٦/ ٢: ٨٧: ١٦/ ٦: ١٥٨: ١٥/ ٥: ١٢٥: ١٥/ ١٧، ١٣: ٤٧: ١٤/ ١٣: ٢٧: ١٤ :

٣٥٦: ١٨/ ٨: ٣٤٦: ١٨/ ٢: ٢٧٨: ١٨/ ١٨، ١٢: ١٤٢: ١٨/ ٢: ١٣٤: ١٨/ ٩: ٥٢: ١٨/ ٧: ١٤٥ :
٣٢٢: ١٩/ ٢: ٢٦٤: ١٩/ ٣: ١٦٢: ١٩/ ٨: ١٥٨: ١٩/ ٥: ١٤٧: ١٩/ ٣ :٩٦: ١٩/ ٢: ١٥: ١٩/ ٥ :
٣: ١٥٣: ٢٠/ ٤: ٨٧: ٢٠/ ٢: ٣٣١: ١٩/ ٢.  



  ٤٠٠

  ٣ف
  :الماضي المتعدي الى مفعول به واحد بنفسه -بصیغة–الفعل + ما): ١١م(
١٦/ ١٦: ٧٩: ١٥/ ٦-٥: ١٩٧: ١٣/ ١٧: ٣: ١٠/ ٣ :٥٣: ٦/ ٤: ١٩٧: ٣/ ١١: ٧٥: ٢ :

٣: ١٠٠: ٢٠/ ٢: ١٧٨: ١٩/ ٤-٣ :١٧٣: ١٨/ ٤: ١٦٨.  
  
  :الماضي المتعدي الى مفعول به واحد بنفسه -بصیغة–الفعل + ال): ١٢م( 
١١: ٨٩: ١٣/ ١٣: ٧: ١١/ ١٦-١٥: ٨٥: ١٠/ ٣: ١١٣: ٨/ ١١: ٤٢٤: ٦/ ٨: ٢٦٥: ٢-

١٧: ١٥٢: ١٣/ ١٢.  
  :المضارع المتعدي الى مفعول به واحد بنفسه -بصیغة–الفعل + ال
٦/ ٦: ٣٢٢: ٢/ ٥: ٣٠٠: ٢/ ٧: ١٨٥: ٢/ ١١: ١٧٤: ٢/ ٤: ١٢٦: ٢/ ١٣-١٢: ١١١: ٢ :

٧/ ١١-١٠: ٣١: ٧/ ٢٠: ٤٢٤: ٦/ ١١: ٤٢٣: ٦/ ٨: ٣٨٤: ٦/ ١: ٣٧٣: ٦/ ١٦: ٢٦٩: ٦/ ٩: ١٠٢ :
١٢: ٢٨٥: ٧/ ٣-٢: ٢٢٨: ٧/ ١٣، ٦ :٢٢٦: ٧/ ٧: ٢١٧: ٧/ ١٦: ٢٠١: ٧/ ١١: ١٧٦: ٧/ ٤: ١١٤ /

٨٨: ٩/ ١٠: ٢٨٧: ٨/ ٩: ٢٧٥: ٨/ ٥-٤: ١١٣: ٨/ ١: ١٠٤: ٨/ ٤-٣: ٣٠٤: ٧/ ١١: ٢٨٨: ٧ :
٩/ ٥: ١٨٢: ٩/ ٣: ١٥٨: ٩/ ٩: ١٢٦: ٩/ ١٥-١٤: ١٠٦: ٩/ ١٥: ١٠٤: ٩/ ٤: ٩١: ٩/ ١٣-١٢ :

٩/ ٨-٧، ٤: ٢٩١: ٩/ ١١: ٢٧٥: ٩/ ٦: ٢٦١: ٩/ ١٤: ٢٥٧: ٩/ ١٩-١٨: ٢٣٢: ٩/ ١١: ٢٠٩ :
١١/ ٨: ٨٤: ١١/ ١٣: ٣٩: ١١/ ٥: ١٤٩: ١٠/ ١٤: ١٣٣: ١٠/ ٤: ٥٥: ١٠/ ٥: ١٠: ١٠/ ٩: ٣٠٥ :
١٦٩: ١٣/ ٣: ١٦٣: ١٣/ ١١-١٠: ٩٩: ١٣/ ٩: ١٢: ١٣/ ٢٠: ١٥١: ١١/ ١٩: ١٥٠: ١١/ ٢: ١٠٢ :

١٧/ ١٣-١٢: ١٦: ١٧/ ٣: ٨٤: ١٦/ ٧: ٦٨: ١٦/ ٨: ٢٧: ١٤/ ٤: ٣١٧: ١٣/ ١٣: ١٧٩: ١٣/ ٧: 
١٨/ ١١، ٧: ١٤٧: ١٧/ ٦-٥: ١٤١: ١٧/ ٦: ١٠٧: ١٧/ ١٨: ٩٠: ١٧/ ٢-١: ٨٦: ١٧/ ١٤: ٧٥ :
١٨/ ٥: ٣٥٧: ١٨/ ١٨، ١٠، ٧: ٣٥٦: ١٨/ ٢: ٢٧٤: ١٨/ ٢: ٢٦٨: ١٨/ ٧، ٦: ٦٦: ١٨/ ٥: ٥٤ :

٣: ٢٠٨: ١٩/ ٩-٧: ١٨٣: ١٩/ ٤: ١٦٥: ١٩/ ٧-٦: ٥٢: ١٩/ ٢: ٢٤: ١٩/ ٨-٧: ٧: ١٩/ ٢: ٣٦٦ /
٣: ٢٧٧: ٢٠/ ٧: ٧٧: ٢٠/ ٣: ٧٣: ٢٠/ ٣: ٦: ٢٠/ ٤: ٣٠٣: ١٩/ ٢: ٢٥٩: ١٩.  

  
  :المضارع المتعدي الى مفعول به واحد بنفسه -بصیغة–الفعل + لم): ١٣م(
٦/ ٩: ٢٨٠: ٦/ ١٧: ٢٦٩: ٦/ ١٠، ٣: ١٥٣: ٥/ ٦: ١٤٥: ٥/ ٤: ٢١٦: ٣/ ٥: ٣١٢: ١ :

٨: ١٩٤: ٧/ ٣: ٤٣٨: ٦/ ٧: ٤٢٤: ٦/ ١٨-١٧: ٤٢٣: ٦/ ٤-٣: ٤١٦: ٦/ ٤-٣: ٣٨٤: ٦/ ٨: ٣٥٠ /
٩/ ١٦: ٢٥٢: ٩/ ٩: ٢٣٣: ٩/ ٤: ١٨١: ٩/ ٩: ١٠٩: ٨/ ٦: ٢٩٧: ٧/ ٩: ٢٢٦: ٧/ ٧: ٢٠٠: ٧ :

٤-٣: ١٧٩: ١٠/ ١٧، ٨: ١٧٠: ١٠/ ٥: ١٣٣: ١٠/ ٥: ١٢٣: ١٠/ ١٢-١١: ١٩١: ٩/ ١٥: ٢٥٧ /
١٨٠: ١٣/ ٥: ٩١: ١٣/ ١٤-١٣، ٣-٢: ٢٣٩: ١١/ ٨: ١٥١: ١١/ ٦، ٢: ٣٩: ١١/ ١١: ٣٨: ١١ :
٩: ١١٣: ١٦/ ١٧: ١١٢: ١٦/ ٢-١: ٨٧: ١٦/ ١٧: ٨٦: ١٦/ ١٢: ٧٠: ١٦/ ١٥: ١٥٨: ١٥/ ٥-٤ /

١٧/ ٦: ١٣٨: ١٧/ ٥-٤: ١٣١: ١٧/ ٥: ٤٢: ١٧/ ٤-٣: ١٤: ١٧/ ٦: ١٢: ١٧/ ٦-٥: ١٤٢: ١٦ :
٥: ١٤٧: ١٩/ ٢: ٤٥: ١٩/ ٤: ٢٦٧: ١٨/ ٣: ١١٥: ١٨/ ٥: ٦٠: ١٨/ ٣-٢: ٢٥١: ١٧/ ١٠: ١٥١-

٤: ٣١٢: ١٩/ ٣-٢: ١٦٢: ١٩/ ٨: ١٥٨: ١٩/ ١: ١٥٥: ١٩/ ١٠، ٦.  



  ٤٠١

  ٣ف
  :المضارع المتعدي الى مفعول به واحد بنفسه -بصیغة–الفعل + لن): ١٤م( 
٥: ٧١: ١٨/ ١٨: ١١٣: ١٧/ ١١-١٠، ٦: ٩٣: ١٦/ ١٩-١٨: ٧٦: ٧/ ٤: ٥٤: ٤.  
  
  :المضارع المتعدي الى مفعوله بوساطة الهمزة في ماضیه -بصیغة–الفعل + ال): ١٥م(

٦-٥: ٥٤: ١٨/ ٥: ١٤٩: ١٠/ ٨-٧: ١١٦: ١٠/ ٦: ٣٠: ١٠/ ١٠: ١٠٢: ٦/ ١٤: ٩١: ١ /
٢: ٢٧٤: ١٨.  

  
  :المضارع المتعدي الى مفعوله بوساطة الهمزة في ماضیه -بصیغة–الفعل + لم): ١٦م(

١٦/ ١٠-٩: ٨٦: ١٦/ ١٠-٩: ١١٢: ٨/ ٩: ٣: ٧/ ١١-١٠: ٤٢٤: ٦/ ١٦-١٥: ٣٣٢: ٣ :
٣: ٨٧.  

  
  :الفاعل+ المفعول به+ علالف+ ال): ١٧م(

  .٥: ٦٩: ١٣/ ١٠ :٢٣: ٧/ ٦-٥: ٤٢٥: ٦/ ١٥: ٤٢٤: ٦/ بصیغة الماضي
/ ٦: ٢٨٤: ٢/ ٨: ١١١: ٢/ ١٢: ٩١: ٢/ ٨: ٢٩١: ١/ ١٤-١٣: ٥٧: ١/ بصــــــیغة المضــــــارع

١١: ١١٧: ٧/ ٣: ٦١: ٧/ ١٨-١٧: ٤٠٧: ٦/ ٦: ٤٠٢: ٦/ ٨: ٣٨٩: ٦/ ٥-٤: ٣٤٥: ٦/ ٥: ١٦٥: ٣ /
١٥: ١٨١: ٩/ ٤: ١٤٧: ٩/ ١٤: ١٠٤: ٩/ ٦: ٣٠٠: ٧/ ٧: ٢٨٨: ٧/ ٣: ٢٠٢: ٧/ ١٠-٨: ١٩٤: ٧ /
٤: ٦٤: ١٠/ ٢: ٥٨: ١٠/ ١: ٣٣١: ٩/ ١٩: ٣٣٠: ٩/ ١٢: ٢٦٦: ٩/ ٦: ٢٥٢: ٩/ ٨-٧: ٢٢٢ :٩ /

١٠: ٦٥: ١١/ ٦-٥: ٦٢: ١١/ ١٠: ٢٠٢: ١٠/ ١٥-١١: ١٧٠: ١٠/ ١٠: ١٣٢: ١٠/ ١٥: ٨٨: ١٠ /
١٣/ ٤: ٨٩: ١٣/ ١٥-١٢: ٨٠: ١٣/ ٨: ٦٩: ١٣/ ٤-٣: ٤٤ :١٣/ ٤-٣: ١٢: ١٣/ ١٠: ١٥٠: ١١ :

٥٧: ١٦/ ٤: ١٨٢: ١٥/ ١: ٤٨: ١٤/ ١٦: ٢١٣: ١٣/ ١١-١٠: ١٩٧: ١٣/ ٧: ١٥٥: ١٣/ ٥: ١١٠ :
١٨/ ١: ٥٩: ١٧/ ١٦-١٥: ٥٨: ١٧/ ٤: ٤٩: ١٧/ ١٢: ٥: ١٧/ ٩: ٨٩: ١٦/ ٩-٨: ٧٧: ١٦/ ٦ :

٤: ٩٣: ٢٠/ ٣: ١٥٧.  
  
  :الفاعل+ بهالمفعول + الفعل+ لم): ١٨م(
٢٣: ٧/ ٧-٥، ٢: ٤٢٥: ٦/ ١٢-١١: ٤٢٤: ٦/ ١٧: ٤٢٣: ٦/ ١٤: ١٥٣: ٥/ ٨: ٩١: ٢ :

٣٠: ١٠/ ٢: ٢٧٤: ٩/ ٨: ٢٢٢: ٩/ ٨-٧: ٢١٠: ٩/ ٥: ١٨١: ٩/ ١٠: ٢٢٦: ٧/ ٨: ٢٠٠: ٧/ ١٠ :
١٥/ ١٢: ١١١: ١٣/ ٤: ٩١: ١٣/ ٢-١: ٥٦: ١٣/ ١٣: ١٧٦: ١١/ ٨: ١٤٩: ١٠/ ١٥: ٨١: ١٠/ ١٠ :

٢٨٥: ١٩/ ٨: ٣٢٥: ١٨/ ٢: ٣١٣: ١٨/ ١٠: ٢٢: ١٨/ ٤-٣: ٢٥١: ١٧/ ٨: ١٨١: ١٥/ ٩: ١٦٣ :
٤: ٧٥: ٢٠/ ٥: ٣١٩: ١٩/ ١٠.  

  ٣ف



  ٤٠٢

المضـــارع المتعـــدي ماضـــیه بوســـاطة الهمـــزة الـــى مفعــــول  -بصـــیغة–الفعـــل + ال): ١٩م(
  :الفاعل+ المفعول به+ واحد

١٥: ٥٥: ١٣/ ٣: ١٢: ١٣/ ١٤-١٣: ١٧٠: ١٠/ ٥: ٢٠٣: ٩/ ٤: ٢٠٢: ٧/ ٥-٤: ٤٠٢: ٦ /
٤: ٥١: ١٧/ ٥: ٧٩: ١٥/ ٣: ٨٩: ١٣/ ١٥-١٤: ٨٠: ١٣.  

  
  :المفعول به محذوف+ الفاعل+ الفعل بصیغة المضارع+ ال): ٢٠م(

١٦/ ١١: ٧٤: ١٦/ ١٢: ١٥٨: ١٥/ ٧: ٧٩: ١٥/ ٣: ١٠٢: ١١/ ٤: ٢٨٢: ٩/ ٤: ٥٤: ٤ :
٢: ٣٢٣: ١٩/ ٩، ٤: ١٨٣: ١٩/ ٤: ٢٣٢: ١٨/ ١٢: ٧٤: ١٨/ ٦: ٨٤.  

  
  :المفعول به محذوف+ الفاعل+ الفعل+ لم): ٢١م(

١٨/ ٣: ١٦٨: ١٦/ ١١: ٣٨: ١١/ ٤: ٦٧: ١٠/ ٧-٦: ٣٠٩: ٩/ ١: ٢٠٣: ٩/ ٦: ٨٩: ٩ :
٦: ٣٥٦.  

  
  ):المفعول به سابقا(نائب الفاعل + الفعل بصیغة المضارع مبني للمجهول+ ال): ٢٢م(

٦/ ٤: ٣٤٥: ٦/ ١٦: ٢٦٠: ٦/ ٤: ١٥٢: ٣/ ٦: ٣٠٠: ٢/ ١٢: ٧٥: ٢/ ١٣: ٣٠٣: ١ :
٧/ ٦-٥: ٢٢٨: ٧/ ٥: ٢٢٦: ٧/ ٥: ١٠٥: ٧/ ١٦: ١٠٢: ٧/ ١١: ٦٢: ٧/ ١٩: ٤٠٧: ٦/ ١٤: ٣٨١ :
١٠: ٢٦٩: ٨/ ١٨-١٧: ٢٤٤: ٨/ ١١-١٠: ١٢٥: ٨/ ١٤-١٣: ٢٩١: ٧/ ١٩: ٢٥١: ٧/ ١٦: ٢٥٠ /

٣-٢: ٣٣: ١٠/ ٧: ٣٠١: ٩/ ١١: ٢٦١: ٩/ ٧-٦: ٢٥٢: ٩/ ١: ٢٠٣: ٩/ ٥-٤: ١٣٧: ٩/ ٥: ٩١: ٩ ،
١٥٠: ١١/ ١٢: ٩١: ١١/ ١١-٨: ١٩٤: ١٠/ ١٧-١٥: ٨٨: ١٠/ ٨-٧: ٦٤: ١٠/ ٧: ٥٥: ١٠/ ٦ :

٢: ١٥٥: ١٣/ ١١: ١٣١: ١٣/ ٤: ٨٧: ١٣/ ١٧-١٦: ٨١: ١٣/ ٣: ٧٣: ١٣/ ٨: ٢٤: ١٣/ ١١-١٠ /
١١: ١٨٢: ١٥/ ٢: ١٦٤: ١٥/ ١٨، ١٣: ١٦٣: ١٥/ ٤: ٩٨: ١٥/ ٣: ٤٤: ١٤/ ١٥-١٤: ١٧٧: ١٣ /
٧: ١٤١: ١٧/ ١٢: ٨٥: ١٧/ ٨-٧: ٨٣: ١٧/ ١٩: ٧٠: ١٧/ ٨: ١٧٧: ١٦/ ٦: ٩: ١٦/ ٣: ٦: ١٦ /
٣-٢: ٣٢٦: ١٩/ ٢: ١٩١: ١٩/ ٣: ٢٠: ١٩/ ٢: ٣٩٠: ١٨/ ٢: ٣٧٣: ١٨/ ١٢، ٧: ٢٤٦: ١٧.  

  
  ):المفعول به سابقا(نائب الفاعل + الفعل مبني للمجهول+ لم): ٢٣م(
٣: ١٠/ ١: ٢٥٢-٢٠: ٢٥١: ٧/ ٨: ٢٠٠: ٧/ ١: ١١٠: ٧/ ١٩: ١٠٩: ٧/ ١٧: ٣٥٣: ٦ :

١٨/ ٦: ٢٢٧: ١٨/ ٧: ٣٠: ١٨/ ٦: ١٢٥: ١٥/ ١١: ٨٠: ١٣/ ١٧: ١٤٨: ١٠/ ١٣: ٨١: ١٠/ ١٧ :
٣: ١٨١: ٢٠/ ٩: ١٨٣: ١٩/ ٣: ١٨: ١٩/ ٨: ٣٢٥.  

  
  



  ٤٠٣

  ملحقات الفصل الرابع
  اجلملة اخلربية املؤكدة

  القسم االول
  :ملحقات الجملة االسمیة المؤكدة

  :خبرها مفرد نكرة مخصصة او نكرة +اسمها معرفة+ إن): ١م(
  :خبرها مشتق-أ
٦/ ٧: ١٠٢: ٦/ ٩، ٤: ١٦٨: ٥/ ١٢: ١٤٥: ٥/ ٥: ١٦٢: ٢/ ١٧: ٦٠: ٢/ ٩: ٣٠٣: ١ :

٧/ ١٤: ٢٥١: ٧/ ٣: ٢٤٦: ٧/ ٧-٦: ١٦٧: ٧/ ٤: ٣٣: ٧/ ٧: ٣٥٤: ٦/ ١٣: ٣٥٣: ٦/ ٣: ١٦٦ :
: ٣٣: ٩/ ٣: ٢٤٤: ٨) ٥: ١١٤: ١٥: وقــــد تكــــررت فــــي/ ٨: ٣: ٨/ ٦: ٣: ٨( ٦: ٣٠٠: ٧/ ١٠، ٥: ٢٨٨

٩/ ١٨، ١٥: ١٦٠: ٩/ ١٧: ١١٦: ٩/ ٧: ١٠٦: ٩/ ١٦-١٥: ٩٥: ٩/ ١١: ٧٧: ٩/ ٣: ٧٦: ٩/ ٧ :
١٠/ ١٧: ٢٤: ١٠/ ٩-٨: ١٦: ١٠/ ١٢: ٢٨٨: ٩/ ١٥-١٢: ٢٦١: ٩/ ٨-٧: ٢٣٩: ٩/ ٧-٦: ٢٢٦ :
١٢: ١١٠: ١٣/ ١٠: ١٠١: ١٣/ ١: ٢٤٦: ١١ /٨: ٢٦٥: ١٠/ ٣: ١٠٠: ١٠/ ٩: ٦١: ١٠/ ٣: ٢٥ /
: ١٨وقــــد تكــــررت فــــي  ٧: ٣١٧: ١٣( ١٣-١٢: ٢١٣: ١٣/ ١٤: ١٣١: ١٣/ ٧: ١١٦: ١٣/ ٨: ١١١: ١٣

٢: ٦٣: ١٦/ ١٣: ١٨١: ١٥/ ١٥: ١٥٢: ١٥/ ١٠: ١٢٥: ١٥/ ٧: ١٠٤: ١٥/ ٨: ٧٩: ١٥) ٢: ٢٥٤-
٣: ١٤: ١٧/ ٤-٣: ٢٨٩: ١٦/ ٨: ١٣٢: ١٦/ ٩، ٢: ١٢٢: ١٦/ ١: ١١٣: ١٦/ ١٥-١٤: ٩٣: ١٦/ ٣ /

٧٦: ١٧/ ٨: ٧١: ١٧/ ١٦: ٧٠: ١٧/ ٢١: ٦٨: ١٧/ ٩: ٥١: ١٧/ ١١: ٣٦: ١٧/ ١٤-١٣: ٣٠: ١٧ :
٢٢٥: ١٧/ ١٠-٩: ١٤٥: ١٧/ ١٤: ١١٣: ١٧/ ٥-٤: ١٠٧: ١٧/ ٥: ٩٧: ١٧/ ١٧-١٦: ٨٥: ١٧/ ٣ :
٢٥٦: ١٨/ ٢ :٢١٢: ١٨/ ١٣-١١: ٧٤: ١٨/ ٤: ٧١: ١٨/ ٣: ٦٢: ١٨/ ١٣-١٢، ٨، ١: ٤٢: ١٨/ ٨ :
٤-٣: ٢٣٢: ١٩/ ٣: ٢٢٧: ١٩/ ٥-٤: ١٩٥: ١٩/ ٢: ١٦٥: ١٩/ ٢: ٤٠٦: ١٨/ ٢: ٢٦٤: ١٨/ ٣ /

٣: ٦٦: ٢٠/ ٤: ٦٣: ٢٠/ ٢: ٣٤٠: ١٩/ ٣: ٢٧٩: ١٩.  
  :خبرها جامد-ب
٥/ ٣: ١٤: ٥/ ٤: ٣٢٢: ٢/ ٨-٧، ٣: ٣١٨: ٢/ ٣: ٧٤: ٢/ ٤: ٢٨٣: ١/ ١٠: ٢٧٢: ١ :

١٥: ٢٥٠: ٧/ ٧-٥: ٢٢١: ٧/ ١٥: ٤٤: ٧/ ١٧-١٦: ٤٠٣: ٦/ ٦: ١٤٦: ٦/ ٤: ١٦٨: ٥/ ٣: ١٤٠ /
١٠/ ١١: ٣٠: ١٠/ ٦: ٢٩١: ٩/ ٢-١: ٢٠٣: ٩/ ٨: ١٣٧: ٩/ ٨: ١٠٩: ٨/ ٣: ٥: ٨/ ٧: ٣٠٠: ٧ :

١٦/ ١٦: ١١٢: ١٦/ ٣: ١٢: ١٣/ ١٢: ٧: ١١/ ٩: ١٨٩: ١٠/ ٨: ١٨٨: ١٠/ ٤: ١٧٦: ١٠/ ٢: ٣٣ :
٥١: ١٧/ ١٥-١٤: ٣٦: ١٧/ ١٨، ٩: ٣٢: ١٧/ ١٠: ٥: ١٧/ ٩: ١٧٥: ١٦/ ٩: ١٥٦: ١٦/ ٥: ١٢٢ :

١٧/ ١٦-١٥: ٩٠: ١٧/ ٧، ٥: ٨٣: ١٧/ ٤: ٧١: ١٧/ ٤-٣، ١: ٦٩: ١٧/ ١٩-١٨: ٦٨: ١٧/ ٦ :
٣: ٧٥: ٢٠/ ٣: ٧٤: ٢٠/ ٣: ٢١: ١٩/ ١٠: ٣٢٥: ١٨/ ٣: ٢٥٥: ١٨/ ٣: ٧٠: ١٨/ ٦-٤: ١٤٩.  

  
  :خبرها مفرد نكرة مخصصة او نكرة+ اسمها معرفة+ أن): ٢م(
  :خبرها مشتق-أ



  ٤٠٤

  ٤ف                                                                                
١١/ ٤: ١٩: ١٠/ ١٧: ٢٧٣: ٩/ ١٤: ٢٧١: ٩/ ١٢: ٢٥١: ٧/ ٦-٥: ٧٠: ٧/ ١٣: ٣٨١: ٦ :

٤: ١٤١: ١٧/ ٥: ١٩: ١٧/ ٥: ١٦٤: ١٦/ ١١: ٣: ١٦/ ١٣: ١٧٩: ١٣/ ١٣: ٨٩: ١٣/ ٧-٦: ٣٩ /
١٢: ١٨٣: ١٩/ ٧: ٦٦: ١٨/ ٦: ٦٢: ١٨.  

  :خبرها جامد-ب
١٧/ ٤: ١٢: ١٧/ ٩: ١٦٨: ١٦/ ١: ٤٨ :١٤/ ٣: ٦٥: ١١/ ١٣: ١٥٢: ٩/ ١: ٣٥٤: ٦ :

٦: ٦٦: ١٨/ ٤: ٦٠: ١٨/ ٨: ٥٢: ١٨/ ٧: ١٤٥: ١٧/ ١٠: ٤٨.  
  
  :خبرها معرفة+ اسمها معرفة+ إن): ٣م(
  :خبرها مشتق-أ
٢٦٣: ٨/ ١٣-١٠: ٢٢١: ٧/ ٦: ٣٥٤: ٦/ ١٧: ٣٥٣: ٦/ ١٢-١١: ١٨٥: ٢/ ١٦: ٣١٢: ١ :

٨: ١٠: ١٠/ ٦: ٣٣٠: ٩/ ٤: ٣٢٨: ٩/ ٤: ٢٩٥: ٩/ ٤: ٢٤١: ٩/ ٤-٣: ١٨٩: ٩/ ١٦: ٩٣: ٩/ ٩-
٦: ١٠٤: ١٥/ ٢-١: ١٦٣: ١٣/ ١٠-٩: ١٤٦: ١٣/ ٤: ١٢: ١٣/ ٣: ٢٦٧: ١١/ ١٥: ٢٣٩: ١١/ ٩ /

١٧/ ٣: ٤٢: ١٧/ ٧: ١٩: ١٧/ ١١: ٧٤: ١٦/ ٥-٤: ١٦٤: ١٥/ ١٢: ١٦٣: ١٥/ ١٢: ١٥٨: ١٥ :
٢: ٢٣٦: ١٩/ ٢: ٢١٠: ١٩/ ٢: ٢٥٢: ١٨/ ٥: ٤٢: ١٨/ ١٣: ٢٥٠ :١٧/ ١٧: ٢٢٥.  

  :خبرها جامد-ب
٧/ ١٣-١٢، ٥-٣: ٢٢١: ٧/ ٢: ١٦٧: ٧/ ٣: ٣١٢: ٢/ ١٥-١٤: ٩١: ٢/ ١١: ٣١٢: ١ :

١٠/ ١٣: ٢٣٨: ٩/ ١٣: ١٠٦: ٩/ ٧، ٥: ٣٣: ٩/ ٣: ٢٦٩: ٨/ ١٥: ١٠٣: ٨/ ١٠: ٣: ٨/ ٧: ٣٠٠ :
١٤٦: ١٣/ ١١-٩: ١١٥: ١٣/ ٥: ١٠١: ١١/ ٧: ١٩١: ١٠/ ١: ١٧١: ١٠/ ١٥: ٦٧: ١٠/ ١٥: ٣١ :
١١: ١٢٢: ١٦/ ٥: ١٠٥: ١٦/ ٧: ٩٧: ١٦/ ٧: ٨٤: ١٦/ ١٧: ٦٤: ١٦/ ١٧-١٦، ٩: ١٥٨: ١٥/ ١٦ /
١٨/ ٣: ٤٢: ١٨/ ٦: ٢٥١: ١٧/ ٥: ٨٣: ١٧/ ١٨-١٧: ٤٦: ١٧/ ٤-٣: ٣١: ١٧/ ١١: ١٤٨: ١٦ :
٣: ٧٧: ٢٠/ ٣: ٣١٢: ١٩/ ٥-٤: ٢٥٢: ١٨/ ٣: ١٥٧: ١٨/ ١١: ٧٤.  

  
  :خبرها معرفة+ اسمها معرفة+ أن): ٤م(
  :خبرها مشتق-أ
١٦٣: ١٠/ ٨: ٥٨: ١٠/ ١٢: ١٨: ١٠/ ٤: ١٣٧: ٩/ ١٩: ٢٢٧: ٧/ ٤: ٨٤: ٧/ ٤: ٦: ٤ :

١٣/ ٤: ١١٠: ١٣/ ٤-٣: ٥٦: ١٣/ ١٤: ٤٤: ١٣/ ٣: ٦٥: ١١/ ٥: ١٨٨: ١٠/ ٦-٥: ١٧٠: ١٠/ ٥ :
١٦: ٤١: ١٨/ ٨: ٢٥٠: ١٧/ ٩-٨ :٨٩: ١٦/ ٨-٧: ٧٤: ١٦/ ٣: ١٢٥: ١٥/ ٧: ١١٥.  

  :خبرها جامد-ب
٨: ٣٢٢: ١٨/ ٧: ٨٤: ١٦/ ١٠: ٧٠: ١٦/ ٧: ١٨١: ١٥/ ١٨: ٤٠٣: ٦.  
  
  
  



  ٤٠٥

  ٤ف                                                                                
  :خبرها جار ومجرور+ اسمها معرفة+ إن): ٥م( 
٧/ ٨-٧: ٧١: ٧/ ٩-٨: ٣٧٣: ٦/ ٥: ١٤٠: ٥/ ١٠: ١٨٥: ٢/ ٧: ٩١: ٢/ ١٣: ٣٠٣: ١ :

٨/ ١٤: ٢٢١: ٧/ ٨: ٢٠٠: ٧/ ١٠: ١١٧: ٧/ ٣-٢: ٩٨: ٧/ ١٢: ٨٤: ٧/ ١٢: ٨٠: ٧/ ٨: ٧٨ :
٦: ١٧٩: ١٠/ ١١: ١٧٠: ١٠/ ٣: ٢٨: ١٠/ ٧-٦: ٢٩١: ٩/ ١٨: ١٧٥: ٩/ ٣: ١٤٦: ٩/ ١٤: ١١٢ ،
٣: ١٠٤: ١٥/ ٤: ٩٨: ١٥/ ١٧-١٦: ٧٩: ١٥/ ١٦: ٢١٣: ١٣/ ٣-٢: ٣٩: ١١/ ٨: ٢٦٥: ١٠/ ١١ /
١١٣: ١٧/ ٣: ١١١: ١٧/ ٦: ٣: ١٧/ ٧: ١٧٣: ١٦/ ١١: ٨٧: ١٦/ ١٢: ١٥٨: ١٥/ ١٥: ١٥١: ١٥ :
١٩/ ٥: ٢٣٢: ١٨/ ٧: ١٥٧: ١٨/ ٤: ٦٢: ١٨/ ٦: ٤٢: ١٨/ ٧: ٢٢٥: ١٧/ ٥: ١٣١: ١٧/ ٥-٤ :

٢: ٥٢: ٢٠/ ٣: ٢٣٧: ١٩/ ٤: ١٥٤.  
  :خبرها ظرف مكان+ اسمها معرفة+ إن
١٢: ٣٢: ١٧/ ٩: ٢٨٨: ٩/ ٥: ٢٦١: ٩/ ٥: ٢٠١: ٧.  
  
  :خبرها جار ومجرور+ اسمها معرفة+ أن): ٦م(
١٦/ ١٢: ٥٦: ١٣/ ٦: ١٢: ١٣/ ٦: ٢٥٧: ١١/ ٩: ١٣٣: ١٠/ ١٥: ٢٦٤: ٦/ ٦: ١٦٨: ٥ :

٥: ٦٦: ١٨/ ٦: ٩٣: ١٦/ ٨: ٨٩: ١٦/ ١٤: ٨٥.  
  
  :خبرها جملة اسمیة+ اسمها معرفة+ إن): ٧م(
٢٠٣: ١٠/ ١٧: ٢٥٧: ٩/ ٢: ٢٠١: ٩/ ١٧-١٦: ١٦٠: ٩/ ١٤: ٢٨٥: ٧ /٤-٣: ٣٠٧: ٢ :

٣: ١٦٨: ١٨/ ١٠: ٤٢: ١٨/ ١: ١٧٠: ١٥/ ٥: ٣٢: ١٤/ ١٥: ١٧٧: ١١/ ٤-٣.  
  
  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+ اسمها معرفة+ إن): ٨م(
٢ /١٤، ٣: ٩١: ٢/ ٧: ٧٤: ٢/ ٣: ١٩: ٢/ ٦-٥: ٣١٢: ١/ ٣: ٣٠٣: ١/ ٥-٤: ٢٧٢: ١ :

٣/ ٤: ١٩٧: ٣/ ٩: ٣٢٢: ٢/ ٦-٥: ٣١٨: ٢/ ١١: ١٨٩: ٢/ ٦: ١٨٥: ٢/ ٨-٧: ١٧٥: ٢/ ٣: ١٧٤ :
١١: ١٦٧: ٧/ ٣: ١١٤: ٧/ ٥: ١١٠: ٧/ ٣: ٤٤: ٧/ ٥: ٣٣: ٧/ ٦: ٥٤: ٤/ ٤: ٣٣٢: ٣/ ٧: ٢٤٤ /

٩/ ١١، ٥: ٨٤: ٩/ ١٤: ٧٦: ٩/ ٦: ٧٢: ٩/ ٦: ٣٨: ٩/ ٣: ٢٥٢: ٨/ ٩: ٢٥١: ٧/ ١٢: ٢٥٠: ٧ :
٢٤١: ٩/ ٧، ٥: ٢٣٣: ٩/ ٢: ٢١٠: ٩/ ١٣: ٢٠٩: ٩/ ١٦-١٥: ١٧٥: ٩/ ١٣: ١٥٢: ٩/ ١٢: ١١٦ :

٩/ ١٠: ٣٠٥: ٩/ ٨، ٣ :٢٩٥: ٩/ ٣: ٢٩١: ٩/ ٥، ٣: ٢٨٨: ٩/ ١: ٢٦٢: ٩/ ١٦: ٢٦١: ٩/ ٧ :
٣: ٢٨٨: ٩/ ١: ٢٦٢: ٩/ ١٦: ٢٦١: ٩/ ٧: ٢٤١: ٩/ ٥-٣: ١٦: ١٠/ ١٤، ١٢: ٣٣٠: ٩/ ٧: ٣٠٩ ،

٥-٣: ١٦: ١٠/ ١٤، ١٢: ٣٣٠: ٩/ ٧: ٣٠٩: ٩/ ١٠: ٣٠٥: ٩/ ٨، ٣: ٢٩٥: ٩/ ٣: ٢٩١: ٩/ ٥ /
١١/ ٣: ٢٦١: ١٠/ ٥، ١: ٢٠٣: ١٠/ ١٢-١١: ١٢٢: ١٠/ ٦: ٦١: ١٠/ ١٨: ٣١: ١٠/ ١٥: ٢٥: ١٠ :
٣٠٩: ١٣/ ١١-١٠: ١٧٩: ١٣/ ٤: ١٠: ١٣/ ٥: ١٧٦: ١١/ ٣: ١٠٩: ١١/ ١: ١٠٢: ١١/ ١٧: ٣٢ :
١٦: ١٤٧: ١٥/ ٣: ١٣٧: ١٥/ ٦: ٩٢: ١٥/ ١٦: ٤٨: ١٤/ ٣: ٣٥: ١٤/ ٣: ٣٣: ١٤/ ٥: ٦: ١٤/ ٦ /

٦: ١٥٣: ١٦/ ١١: ١٤٨: ١٦/ ٨: ١٤٢: ١٦/ ٨، ٦: ١٣٢: ١٦/ ١٤: ٨٢: ١٦/ ٨: ٦: ١٦ /  



  ٤٠٦

  ٤ف                                                                                
١٩: ١٧/ ٧-٦: ٦: ١٧/ ٧: ٥: ١٧/ ٨-٧: ٢٠٥: ١٦/ ٤: ١٧٣: ١٦/  ٣: ١٦٧ :١٦ / ٣: ١٦٠: ١٦ :
١٨: ١١٠: ١٧/ ١٥: ١٠٧: ١٧/ ١٥: ٨٧: ١٧/ ١٢: ٨٣: ١٧/ ٦-٥: ٥٩: ١٧/ ١١: ٣٠: ١٧/ ١٦ /
٥٤: ١٨/ ٩: ٢٢: ١٨/ ١٤، ٣: ٢٥٠: ١٧/ ٥: ١٤٧: ١٧/ ٤: ١٤٥: ١٧/ ٤: ١٤٠: ١٧/ ٣: ١٣٥: ١٧ :
٦٨: ١٩/ ٢: ٢٧: ١٩/ ٨-٧: ٢٦٥: ١٨/ ٥: ٢٢٧: ١٨/ ٥: ٧٤: ١٨/ ١٠: ٦٦: ١٨/ ٣: ٦٠: ١٨/ ٤ :
٢: ٢٩٨: ١٩/ ٢: ٢٤٣: ١٩/ ٢: ٢٤٠: ١٩/ ٢: ٢١٥: ١٩/ ٥-٤: ١٥٨: ١٩/ ٥: ١٤٧: ١٩/ ٣-٢ /

٣: ١٧٣: ٢٠/ ٢: ٣٢٣: ١٩.  
  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمها معرفة+ إن
٤/ ٤: ١٩٧: ٣/ ٦: ٢٠٤: ٢/ ١١: ٩١: ٢/ ١١: ٣٣٢: ١/ ١٥، ٣: ٣١٢: ١/ ٥: ٣٠٣: ١ :

٧: ٣٧٣: ٦/ ٥: ٣٥٤: ٦/ ٩-٨، ٤: ٢٨٠: ٦/ ١١: ١٩٩: ٦/ ٣: ١٧٤: ٦/ ٦: ١٢٩: ٤/ ٤-٣: ٥٤ /
٢٩١: ٧/ ٢: ٢٦٣: ٧/ ١٩، ٣: ٢٥١: ٧/ ١١: ٢٤٦: ٧/ ٩-٧: ٢٢١: ٧/ ٤-٣: ١٠٥: ٧/ ٣: ٣٨٤: ٦ :

٣: ٣١: ٩/ ١٠-٩: ٢٨٧: ٨/ ١٢: ٢٦٩: ٨/ ٦: ٢٦٣: ٨/ ٤: ١٠٣: ٨/ ٨: ٧: ٨/ ١٤: ٢٩٧: ٧/ ١٧ /
٥: ٢٠٩: ٩/ ٢: ٢٠٣: ٩/ ٧-٦: ١٢٦: ٩/ ١١: ١٠٦: ٩/ ٩: ١٠٤: ٩/ ١٧، ٤: ٩٥: ٩/ ٤: ٧٢: ٩ /
١٦: ١٠/ ١٣: ١٠: ١٠/ ١: ٣٣١: ٩/ ١٩: ٣٣٠: ٩/ ٩: ٣٢٨: ٩/ ١٠-٩: ٢٨٨: ٩/ ١١، ٧: ٢٦١: ٩ :
١٠/ ١٤: ٦٧: ١٠/ ٨، ٢: ٦١: ١٠/ ١٠: ٣٣: ١٠/ ١٥: ٣١: ١٠/ ٥: ٢٨: ١٠/ ٥: ١٩: ١٠/ ٩ :

٢٥: ١١/ ٤: ٢١: ١١/ ١٠، ٢: ٢٠٣: ١٠/ ٦: ٢٠٢: ١٠/ ٨: ١٧٠: ١٠/ ١٢: ١١٦: ١٠/ ١٧: ١١٥ :
٦: ١٤/ ٤: ١٨٠: ١٣/ ٣: ١٦٦: ١٣/ ٨: ١٥٢: ١٣/ ١٦: ٩٠: ١٣/ ٦: ١٠١: ١١/ ٣: ٢٩: ١١/ ٤ :
١٥/ ٥: ١٤٠: ١٥/ ٥: ١٣٨: ١٥/ ٦-٥: ١٢٥: ١٥/ ٣: ١١٧: ١٥/ ٥: ٧٩: ١٥/ ٨: ٢٧: ١٤/ ٤ :

٩٣: ١٦/ ١٣: ٧٧: ١٦/ ٦-٥: ٧٦: ١٦/ ١٢: ٧٠: ١٦/ ١٤: ٦٤: ١٦/ ١٨: ٦٣: ١٦/ ١٤، ٥: ١٦٣ :
١٧٥: ١٦/ ١٠: ١٥٦: ١٦/ ٥: ١٤٢: ١٦/ ١١: ١٢٢: ١٦/ ٢: ١١٣: ١٦/ ١٠، ٤-٣: ١٠٥: ١٦/ ١٠ :
١١: ٤٤: ١٧/ ١٧، ١٥: ٣٤: ١٧/ ٥، ٣-٢: ٣٣: ١٧/ ٤: ١٩: ١٧/ ٣: ١٢: ١٧/ ٨: ٢٠٥: ١٦/ ٥ /

١٧/ ١٢: ٨٥: ١٧/ ١: ٧٦: ١٧/ ١٥-١٤: ٧٥: ١٧/ ١: ٥٢: ١٧/ ١٥: ٥١: ١٧/ ١٧-١٦: ٤٦: ١٧ :
٤: ٤١: ١٨/ ١١: ٣٠: ١٨/ ٤: ٢٨: ١٨/ ٨: ١٤٥: ١٧/ ١٠: ١٣٥: ١٧/ ٨-٧: ١١٣: ١٧/ ١٨: ١٠٦ /
١٨( ٢: ٢٢٩: ١٨/ ٥: ١٦٨: ١٨/ ٧-٥: ١٥٧: ١٨/ ٥: ١٥٦: ١٨/ ٥: ٧١: ١٨/ ٩-٨: ٥٢: ١٨ :

: ١٩/ ٢: ١١١: ١٩ /٤: ٢٤: ١٩/ ٢: ٣١٩: ١٨/ ٣: ٢٤٨: ١٨) ٢: ١٦: ١٩، وقــــد تكــــررت فــــي ٢: ٢٤٦
٣٧٦: ١٩/ ٣: ٢٧١: ١٩/ ٣: ٢٦٨: ١٩/ ٣: ٢٢٧: ١٩/ ٢: ١٩٨: ١٩/ ١٠، ٥: ١٤٧: ١٩/ ٦: ١٤٥ :

٣: ٢٤٥: ٢٠/ ٣: ١٥٣: ٢٠/ ٤: ٨: ٢٠/ ٣: ٦: ٢٠/ ٤: ٣١٩: ١٩/ ٩: ٣٠٦: ١٩/ ٢.  
  
  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة الماضي+ اسمها معرفة+ أن): ٩م(
٥: ٢١٧: ٧/ ١١-١٠: ٢٠١: ٧/ ١١: ٤١٣: ٦/ ٥: ٢٤٠: ٣/ ٤: ١٩٧: ٣/ ١٣-١٢: ٧٤: ٢ /

١٥: ١٨: ١٠/ ١٠: ٢٣٢: ٩/ ٨: ٢٢٩: ٩/ ٥: ٨٤: ٩/ ٩: ٢٨٧: ٨/ ٦-٥: ٢٩١: ٧/ ١٧: ٢٥١: ٧ /
١٣/ ٦: ١٨: ١٣/ ٥: ٢٣٩: ١١/ ٥-٤، ٢: ٣٩: ١١/ ١١: ١٢٢: ١٠/ ٥: ٦١: ١٠/ ١٧-١٦: ٣١: ١٠ :
١٥/ ٩: ٣٥: ١٤/ ٥: ٢٧: ١٤/ ٩: ٦: ١٤/ ١٣: ٢١٣: ١٣/ ١٥: ١٧٩: ١٣/ ٩: ١٥٦: ١٣/ ٦: ٢٤ :
٦-٣: ٥٧: ١٦/ ١٧، ١٢: ١٨٣: ١٥/ ١٨: ١٨٢: ١٥/ ٦: ١٦٤: ١٥/ ٨: ١٦٣: ١٥/ ١٨: ٧٩ /  



  ٤٠٧

  ٤ف                                                                                
١٥: ٣٠: ١٧/ ٤: ١٧٧: ١٦/ ٦: ١٦٨: ١٦/ ٤: ١٦٤: ١٦/ ٣: ١٣٨: ١٦/ ٧: ٨٩: ١٦/ ١٥: ٨٦: ١٦ /
٤: ١٧٣: ١٨/ ٩: ٦٢: ١٨/ ١٣، ٦، ٤-٣: ٢٥٠: ١٧/ ٤: ١٤١: ١٧/ ١٢: ١٣١: ١٧/ ١٤: ٤٦: ١٧-
٣: ٢٣٧: ١٩/ ٢: ٢٤٨: ١٨/ ٥.  

  :خبرها جملة فعلیة فعلها بصیغة المضارع+ اسمها معرفة+ أن
٦/ ٦: ١٢٧: ٦/ ٥: ١٦٥: ٣/ ٣: ٢٩٨: ٢/ ٤-٣: ١٢٦: ٢/ ١١: ٣٣٢: ١/ ١١: ٢٨٨: ١: 

٥، ٣: ٢٥١: ٧/ ١٧: ٢٥٠: ٧/ ١١: ٢٠٠: ٧/ ١: ٤٢٣: ٦/ ٦-٥: ٤١٣: ٦/ ١٩: ٤٠٧: ٦: ٦: ٣٥٤ /
٩/ ٥: ٢٢٦: ٩/ ٧: ٢٢٢: ٩/ ٥: ٢٠٥: ٩/ ٣: ١٨٢: ٩/ ١١: ١٦٠: ٩/ ٤: ٤٧: ٩/ ١٠، ٦: ٢٦٣: ٨ :

١: ١١٦: ١٠/ ٦-٥: ٣٠: ١٠/ ٣: ١٩: ١٠/ ١٠: ١٦: ١٠/ ١٠: ٢٨٣: ٩/ ١٧: ٢٧٣: ٩/ ٧: ٢٦٨ /
١٦/ ١٨: ٨١: ١٣/ ١٠-٩: ٢٤٥: ١١/ ٨: ٦٥: ١١/ ٣: ١٧٩: ١٠/ ٥: ١٤٨: ١٠/ ١٠: ١٣٢: ١٠ :
١٩-١٨: ٧٠: ١٧/ ١٦: ٣٠: ١٧/ ١١: ٥: ١٧/ ٦: ٢٠٥: ١٦/ ١٧: ١٦٧: ١٦/ ٦: ٩٣: ١٦/ ٨: ٧٤ /
٧٧: ٢٠/ ٣: ٣٢٦: ١٩/ ٢: ١٦٢: ١٩/ ٧، ٤: ٢٤٨: ١٨/ ٥: ٧٠: ١٨/ ٤: ٥٤: ١٨/ ٤: ١٣١: ١٧ :
٥.  

  
  :خبرها جملة شرطیة+ فةاسمها معر + إن): ١٠م(
٦: ١٠٦: ٩/ ١٣، ١١-١٠: ٩٥: ٩/ ١٣: ٤٤: ٧/ ٤: ١٦٢: ٢/ ١٢: ٩١: ٢/ ٣: ٢٩٨: ١ /

١٢: ٢٧: ١٤/ ١٣-١٢: ١١١: ١٣/ ١٨-١٧: ١٠١: ١١/ ٩: ٣: ١١/ ٩: ٢٩٥: ٩/ ٥-٤: ٢٠٥: ٩ /
١٤٥: ١٧/ ١١: ٣٤: ١٧/ ١٤: ٥: ١٧/ ٤-٣: ١٦٨: ١٦/ ١٤: ١١٣: ١٦/ ١٤: ٦٧: ١٦/ ٥: ٦٦: ١٦ :
١٩/ ١٧-١٦: ٤١: ١٨/ ٦: ٣٤: ١٨/ ٧-٦: ٣٠: ١٨/ ١٤: ٢٢: ١٨/ ٩: ٢٥٠: ١٧/ ٦: ٢٢٥: ١٧/ ٣ :

٧-٦: ٣٠٥: ١٩/ ٣: ٢٧٥: ١٩/ ٢-١: ١٥٥: ١٩/ ٢: ١٥٣: ١٩/ ٣-٢: ١١.  
  
  :خبرها جملة شرطیة+ اسمها معرفة+ أن): ١١م(
١٥: ١٢٢: ١٠/ ٩: ١١٦: ١٠/ ٤: ٢٨: ١٠/ ٥-٤: ١٩: ١٠/ ٦: ٣٣: ٧/ ١٨-١٧: ٣٩٥: ٦ /

٦: ١٣٨: ١٧/ ١٩: ١٧٩: ١٣.  
  
  :خبرها متعدد+ اسمها معرفة+ إن): ١٢م(
٢: ٣١٣: ١٩/ ٣-٢: ٥٧: ١٩/ ٤: ٧١: ١٨/ ٣: ٢٢٦: ٧/ ٣: ٢١٤: ٦/ ٧: ١٠٢: ٦.  
  
  :اسمها معرفة+ خبرها جار ومجرور+ إن): ١٣م(
٨٥: ١٧/ ٣-٢: ٥٧: ١٦/ ٦: ٢١٧: ٩/ ٨: ١٥٨: ٩/ ٤: ٣٣: ٩/ ٣: ٥: ٨/ ٦: ٣٠٣: ١ :

٣: ٥٦: ٢٠/ ٣: ٣٣٧: ١٩/ ١٠: ٦٦: ١٨/ ١٠: ٢٢٥: ١٧/ ١٣-١٢: ٨٩: ١٧/ ٦: ٨٨: ١٧/ ١٠.  
  
  



  ٤٠٨

  ٤ف                                                                                
  :اسمها نكرة مخصصة+ خبرها جار ومجرور+ إن): ١٤م(
٢-١: ١٩: ١٠/ ١٠-٩: ٣٣٠: ٩/ ٧: ٢٣٢: ٩/ ٧: ١٤٦: ٦/ ٣: ١٣٢: ٥/ ١٧: ١٨٩: ٢ /

١١٠: ١٣/ ١٣: ١٧٦: ١١/ ١٢: ١٥٢: ١١/ ٦: ٦٥: ١١/ ١٦: ٥١: ١١/ ٢٠: ١٤٩: ١٠/ ٧: ٩٢: ١٠ :
٤٤: ١٧/ ٧: ٣٦: ١٧/ ٧: ٢٠٥: ١٦/ ٨: ١٦٤: ٥/ ١٠: ١٥٨: ١٥/ ٧: ١٢٥: ١٥/ ١٧: ١٣٧: ١٣/ ٦ :

٢: ٣٦٥: ١٩/ ٢: ٧٧: ١٩/ ١٠، ٧: ٩٧: ١٧/ ١٦: ٩٦: ١٧/ ١٥: ٧٠: ١٧/ ١٢-١١: ٥١: ١٧/ ١٢ /
٣: ١٨٢: ٢٠/ ٣: ٧٠: ٢٠.  

  
  :اسمها نكرة+ خبرها جار ومجرور+ إن): ١٥م(
٦: ١١١: ١٧/ ٨: ٨٥: ١٧/ ١٥: ١١١: ١٣/ ٤: ٣٨: ١١/ ١٣-١٢: ٢٤: ١٠/ ٦: ٢٩١: ٩-

٢: ٢١٩: ١٩/ ٢: ١٠٧: ١٩/ ٢: ١١: ١٩/ ٧.  
  
  :لجنسالنافیة ل) ال(أن المخففة من الثقیلة وبعدها جملة اسمیة منفیة بـ): ١٦م(
٥: ١٧٠: ١٠/ ٦: ٥٨: ١٠/ ٤: ٢٦٨: ٨/ ٢٠: ٩٧: ٧/ ٤: ٢٠٤: ٢/ ١٥: ١٣٢: ١.  
  
  :المؤخر) إن(التوكیدیة على اسم ) الم االبتداء(دخول ): ١٧م( 
: ١١/ ٧: ٩٢: ١٠) ٦: ٣٣: ٩وقــــــد تكــــــررت فــــــي  ٣: ٢٣٩: ٧( ١٩-١٨: ١٠٧: ٧/ ٦: ٣٠٣: ١

١٣: ١٧٦: ١١/ ١٦: ٥١.  
  

  ):إن(على خبر ) الم االبتداء(دخول ) ١٨م(
: ٢/ ١١: ٣٣٢: ١/ ١٣، ٧: ٣٠٣: ١) ٣: ٣٣: ٩وقـــد تكـــررت فـــي  ٥: ٣٠٣: ١( ٨-٧: ٢٩١: ١

٦/ ٣: ١٧٤: ٦/ ٧: ١٠٢: ٦/ ١٠-٨: ١٤٥: ٥/ ٤: ١٩٧: ٣/ ١٣، ١١: ١٨٩: ٢/ ١٢-١١: ١٨٥ :
٩/ ٢-١: ٢٠٣: ٩/ ٧، ٥: ٣٣: ٩/ ٣: ٥: ٨/ ١٤: ٢٩٧: ٧/ ٥: ٢٨٤: ٧/ ٨-٧: ٧١: ٧/ ٨، ٤: ٢٨٠ :
٦: ٢٠٢: ١٠/ ١١، ٦: ١٧٩: ١٠/ ١١: ١٧٠: ١٠/ ٩-٨: ٦١: ١٠/ ١٤، ١٢، ٧: ٢٦١: ٩/ ٤ :٢٤١ /
١٥/ ١٧-١٦: ٧٩: ١٥/ ١٦: ٢١٣: ١٣/ ١٤: ١٣١: ١٣/ ٤: ١٢: ١٣/ ١: ٢٤٦: ١١/ ٥: ١٠١: ١١ :

١٣: ٢٤٦: ١٧/ ٨-٧: ٢٢٥: ١٧/ ٦-٤: ١٤٩: ١٧/ ١٨-١٧: ٤٦: ١٧/ ١٣: ١٨١: ١٥/ ٧: ١٠٤ /
٥-٤: ١٩٥: ١٩/ ٦: ١٤٥: ١٩/ ٥: ١٥٦: ١٨/ ١١: ٧٤: ١٨/ ٣: ٦٢: ١٨/ ٩: ٥٢: ١٨/ ٤: ٢٨: ١٨.  

  
  :المؤكدة بالقسم الظاهر) إن(الجملة االسمیة المنسوخة بـ): ١٩م(
٥: ٢٨٤: ١٧/ ١٣: ٢٤٦: ١٧/ ١١-١٠: ١٧٩: ١٠/ ٩-٨: ٢٨٠: ٦/ ١١: ١٨٩: ٢.  
  
  



  ٤٠٩

  ٤ف
  :بالقسم المعترض) إن(توكید الجملة االسمیة المنسوخة بـ): ٢٠م(
١٣: ٢٥٠: ١٧/ ٦: ٢٢٥: ١٧/ ١٣: ١٠: ١٠/ ١١: ٢٦١: ٩/ ٣: ٢٦٩: ٨/ ١١: ٣٣٢ :١ /

٩-٨: ٥٢: ١٨.  
  
  :الخبر معرفة جامد+ المبتدأ معرفة+ أما): ٢١م(
٥-٤: ٢٤٠: ١٨/ ٦-٥: ٣٣: ١٠/ ٤: ٢١٤: ٦/ ٢: ١٩٠: ٢/ ١٧: ١٨٩: ٢.  
  
  :الخبر جملة اسمیة+ المبتدأ معرفة+ أما): ٢٢م(
١٣٣: ١٠/ ٦: ١٣٣: ١٠/ ٧-٦: ٢٤١: ٩/ ١٧-١٥: ٩٥: ٩/ ٦-٥: ٢١٤: ٦/ ٤: ٢٩٨: ٢ :

١٧/ ٦: ١٥٣: ١٦/ ١١: ١٤٨: ١٦/ ٣: ١١٧: ١٥/ ١٦: ٤٧: ١٤/ ١٢: ٧: ١١/ ١٠: ٢٦٥: ١٠/ ٦ :
٤-٣: ١٦٠: ١٩/ ٦: ٢٥١.  

  
  :الخبر جملة فعلیة+ المبتدأ معرفة+ أما): ٢٣م(
١٥: ١٨٢: ١٣/ ٥-٤: ١٦٦: ١٣/ ٥: ١٨٩: ٩/ ١٢: ١٠٣: ٨/ ٤-٣: ١٢: ٤/ ٤: ٣١٨: ٢-

٦-٥: ٣٢٢: ١٨/ ٦: ١١٧: ١٥/ ١٧.  
  

  :الخبر مفرد نكرة مخصصة او نكرة جامد+ المبتدأ معرفة+ إنما): ٢٤م(
١٦/ ٦: ٨٢: ١٣/ ٥: ٢٥٧: ١١/ ٣: ٩١: ٩/ ٨: ٢١٥: ٨/ ١٥-١٤: ٢٤٦: ٧/ ١٦: ٣٧٨: ٦ :

٢٠/ ٥: ٦٣: ٢٠/ ٦: ٧: ١٩/ ٦: ٥٢: ١٨/ ١١: ١٥١: ١٧/ ١: ٩١: ١٧/ ١٨: ٩٠: ١٧/ ١٧-١٦: ٨٩ :
٣: ٧٣.  

  
  :الخبر معرفة جامد+ المبتدأ معرفة+ إنما): ٢٥م(
١٦/ ٥: ١٧٧ :١٦/ ٤: ١٠: ١٣/ ٢: ١٥٨: ٩/ ٩: ٢٧٥: ٨/ ٩-٨: ٢١٥: ٨/ ١٠: ٢٨٥: ٧ :

٣: ٣٤: ١٨/ ٤-٣: ٣٥: ١٧/ ٦: ٢٠٨.  
  
  :الخبر جار ومجرور+ المبتدأ معرفة+ إنما): ٢٦م(
١٣/ ١٤: ٩٥: ١٣/ ٥: ١٠: ١٠/ ١٦: ٢٠٩: ٩/ ١٠: ٢٨٧: ٨/ ٦: ٨٠: ٧/ ٣: ١٢٧: ٦ :

١٦: ٨٢: ١٦/ ٩: ٦٦: ١٦/ ٧: ٣٠٩.  
  
  
  



  ٤١٠

  ٤ف
  ):ال واال(القصر الواقع على البدل في الجملة االسمیة بوساطة ): ٢٧م(
١٠/ ٣: ٨٩: ١٠/ ٦: ٥٨: ١٠/ ٧: ٢٥٠: ٧/ ٢٠: ٩٧: ٧/ ٤: ٢٠٤: ٢/ ١٥: ١٣٣: ١ :

٢٥٠: ١٨/ ١٦: ٧٠: ١٧/ ٢: ٤٩: ١٧/ ١٩: ٤٨: ١٧/ ١٢: ٢١٣: ١٣/ ١١-١٠: ١٧٩: ١٠/ ٥: ١٧٠ :
٥.  

  
  :توكیدا معنویا) كل(الجملة االسمیة البسیطة المؤكدة بـ): ٢٨م( 
١٠: ٣٠٦: ١٩/ ٢: ٦٩: ١٩/ ٦: ٢٢٥: ١٧/ ٢: ٨٦: ١٧/ ٥: ٢٥٥: ١١/ ١٢-١١: ٢٨٧: ٨ /

٣: ٨٧: ٢٠.  
  
  :الزائدة المؤكدة لنفي الجملة االسمیة) ال): (٢٩م(
٧/ ٦: ٣٨٤: ٦/ ٤: ٢٠٠: ٣/ ٧: ١٨٩: ٢/ ١٦: ١٧٤: ٢/ ٤-٢ :٢٨٤: ١/ ١٦-١٥: ٥٧: ١ :

٢٥٣: ٩/ ٤: ٢٥٢: ٩/ ٢: ٢١٠: ٩/ ٣: ١٨٢: ٩/ ١٢-٩: ١٠٤: ٩/ ٣: ١٠٤: ٨/ ٤: ٥: ٨/ ١: ١١٠ :
١٠/ ١٣: ١٤٩: ١٠/ ٧-٦: ٥٨: ١٠/ ٧: ٣٣: ١٠/ ١٢: ٣٠: ١٠/ ١٥: ١٨: ١٠/ ١٢: ٣٣٠: ٩/ ٢ :

١٣/ ١٢: ٤٤: ١٣/ ٤: ١٠: ١٣، /٩: ٢٦٧: ١١/ ٦ :١٠٩: ١١/ ١٠: ٩٢: ١١/ ٧: ٦٢: ١١/ ٦: ٢٠٣ :
١٥/ ١٠-٩: ١١٧: ١٥/ ٥: ٣٠٩: ١٣/ ٦-٥: ١١٥: ١٣/ ٩-٨: ٩١: ١٣/ ١: ٨٢: ١٣/ ١٢: ٥٦ :

١٢: ١١٣: ١٦/ ١٣، ٩: ٩٧: ١٦/ ٩: ٩٣: ١٦/ ٢: ٩٠: ١٦/ ٣: ٨٣: ١٦/ ١٢: ٣: ١٦/ ١٣: ١٨١ /
٦٠: ١٨/ ٩-٦: ١٤٩: ١٧/ ٤: ١٣٥: ١٧/ ٥، ١: ١١١-١٨: ١١٠: ١٧/ ٥: ١٧٣: ١٦/ ٩: ١٥٦: ١٦ :
٣.  

  
  القسم الثاني

  ملحقات الجملة الفعلیة المؤكدة
  ):قد(الجملة ذات الفعل التام المبني للمعلوم الالزم المؤكدة بـ): ١م(
٢٦٥: ٢/ ١٠: ١١١: ٢/ ٤-٣: ٩١: ٢/ ١٢: ٧٥: ٢/ ١٧-١٦: ٦٠: ٢/ ١٤-١٣: ٢٨٣: ١ :

٦-٥: ٣٨٧: ٦/ ١٧: ٣٦٣: ٦/ ١٣: ٣٤٦: ٦ /١٥-١٤: ٢٤٩: ٦/ ٦-٤: ٣٣٢: ٣/ ٦-٥: ٣١٨: ٢/ ٤ /
١٨٧: ٧/ ٤: ١٠٢: ٧/ ١٣: ٨٤: ٧/ ٥: ٩٨: ٧/ ٥: ٢٣: ٧/ ٧: ٤٣٨: ٦/ ٥: ٤٢٤: ٦/ ١١: ٤١٣: ٦ :
٣: ٢٤٦: ٧/ ٧، ٥: ٢٢٨: ٧/ ٦: ٢٠٢: ٧/ ١٥، ٩: ٢٠١: ٧/ ١٨، ١٥: ٢٠٠: ٧/ ٤: ١٨٨: ٧/ ٤-٣ ،

٨/ ١٥: ٢٨٧: ٨/ ١٢: ٢٤٤: ٨ /١٠: ٢٩١: ٧/ ٤-٣: ٢٦٢: ٧/ ١٥: ٢٥١: ٧/ ٥: ٢٤٧: ٧/ ١٣ :
٩/ ٨: ١٣٧: ٩/ ٨: ١٠٩: ٩/ ٨-٧: ٩١: ٩/ ٩: ٧٧: ٩/ ١٩، ١١-١٠: ٤٦: ٩/ ٨: ٣٣: ٩/ ٤: ٢٩٦ :
٩/ ١٤: ٢٧٣: ٩/ ٤: ٢٣٩: ٩/ ٤: ٢٣٣: ٩/ ١٣-١١: ٢١٠: ٩/ ١٧: ٢٠٢: ٩/ ٩: ١٥٢: ٩/ ٢: ١٣٨ :
١٠/ ١٦: ١١٥: ١٠/ ١٠: ٩٩: ١٠/ ١٧: ١٣: ١٠/ ١٦-١٥: ٢٤: ١٠/ ٨: ٢٩٥: ٩/ ٥-٤: ٢٩١ :
١١/ ١٢-١٠: ١٥١: ١١/ ٧: ٥١: ١١/ ٥: ٢٩: ١١/ ١٤: ٧: ١١/ ٦: ٥: ١١/ ٥: ٢٠٣: ١٠/ ٦: ١٦٣:  

  



  ٤١١

  ٤ف                                                                                
 ١١ :١١٦: ١٣/ ٨: ١١٥: ١٣/ ٩، ٣-٢: ١١١: ١٣/ ١١-١٠: ٥: ١٣/ ٧-٦: ٢٥٧: ١١/ ٧: ٢٤٥-

٦: ١٤/ ٨: ٣٠٩: ١٣/ ١١: ١٧٩: ١٣/ ١١: ١٧٧: ١٣/ ٤: ١٥٧: ١٣/ ٨: ١٤٦: ١٣/ ١٧-١٦، ١٢ :  
٥: ٩٠: ١٦/ ١٦، ١٤: ٦٧: ١٦/ ٨: ٦: ١٦/ ٢: ١٤٨: ١٥/ ٥: ١١٢: ١٥/ ٦، ٤-٣: ٧٩: ١٥/ ١٠-٩ /

١٧/ ١٣: ١١٣: ١٧/ ١٥: ٣٠: ١٧/ ١٧: ٢٩٢: ١٦/ ٨: ٢٠٥: ١٦/ ٦-٥: ١٦٧: ١٦/ ٥: ١٤٨: ١٦ :
٤: ٣١: ١٩/ ١٣: ٣٢٥: ١٨/ ٤: ١٢٢: ١٨/ ٧-٦: ٦٨: ١٨/ ٥، ٣: ٢٢: ١٨/ ٨: ٢٥٠: ١٧/ ٩: ١٥١ /
٧: ٣٠٥: ١٩/ ٢: ٥٧: ١٩.  

  
ذات الفعــــل التــــام المتعــــدي الــــى مفعــــول بــــه واحــــد بنفســــه وهــــو بصــــیغة -الجملــــة ): ٢م(

  ):قد(المؤكدة بـ -الماضي
١٧٥: ٢/ ٩: ٩١: ٢/ ١١: ٣٣٢: ١/ ٣: ٣٠٣: ١/ ٦: ٢٥١: ١/ ٣: ٢٣٩: ١/ ٢-١: ٧٨: ١ :

١٣: ٢٦٠: ٦/ ١٠-٩: ١٦٨: ٥/ ٤: ٦: ٤/ ٤: ٢٠٠: ٣/ ٥: ٣٢٢: ٢/ ١١: ٢٨٤: ٢/ ٨: ٢٠٤: ٢/ ٨-
٤٢٤: ٦/ ١١-١٠: ٣٧٣: ٦/ ١٩-١٧: ٣٧٢: ٦/ ٣: ٣٦٤: ٦/ ١١، ٨: ٣٦٣: ٦/ ٩، ٣: ٣٥٠: ٦/ ١٤ :
٧ /١١: ٢٠١: ٧/ ١٧: ٢٠٠: ٧/ ٣: ١٧٩: ٧/ ٩: ١٧٦: ٧/ ٦-٥: ١١٠: ٧/ ٧: ٨١: ٧/ ١٩، ٩، ٤ :

٩/ ٤: ١٠٣: ٩/ ١١: ٨٨: ٩/ ٥: ٨٤: ٩/ ٥-٤: ٢٦٩: ٨/ ٧: ١٠٣: ٨/ ٤: ٢٦٢: ٧/ ١٣: ٢٢٧ :
٦: ٣٠٥: ٩/ ١: ٢٧٤: ٩/ ١١-١٠، ٥: ٢٦١: ٩/ ١١، ٩: ٢١٠: ٩/ ١٧، ١٠-٩: ١٥٢: ٩/ ١١: ١٤٧ /

٨-٦: ٩٩: ١٠/ ١٦: ٩٥: ١٠/ ٩: ٧٤: ١٠/ ٧: ٣٠: ١٠/ ٣: ٢٥: ١٠/ ٤-٣: ١٦: ١٠/ ٧: ٣٠٩: ٩ /
١١/ ٦: ٢٩: ١١/ ١: ١٦٤: ١٠/ ٧-٦: ١٦٣: ١٠/ ٣: ١٢٣: ١٠/ ١٢: ١٢٢: ١٠/ ٥-٤: ١١٦: ١٠ :
١٣/ ١١: ١٣١: ١٣/ ٤-٣: ١٠٩: ١١/ ٩: ١٠١: ١١/ ٣: ٨٨: ١١/ ٥: ٦٥: ١١/ ٧: ٥١: ١١/ ٦: ٣٢ :

٢: ١٩٧: ١٣/ ١٤: ١٨٢: ١٣/ ١٠: ١٧٩: ١٣/ ١١-١٠: ١٦٩: ١٣/ ١٨-١٧: ١٥٦: ١٣/ ٨: ١٥١-
٦٦: ١٦/ ٥: ١٨٤: ١٥/ ٦: ١٥٨: ١٥/ ١: ٨٠: ١٥/ ٨: ٧٩: ١٥/ ٥ :٤١: ١٤/ ١١-١٠: ٢٧: ١٤/ ٣ :
١٦/ ١٠: ١٦٨: ١٦/ ٤-٣: ١٦٤: ١٦/ ١١: ١٥٦: ١٦/ ٩: ١٤٨: ١٦/ ١: ٩٠: ١٦/ ١٤: ٨٢: ١٦/ ٥ :

٥٢: ١٧/ ١٤: ٤٨: ١٧/ ٢٠-١٦: ١٩: ١٧/ ٤: ١٢: ١٧/ ١٨: ٢٩٢: ١٦/ ٤: ١٧٧: ١٦/ ٤: ١٧٥ :
١٣، ٩: ٣٢٥: ١٨/ ٥: ٣١١: ١٨/ ٧: ٢٢٤: ١٨/ ٥: ٦٨: ١٨/ ٧: ٥٢: ١٨/ ١٧: ١٠٧: ١٧/ ٧-٦ /

٥: ٣٠١: ١٩/ ٣: ٢٧٥: ١٩/ ٢: ١٧٨: ١٩/ ٢: ٣٨٨: ١٨.  
  
ـــة ): ٣م( ذات الفعـــل المتعـــدي الـــى مفعـــول بـــه واحـــد بوســـاطة حـــرف الجـــر وهـــو -الجمل

  ):قد(المؤكدة بـ -بصیغة الماضي
١١: ٣١: ٧/ ١١: ٣٨٤: ٦/ ١٢-١١: ٣٦٣: ٦/ ٤: ٣٣٢: ٣/ ٣: ٩١: ٢/ ٣: ٢٣٠: ١-

: ٩/ ١٣: ١٦٤: ٩/ ٤: ٢٩٦: ٨/ ٣: ١٢٥: ٨/ ١٥: ٢٥١: ٧) ٩: ٤٦: ٩وقــــد تكــــررت فــــي  ٥: ٩٨: ٧(١٢
٨: ١٤٨: ١٦/ ١٦-١٥: ٨٦: ١٦/ ١٤-١٣: ١١٠: ١٣/ ٤: ١٠٩: ١١/ ١: ٢٧٤.  

  
  



  ٤١٢

  ٤ف
ذات الفعــل المتعــدي الــى مفعــول بــه واحــد بوســاطة الهمــزة وهــو بصــیغة -الجملــة ): ٤م(

  ):قد(المؤكدة بـ -الماضي
١٦٤: ١٠/ ٥: ٢٣٣: ٩/ ١٤-١٣: ٢٠٩: ٩/ ٥: ١٨٣: ٧/ ١٤: ٢٦٠: ٦/ ٩-٨: ١٧٤: ٢ :

٩٠: ١٦/ ٩: ٦: ١٦/ ١٦-١٥، ٧-٦: ١٥٨: ١٥/ ١٤: ١٨٢: ١٣/ ٣: ١٢٧: ١١/  ١٤: ٧: ١١/ ٤-٣ :
٤: ١٧٥: ١٦/ ٤-٣: ١٦٤: ١٦/ ١.  

  
ذات الفعــل المتعــدي الــى مفعــول بــه واحــد بوســاطة تضــعیف عینــه وهــو –الجملــة ): ٥م(

  ):قد(المؤكدة بـ  -غة الماضيبصی
٢٧٥: ٥/١٩: ١٤٧: ١٧/ ٧: ٦: ١٦ /٩-٨: ٣: ١٦/ ٤: ١٦: ١٠/ ٥: ٢١٧: ٧/ ٦ :١٩٩: ٦ :  

٤.  
  :الفاعل+ المفعول به+ الفعل بصیغة الماضي متعد بنفسه+ قد): ٦م(
١٠/ ١٣: ١٠٤: ٩/ ١٣: ٢٤٦: ٧/ ٤: ١٠٢: ٧/ ١٣-١٢: ٣٤٦: ٦/ ٥: ٢٦٥: ٢/ ٩: ٩١: ٢ :

٩: ٥: ١٣/ ١٤-١٣: ٢٥٧: ١١/ ١٢: ٦٥: ١١/ ١٢: ٣٨: ١١/ ٧: ٥: ١١/ ١٧: ١٢٢: ١٠/ ٣: ١١٦ /
١٥/ ٥: ١٢٥: ١٥/ ٥، ٣: ٤١: ١٤/ ٩: ٣٠٩: ١٣/ ١٢: ١٧٧: ١٣/ ٥: ١٥١: ١٣/ ٨: ١١٥: ١٣ :

٥: ١٣٥: ١٧/ ٤: ٢٠٥: ١٦/ ٣: ١٦٤: ١٦/ ٥: ١٤٢: ١٦/ ٥-٤: ١٨٤: ١٥/ ٣: ١٨١: ١٥/ ٣: ١٤٨ /
٣: ١٥٧: ١٩/ ٤: ٥٢: ١٨ /٩، ٦: ٢٢: ١٨/ ٥-٤: ٢٤٦: ١٧.  

  
  ":المفعول به سابقا"نائب الفاعل + الفعل بصیغة الماضي مبني للمجهول+ قد): ٧م(

٧/ ١٥: ٢٠١: ٧/ ١٣: ٢٦٠: ٦/ ١٩-١٧: ٢٥٢: ٦/ ٦: ١٠٢: ٦/ ٤: ١٧٥: ٢/ ١٤: ٩١: ٢ :
١٠/ ٧: ٣٣٠: ٩/ ١١: ٢٧١: ٩/ ١٥: ٢٠٩: ٩/ ٨: ١٠٩: ٩/ ٤: ٣٠٤: ٧/ ١٨: ٢٥١: ٧/ ٦: ٢٠٢ :
١٨٢: ١٥/ ٤: ٢٦: ١٤/ ٢: ١١١: ١٣/ ١٤-١٣: ٢٥٧: ١١/ ٩: ٧٧: ١١/ ١٤: ١١٦: ١٠/ ٨: ٣٠ :
١٨/ ٣: ٢٤٠: ١٨/ ٥: ٢٢: ١٨/ ١٠: ١٦٨: ١٦/ ٦: ١٦٧: ١٦/ ٣: ١٤٥: ١٦/ ١٢: ٦٦: ١٦/ ١١ :

٦: ٣١٩: ١٩/ ٧: ٣٠٥: ١٩/ ٢: ٣٧٦: ١٨/ ٦: ٣٢٢: ١٨/ ٥: ٣١١.  
  
  :المفعول به+ الفاعل+ بني للمعلومالفعل بصیغة الماضي تام م+ لقد+ قسم): ٨م(
٣٢٢: ٩/ ٣-٢: ١٨٣: ١٥/ ١٧: ١٣٦: ١٣/ ٨-٧: ٢٤٥: ١١/ ١١: ١٨٥: ٢/ ١٠: ٢٠٠ :١ :

١١-١٠.  
  
  
  

  



  ٤١٣

  ٤ف
الجملـــة ذات الفعـــل بصـــیغة المضـــارع المقتـــرن بـــالالم ونـــون التوكیـــد الثقیلـــة + قســـم): ٩م(

  :المتعدي بنفسه الى مفعول به واحد
ـــــــــي  ٤: ٢٣٩: ١( : ٧/ ٩: ١١٤: ٧/ ٤-٣: ١٧٤: ٦/ ١١: ١٨٥: ٢) ٨: ٣٣: ٩وقـــــــــد تكـــــــــررت ف

١٣-١١: ٢٩٤: ١٦/ ١٨-١٧: ٤٧: ١٤/ ٨: ٦٧: ١٠/ ٦: ٢٩٥: ٩/ ٥: ٣١: ٩/ ١٢-١١: ١١٧.  
  
مؤكــــدة ) مــــا(الجملـــة الفعلیــــة ذات الفعــــل الـــالزم بصــــیغة الماضــــي وهــــي منفیـــة بـــــ): ١٠م(

  :بالقسم
٧-٦: ٢٨٩: ١٦/ ١٠-٩: ١٠: ١٠/ ٧: ٣: ١٠/ ٩: ٣٨٧: ٧/ ٣: ٩٨: ٧/ ٩: ٣٣: ٤.  
  
ــــة الفعلیــــة ذات الفعــــل ): ١١م( ــــه واحــــد–الجمل ــــى مفعــــول ب بصــــیغة  -المتعــــدي بنفســــه ال

  :مؤكدة بالقسم )ما(الماضي وهي منفیة بـ
١: ٢٤٦-١٨: ٢٤٥: ١١/ ١٠: ٣: ١٠/ ٥: ١٢٧: ٦/ ٤: ١٢: ٤/ ٥: ٣٠٣: ١/ ٨: ٢٧٢: ١.  
  
  :الزم بصیغة الماضي المؤكدة بالقسم وفعلها) ال(الجملة المنفیة بـ): ١٢م(
٧-٦: ١٦٨: ١٦/ ٥-٤: ٣٠١: ٨/ ٤-٣: ٩٨: ٧/ ٩: ٣٣: ٤/ ٨: ٢٧٢: ١.  

  :المؤكدة بالقسم وفعلها الزم بصیغة المضارع) ال(الجملة المنفیة بـ
١١: ٢٩٤: ١٦/ ٦: ٣٢٨: ٩/ ٤: ١٠٩: ٨/ ٨-٧: ٣: ٥.  
  
  :الفاعل+ الفعل بصیغة الماضي+ لقد+ قسم محذوف): ١٣م(
٢٢١: ٩/ ٨: ٣٨: ٩/ ١٦: ٢٨٧: ٨/ ١٥: ٣٨٧: ٦/ ٤: ٢٨٠: ٦/ ٤: ١٢٩: ٤/ ١١: ٧٥: ٢ :

١٨/ ٢: ١٦٦: ١٣/ ٩: ١٥٢: ١٣/ ٥-٤: ١٥١: ١١/ ٥: ١٤٧: ١١/ ١٢: ٣٢: ١١/ ٨: ٢٦٥: ١٠/ ٣ :
٣: ١٧١.  

  
  :المفعول به+ الفاعل+ الفعل بصیغة الماضي+ لقد+ قسم محذوف): ١٤م(
٣٨: ٩/ ٥: ١٠٤: ٨/ ١٥: ٢٨٥: ٧/ ٢: ١٩٠: ٧/ ١: ٧٧: ٧/ ٧: ٣٢٢: ٢/ ١٠-٩: ٧٥: ٢ :

٦: ٣: ١٢/ ٨: ٢٣٩: ١١/ ٥: ١٤٥: ١١/ ٤: ٧: ١١/ ٧: ٢٦٥: ١٠/ ٦-٥: ٢٨: ١٠/ ٣: ٢٢١: ٩/ ٧ /
٤-٣: ٢٢: ١٨/ ٧، ٥: ١٧٣: ١٦/ ٤: ١٨١: ١٥/ ٢-١: ١٧٠: ١٥/ ١٨: ٧٩: ١٥.  

  
  :الفاعل+ المفعول به+ الفعل بصیغة الماضي+ لقد+ قسم محذوف): ١٥م(
٣: ٢٣٥: ١٩/ ١٤-١٣: ١٣٣: ١٠/ ٦: ١٧٩: ٧/ ١٢: ٧٤: ٢/ ٦: ٢٩٨: ١/ ٥-٤: ٢٤٧: ١.  
  



  ٤١٤

  ٤ف
نائـــب الفاعـــل + الفعـــل بصـــیغة الماضـــي مبنـــي للمجهـــول+ لقـــد+ قســـم محـــذوف): ١٦م(

  ":المفعول به سابقا"
٢: ٢٧١: ١٨/ ٩: ٢٦٥: ١٠/ ١٣: ١٣٣: ١٠/ ٦-٥: ٢٩٨: ١/ ٧: ٢٠٠: ١.  
  
فــي الجملــة ذات الفعــل التــام المبنــي ) واال ال(قصــر الفعــل علــى الفاعــل بوســاطة ): ١٧م(

  :للمعلوم
١٧/ ٩: ٣٠: ١٠/ ٣: ٢٩٥: ٩/ ١: ٤٧: ٩/ ١٥: ٢٨٥: ٧/ ٦-٥: ١٨٨: ٧/ ١٧-١٦: ٣١: ٧ :

٢: ٢٩٩: ١٩/ ٩: ٣.  
  
ـــــى الفاعـــــل بوســـــاطة ): ١٨م( ـــــه عل ـــــة ذات الفعـــــل ) ال واال(قصـــــر المفعـــــول ب فـــــي الجمل

  :المتعدي بنفسه الى مفعوله
٢: ٢٢١: ١٩/ ١٠: ١٠١: ١٣/ ٨-٧: ٣٣٠: ٩/ ١٢-١١: ١٥٢: ٩/ ١٦: ٣١: ٧.  
  
فـي الجملـة ذات الفعـل التـام المبنـي ) إنما(قصر الفاعل على المفعول به بوساطة ):١٩م(

  :للمعلوم
٤: ١٢٢: ١٨/ ٧-٦: ١٥٣: ١٦/ ٣: ٧٣: ١٣/ ٩: ٢٩٥: ٩/ ١٢: ١٠٣: ٨.  
  
  ):إنما(قصر الفعل على نائب الفاعل بوساطة ): ٢٠م(
  .٢: ٣٩٠: ١٨/ ٦: ٣١٣: ١) ١١: ٢٨٨: ٩وقد تكررت في  ٤: ٣٠١: ١(
  
القصر الواقـع علـى الحـال فـي الجملـة ذات الفعـل التـام المبنـي للمعلـوم وهـو الزم ): ٢١م(

  ):ال واال(بصیغة المضارع بوساطة 
٥١: ١٧/ ٣-٢: ١١٣: ١٦/ ٧-٦: ٩١: ٩/ ٥: ١١٧: ٧/ ٤: ٨٧: ٧/ ١: ٤٢٥-٢٠: ٤٢٤: ٦ :

١٥.  
قـــع علــى الحـــال فــي الجملـــة ذات الفعــل المبنـــي للمجهــول وهـــو متعـــد القصــر الوا): ٢٢م(

  :اصال الى مفعول به واحد بنفسه بصیغة المضارع
١٦-١٥: ١٦٤: ٩/ ١٧-١٦: ١٥٢: ٩/ ٦-٤: ٩١: ٩/ ٨: ١١١: ٢/ ١٥-١٤: ٢٨٨: ١.  
  
  
  



  ٤١٥

  ٤ف
  :توكید الجملة الفعلیة بالضمیر المنفصل البارز): ٢٣م(
١٦: ١٧/ ١٧-١٦: ١١٢: ١٦/ ٨: ٥٧: ١٦/ ١٢: ٢١٣: ١٣/ ١٣: ٧: ١١/ ١٠-٩: ٢٠٤: ٢ :

١١.  
  :الزائدة للنفي) ال(توكید الجملة الفعلیة بـ): ٢٤م( 
٢٨٤: ٢/ ١١: ٩١: ٢/ ٧: ٢٩١: ١/ ٨: ٢٠٢: ١/ ١: ١١٧: ١/ ١: ١١٤: ١/ ٨-٧: ٩١: ١ :

٧/ ٩، ٧-٦: ٤١٦: ٦/ ١٨: ٣٩٥: ٦/ ١: ٣٧٣: ٦/ ٢: ٣٦٤: ٦/ ٩: ٣٥٠: ٦/ ١١-١٠: ١٥٣: ٥/ ٧ :
٦: ٢٦٣: ٨/ ٤-٣: ١٢٥: ٨/ ٤-٣: ٢٧٦: ٧/ ١٠: ٢٢٧: ٧/ ٤: ١١٤: ٧/ ٤-٣: ٧٨: ٧/ ١١: ٢٣ ،
٢٥٢: ٩/ ١٧: ٢٢٩: ٩/ ٦: ٢١٨: ٩/ ٧: ١٨١: ٩/ ١٤: ١٥٧: ٩/ ٤: ٩٥: ٩/ ٤: ٧٦: ٩/ ١٤-١٢ :
١٤: ٦٧: ١٠/ ٤-٣: ٥٨: ١٠/ ٣: ٣٠٤: ٩/ ٨: ٢٩١: ٩/ ١٣: ٢٨٣: ٩/ ٣: ٢٧٤: ٩/ ١٦، ١٠-٩ /

٧: ١١/ ١١: ٢٠٢: ١٠/ ٤: ١٧٩: ١٠/ ١٩-١٨: ٨٨: ١٠/ ٢: ٨٦: ١٠/ ١: ٨٢ :١٠/ ١٤: ٨١: ١٠ :
١٣: ١٧٦: ١١/ ٨: ١٥١: ١١/ ١٩: ١٥٠: ١١/ ٤: ٩٢: ١١/ ٥-٣: ٨٤: ١١/ ١٤: ٣٩: ١١/ ١٠، ٨ /

١٣/ ١٧: ٩٠: ١٣/ ٥: ٨٧: ١٣/ ١٨-١٦: ٨١: ١٣/ ١٣: ٥٦: ١٣/ ١٣: ٥٥: ١٣/ ١٧: ٢٣٩: ١١ :
٨: ١٦٩: ١٣/ ٤: ١٦٦: ١٣/ ٤-٣: ١٦٣: ١٣/ ١٣: ١٥٦: ١٣/ ٦: ١١٥: ١٣/ ١٣-١١، ٧-٥: ٩١ /
١٢٥: ١٥/ ١: ٤٨: ١٤/ ١٨-١٧: ٤٧: ١٤/ ٤: ٣٥: ١٤/ ٨: ٦: ١٤/ ٦: ١٩٧: ١٣/ ١٨: ١٧١: ١٣ :
١٦/ ٦: ١٤٢: ١٦/ ٤: ١٠٥: ١٦/ ٤: ١٨٣: ١٥/ ٦: ١٨٢: ١٥/ ٨: ١٤٣: ١٥/ ٤: ١٣٧: ١٥/ ٦ :

١٨/ ٩: ٢٢: ١٨/ ٦: ١٣٥: ١٧/ ٦: ١٣١: ١٧/ ٦: ١٠٧: ١٧/ ٥: ٤٢: ١٧/ ٥: ٧٣: ١٦/ ١٢: ١٤٨ :
٨: ٧٧: ٢٠/ ٨: ٦٦.  

  .هـإ
  
  
  
  
 



  ٤١٧

  ثبت املصادر واملراجع
  .القرآن الكریم-
محمـد : ، المحقـقاآلراء الراقیة الحدیثة في تیسیر قواعـد اللغـة العربیـة وبیـان اسـرارها-١

  .هـ١٣٧٨النجف –، مطبعة اآلداب ١كاظم صادق الملكي، ط
، مطبعـة مصـطفى ٣، ط)هــ٩١١ت (، جـالل الـدین السـیوطي االتقان في علوم القـرآن-٢

  .م١٩٥١-هـ ١٣٧٠مصر –البابي الحلبي واوالده 
مصــطفى : ، تحــ)هـــ٥٣٨ت (، جـار اهللا محمــود بـن عمــر الزمخشـري االحـاجي النحویــة-٣

  .م١٩٦٩سوریا –الحدري، منشورات مكتبة الغزالي 
القــــاهرة –، ابــــراهیم مصــــطفى، مطبعــــة لجنــــة التــــألیف والترجمــــة والنشــــر احیــــاء النحــــو-٤

  .م١٩٥٩
حسـین المبــارك، دار الحریــة عبــد ال. د: ، تحـــ)هــ ٣٣٧ت( اخبــار ابــي القاســم الزجــاجي-٥
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠١بغداد –للطباعة 
ــة فــي علــم الحــروف-٦ عبــد المعــین : ، تحـــ)هـــ ٤١٥ت(، علــي بــن محمــد الهــروي االزهی

  .م١٩٧١ -هـ١٣٩١الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق 
  .بیروت–، جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر اساس البالغة-٧
، عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون، مطبعـــة الســـنة ب االنشـــائیة فـــي النحـــو العربـــياالســـالی-٨
  .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٨المحمدیة 
بغــداد –، مطبعــة الجامعــة ١، كــاظم فتحــي الــراوي، طاســالیب القســم فــي اللغــة العربیــة-٩

  .م١٩٧٧–هـ ١٣٩٧
مصــطفى النحــاس، . ، د"دراســة وصــفیة تاریخیــة"اســالیب النفــي فــي اللغــة العربیــة -١٠

  .م١٩٧٩–هـ ١٣٩٩جامعة الكویت –اآلداب والتربیة  كلیة
محمــــد بهجــــة البیطــــار، : ، تحـــــ)هـــــ٥٧٧ت (، ابــــو البركــــات االنبــــاري اســــرار العربیــــة-١١

  مطبعة 
  .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٧دمشق –الترقي 

، رسـمیة محمـد المیـاح، مطبعـة دار البصـري "دراسـة فـي النحـو العربـي"اسناد الفعـل -١٢
  .م١٩٦٧بغداد –

فــــایز . د: ، جـــالل الــــدین الســـیوطي، راجعــــة وقـــدم لــــهوالنظــــائر فــــي النحــــواالشـــباه -١٣
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بیروت  -، دار الكتاب العربي١ترحیني، ط



  ٤١٨

عبــد الحســین . د: ، تحـــ)هـــ٣١٦ت (، ابــو بكــر بــن ســهل الســراج االصــول فــي النحــو-١٤
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧بیروت  -، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع٣الفتلي، ط

، ابو عبد اهللا الحسین بن احمـد المعـروف بـابن اعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم-١٥
  .م١٩٤١ -هـ١٣٦٠القاهرة  -، مطبعة دار الكتب المصریة)هـ٣٧٠ت (خالویه 

رشـید عبـد . د: ، تحــ)هــ٧٦١ت (، ابـن هشـام االنصـاري االعراب عن قواعـد االعـراب-١٦
  .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠روت بی -، دار الفكر١الرحمن العبیدي، ط

: ، تحـــ)هـــ٣٣٨ت (، ابــو جعفــر احمــد بــن محمــد بــن اســماعیل النحــاس اعــراب القــرآن-١٧
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥بیروت  -، عالم الكتب٢زهیر غازي زاهد، ط. د

ابــراهیم االبیــاري، الهیئــة : ، تحـــ)هـــ٣١١ت (، اعــراب القــرآن المنســوب الــى الزجــاج-١٨
  . م١٩٦٣ -هـ١٣٨٣العامة لشؤون المطابع االمیریة 

مصـــر  –، مطبعـــة مصـــر ١علـــي فـــوده، ط: ،تحــــ)هــــ٣٦٧ت (، ابـــن القوطیـــة االفعـــال-١٩
  .م١٩٥٢

فخـــر . د: ، تحــــ)هــــ٦٤٦ت (، ابـــو عمـــرو عثمـــان بـــن الحاجـــب الحاجـــبابـــن امـــالي -٢٠
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩بیروت  -عمان، ودار الجیل -صالح سلیمان قداره، دار عمار

بـــو الســعادات هبــة اهللا بـــن علــي العلــوي المعـــروف ، ضــیاء الــدین ااالمــالي الشـــجریة-٢١
  .بیروت -، دار المعرفة للطباعة والنشر)هـ٥٤٢ت (بابن الشجري 

ــد ودر القالئــد"امــالي المرتضــى -٢٢ ، الشــریف المرتضــى علــي بــن الحســین "غــرر الفوائ
  .م١٩٥٤ -هـ١٣٧٣، ١محمد ابو الفضل ابراهیم، ط: ، تحـ)هـ٤٣٦ت (الموسوي العلوي 

هــادي حســن حمــودي، : ، ابــن الحاجــب، تحـــ"امــالي القــرآن الكــریم"لي النحویــة االمــا-٢٣
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥بیروت  -، عالم الكتب١ط

، ابـو البقـاء امالء ما من به الرحمن مـن وجـوه االعـراب والقـراءات فـي جمیـع القـرآن-٢٤
، مطبعــة ١ابـراهیم عطـوة عـوض، ط: ، تحــ)هــ٦١٦ت (عبـد اهللا بـن الحسـین بـن عبـد اهللا العكبـري 

  .م١٩٦١ -هـ١٣٨٠مصر  -مصطفى البابي الحلبي واوالده
، كمـال الـدین ابـو االنصاف في مسـائل الخـالف بـین النحـویین البصـریین والكـوفیین-٢٥

 -هــ١٣٨٠مصـر  -، مطبعـة السـعادة٤محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، ط: البركات االنباري، تحـ
  .م١٩٦١

  ، ابن هشام االنصاري اوضح المسالك الى الفیة ابن مالك،-٢٦
 -هــــــ١٣٨٦مصـــــر  -، مطبعـــــة الســـــعادة٥محمـــــد محیـــــي الـــــدین عبـــــد الحمیـــــد، ط: تحــــــ-أ
  .م١٩٦٧

  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢بیروت  -عبد المتعال الصعیدي، دار العلوم الحدیثة: تحـ-ب



  ٤١٩

 -مـازن المبـارك، مطبعـة المـدني: ، ابـو القاسـم الزجـاجي، تحــاالیضاح في علل النحو-٢٧
  .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٨مصر 

، جالل الـدین محمـد بـن عبـد الـرحمن المعـروف بالخطیـب االیضاح في علوم البالغة-٢٨
 -مطبعـة السـنة المحمدیـة -لجنة من اساتذة كلیة اللغـة العربیـة بـاالزهر: ، تحـ)هـ٧٣٩ت(القزویني 

  .القاهرة
ســعید : ، تصــحیح)ـهــ١١٤٥ت( ، جرمــانوس فرحــاتبحــث المطالــب فــي علــم العربیــة-٢٩

  .م١٩٢٩بیروت  -الیسوعیینالخوري، مطبعة المرسلین 
مصــــطفى جمــــال الــــدین، دار الرشــــید للنشــــر . ، دالبحــــث النحــــوي عنــــد االصــــولیین-٣٠

  .م١٩٨٠
: ، تحــ)هــ٧٩٤ت (، بـدر الـدین محمـد بـن عبـد اهللا الزركشـي البرهان في علوم القرآن-٣١

  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩١بیروت  -محمد ابو الفضل ابراهیم، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر
، ١٤، علــي الجــارم ومصــطفى امــین، ط"البیــان والمعــاني والبــدیع"البالغــة الواضــحة -٣٢

  .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٩مصر  -دار المعارف
، مطبعـة دار ٢، جالل الدین السـیوطي، طالبهجة المرضیة في شرح الفیة ابن مالك-٣٣

  .الكشرح ابن عقیل على الفیة ابن موقد طبع بهامش . هـ١٣٣٩مصر  -احیاء الكتب العربیة
طـه عبـد الحمیـد طـه، . د: ، ابو البركات االنباري، تحـالبیان في غریب اعراب القرآن-٣٤

  .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩القاهرة  -مصطفى السقا، نشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر: مراجعة
ت (، الســـید محمـــد مرتضـــى الحســـیني الزبیـــدي تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس-٣٥

عبــد الســتار احمــد فــراج، مطبعــة حكومــة الكویــت : ریم العزبــاوي، راجعــهعبــد الكــ: ، تحـــ)هـــ١٣٠٥
  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢

محمـود كامـل بركـات، : ، تحــ)هــ٦٧٢ت (، ابن مالك تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد-٣٦
  .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧مصر  -دار الكتاب العربي للطباعة والنشر

م ١٩٢٩الجامعـة المصـریة سـنة محاضرات القاهـا فـي "، التطور النحوي للغة العربیة-٣٧
: رمضــان عبــد التــواب، الناشــر. د: المستشــرق االلمــاني برجشتراســر، اخرجــه وصــححه وعلــق علیــه
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالریاض، مطبعة المجد 

احمــد ســعد : ، تصــحیح)هـــ٨١٦ت (، علــي بــن محمــد الحســیني الجرجــاني التعریفــات-٣٨
  .م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧مصر  -بعة مصطفى البابي الحلبي واوالدهعلي، مط

، ١عفیـف عبـد الـرحمن، ط. د: ، تحــ)هــ٧٤٥ت (تقریب المقرب، ابو حیان االندلسـي -٣٩
  . م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢بیروت  -دار المسیرة



  ٤٢٠

یوســف : ، تحـــ)هـــ٦٤٥ت (، ابــو علـي محمــد بــن عمــر بــن عبـد اهللا الشــلوبین التوطئــة-٤٠
  .م١٩٧٣القاهرة  -راث العربي للطباعة والنشراحمد المطوع، دار الت

ــدروس العربیــة-٤١  -، مصــطفى الغالیینــي، المطبعــة العصــریة للطباعــة والنشــرجــامع ال
: ، راجعـــــه٧ط= ٣م، ج١٩٥٨ -هــــــ١٣٧٨، ٩ط= ٢م، ج١٩٦٢ -هــــــ١٣٨٢، ٩ط= ١بیـــــروت ج

  .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٨عبد العزیز سید االهل 
احمــد محمــود الهرمیــل، . د: نصــاري، تحـــ، ابــن هشــام االالجــامع الصــغیر فــي النحــو-٤٢

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠مصر  -مطبعة دار التألیف
، عـدنان عبـد الكـریم جمعـة، الجملة االسمیة واسالیبها في شعر عمر بـن ابـي ربیعـة-٤٣

جامعـة البصـرة  -رسالة ماجستیر مخطوطة، اشرف علیهـا الـدكتور زهیـر غـازي زاهـد، كلیـة اآلداب
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩

 -عبـد الجلیـل العـاني، مطبعـة واوفسـیت عشـتار. ، دة الخبریة في دیـوان جریـرالجمل-٤٤
  .م١٩٨٦بغداد 

، حســن بــن قاســم بــن عبــد اهللا بــن علــي المــرادي الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني-٤٥
 -هــــ١٣٩٦بغــداد  -طــه محســـن، مطبعــة الجامعــة: ، تحـــ)هـــ٧٤٩ت ) (ابــن ام قاســـم(المعــروف بـــ

  .م١٩٧٦
ت (، عالء الدین بن علي بن بدر الـدین االربلـي معرفة كالم العربجواهر االدب في -٤٦

 -هــــ١٣٨٩النجـــف  -، المكتبـــة الحیدریـــة٢محمـــد مهـــدي الموســـوي الخرســـان، ط: ، تقـــدیم)هــــ٦٣١
  .م١٩٧٠

، مطبعــــة ١٢، احمــــد الهامشــــي، طجــــواهر البالغــــة فــــي المعــــاني والبیــــان والبــــدیع-٤٧
  .م١٩٦٠ -هـ١٣٧٩مصر  -السعادة

شــــرح حســــن ، وهـــو مطبــــوع بهـــامش خ اســــماعیل الحامـــدي االزهــــريحاشـــیة الشــــی-٤٨
ـــة ـــى مـــتن االجرومی ، شـــركة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي واوالده بمصـــر ٣، طالكفـــراوي عل

  .م١٩٥٤ -هـ١٣٧٤
، محمــــد الخضــــري، مطبعــــة دار احیــــاء الكتــــب حاشــــیة الخضــــري علــــى ابــــن عقیــــل-٤٩

  .مصر -العربیة
ــي النجــا-٥٠ ــى شــرح  -مــاء القــرن الثالــث عشــر الهجــرياحــد عل -حاشــیة العالمــة اب عل

  .، محمد ابو النجا، مطبعة حجازيالشیخ خالد االزهري لالجرومیة
علــى -) هـــ١١٩٧ت (احمــد الســجاعي  مشــكور المســاعي– حاشــیة العالمــة الفاضــل-٥١

ــل الصــدى ــدى وب ــه قطــر الن ، الطبعــة االخیــرة، مصــطفى البــابي الحلبــي شــرح ابــن هشــام لمقدمت
  .م١٩٣٩ -هـ١٣٥٨مصر –واوالده 



  ٤٢١

، ابـو محمــد عبـد اهللا بـن محمــد بـن الســید الحلـل فــي اصـالح الخلــل مـن كتــاب الجمـل-٥٢
بیــروت  -ســعید عبــد الكــریم ســعودي، دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر: ، تحـــ)هـــ٥٢١ت (البطلیوســي 

  .م١٩٨٠
، عبـد القـادر بـن عمـر خزانة االدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافیة-٥٣

  .بیروت -، دار صادر١، ط)هـ١٠٩٣ت (لبغدادي ا
، ٢محمـد علـي النجـار، ط: ، تحــ)هــ٣٩٢ت (، ابو الفتح عثمان بـن جنـي الخصائص-٥٤

  .م١٩٥٢ -هـ١٣٧٢بیروت  -دار الهدى للطباعة والنشر
، دار الرائـد ٢مهـدي المخزومـي، ط. ، داعماله ومنهجـه: الخلیل بن احمد الفراهیدي-٥٥

  .م١٩٨٦-ـه١٤٠٦بیروت  -العربي
، محمــد حســین آل یاســین، الدراســات اللغویــة عنــد العــرب الــى نهایــة القــرن الثالــث-٥٦

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠بیروت  -، دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر١ط
دراســات فــي فلســفة النحــو والصــرف واللغــة والرســم ورد علــى رؤوف جمــال الــدین -٥٧

  .م١٩٦٨بغداد  -ى جواد، مطبعة اسعدمصطف. ، د"مناقشات مع الدكتور مصطفى جواد"مؤلف 
ـــة العربیـــة-٥٨ ـــي قواعـــد اللغ النجـــف  -، عبـــد المهـــدي مطـــر، مطبعـــة االدابدراســـات ف

  .هـ١٣٨٥
، "افـاق عربیـة"دار الشـؤون الثقافیـة العامـة : ، اصدار"كتاب المورد"دراسات في اللغة -٥٩

نعمة رحـیم . ، داللغویة الحدیثة الجملة العربیة في ضوء الدراساتوزارة الثقافة واالعالم العراقیة، 
  .م١٩٨٦بغداد  -، مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة١العزاوي، ط
مصـــر  -، مطبعــة الســعادة٣، محمــد محیــي الــدین عبـــد الحمیــد، طدروس التصــریف-٦٠

  .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٨
، )هــــ٤٧٤او  ٤٧١ت (، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني دالئـــل االعجـــاز فـــي علـــم المعـــاني-٦١

ــــده ومحمــــد محمــــود الشــــنقیطي ومحمــــد رشــــید رضــــا، دار المعرفــــة للطباعــــة  محمــــد: تصــــحیح عب
  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨بیروت  -والنشر

، علــي الجــارم ومصــطفى "البالغــة الواضــحة"، وقــد طبــع مــع دلیــل البالغــة الواضــحة-٦٢
  .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٩مصر  -، دار المعارف٩امین، ط

، ١شــوقي ضــیف، ط. د: حـــ، ت)هـــ٥٩٢ت (، ابــن مضــاء القرطبــي الــرد علــى النحــاة-٦٣
  .م١٩٤٧ -هـ١٣٦٦القاهرة  -مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر

  :، وقد ضم هذا الكتاب ثالثة كتب هيرسائل في النحو واللغة-٦٤
  .لم اعتمد منه شیئا في البحث)/ هـ٣٩٥ت (، البن فارس تمام فصیح الكالم-أ

  ).هـ٣٨٤ت (، للرماني الحدود في النحو-ب



  ٤٢٢

  .، للرمانيروفمنازل الح-ج
بغـداد  -مصطفى جواد ویوسف یعقوب مسكوني، المؤسسة العامة للصـحافة والطباعـة: تحـ

  .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٨
مصـــطفى الســـقا ومحمـــد : ، ابـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحــــســـر صـــناعة االعـــراب-٦٥

مصــر  -، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي واوالده١الزفــزاف وابــراهیم مصــطفى وعبــد اهللا امــین، ط
  .م١٩٥٤ -هـ١٣٧٤

ـــن ماجـــة-٦٦ ت " (ابـــن ماجـــة"، الحـــافظ ابـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي ســـنن اب
  .بیروت -محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: ، تحـ)هـ٢٧٣

، دار الشـؤون ٢مالـك یوسـف المطلبـي، ط. ، د"دراسـة لغویـة"السیاب ونازك البیـاتي -٦٧
  .م١٩٨٦بغداد  -وزارة االعالم -الثقافیة العامة

، محمـــد ســـعید اســـبروبالل معجـــم فـــي علـــوم اللغـــة العربیـــة ومصـــطلحاتها: الشـــامل-٦٨
  .م١٩٨١بیروت  -، دار العودة١جنیدي، ط
ـــى الفیـــة ابـــن مالـــك-٦٩ ـــدین بـــن عبـــد اهللا بـــن عقیـــل شـــرح ابـــن عقیـــل عل ت (، بهـــاء ال

ـــدین عبـــد الحمیـــد، ط: ، تحــــ)هــــ٧٦٩  -فكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، دار ال١٦محمـــد محیـــي ال
  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بیروت 

، "منهج السالك الى الفیة ابـن مالـك: "شرح االشموني على الفیة ابن مالك المسمى-٧٠
 -، مطبعـة الســعادة١محمـد محیـي الــدین عبـد الحمیــد، ط: ، تحـــ)هــ٩٢٩ت (نـور الـدین االشــموني 

  .م١٩٥٥ -هـ١٣٧٥مصر 
  .هـ١٣٢٦یوبي، مطبعة كتابجي لوفجة لي راشد ، عبد اهللا االشرح االظهار-٧١
ابـي عبـد اهللا بـدر الـدین محمـد بـن جمـال الـدین بـن شرح الفیة ابن مالك البن الناظم -٧٢

بیـــروت  -محمـــد بـــن ســـلیم اللبابیـــدي، مطبعـــة القـــدیس جـــاورجیوس: ، تصـــحیح)هــــ٦٨٦ت (مالـــك 
  .ه١٣١٢

، الشـیخ خالـد بـن عبـد وشرح التصریح على التوضیح على الفیة ابن مالك فـي النحـ-٧٣
  .، دار احیاء الكتب العربیة، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه)هـ٩٠٥ت (اهللا االزهري 
. د: ، تحـــ)هـــ٦٦٩ت (، ابـن عصــفور االشــبیلي "الشــرح الكبیــر"شــرح جمــل الزجــاجي -٧٤

  .م١٩٨٠جامعة الموصل  -صاحب ابو جناح، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر
 -، دار العهــد الجدیــد للطباعــة٢الشــیخ احمــد الــدمنهوري، طالمكنــون،  شــرح الجــوهر-٧٥

  .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧مصر 
، دار الكتــــب لكافیــــة ابــــن الحاجــــب) هـــــ٦٨٦ت (شــــرح رضــــي الــــدین االســــتراباذي -٧٦

  .بیروت -العلمیة



  ٤٢٣

محمـد محیـي : ، ابـن هشـام االنصـاري، تحــشرح شذور الذهب في معرفة كالم العـرب-٧٧
  .م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠مصر  -، مطبعة السعادة٨طالدین عبد الحمید، 

النجـــــف االشـــــرف  -، مطبعــــة االداب١، عبــــد الحســـــین القزوینـــــي، طشـــــرح العوامـــــل-٧٨
  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢

. د: ، جمـال الـدین محمـد بـن عبـد اهللا بـن مالـك، تـحشرح عمدة الحـافظ وعـدة الالفـظ-٧٩
  .م١٩٧٥القاهرة  -عبد المنعم احمد هریدي، مطبعة االمانة

محمـد محیـي الـدین عبـد : ، ابـن هشـام االنصـاري، تحــقطـر النـدى وبـل الصـدى شـرح-٨٠
  .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٩مصر  -، مطبعة السعادة١٠الحمید، ط
هــادي . د: ، ابــن هشــام االنصــاري، تحـــشــرح اللمحــة البدریــة فــي علــم اللغــة العربیــة-٨١

  .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧بغداد  -نهر، مطبعة الجامعة
ـــدین شـــرح المفصـــل-٨٢ : ، تصـــحیح)هــــ٦٤٣ت (یعـــیش بـــن علـــي بـــن یعـــیش ، موفـــق ال

  .جماعة من العلماء، ادارة الطباعة المنیریة
محمــد ابــو الفضــل ابــراهیم، : ،تــح)هـــ٦٥٥ت (، ابــن ابــي الحدیــد شــرح نهــج البالغــة-٨٣

= ٧ج-١مصـــــر، ج -، دار احیـــــاء الكتـــــب العربیـــــة، مطبعـــــة عیســـــى البـــــابي الحلبـــــي وشـــــركاه٢ط
-١١م، ج١٩٦٧ -هــــــــــــ١٣٨٦= ١٠ج-٩م، ج١٩٦٦-هـــــــــــ١٣٨٦= ٨م، ج١٩٦٥ -هـــــــــــ١٣٨٥

  .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧=٢٠ج
موســـى بنـــاي . د: ، ابـــو عمــرو عثمـــان بـــن الحاجــب، تحــــشـــرح الوافیـــة نظـــم الكافیـــة-٨٤

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠النجف االشرف  -علوان العلیلي، مطبعة االداب
، شـــرح  )هــــ٢٥٦ت (ابـــي عبـــد اهللا محمـــد بــن اســـماعیل بـــن ابـــراهیم صـــحیح البخـــاري -٨٥

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١بیروت  -، دار احیاء التراث العربي٢ي، طالكرمان
، شــــرح )هـــــ٢٦١ت (ابــــي الحســــین بــــن الحجــــاج بــــن مســــلم القشــــیري صــــحیح مســــلم -٨٦

 -هـــ١٣٩٢بیــروت  -، دار احیــاء التــراث العربــي٢محمــد محمــد عبــد اللطیــف، ط: النــووي، عنایــة
  .م١٩٧٢

ــین امســها وحاضــرها-٨٧ ــة ب بغــداد  -دار الحریــة للطباعــةابــراهیم الســامرائي، . ، دالعربی
  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨

  .م١٩٨٥قصي سالم علوان، مطبعة جامعة البصرة . ، دعلم المعاني-٨٨
، مطبعــة كتــابجي "شــرح االظهــار"، محمــد بــن احمــد، وقــد طبــع بهــامش فــتح االســرار-٨٩

  .هـ١٣٢٦لوفجة لي راشد 
، دار ١یهض، طعـادل نـو : ، تحــ)هــ٣٩٥ت (، ابـو هـالل العسـكري الفروق في اللغة-٩٠

  .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣بیروت  -االفاق الجدیدة



  ٤٢٤

، )هــــ١٢٨٨ت( ، الشـــیخ ناصـــیف الیـــازجيفصـــل الخطـــاب فـــي اصـــول لغـــة االعـــراب-٩١
  .م١٩٨٤بغداد  -جمیل ابراهیم حبیب، مطبعة منیر: مراجعة

، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر ٢ابــراهیم الســامرائي، ط. ، دزمانــه وابنیتــه: الفعــل-٩٢
  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠بیروت  -والتوزیع

ــة-٩٣ مصــطفى الســقا : ، تحـــ)هـــ٤٢٩ت (، ابــو منصــور الثعــالبي فقــه اللغــة وســر العربی
 -وابــراهیم االبیــاري وعبــد الحفــیظ شــلبي، الطبعــة االخیــرة، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي واوالده

  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢مصر 
ــة ابــن الحاجــب: الفوائــد الضــیائیة-٩٤ ت (الجــامي ، نــور الــدین عبــد الــرحمن شــرح كافی

 -هـــ١٤٠٣بغــداد  -اسـامة طــه الرفـاعي، مطبعــة وزارة االوقـاف والشــؤون الدینیـة. د: ، تحـــ)هــ٨٩٨
  .م١٩٨٣

، مطبعــة مصــطفى ١مهــدي المخزومــي، ط. ، دقواعــد وتطبیــق: فــي النحــو العربــي-٩٥
  .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦مصر  -البابي الحلبي واوالده

، منشـــورات المكتبــــة ١زومـــي، طمهــــدي المخ. ، دنقـــد وتوجیـــه: فـــي النحـــو العربــــي-٩٦
  .م١٩٦٤بیروت  -العصریة

، الحســین بــن محمــد قــاموس القــرآن او اصــالح الوجــوه والنظــائر فــي القــرآن الكــریم-٩٧
  .م١٩٧٧بیروت  -، دار العلم للمالیین٢عبد العزیز سید االهل، ط: الدامغاني، تحـ

ة للطباعـة والنشـر ، دار الحداثـ٢محمـد الخضـر حسـین، طالقیاس في اللغة العربیة، -٩٨
  .م١٩٨٣بیروت  -والتوزیع

مصـــــر  -بـــــوالق–، المطبعـــــة الكبـــــرى االمیریـــــة ١، ط)هــــــ١٨٠ت (، ســـــیبویه الكتـــــاب-٩٩
  .هـ١٣١٦

ت (، ابــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور االفریقــي لســان العــرب-١٠٠
  .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨، دار صادر ودار بیروت للطباعة والنشر )هـ٧١١

 -، مكتبـة الفـالح١یحیـى علـوان البلـداوي، ط: ، علي بن محمد الهـروي، تحــتالالما-١٠١
  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠الكویت 

، عــالم الكتـب للطباعـة والنشــر ٣تمـام حسـان، ط. ، داللغـة العربیــة معناهـا ومبناهــا-١٠٢
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨القاهرة  -والتوزیع

مصـــر  -لمعـــارف، دار ا٢، عبـــاس حســـن، طاللغـــة والنحـــو بـــین القـــدیم والحـــدیث-١٠٣
  .م١٩٧١

، مطبعــة ٢حامــد المــؤمن، ط: ، ابــو الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحـــاللمــع فــي العربیــة-١٠٤
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢بغداد  -العاني



  ٤٢٥

، وكالهمـا "االغـراب فـي جـدل االعـراب"، وقـد طبـع مـع لمع االدلة في اصول النحـو-١٠٥
  .م١٩٧١ -هـ١٣٩١یروت ب -، دار الفكر٢سعید االفغاني، ط: البي البركات االنباري، تحـ

، غالـــب فاضـــل المطلبـــي، دار الحریـــة لهجـــة تمـــیم واثرهـــا فـــي العربیـــة الموحـــدة-١٠٦
  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨بغداد  -للطباعة

، العالمـــة الحلـــي ابـــو منصـــور جمـــال الـــدین مبـــادىء الوصـــول الـــى علـــم االصـــول-١٠٧
 -ة االداب، مطبعـــ١عبـــد الحســـین محمـــد علـــي البقـــال، ط: ، تحــــ)هــــ٧٢٦ت (الحســـن بـــن یوســـف 

  .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠النجف 
صـباح عبـاس . ، دالتقسـیم الصـرفي للكلمـة العربیـةم، ١٩٩٠، ٥، عمجلة االستاذ-١٠٨

  .بغداد -جامعة بغداد، مطبعة االمة: السالم، اصدار
. ، دالزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغـة العربیـةم، ١٩٨٩، ٣، جمجلة الضاد-١٠٩

ئـــة العلیـــا للعنایـــة باللغـــة العربیـــة فـــي الجمهوریـــة العراقیـــة، فاضـــل مصـــطفى الســـاقي، اصـــدار الهی
  .بغداد -مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة

: ، تحــ)هــ٤٥٨ت (، علي بن اسـماعیل بـن سـیدة المحكم والمحیط االعظم في اللغة-١١٠
  .م١٩٧١ -هـ١٣٩١مصر  -، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده١ابراهیم االبیاري، ط

، مكتبــة دار ١، محمــد االنطــاكي، طیط فــي اصــوات العربیــة ونحوهــا وصــرفهاالمحــ-١١١
  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢بیروت  -الشرق

النجــــــف االشــــــرف  -، عبــــــد الهــــــادي الفضـــــلي، مطبعــــــة النعمـــــانمختصـــــر النحــــــو-١١٢
  .م١٩٧١ -هـ١٣٩١

، ٢مهــدي المخزومـــي، ط. ، دمدرســة الكوفــة ومنهجهـــا فــي دراســة اللغـــة والنحــو-١١٣
  .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧مصر  -ابي الحلبي واوالدهمطبعة مصطفى الب

علـي حیـدر، : ، تحــ)هــ٥٦٧ت (، ابو محمد عبد اهللا بن احمد بـن الخشـاب المرتجل-١١٤
  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢دمشق 

. د: ، تــح)هـــ٣٧٧ت (، ابــو علــي الفارســي المســائل العســكریات فــي النحــو العربــي-١١٥
  .م١٩٨٢بغداد  -، مطبعة الجامعة٢علي جابر المنصوري، ط

: ، تحـــ)هـــ٤٣٧ت (، ابــو محمــد مكــي بــن ابــي طالــب القیســي مشــكل اعــراب القــرآن-١١٦
  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥بغداد  -حاتم صالح الضامن، دار الحریة للطباعة والنشر

نبهــان یاســین . د: ، جــالل الـدین الســیوطي، تحــالمطـالع الســعیدة فــي شــرح الفریـدة-١١٧
  .م١٩٧٧حسین، 

محمـــد علـــي : ، تـــح)هــــ٢٠٧ت (یحیـــى بـــن زیـــاد الفـــراء ، ابـــو زكریـــا معـــاني القـــرآن-١١٨
  .م١٩٨١بیروت  -، عالم الكتب٢النجار واحمد یوسف نجاتي، ط



  ٤٢٦

، ابــراهیم مصــطفى واحمــد حسـن الزیــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد المعجــم الوســیط-١١٩
 القـاهرة، المكتبــة -مجمـع اللغـة العربیــة: عبـد السـالم محمــد هـارون، اصــدار: علـي النجـار، اشــراف

  .طهران -العلمیة
مــازن المبــارك . د: ، ابــن هشــام االنصــاري، تحـــمغنــي اللبیــب عــن كتــب االعاریــب-١٢٠

  .م١٩٦٩بیروت  -، دار الفكر٢ومحمد علي حمد اهللا، ط
، مطبعــة ١، ط)هـــ٦٢٦ت (، ابــو یعقــوب یوســف بــن محمــد الســكاكي مفتــاح العلــوم-١٢١

  .م١٩٣٧ -هـ١٣٥٦مصر  -مصطفى البابي الحلبي واوالده
، ١علـــي توفیـــق الحمـــد، ط. د: ، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، تحــــالمفتـــاح فـــي الصـــرف-١٢٢

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧بیروت  -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع
محمـد : ، ابـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري، اعتنـاءالمفصل فـي علـم العربیـة-١٢٣

  .هـ١٣٢٣بیروت  -الطباعة، دار الجیل للنشر والتوزیع و ٢بدر الدین النعساني، ط
كـاظم بحـر المرجـان، . د: ، عبـد القـاهر الجرجـاني، تحــالمقتصد في شـرح االیضـاح-١٢٤

  .م١٩٨٢االردن  -المطبعة الوطنیة، عمان
محمـد عبـد الخـالق : ، تحــ)هــ٢٨٥ت (، ابو العباس محمد بن یزید المبـرد المقتضب-١٢٥

  .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢بیروت  -عضیمة، عالم الكتب
احمـد عبـد السـتار الجــواري : ، علـي بـن مـؤمن المعـروف بــابن عصـفور، تحــلمقـربا-١٢٦

  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢بغداد  -، مطبعة العاني١وعبد اهللا الجبوري، ط
احمــد نصــیف الجنــابي، دار الخلــود للطباعــة . ، دمالمــح مــن تــاریخ اللغــة العربیــة-١٢٧

  .م١٩٨١بیروت  -والنشر
  .م١٩٧٥، مكتبة االنجلو المصریة ٥ط، ابراهیم انیس، من اسرار اللغة-١٢٨
 -، مطبعـة النجـف١، رؤوف جمـال الـدین، طمناقشات مع الـدكتور مصـطفى جـواد-١٢٩

  .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٥النجف االشرف 
، طـه بـاقر، مطبعـة المجمـع من تراثنا اللغوي القدیم ما یسمى في العربیـة بالـدخیل-١٣٠

  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠العلمي العراقي 
ــــو الالمنصــــف-١٣١ للمــــازني  التصــــریفوهــــو شــــرح كتــــاب –فــــتح عثمــــان بــــن جنــــي ، اب

 -، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي واوالده١ابــراهیم مصــطفى وعبــد اهللا امــین، ط: تحـــ -)هـــ٢٤٩(
  .م١٩٥٤ -هـ١٣٧٣مصر 

 -هــــ١٣٩٢النجــف  -، مطبعــة النعمـــان٤، الشـــیخ محمــد رضــا المظفـــر، طالمنطــق-١٣٢
  .م١٩٧٢



  ٤٢٧

عبـد الصـبور . ، درؤیة جدیدة في الصرف العربـي: المنهج الصوتي للبنیة العربیة-١٣٣
  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠بیروت  -شاهین، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع

بغـــداد  -احمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري، مطبعـــة ســـلمان االعظمـــي. ، دنحـــو التیســـیر-١٣٤
  .م١٩٦٢ -هـ١٣٨٢

بیـــروت  -ار الصـــادقابـــراهیم الســـامرائي، مطـــابع د. ، دنقـــد وبنـــاء: النحـــو العربـــي-١٣٥
  .م١٩٦٨

بغـداد  -احمد عبـد السـتار الجـواري، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي. ، دنحو الفعل-١٣٦
  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤

بغـداد  -احمد عبد الستار الجواري، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي. ، دنحو القرآن-١٣٧
  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤

 -مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــياحمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري، . ، دنحـــو المعـــاني-١٣٨
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧بغداد 

عبــاس . ، دالنحــو الــوافي مــع ربطــه باالســالیب الرفیعــة والحیــاة اللغویــة المتجــددة-١٣٩
  .م١٩٦٤مصر  -، مطبعة دار المعارف٢حسن، ط

 -مــازن المبـــارك، مؤسســة الرســالة للطباعـــة والنشــر والتوزیـــع. ، دنحــو وعـــي لغــوي-١٤٠
  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بیروت 

مـن كـالم امیـر ) هــ٤٠٦ت (وهو مجموع ما اختـاره الشـریف الرضـي – نهج البالغة-١٤١
 -، مطبعـة بابـل)هــ١٣٢٣ت( االستاذ الشیخ محمد عبده: شرح -"ع"المؤمنین علي بن ابي طالب 

  .م١٩٨٤بغداد 
ـــم العربیـــة-١٤٢ ـــدین الســـیوطي، همـــع الهوامـــع شـــرح جمـــع الجوامـــع فـــي عل ، جـــالل ال

  .بیروت -عساني، دار المعرفة للطباعة والنشرمحمد بدر الدین الن: تصحیح


