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ــــنأشــــــــــــهد أن رســــــــــــالة الطالــــــــــــب  ـــــ ـــــاظم حســـ ــــــ ــــــد الكـ ــــــ ـــراس عب ــــــ ـــ   الموســــــــــــومة ف
  ت تحــــت إشــــرافي فــــيدراســــة نحویــــة، أعــــدَّ )  (بـــــ

اً  –كلیة التربیة    .جامعة بابل، وأنها قد استوفت خطتها استیفاءً تامّ
  
  

  المشرف              
  

  :اإلمضاء              

اس الّسالم. د.أ :االســم                 صباح عبّ
  :التاریـخ              

  
  
  

  بناءً على التوصیات المتوافرة ُأرشِّح الرسالة المذكورة للمناقشة
  
  

  رئیس قسم اللغة العربیة              

  :اإلمضاء              

  علي ناصر غالب. د.أ :االســم              
  :التاریـخ              



 

لعنــا علــى الرســالة التــي قــدَّمها الطالــب نشــهد نحــن أعضــاء لجنــة المناقشــة ب   أننــا قــد اطَّ
)  دراسة لغویة –بنّي للمجھول في نھج البالغة الم (الموسومة بـ  فراس عبد الكاظم حسن

ـــــــــة بهـــــــــا ـــــــــه عالق ـــــــــي مـــــــــا ل ـــــــــدیر . وناقشـــــــــناه فیهـــــــــا وف ـــــــــالقبول بتق ـــــــــد أنهـــــــــا جـــــــــدیرة ب   ونعتق
  .لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها )جیِّد جدا  (
  

  

  اللجنة عضو

  :اإلمضاء

  علي ناصر غالب. د.أ :االسـم 
  :التاریـخ

  اللجنة عضو

  :اإلمضاء

  صباح عطیوي عبود. د.م.أ :االسـم 
  :التاریـخ

  )المشرف(عضو اللجنة 

  :اإلمضاء

  صباح عباس السالم. د.أ :االسـم 
  :التاریـخ

  رئیس اللجنة

  :ضاءاإلم

  نعمة رحیم العزاوي. د.أ :االسـم 
  :التاریـخ

  
  

 جامعة بابل/ صدََّق الرسالة مجلس كلیة التربیة 

  عمید كلیة التربیة

  :اإلمضاء   

  عبد اإلله رزوقي كربل.د.أ :االسـم    
  :التاریـخ   



 أ  

  محتوى البحث
 

  الصفحة  الموضوع
  د -أ   محتوى البحث

  ٥-١  المقدمة

  ١٩-٦  التمهید

  ٢٠  )الصیغة واألصوات -المبنّي للمجهول ( الفصل األول 

  ٢١  )الصیغة واألصوات –الفعل المبنّي للمجهول ( المبحث األول 
  ٢٢  بناء الفعل للمجهول

  ٢٢  بناء الفعل الماضي للمجهول: أوّالً 
  ٢٥  للمجهول بناء الفعل المضارع :ثانیاً 

  ٢٧  صیغ األفعال المبنیة للمجهول في نهج البالغة
  ٢٧  الفعل الثالثي غیر المزید: أوالً 
  ٢٧  الفعل الثالثي الصحیح غیر المزید): أ(

  ٢٧  ثالثي الصحیح السالم غیر المزیدالفعل ال -١  
  ٢٨  الفعل الثالثي الصحیح المضعَّف غیر المزید -٢  
  ٢٩  الفعل الثالثي الصحیح المهموز غیر المزید -٣  

  ٣٠  الفعل الثالثي المعتّل غیر المزید): ب(
  ٣٢  الفعل الثالثي المزید: ثانیاً 

  ٣٢  الفعل الثالثي المزید بحرف واحد): أ(
  ٣٥  الفعل الثالثي المزید بحرفین): ب(
  ٣٦  الفعل الثالثي المزید بثالثة حروف): جـ(

  ٣٨  باعي المجردالفعل الر : ثالثاً 
  ٣٨  الملحق بالفعل الرباعي المجرد: رابعاً 

  ٤٠  صیغ األفعال المبنیة للمجهول المستخدمة في نهج البالغةجدول 



 ب  

  الصفحة  الموضوع
  ٤١  )الصیغة واألصوات –اسم المفعول (المبحث الثاني 

  ٤٢  اسم المفعول
  ٤٢  صیاغته من الفعل الثالثي المجرد
  ٤٤  صیاغته من الفعل غیر الثالثي 

  ٤٥  سماعیة السم المفعول صیغ
  ٤٧  اسم المفعول في نهج البالغة

  ٤٧  اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد: أوالً 
  ٤٧  اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد الصحیح السالم -١  
  ٤٧  اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد المضعّف -٢  
  ٤٨  حیح المهموزاسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد الص -٣  
  ٤٨  )المثال(اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد المعتّل األول  -٤  
  ٤٩  )األجوف(اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد المعتّل الثاني  -٥  
  ٥٠  )لناقصا(اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد المعتّل اآلخر -٦  

  ٥١  مزیداسم المفعول من الفعل الثالثي ال: ثانیاً 
  ٥١  اسم المفعول من الفعل المزید بحرف واحد -١  
  ٥٢  اسم المفعول من الفعل المزید بحرفین -٢  
  ٥٣  اسم المفعول من الفعل المزید بثالثة حروف -٣  

  ٥٤  اسم المفعول من الفعل الرباعي المجرد: ثالثاً 
  ٥٤  اسم المفعول من الملحق بالفعل الرباعي المجرد: رابعاً 

  ٥٥  القیاسیة الواردة في نهج البالغة ینجدول صیغ أسماء المفعول
  ٥٦  في نهج البالغة ینالصیغ غیر القیاسیة ألسماء المفعول

  ٦٥  )اإلسناد في جملة المبني للمجهول: ( الفصل الثاني
  ٦٦  اإلسناد في جملة المبني للمجهول

  ٧٠  إلى مفعول به واحد أصالً الجملة ذات الفعل المبني للمجهول المتعدي بنفسه : أوالً 



 ج  

  الصفحة  الموضوع
األول بنفسـه  أصـالً  ت الفعـل المبنـي للمجهـول المتعـدي إلـى مفعـولینالجملة ذا: ثانیاً 

  والثاني بوساطة حرف الجرّ 
٧٦  

أصـلهما مبتـدأ  أصالً  الجملة ذات الفعل المبني للمجهول المتعدي إلى مفعولین: ثالثاً 
  )ظّن وأخواتها(وخبر 

٧٩  

دي إلى مفعولین أصًال لـیس أصـلهما الفعل المبني للمجهول المتع الجملة ذات: رابعاً 
  )باب أعطى(وخبرًا  مبتدًأ

٨٢  

الثـــاني  أصـــالً  الجملـــة ذات الفعـــل المبنـــي للمجهـــول المتعـــدي إلـــى مفعـــولین: خامســـاً 
  منهما محذوف

٨٧  

  ٩٠  أصالً  الجملة ذات الفعل المبني للمجهول المتعدي إلى ثالثة مفاعیل: سادساً 
  ٩١  الجملة ذات الفعل المبني للمجهول المسند إلى شبه الجملة: اً سابع
  ٩٤  الجملة ذات الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل فیها جملة: ثامناً 

  ٩٦  جدول أنواع الجمل ذات األفعال المبنیة للمجهول في نهج البالغة ونسبها
  ٩٧  )أغراض حذف الفاعل في نهج البالغة(الفصل الثالث 

  ٩٨  حذف الفاعل أغراض
  ١٠١  أغراض حذف الفاعل في نهج البالغة 

  ١٠١  األغراض المعنویة: أوالً 
  ١٠١  العنایة بالمفعول به -١  
  ١٠٣  التركیز على الحدث -٢  
  ١٠٧  العلم بالفاعل -٣  
  ١٠٩  التنزیه -٤  
  ١١٢  التحقیر والتوهین -٥  
  ١١٣  التعمیم والشمول -٦  
  ١١٥  الفاعلعدم ترتب فائد على ذكر  -٧  

  ١١٧  : األغراض اللفظیة: ثانیاً 
  ١١٧  اإلیجاز واالختصار -١  



 د  

  الصفحة  الموضوع
  ١١٨  رعایة الفاصلة والتقارب بین الفقرات -٢  
  ١١٩  متابعة النص القرآني -٣  
  ١٢١  الخاتمة

  ١٢٥  للمجهول في نهج البالغة ةاألفعال المبنی) ١(الملحق رقم 
  ١٤٣  الغةفي نهج الب ینسماء المفعولأ) ٢(الملحق رقم 
  ١٥٦  الجمل المبنیة للمجهول في نهج البالغة) ٣(الملحق رقم 

  ١٧٥  المصادر والمراجع
  ١٨٥  ملخص باللغة اإلنكلیزیة

 
 



 



 ٢  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

، والصالة والسالم على خیر خلقه محمـد الصـادق  الحمد هللا رب العالمین أوًال وآِخرًا
  .األمین وعلى آله الطیبین الطاهرین

دُّ نهج البالغة    عَ ُ وهـو مجمـوع مـا اختـاره الشـریف أبـو الحسـن محمـد الرضـي مـن  -ی
التـي  هـاوأبلغالكتـب أرقـى  - هحكمـو  هوكتبـ  اإلمام علي بن أبي طالب علیه السـالمخطب 

حــوت جــواهر نصــوص اللغــة العربیــة بعــد القــرآن الكــریم والســنة النبویــة المشــرفة، فهــو كمــا 
دوَن كالم الخالق وفوق كالم المخلـوقین، هـذا وقـد رأیـُت بعـض الدراسـات التـي كانـت : قیل

الموضـوع فـي نهـج عن المبنّي للمجهول في التعبیر القرآني فأخذتني الرغبة في دراسة هـذا 
ــتم مــن خدمــة كبیــرة للغــة بدراســتها مــن خــالل نصوصــها الفصــیحة الرفیعــة،  البالغــة لمــا ت
عینًا زخر بعـدد كبیـر مـن الجمـل المبنیـة للمجهـول جـاءْت  فتصفحُت النهج فوجدته فیضًا ومَ

اللغــة مــن جمیــع جوانبهــا ب أحاطــت علـى أشــكال مختلفــة وصــور متعــددة وبأســالیب متنوعــة 
وقد أعرضُت عن التطرق إلى مسألة توثیق نسبة النهج . مادة غنیة وثرةً للدرس فرأیت ذلك

ا كفْت ذلك الكثیرُ مـن الدراسـات وبسـبب مجیئـه محققـًا مـن  إلى اإلمام علي علیه السالم لِمَ
ُ ومحمــد  الفضــل إبــراهیم  أبــيعلمــاء أفــذاذ وبــاحثین یعتــد بهــم مــن قبیــل الشــیخ محمــد عبــُده

وقـد كــان اعتمــادي األول فــي اسـتقراء مــادة البحــث واالستشــهاد  .والـدكتور صــبحي الصــالح
ـــي  ـــة والنصـــوص الت ـــي حققهـــا الـــدكتور  موضـــوعاتهاباألمثل ـــدرس، علـــى النســـخة الت قیـــد ال

یـــة، وقـــد أشـــرت لهـــا فـــي مصـــبحي الصـــالح لمـــا لهـــا مـــن القبـــول والـــذیوع فـــي األوســـاط العل
هـل المثـال مـن ثـم ذكـر ) ص(ف ذاكرًا الصفحة بعد الحر ) نهج البالغة (هوامش الرسالة بـ
وال ). ح(مــن الحكــم ورمزهــا  و، أ)ر(مــن الكتــب والرســائل ورمزهــا  وأ) ط(الخطـب ورمزهــا 

عـین لـي فـي  بعـض الروایـات  موازنـةیعني هذا عـدم أخـذي ببقیـة النسـخ، بـل جعلتهـا خیـر مُ
  . المختلفة في بعض نصوص النهج التي تعلقت بالبناء للمجهول



 ٣  

اسة منهج الوصف المبني على استقراء المـادة العلمیـة أوًال ثـم وقد انتهجت في الدر  
ـــــین بتبویبهـــــا وفرزهـــــا  ـــــم تبی ـــــة المختلفـــــة، ث حســـــب مـــــا یشـــــترك منهـــــا فـــــي الظـــــواهر اللغوی

  .هاووصف االستخدامات والظواهر اللغویة المختلفة

وقـــد اقتضـــت طبیعـــة البحـــث أن یكـــون فـــي مقدمـــة وتمهیـــد وثالثـــة فصـــول وخاتمـــة 
لتــي أســفر عنهــا البحــث وثالثــة مالحــق ضــمت المــادة العلمیــة المجــرودة تضــمنت النتــائج ا

  .حسب محتویات الفصول التي تعلقت بهابمبوبة ومصنفة 

أما المقدمة فقد تطرقُت فیها إلى أسباب اختیار الموضـوع والمـنهج الـذي اتبعتـه فـي   
علیهـا، موضـحًا حث وأهـم المصـادر التـي تـمَّ االعتمـاد االدراسة والخطة التي سار علیها الب

  .أهم الصعوبات التي واجهتني

ُسـند إلیـه الفعـل    وأما التمهید فقد قدمُت فیه تعریفًا بـالمبني للمجهـول ومـا یصـلح أن ی
أهـم األغـراض التـي مـن و بعد حذف الفاعل، وما األسـباب التـي تـدعو إلـى البنـاء للمجهـول 

ْحَذُف الفاعل كما ذكرها النحـاة فـي كتـبهم مقسِّـماً  ُ إیاهـا علـى أغـراض لفظیـة وأخـرى  أجلها ی
  .معنویة

األول ُدرس فیــه الفعــل المبنــي للمجهــول مــن حیــث : واحتــوى الفصــل األول مبحثــین  
دة فـي الـنهج سـواء تـمَّ إحصـاءُ جمیـع صـیِغِه الـوار و وما یجري مـن تغییـر فـي بنائـه،  الصوغ

المضـــارعة واإلشـــارةُ إلـــى مـــا یكـــون فیهـــا مـــن ظـــواهر صـــوتیة وصـــرفیة  والماضـــیة منهـــا أ
واخـتص المبحـث الثـاني بدراسـة اسـم المفعـول بعـدِّه أحـَد مظـاهر البنـاء للمجهـول إذ . ممیزة

ِحــَث علــى مــنهج دراســة الفعــل فــي المبحــث األول ُ ، علمــًا أن المبحــث تضــمن دراســة هنفســ ب
  .الصیغ القیاسیة وغیر القیاسیة

ــــُت ودرس ال   ــــَة المبنیــــة للمجهــــول وعالقــــاِت اإلســــناد فیهــــا، فبیَّن فصــــل الثــــاني الجمل
األشــكال التــي جـــاء علیهــا المســـند إلیــه مـــن خــالل تقســـیم الجمــل بحســـب لــزوم أفعالهـــا أو 



 ٤  

تعـدیها إلــى مفعــول بـه واحــد أو أكثــر وكــذلك تبیـین أي مــن أشــكال الفضـلة فــي الجملــة هــو 
النحـاة فـي ذلـك ومشـیرًا إلـى مـا یمكـن تعضـیده أو  آراء عارضـاً األحق باإلنابـة عـن الفاعـل 

  . ترجیحه منها من خالل ما ورد في النهج

ثــمَّ احتــوى الفصــل الثالــث دراســة األغــراض التــي مــن أجلهــا ُحــِذف الفاعــل فــي نهــج   
وتـمَّ التطـرق . البالغة سواء أكانت مما ذكره النحاة أم ممـا اخـتص بـه أسـلوب نهـج البالغـة

أغراض لفظیـة وأخـرى معنویـة مسـتعینًا فـي تحلیـل نصوصـها  علىمها إلیها من خالل تقسی
  .بالشروح المهمة المعتمدة للنهج

  .البحث وأما الخاتمة فقد احتوت النتائَج التي توصل إلیها  

بحســـب صـــیغها،  فـــي الـــنهج مَّ الملحـــق األول جـــردًا لألفعـــال المبنیـــة للمجهـــولضـــو   
، وأمــا الملحـــق مرتبـــة علــى صـــیغها القیاســیة ء المفعــولالملحــق الثـــاني جــردًا ألســـما مَّ ضــو 

  .الثالث فإنه جرد وتبویب للجمل المبنیة أفعالها للمجهول

أخــّص بالــذكر منهــا مــرجعین همــا  وقــد اعتمــدُت فــي البحــث علــى مصــادر عدیــدة،  
ــــي ( ــــر القرآن ــــي التعبی ــــة –المبنــــّي للمجهــــول ف ــــة داللی لهــــاتف بریهــــي شــــیاع  )دراســــة نحوی
فـإنِّي أفـدُت  لعلـي عبـد الفتـاح محیـي )دراسـة نحویـة –نهـج البالغـة الجملة الخبریـة فـي  (و

وال أخفي ما كاَن من بعض . یجدها القارئ في أثناء الرسالة منهما واستدركُت علیهما أموراً 
المتاعب التي عانیت منها والتي یفصُح عنها البوُن الشاسع بین عـدد المصـادر والدراسـات 

بــین  الموازنـةك التـي تناولـت نهـج البالغـة، هـذا فـي معـرض تلـو التـي تناولـت القـرآن الكـریم 
فر المصــادر امــن حیــث تــو ) المبنــي للمجهــول فــي التعبیــر القرآنــي(عنــواني وعنــوان رســالة 

ة والمساِعدة نَ ِعیْ وأود اإلشارة إلى أنَّ إحصاء الصیغ فـي البحـث قـد تـمَّ یـدویًا  .والدراسات المُ
باالستعانة بآلـة في غیر موضع الصیغ فإنه تمَّ  تالمفردا لبعض إحصاءأما ما قد یرد من 

   .الحاسوب



 ٥  

المشــرف األســتاذ الــدكتور صــباح  أســتاذيإلــى وفــي الختــام أتقــدم بالشــكر الجزیــل   
رشـاد، ومتابعة وعون وافر حرص دقیق من  هالشكر جزاء ما بذل یوفِّیهولن عباس السالم  وإ

وكـذلك أتقـدم  .رة عافیة الدین والدنیا واآلخرةوأسأل اهللا تعالى له الجزاء األوفى والعافیة الواف
بالشكر الجزیل إلى األستاذ الدكتور علي ناصر غالب رئیس قسم اللغة العربیة في جامعـة 

 شـارككـل مـن  أیضـاً في مسیرة البحث، واشـكر  وعون وحٍث بابل لما أبداه لي من مساعدة 
نعم علـــى الجمیـــع وآزر فـــي حصـــولي علـــى بعـــض المصـــادر داعیـــًا المـــولى ســـبحانه أن یـــ

  .بالسالمة والعافیة إنه سمیع مجیب، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

   

  

 فراس عبد الكاظم حسن الحلّي   



  



 ٧  

 

قامـة المفعـول بیمكننا أن نُعرِّف البناء للمجهول  أنـه حـذف الفاعـل واالسـتغناء عنـه وإ
ووجـوب التـأخیر علـى رأي (واللـزوم  )٢(له ما للفاعل من الرفع فیكون. )١(مقامه واإلسناد إلیه

ندًا إلـــى ویكـــون اإلســـناد إمـــا بفعـــل مبنـــيٍّ علـــى هیـــأة خاصـــة تظهـــر كونـــه مســـ). البصـــریین
 ﴿نحـو قولـه تعـالى ) )٣(أو فعل ما لـم یسـم فاعلـه(المفعول وهذا هو الفعل المبني للمجهول 

زیـٌد مضـروٌب ( ، أو یكون اإلسناد باسم في معنـى ذلـك الفعـل نحـو)٤(﴾إذا رجت األرض رجاً
هُ  )٥().غالمُ

  

ذي وواضح مما سبق أن مناط التسـمیة فـي المجهـول أو المعلـوم هـو ذكـر الفاعـل الـ
 . قام بالفعل أو قام الفعل به، أو عدم ذكره سواء أكان الذكر لفظًا أم تقدیراً 

هذا باب الفاعل الـذي لـم یتعـّده  " سیبویه في كتابه في الباب الذي ابتدأه بـ هوقد ذكر 
فعله إلى مفعول آخر والفاعـل والمفعـول فـي هـذا سـواء، یرتفـع المفعـول كمـا یرتفـع الفاعـل، 

غته له، كما فعلت ذلك بالفاعلألنك لم تشغل الف   .عل بغیره وفرّ

س عمرو والمفعول الـذي لـم لَ وَج  ب زیدٌ َه ذَ : فأما الفاعل الذي ال یتعداه فعله فقولك   
ُْضرُب عمرو: یتعدَّه فعله ولم یتعدَّ إلیه فعل فاعل فقولك    )٦( ".ُضرَب زیٌد وی

                                                        
  ٧/٦٩شرح المفصل : ینظر )١(
والفاعــل والمفعــول فــي هــذا ســواء، یرتفــع المفعــول كمــا یرتفـــع  "وأشــار ســیبویه إلــى هــذا معلــًال بقولــه  )٢(

غته له، كما فعلت ذلك بالفاعل   ١/٣٣ كتاب سیبویه: ینظر   ".الفاعل، ألنك لم تشغل الفعل بغیره وفرّ
عـــول بـــه الـــذي أنیـــب منـــاب الفاعـــل إذ إن هـــذا هنـــا اســـم موصـــول بمعنـــى الـــذي یعـــود علـــى المف) مـــا( )٣(

  ٧/٧١شرح المفصل : ینظر . المفعول كان له فاعل فعبِّر عن حذفه بعدم التسمیة
  ٤سورة الواقعة  )٤(
   ٩٣شرح ابن الناظم : ینظر )٥(
  ٣٤-١/٣٣كتاب سیبویه  )٦(



 ٨  

 
نا سابقًا أنه ب قامـه، وهـذا یكـون علـى تفصـیل عـد حـذف الفاعـل یقـوم المفعـول بـه مَ بیّ

  :ما یأتيفي نورده 

ــد بنائــه للمجهــول ینــوب هــذا المفعــول منــاب  -١ الفعــل المتعــدي إلــى مفعــول بــه واحــد عن
  .)١( ﴾ لٍجع نم اإلنسانُ قخل ﴿الفاعل كما في قوله تعالى 

 -أي لــیس أصــلهما مبتــدأًا وخبــراً  –) أعطــى(الفعــل المتعــدي إلــى مفعــولین مــن  بــاب  -٢
حســب عنایــة المــتكلم بأیهمــا فــي الكــالم، بیجــوز فیــه إنابــة أي مــن المفعــولین منــاب الفاعــل 

أمـا إذا . ي له الـدیناركان اهتمامنا وعنایتنا بمن ُأعط إذا) محمٌد دیناراً  يَ طِ ُأْع (كما في قولنا
، هـذا فـي حـال أمــن )دینـارٌ محمـداً  يَ ِطـُأْع : (كـان اهتمامنـا بمـا ُأعطـي محمـٌد فحینئـذ نقــول 

زیـــٌد  يَ ِطـــُأْع : (فتقـــول) أعطیـــُت زیـــدًا عمـــراً (نحـــو  اللـــبس فـــإذا لـــم یـــؤمن تعـــیَّن إقامـــة األول
  )٢().عمراً 

ویــرى الكوفیــون أن المفعــول األول لــو كــان معرفــة والثــاني نكــرة تعــین إقامــة األول 
  )٣()ْت خضرةٌ األرَض یَ سِ كُ (وال یجوز عندهم ) ِت األرُض خضرةً یَ سِ كُ (فتقول 

 -أي مـــن بـــاب ظـــنَّ وأخواتهـــا –الفعـــل المتعـــدي إلـــى مفعـــولین أصـــلهما مبتـــدأ وخبـــر  -٣
فاألشهر عند النحویین أنـه یجـب إقامـة المفعـول األول  "والفعل المتعدي إلى ثالثة مفاعیل 

ـنَّ زیـدًا قـائمٌ (وال یجـوز ) ُظنَّ زیٌد قائمـاً (كما في قولنا  )٤("ویمتنع إقامة الثاني أو الثالث  ) ُظ
ِ ُأْع (وكما في قولك  ِ ُأْع (یجوز  وال) زیٌد فرَسك مسرجاً  مَ ل ِ ُأْع (أو ) زیدًا فرُسك مسرجاً  مَ ل زیدًا  مَ ل

  )٥().فرَسك مسرٌج 

                                                        
  ٣٧األنبیاء سورة  )١(
  ٢/٥٠٠معاني النحو، و ٧٧-٧/٧٦، وشرح المفصل ١/٥١٢شرح ابن عقیل : ینظر )٢(
  ٢/٥٠٠، ومعاني النحو١/١٦٢، وهمع الهوامع١/٥١٣شرح ابن عقیل: ینظر )٣(
  ٥٠١/ ٢معاني النحو  )٤(
  ٧/٧٧شرح المفصل : ینظر )٥(



 ٩  

إذا كـان فـي الجملـة مفعـول بـه ومصـدر وظـرف وجـار ومجـرور فهنـاك ثالثـة آراء فــي  -٤
  :المسألة

ُضِرَب خالٌد ضربًا (مفعول به مقام الفاعل فتقول وهو تعین إقامة ال: رأي جمهور النحاة -أ
  )١().شدیدًا یومَ الخمیس

ُضـِرَب ضـرٌب (وهو جواز إقامة غیـر المفعـول بـه مـع وجـوده فتقـول : مذهب الكوفیین -ب
وا ا كـانُ مـ ماً بِوقَى زجلي ﴿ -وهو من القراء العشرة –واستدلوا بقراءة أبي جعفر ) شدیٌد زیداً 

كْيس٢( ﴾◌َ ونب(  
ماكـان أهـم فـي الكـالم مفعـوًال أو غیـره  "وهـو أن األحـق بالنیابـة : مذهب بعـض النحـاة -جـ

فمثًال إذا كان المقصود األصلي وقوع الضرب أمام األمیر ُأقیم ظرف المكـان مقـام الفاعـل 
  )٣( "مع وجود المفعول به 

فـــي حـــال خلـــو الجملـــة مـــن المفعـــول بـــه ووجـــود ظـــرف متصـــرف مخـــتص أو مصـــدر  -٥
ِســیر :(صـرف مخـتص أو جـار ومجـرور صـالح أقـیم أحـدهما مقـام الفاعـل كمـا فـي قولـكمت

  ).ُذِهَب إلىالمجلس(و) ُأكِرمَ إكرامٌ جزیلٌ (و) یومان
ذا اجتمعت هذه الثالثة” المصدر والظرف والمجرور فالذي علیه األكثـرون أنهـا متسـاویة :وإ

، تقـول  إذا ) لوسـًا طـویًال یـومَ الجمعـةُجلـس فـي الـدار ج(في النیابة والیفضل بعضها بعضـًا
ـــس فـــي الـــدار جلـــوٌس طویـــٌل یـــومَ الجمعـــة:(جعلـــَت المجـــرور هـــو النائـــب أو تقـــول ، أو )ُجلِ

  ).ُجلس یومُ الجمعة في الدار جلوسًا طویالً (
ففـي  )٤("والحق أن یقال إنه ینوب عن الفاعل مـا كـان أهـم وأدخـل فـي عنایـة المـتكلم  

                                                        
  ١/٥٠٩شرح ابن عقیل : ینظر  )١(
  وینظر المصدر نفسه ١٤سورة الجاثیة  )٢(
  ٢/٥٠٢معاني النحو  )٣(
  . ٥٠٣،  ٢/٥٠٢ نفسهالمصدر  )٤(



 ١٠  

نـرى أن المصـدر الـدال علـى المـرة هـو  )١( ةداحـ ةٌ وخـَ فْنَ رِويف الصـ  خفإذا نُف﴿قوله تعـالى 
علــى قــراءة أبـــي  -اآلیـــة الكریمــة ، أمــا -واهللا أعلــم –األهــم ولــیس المجــرور فلـــذلك ُأنیــب 

فإننـا نـرى أن االهتمـام والعنایـة كانـت  )٢(﴾ونبسـ كْوا يا كـانُ مـ مـاً بِ وقَى زجلي ﴿ -جعفر 
یقــول . وجــود المفعــول بــه واهللا أعلــم علــى الــرغم مــننــاب الفاعــل بــالمجرور فلــذلك ُأنیــب م
واهتمامــه  واألولــى أن یقــال كــل ماكــان أدخــل عنایــة المــتكلم  ": الرضــي فــي شــرح الكافیــة

عـِرض المـرء عـن ذكـر المفعـول . )٣( " بذكره وتخصیص الفعل به فهو أولى بالنیابة ُ بل قد ی
ُأكــرم فــي : (المصــدر أو الظــرف كمــا فــي قولنــابــه إذا أراد أن یوجــه االهتمــام للمجــرور أو 

: إن قصدت االقتصار على ذكر المدفوع إلیه والمبلوغ به قلت  "، یقول الزمخشري )الحفل
لغ بعطائك   .)٤( " ُدفع إلى زید وبُ

عــِرض المــرء عــن ذكــر أحــد المفاعیــل مكتفیــًا بالــذي یولیــه العنایــة واالهتمــام كمــا فــي  ُ وقــد ی
نَِحِت الشهاد:(قولك نح ") اُت في الحفلمُ   )٥( " إذا لم یكن یعنیك المانح وال من مُ

                                                        
  ١٣سورة الحاقة  )١(
  ١٤سورة الجاثیة  )٢(
  . ١/٢٢١شرح الكافیة  )٣(
  ٧/٧٦شرح المفصل  )٤(
  ١/٥٠٤معاني النحو  )٥(



 ١١  

 
قامة المفعول مقامه أغراًض  أغـراض لفظیـة وأخـرى  علـىقسمها النحاة  اإنَّ لحذف الفاعل وإ

  .)٢( " قد یحذف ألنه الیتعلق غرض بذكره ”، أو )١(معنویة 

 

١ 

تـرك الفاعـل إیجـازًا واختصـارًا ألن یكـون غـرض المـتكلم  "وهو غرض بالغي، فیه  ُ ی
 االخبار عن المفعول ال غیر فترك الفاعـل إیجـازًا لالسـتغناء عنـه

كمـا فـي قولـه تعـالى  )٣( "
﴿بِه تُمبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع تُماقَبع إِن٤( ﴾ و(  

 :)٥(  
ذكر الفاعل لغرض المحافظة على السجع في النثر إذ لو ُذكر الفاعل لما  قد یترك

، ولـو )مـن طابـت سـریرتُه ُحِمـدْت سـیرتُه(حصل التناسق في فواصل الكالم كما فـي قـولهم 
  .لم یحصل التوافق بین الفاصلتین) سیرتَه َحِمَد الناُس (قیل 

٣ 

  :وتوافقها في الشعر كما في قول الشاعر ویقصد به المحافظة على وحدة القافیة
 ُ ـــــــــــع ـــــــــــردَّ الودائ   وال بـــــــــــدَّ یومـــــــــــًا أن تُ

 

  ومــــــــا المــــــــاُل واألهلــــــــوَن إال ودیعــــــــةٌ  
 

َد الودائعـا: (فـإن الشـاعر إْن لـم یـبِن الفعـل للمجهـول كـأن یقـول ـرُ الختلفـت هـذه القافیـة )أن تَ

                                                        
  ٢/٤٩٢، ومعاني النحو ٧/٦٩، وشرح المفصل ٩٣ینظر شرح ابن الناظم  )١(
  ٢/٤٩٢معاني النحو  )٢(
  ٧/٧٠شرح المفصل  )٣(
  ١٢٦سورة النحل  )٤(
  ١٠، والمبني للمجهول في التعبیر القرآني  ٢/٤٩٢النحو ، ومعاني ٨٦ینظر المقرَّب  )٥(



 ١٢  

  )١(.مع قوافي بقیة األبیات في القصیدة إذ إن القافیة مرفوعة
٤ 

  :قد یحذف الفاعل للمحافظة على إقامة الوزن ، كقول األعشى  
ـــــــــــــْت رجـــــــــــــالً  قَ   ُعلِّقتُهـــــــــــــا عرضـــــــــــــًا وُعلِّ

 

ـــــَق أخـــــرى غیرهـــــا الرجـــــلُ     غیـــــري وُعلِ
 

ق(الفعل  األعشى قد بنى فإن للمجهـول ثـالث مـرات ولـو أنـه لـم یفعـل ذلـك لمـا اسـتقام ) عّل
  .له الوزن

٥ 

یحـذف الفاعــل لغـرض جعـل فقــرات الكـالم متقاربــة فـي حجمهـا أو عــدد مقاطعهـا كمــا  وهنـا
ـــِزَل المطـــرُ (فــي قـــولهم  ـــا ُأنْ ـــتََّح الزهــرُ لمّ فَ ُ المطــرَ (فلــو قیـــل ) تَ ـــَزَل اهللا ـــا َأنْ لمـــا كـــان بـــین ) لمّ

  )٢(.الفقرتین تقارب
 

١ 

) ُســـِرَق المتـــاعُ (نحـــو .یعلمـــه أو ال یســـتطیع تعیینـــهأي أن المـــتكلم جاهـــل بالفاعـــل ال
  .)٣()ُكِسرَ الباُب (و
٢ 

نـي الفعـل للمجهــول ُ ـرك ذكــره وب  )٤(إذا كـان الفاعـل معلومـًا ومعروفــًا لـدى المخاطـب تُ

                                                        
  ١١، والمبني للمجهول في التعبیر القرآني  ٨٦المقرَّب : ینظر )١(
  ١١المبني للمجهول في التعبیر القرآني : ینظر  )٢(
، وشرح المراح في ١٣٥/ ٢، وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ١٨٧:قطر الندىشرح : ینظر )٣(

  ٧/٧٠، وشرح المفصل ١١١التصریف
  ٢/٤٩٢، ومعاني النحو ٨٦، والمقرب)الهامش(١/٤٩٩شرح ابن عقیل : ینظر )٤(



 ١٣  

هنــاك  فلــیس) ُأنــِزل المطــر(أو قولنــا )١(﴾إنّ اإلنســان خلــق هلوعــاً﴿نحـو قولــه تعــالى 
  .اإلنسان ومن هو منزل المطر أال وهو اهللا تبارك وتعالى من یجهل من هو خالق

٣ 

لجاللتـه نحـو قولـك قُِطـع اللــُص  "وهـو غـرض بالغـي، ال یـذكر الفاعـل لعظمتــه أو 
ــل السـلطاُن ونحــو ذلـك تــرك ذكـره لجاللتــه قــال اهللا  ـع األمیــرُ وال قَتَ ـل القاتــُل ولـم تقــل قََط وقُتِ

ــلَ اخلر﴿تعـــالى  ــقُتـ ُ الخراصـــیَن  ﴾وناصـ ـــَل اهللا تَ نَّ مـــن صـــور اإلعظـــام . )٢( " والمـــراد قَ وإ
  .)٣( " ُخلِق الخنزیرُ : عن أن یقترن بالمفعول به في الذكر، كقولك ”صوَن الفاعل 

 

ــَل اإلمــامُ (قــد یتــرك ذكــر الفاعــل إمــا لخســته ودناءتــه نحــو قولــك  رغبــة  "أو لـــ )٤()قُتِ
كمــا فــي قولــك  )٥( " هین الفاعــل بصــون لســانه عــن أن یجــري بــذكرهالمــتكلم فــي إظهــار تــو 

ِرَحْت المباَدرةُ الفالنیُة وكانت متخاذلةً (   ).ُط

٥  
  :وهو عدم رغبة المتكلم في تبیین األمر للمخاطب ویكون ألسباب منها

ــَل خالــدٌ (فتســتره لــئال ینالــه أذى نحــو قولــك  ”: الخــوف علــى الفاعــل -أ ر فاعلــه ولــم تــذك) قُتِ
  .)٦( " خوفًا من أن یؤخذ بقولك

وأنـت تعلـم ) ُهـِدمَ البنـاءُ (خوفًا منه كأن تقـول  ”وقد یحذف الفاعل : الخوف من الفاعل -ب

                                                        
  . ١٩المعارج سورة  )١(
  ٧/٦٩شرح المفصل  )٢(
  ٢/٤٩٣، ومعاني النحو  ٨٦المقرب : ، وینظر) الهامش(١/٥٠٠شرح ابن عقیل  )٣(
  ٨٦، والمقرب  ٧٠- ٧/٦٩شرح المفصل : ینظر )٤(
  )الهامش(١/٥٠٠قیلشرح ابن ع )٥(
  )الهامش(١/٥٠٠، وینظر شرح ابن عقیل  ٢/٤٩٣معاني النحو  )٦(



 ١٤  

   )١( " )ُسرق الكتاُب (و ) ُكِسر الباُب (الفاعل فال تذكره خوفًا من أن ینالك بأذى ومثله 
لمخاطـب تواضـعًا وذلـك عنـد كونـه وهي رغبة المتكلم في عدم ذكر الفاعل ل: التواضع -جـ
  .)٢()تُُصدَِّق بألف دینار: (هو الفاعل كأن یقول -أي المتكلم  –
 

إذ یحــذف الفاعــل حتــى یــتم التركیــز بالــذكر علىــالمفعول بــه وذلــك لالهتمــام والعنایــة 
، وهـذا شـبیه باالهتمـام بـالمفعول بـه )٤(﴾هليـ ع م اِاس را ذُكمملوا ِكُفَ﴿كما في قوله تعالى  )٣(به

ن كانــا جمیعــًا یهمــانهم  ”فــي تقدیمــه علــى الفاعــل إذ  بیانــه أهــم لهــم وهــم ببیانــه أعنــى،  وإ
  .)٥( " ویعنیانهم
هــذه هــي أهــم األغــراض التــي یحــذف الفاعــل مــن أجلهــا ویــؤتى بــالمفعول بــه مكانــه   

ال یتعلــق غــرض بــذكره كمــا فــي وقـد یتعلــق أكثــر مــن غــرض فـي الجملــة ذاتهــا كمــا أنــه قـد 
ــحأُ فــإن﴿ :قولــه تعــالى صتُرــفَ م متَا اســي ســ ر مــ ن فإنــه الیتعلــق غــرض  ” )٦(﴾يِداهلَ

ــوهم أن هــذا الحكــم مخــتصٌّ  بــذكر المحِصــر إذ لــو ذكــر فــاعالً  بهــذا الفاعــل دون  بعینــه لتُ
 ﴾◌ُ لبـ قَ نى مسوم لَئس امكَ مكُولَسر والُأَستَ نأَ ونيدرِتُ أم﴿وكقوله تعـالى . غیره

-﴾نـا نائبأَنـا و يارِد نا مـ نـ جرِخأُ دقـَ و اِ لِيبِي سـ فـ  لَاتـ قَنُ الّأَا نـ ا لَمو﴿ :وقولـه١٠٨البقرة -
خِرج ٢٤٦البقرة   .)٧( " فإن الحكم ال یتغیر بذكر المُ

                                                        
  ٨٦، وینظر المقرب ٢/٤٩٣معاني النحو  )١(
  )الهامش(٥٠٠-١/٤٩٩ینظر شرح ابن عقیل )٢(
  ١٣المبني للمجهول في التعبیر القرآني :ینظر  )٣(
  ١١٨سورة األنعام  )٤(
  ١/٣٤كتاب سیبویه  )٥(
  ١٩٦ سورة البقرة )٦(
  ٢/٤٩٢معاني النحو  )٧(



 ١٥  

 

انفعـل نحـو : یغ تدل علیهـا هـيولها ص )١( " التأثر وقبول اثر الفعل ”المطاوعة هي 
فاَعــل  ر، وتَ ــل نحــو فطَّرتــه فــأْفَط ــَل نحــو عدلتــه فاعتــدل، وأْفعَ ، واْفتَعَ كســرُت الزجــاَج فانكســرَ

ه فتكسَّـر، واسـتفعل نحـو أحكمتـه فاسـتحكم ، وتفعلـل نحو باعدته فتباعد، وتفعَّل نحـو كسَّـرت
جمُت اإلبَل فاحرنجمت   .نحو دحرجته فتدحرج، وافعنلل نحو َحرْ

إلــى عــدِّها مــن الصــیغ الدالــة علــى البنــاء  )٢(مــن القــدماء والمحــدثین قســمٌ وقــد ذهــب   
للمجهــــول أو أن الفــــرق بینهــــا وبــــین مــــا بنــــي للمجهــــول بــــدعوى أن المطــــاِوع فــــي الحقیقــــة 

، أي أن الفاعل المسند إلیه فعل المطاوعة هـو فـي حقیقتـه ه والمفعول به الذي صار فاعًال
ِت الزجاجـةُ (مسـاٍو لــ) انكسرِت الزجاجـةُ (مفعول به فإن قولنا   كلتـاإذ إن الزجاجـة فـي ) ُكِسـرَ

واستشـهدوا بآیـات جـاء فیهـا فعـل . الجملتین قد تـأثرت بفعـل فاعـل خـارجّي أثـر فیهـا الكسـر
وإذا * إذا السـماء انفطـرت   ﴿: في سیاق األفعال المبنیة للمجهول منها قولـه تعـالى المطاوعة

ــب انتثـــرت   ــرت * وإذا البحـــار فُجـــرت  * الكواكـ فتـــرى أفعـــال المطاوعـــة  )٣( ﴾ وإذا القبـــور بعثـ

ْت (في سیاق األفعال ) انفطرت، انتثرت( ْعثِرَ ُ رْت، ب *  تروإذا الشمس كـُ ﴿، وقوله تعـالى )فُجِّ
) انكـدرت(ففعـل المطاوعـة )٤( ﴾وإذا العشـار عطِّلـت  * وإذا اجلبال سـيرت  * النجوم انكدرت  وإذا

لـت(جـاء فـي سـیاق األفعـال المبنیـة للمجهـول  أظـن أن الـذي یقــرأ  ” و )َكـوِّرت، ُسـیِّرت، ُعطِّ
ار انفطـ(و) بعثـرة القبـور(واحـد وأن ) انفعـل(وبنـاء ) فُِعـل(هذه اللغـة الشـریفة یـدرك أن بنـاء 

  .)٥( " تحدثان تأثیرًا واحدًا من حیث وقوع الحدث فیها) السماء

وأوردوا شبیهًا بهذا االستشهاد مجيء أسماء الفاعلین من أفعال المطاوعة في سیاق 
                                                        

  ١/١٠٣شرح الشافیة )١(
  ٦٢: ، ومباحث لغویة١/١٠٣شرح الشافیة : ینظر )٢(
  ٤- ١سورة االنفطار  )٣(
  ٤-١سورةالتكویر  )٤(
  .والمتكلم هو الدكتور إبراهیم السامرائي ٦٢ :مباحث لغویة )٥(



 ١٦  

ت علــيكم امليتــة والــدم مــرح﴿أسـماء المفعــولین مــن غیرأفعـال المطاوعــة كمــا فــي قولـه تعــالى 
فالمنخنقـة هـي المخنوقـة  )١(﴾املنخنقة واملوقـوذة واملرتديـة والنطيحـة   وحلم اخلنزير وماأهل لغري ا به و

  )٢( " بداللة الموقوذة والنطیحة في اآلیة نفسها

كــذلك عضــدوا ذلــك بمــا هــو موجــود فــي بعــض اللغــات الســامیة مــن داللــة صــیغة  
 وجودها دالًة علیه في بعض اللهجـات العربیـة الحدیثـة كمـاو على البناء للمجهول، ) علتاف(

وكـذلك قـولهم ) قتلتا(یقال ) قُتِل فالُن (في اللهجة المصریة، فعندما یراد التعبیر عن معنى 
  ).ُضِرَب وُشِرَب (معبرین عن ) شربتضرب واتا(

وجعـل بعضــهم األفعـال التــي اتصـفت بالفاعلیــة شـبیهة بأفعــال المطاوعـة نحــو مــات   
ن لـــم یكونـــا أال تـــرى أنهـــم قـــالوا مـــات زیـــُد وســقط الحـــائُط فرفعـــوا  ”وفنــي  هـــذین االســـمین وإ

  )٣( " فاعلین في الحقیقة
) انفعـــل(وقـــد ردَّ هـــذا الـــرأي بعـــض المحـــدثین رافضـــین أو مســـتبعدین كـــون صـــیغة 

أي كــون أفعــال المطاوعــة  -مشــابهة لصــیغ المبنــي للمجهــول، ویــرى الباحــث أن هــذا الــرأي
  :ن جهاتمجانٌب للدقة ویمكن مناقشُة ذلك م -مشابهة ألفعال البناء للمجهول

نكــون قاصــدین أن الزجــاج قــد انكســـر ) ُكِســرَ زجــاُج النافــذة(إننــا عنــدما نقــول  -١
ـر فیـه، أمـا عنـد قولنـا  َكَسـرَ زجـاج النافـذة(بفعل فاعـل خـارجي أّث فإننـا النقصـد أو ننظـر ) انْ

نمـا نعنـي أن ذلـك حصـل ذاتیـًا مـن الزجـاج  نفسـه إلى  أن هناك فـاعًال خارجیـًا فعـل ذلـك وإ
نمـا یـأتي هـذا اال بغـض النظـر عتـراض مـن عـن كونـه جمـادًا لـیس لـه قـوة الفاعلیـة بذاتـه، وإ

فـي قولنـا ) الصـخر(فهل یسـتطیع لغـوي أن ینكـر أن كلمـة . جهة النظر الفلسفیة ال اللغویة
هــي لیســت بفاعــل ولكــن المتفلســف یمكــن لــه أن یعتــرض علــى ) بكــى الصــخرُ علــى حالــه(

ــًا بحقــائق الواقــع بــل تحــاول  عبیراتهــاتواللغــة فــي . ذلــك إذ إن الصــخر الیبكــي التلتــزم حرفی

                                                        
  ٣سورة المائدة  )١(
  ٢١المبني للمجهول في التعبیر القرآني  )٢(
  ٧/٧٠شرح المفصل  )٣(
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وفــي مثـــال الزجــاج الســـالف هـــل . تحریــك األمـــور بمــا یناســـب المعنــى المـــراد التعبیــر عنـــه
یسـتطیع المـرء أن یتقـدم بشـكوى ضـد مـن َكَسـر زجـاج نافـذة بیتـه ویضـمن شـكواه أن زجـاج 

ومثــال آخــر، . بیتــه قــد ُكِســرَ زجــاج نافــذة  نَّ إقولــه  لــهنافــذة بیتــه قــد انكســر ، بــل مــاینبغي 
فعندما نرى شخصـًا حـامًال قـدح مـاء ثـم یتعثـر وینسـكب المـاء ال یكـون مـن التعبیـر الـدقیق 

ه كـأن فإن هذا قد یوحي إلى أن حامل الماء قد َسَكبه بمحض إرادتـ) ُسِكَب الماءُ (أن تقول 
مـاء مـن یـده قهـرًا ، بینمـا واقـع الحـال هـو أنـه تعثـر وانسـكب الیكون قد أراد أن یتخلص منه

فــالن  لَّ انَسـ(وكـذلك قولنــا ). ِكَب المــاءُسـ(ال أن نقــول ) انســكب المـاء(نقـول  فینبغـي لنــا أن
فهل یعني هذا أن أحدًا ما قد أتى به أو أجبـره علـى ذلـك، بـل ) من بین الجمهور وقام بكذا

  .المعنى أنه قام باإلنسالل من تلقاء نفسه

م يـراكُ  هـلْ  هم إىل بعـضٍ بعضـُ  نظـر  سـورة  تلـَ نزِإذا مـا أُ و﴿لآلیـة القرآنیـة  ونرى المـتفحص  
من أحد انْ ثممـا یشـیر إلـى أن أحـدًا مـا صـرفهم، ) انصـرفوا(ال یرى فـي لفظـة  )١(﴾وارفُص

نما كان ذلك من تلقاء أنفسهم   .وإ
فـــي بعـــض اللغـــات الســـامیة بـــأداء معنـــى البنـــاء ) انفعـــل(إن تخصـــص صـــیغة  -٢  

للغـة العربیـة صـیَغها المتخصصـة فـي  نَّ إا كذلك في اللغة العربیـة إذ للمجهول ال یعني أنه
والعربیـة تمیـل إلـى التخصـیص فـال تجعـل صـیغتین بمعنـى واحـد كمـا هـو  ”البناء للمجهـول 

أال تــرى أنــه یمكــن أن . واضــح فــي اســتعماالتها وقــد خصــت كــل صــیغة باســتعمال ومعنــى
ـس فـي الحدیقـة(المجرور فیقـال یكتفى بالفعل الالزم المبني للمجهول والجار و  ُذِهـب (و) ُجلِ

ممـا یـدل علـى اخـتالف ) انفعـل(وال یمكـن أن یسـتعمل نحـو هـذا االسـتعمال فـي ) إلى خالـد
  بینهما؟

  )٢( ".فهناك فرق ظاهر بین الصیغتین كماهو بیِّن
وأمــــا بخصــــوص مــــا موجــــود فــــي بعــــض اللهجــــات العربیــــة الحدیثــــة كالمصــــریة أو   

                                                        
  ١٢٧سورة التوبة  )١(
  ٢/٥٠٥معاني النحو  )٢(
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على المبني للمجهول فزیادة على ما مرَّ إننا نجد في هـذه ) انفعل(غةالعراقیة من داللة صی
ال تـؤدي معنــى البنــاء للمجهــول فعنــدما یقــول ) انفعــل(كلمــاٍت علــى صــیغة  نفســها اللهجـات
نمــا هــو متوجــه فــي معنــاه ) انقلبــت الشــاحنة(العراقــي  الیقصــد أن هنــاك شــیئًا مــا قــد قلبهــا وإ

. فعـــل صـــدر مـــن ذاتهـــا بغـــض النظـــر عـــن المســـببإلـــى أن ذلـــك كـــان مـــن ذاتهـــا أو أن ال
ال یقصـــد أن هنـــاك شـــیئًا مـــا قـــد كســـفه بـــل یقصـــد ) كســـفتالـــود ا(والمصـــري عنـــدما یقـــول 

  .صدور الفعل منه بغض النظر عن السبب الذي أدى إلى خجله
فـي هـذه اللهجـات ال تـؤدي فـي كثیـر مـن ) انفعـل(الیعني هذا أننا نقصد أن صیغة   

معنــى البنــاء للمجهــول ولكــن األمــر لــیس علــى وتیــرة واحــدة ممــا ) هــاأو أكثر (اســتعماالتها 
  .الیؤهل الصیغة إلى التخصص لهذا البناء

إن ورود صــیغةانفعل فــي كثیــر مــن اآلیــات القرآنیــة فــي ســیاق األفعــال المبنیــة  -٣  
للمجهــول ال یــدل علــى كــون المقصــود منهــا هــو البنــاء للمجهــول أیضــًا فلكــل مقطــع معنــاه 

ومثـال ذلـك . بقیة المقاطع بالمعنى العام المقصـود مـن مجمـل اآلیـاتبیرتبط  الخاص الذي
وجـيء يومئـذ   * وجاء ربك وامللـك صـفاً صـفاً    * دكّا  ادكّ كال إذا دكَّت األرض ﴿ :قوله تعالى

وقوعـه مـن رغم الـعلـى مبنیـًا للمعلـوم ) جـاء(فنـرى الفعـل  )١( ﴾جبهنم يومئذ يتذكر اإلنسـان 
  .نیا للمجهولبین فعلین قد ب

فقــد ومــا إلــى ذلــك ) ســقط الحــائط(أمثــال مــات وفنــي أو األفعــال أمــا مــا یخــصُّ  -٤  
ه األفعــال مطاوعــة وأن مفعــوًال باعتبــار أنَّ هــذ هابــالغ بعــض البــاحثین إذ عــدوا المرفــوع بعــد

نَّ هـذا المرفــوع لـیس إال فــاعًال إالمرفـوع بعـدها فاعــل غیـر حقیقـي، ونحــن مـع الــرأي القائـل 
ــًا حقیق ــاء النحــوي –ی ــه ولــیس فضــلة یمكــن  لكنــه متصــف بالفعــل متقبــل – مــن حیــث البن ل

مـن جهـة لغویـة  فمـا المـانع مـن كـون فـاعلي هـذه األفعـال .االستغناء عنها فـي بنـاء الجملـة
نتهـاء حیـاة المـرء وسـكوَن ألیس المـوت هـو ا) مات فالن(قولنا هم عین المذكورین بعدها، ف
میــت نفســه وهــذا . هوالقـائم بالفعــل) فــالن(حركتـه فمــا المــانع مــن كــون  ُ نعــم إن الشــخص الی

مَ محمـدٌ (وهذا شبیه بقولنا ) أمات فالٌن نفسه(االعتراض یكون فیما إذا قیل  ) محمـد(فــ ) َكـرُ
                                                        

  ٢٣-٢١سورة الفجر  )١(
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ذا أردنـــا معنــى قیـــام غیـــره بإســباغ هـــذا الفعــل علیـــه نقــول  مَ فـــالٌن (هــو عـــین الفاعــل وإ َأكـــرَ
  .)ُأْكِرمَ محمدٌ (أو  )محمداً 
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المنحى العام لبناء الفعل الماضي للمجهول هو ضم أوله وكسر ما قبَل آخره ثالثیًا   

ــورِ﴿: ، نحــو قولــه تعــالى)١(كــان أو زائــدًا علیــه يف الص ــخ ــَخ ( هــو وأصــل الفعــل )٢(﴾ونُف فَ ) نَ
َج فــالٌن الحجــرَ ( هــو كــالمالوأصــل ) ُدْحــِرَج الحجــرُ : (وكــذلك قولنــا هــذا هــو المنحــى ). َدْحــرَ

ــــاء الفعــــل الماضــــي للمجهــــول ــــي بن ــــ. العــــام ف ة للفعــــل الماضــــي لهــــا وهنــــاك بعــــض األبنی
  :ما یأتي  یضاحات في بنائها للمجهول نوردها فيإخصوصیات أو 

بنـــى للمجهـــول بضـــمِّ أولـــه وثانیـــه  -١   ُ إذا كـــان الفعـــل الماضـــي مبـــدوءًا بتـــاء زائـــدة ی
ليفْتدوا بِه من عذابِ يومِ القيامة مـا تُقُبـلَ    ﴿: في قوله تعالى) تُقُبِّل(ما قبَل آخره نحو وكسر 

مه٣(﴾ من(.  

بنــى للمجهــول بضــمِّ أولــه وثالثــه -٢   ُ  إذا كــان الفعــل الماضــي مبــدوءًا بهمــزة وصــل ی
ـــل آخـــره ـــه تعـــالى)٤(وكســـر مـــا قب ــت    ﴿: ، كمـــا فـــي قول ــجرة خبيثـــة اجتُثَّـ مـــن فَـــوق  كشـ

  .)٥(﴾ األرضِ

ـــاؤه ) قـــال ، بـــاع(إذا كـــان الفعـــل الماضـــي ثالثیـــًا معتـــلَّ الوســـط نحـــو  -٣   یكـــون بن
  :هي )٦(للمجهول على ثالث لغات

                                         
  ١٩٠قطر الندى شرح و ، ٧/٧٠شرح المفصل : ینظر )١(
  ٥١سورة یس  )٢(
  ٣٦المائدة  )٣(
  ١/٥٠١ینظر شرح ابن عقیل  )٤(
  ٢٦سورة إبراهیم  )٥(
  ١٩٢قطر الندى وشرح ، ٧/٧٠ینظر شرح المفصل  )٦(
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َ : (فنقـول: إخالص الكسـر -أ   یـع وذلـك بكسـر مـا قبـل األلـف فتقلـب األلـف ) ِقیـَل، وِب
َ (یاء وكان األصل  ع ِی ُ   .وهذه هي أفصح اللغات). قُِوَل، ب

َ : (فنقول: اإلشمام -ب   بإشـمام القـاف والبـاء شـیئًا مـن الضـمة إشـارة إلـى ) قیـَل، بیـع
  .األصل، وهي لغة فصیحة

َ : (فنقول: إخالص الضم -جـ   ُوع ، فبعـد أن نضـم األول تنقلـب األلـف وجوبـًا )قُوَل، ب
  .إلى الواو

ذا اتصــل هـذا إذا كـان الفعـل الثالثــي المعتـل الوسـط غیـرَ متصــل بتـاء الفاعـل أمـا إ  
نظــر هــل  )١(بهــا ُ ــًا نحــو  هــوفعنــد بنائــه للمجهــول ی ) ســامَ یســومُ (واويٌّ أو یــائيٌّ فــإن كــان واویّ

ــه أو أشــمَّ فنقــول ُت : (كســر أول ــوم وبكونــه هــو ) ِســمْ ــه اللتــبس بالبنــاء للمعل فلــو ضــممنا أول
  .السائم

ْعـُت : فإنه یضـم أولـه أو یشـم فنقـول) باع یبیع(وأما إذا كان یائیًا نحو   ُ إذ لـو ُكِسـرَ  )ب
  .اللتبس بالمبني للمعلوم ویكون هو البائع

لَ (إذا كان الفعل الماضي على وزن  -٤   لَ (أو ) اْفتَعَ فَعَ وذلك نحو اختـار وانقـاد ) "انْ
قُودَ (و) اْختُورَ (الضم نحو : وشبههما، فیجوز في التاء والقاف ثالثة أوجه ، والكسـر نحـو )انْ

  )٢("لهمزة بمثل حركة التاء والقافاختیر وانقید ، واإلشمام ،وتحرك ا

، أي مــا كانــت عینــه والمــه مــن  -٥ إذا كــان الفعــل الماضــي ثالثیــًا مضــعفًا مــدغمًا
دَّ (جنس واحد، نحو  إخـالص : فعند بنائه للمجهول تجوز في فائه ثالثـة وجـوه هـي) َصدَّ، مَ

خــالص الكسـر، نحـو قولـه تعـالى -وهـو الغالـب  –الضـمِّ  دوا لعـادوا ملــا  ولــو ر﴿: واإلشـمام وإ
هنوا ع٣(﴾نُه( وقوله تعـالى :﴿ل  نزُي وكذلكفمع سوء رعوننِ السـبيلِ لع دوص ه﴾)٤( ،

                                         
  ٥٠٣-١/٥٠٢، وشرح ابن عقیل ٢/٤٥٣، والممتع في التصریف ٤/٣٤٣ینظر كتاب سیبویه )١(
  ١/٥٠٧وشرح ابن عقیل )٢(
  ٢٨ام سورة األنع )٣(
  ٣٧ غافر )٤(
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 ِ ـأمـا حركـة العــین فإنهـا تحــذف ویبقـى الحــرف سـاكنًا وذلـك لإلدغــام الـذي جــرى ل ین الفعــل عَ
فصـــل إن شـــاء اهللا والمـــه بســـبب قـــانون المماثلـــة الـــذي ســـیأتي بیانـــه فـــي محلـــه مـــن هـــذا ال

ذا لم یؤمن اللبس في وجه من الوجوه الثالثـة وجـب العـدول إلـى غیـره، مثـال ذلـك  تعالى، وإ
فعـل األمـر فـي حالـة كـون الفعـل الزمـًا أو متعـدیًا لـم یـذكر مفعولـه ولـم بالتباس وجه الضم 

إلــى  ُحــنَّ : (تكـن هنــاك قرینـة دالــة فحینئـذ یجــب العــدول إلـى اإلشــمام أو الكسـر، نحــو قولنـا
أو أن ) أي اإلخبــار(فــال یعلــم هنــا هــل المقصــود الفعــل الماضــي المبنــي للمجهــول ) األهــل

  ).أي الطلب(المقصود هو فعل األمر 
ـا إذا كــان الفعــل متعــدِّیًا وقــد ُذِكــر مفعولــه فــإن نَْصــَب المفعــول ســیدلُّ علــى كــون    أمـ

ــر كمــا فــي قولنــا دَّ األمــرَ إلــى أهلــه: (الفعــِل فعــَل أمْ ذا). رُ كــان المــراد التعبیــر عــن البنــاء  وإ
دَّ األمرُ إلى أهله(للمجهول فحینئذ سیرتفع االسم على أنه نائب فاعل فنقول    ).رُ

جدْت قرینٌة دالة علـى كـون الفعـل ماضـیًا مبنیـًا للمجهـول فحینئـذ سـیكون    كذلك إذا وُ
. أو الكسـرالخیار للمتكلم فـي أي وجـه یریـده فـي البنـاء للمجهـول سـواء بالضـم أو اإلشـمام 

ومـن تلــك القـرائن كــون الفعـل فعــَل شـرط فــإن فعــل األمـر ال یــأتي فعـل شــرط كمـا فــي قولــه 
ــه﴿: تعـالى نــوا ع وا ملــا نُهــاد وا لعدر ــو : قرینــة دالــة أیضــًا كمــا فــي قولنــا تكــون لفظــةٌ وقــد . )١(﴾ول

نة اقتراَن الفعل وقد تكون القری. فال یكون األمر في الزمن الماضي). ُذبَّ عن الحقِّ أمسِ (
ـدَّ فـي الموعـد(بأحد الحـروف المبیِّنـة لزمنـه كمـا فـي قولنـا  هنـا تـأتي مـع الفعـل ) قـد(فــ) قـد مُ

  .الماضي للتحقیق وال تأتي مع فعل األمر

ــد بنائــه للمجهــول تقلــب  منقوًصــاإذا كــان الفعــل الماضــي المبنــي للمجهــول  -٦   فعن
ـًا أاأللف في آخره إلى یاء وذلك النكسار ما قبله ، فنقـول فـي  ما سواء أكان الفعـل واویّ ـًا یائیّ

،ُعِصيَ ) (َدعا،َعصى(   ).ُدِعيَ

  
  

                                         
  ٢٨سورة األنعام  )١(



  ٢٥  

  
 
المنحى العام لبناء الفعل المضـارع للمجهـول هـو ضـم أولـه وفـتح مـا قبـل آخـره كمـا   

عض ، وهنــاك خصوصــیات لــب)١(﴾إمنــا تُجــزون مــا كنــتم تعملــون    ﴿: فــي قولــه تعــالى

  :یأتي في ماالصیغ یمكن إجمالها  

إذا كان الفعل أجوَف فإن عینـه تقلـُب ألفـًا لتحركهـا فـي األصـل وانفتـاح ماقبلهـا  -١  
بـاعُ (بعـد نقـل حركتهـا إلیـه نحـو  ُ قـاُل، صـاَل یُصـاُل، بـاعَ ی ُ ُل، (واألصـل فیهـا هـو ) قـاَل ی ْقـوَ ُ ی

 ُ ـع یَ بْ ُ ُل، ی ُْصـوَ ُحمـل علـى بعـد ذلـك یعــلُّ ) ی الماضـي، وتنقـل الفتحــة مـن العـین إلـى الفــاء، إذ ی
، وذلـــك النفتـــاح مـــا قبلهـــا ولتحركهمـــا فـــي  ـــع، ثـــم تقلـــب الـــواو والیـــاء ألفـــًا یْ بَ ُ ل وی ـــوْ قَ ُ فیصـــیر ی

  .األصل إذ إن السكون عارض بسبب النقل

للمجهول  فإن الواو أو الیاء في آخره تقلب  المنقوصعند بناء الفعل المضارع  -٢  
مى: (ًا كما في قولناألف ُرْ ْدعى، ی ُ   .وذلك النفتاح ما قبلها) ی

: ه للمجهـول فـإن واوه أو یـاءه تثبـت، نحـو قولنـائـالفعل المضارع المثال عند بنا -٣  
ع( نَ یْ ُ َهب، ی وْ ُ َصل، ی وْ ُ   ).ی

تتشــابه صــیغتا الفعــل المضــارع المبنــي للمجهــول مــن الثالثــي المجــرد والثالثــي  -٤  
لَ (له المزید بالهمزة في أو  ـل(للمجهول على  ىبنتن یا الصیغتتفكل) أْفعَ ْفعَ ُ ، ویتبـین المعنـى )ی

المقصود من خالل المعنى الذي یؤدیه الفعل في الجملة أو ما یتعلق به من حـروف الجـر 
فعنـد بنائهمـا ) أنهـى(و) نهى(مثال ذلك الفعالن . أو سیاق الجملة ومعناها العام وغیر ذلك

نْ (للمجهول یكون كالهما  ُ   :، إال أنه یمكن التمییز بین المقصود في الجملتین اآلتیتین)هىی

هى عن التقصیر في أداء الحقوق -١   نْ ُ   .یجب أن ی

                                         
  ١٦سورة الطور  )١(
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هى المشروعُ في الوقت المحدد له دون زیادة -٢   نْ ُ رَ أْن ی   .لقد قُرِّ

هـى(فالجملة األولى الفعـل فیهـا  نْ ُ ِهـيَ (مضـارع ) ی ُ الثالثـي غیـر المزیـد بداللـة حـرف الجـر ) ن
ــهالــذي یقتــرن ) عــن( ــة المعنــى المتحصــل مــن الســیاقب ــة الثانیــة . ، وكــذلك بدالل أمــا الجمل

هى(فالفعل فیها  نْ ُ ِهي(مضارع ) ی الثالثي المزید بالهمزة في أوله وهو واضح مـن المعنـى ) ُأنْ
الذي یـأتي مـع الثالثـي غیـر المزیـد ) عن(المتحصل من السیاق وبعدم اقترانه بحرف الجر 

ِحـقَ (وغیـر ذلــك كثیــر مثــل . الفعــلهــذا  مــادة مـن ، )لیــق(و) َص ِقــنْ أُ (، )َص ِقــنُ (و) ُأْلِحــقَ (، )ُل
ـهـذا إذا كـان الفعـالن واردَ . الـخ. …) لیقِ أُ ( لتـي وردت لهـا أمـا فـي األفعـال ا نِ یْ مسـتخدمَ  نِ یْ

المسـألة  هوسـیتم توضـیح هـذ. فـاألمر فیهـا واضـح ممیَّـز) لَ ْفعِ أُ (أو ) لَ عِ فُ (صیغة واحدة أما 
إن شــاء اهللا تعـــالى عنــد تبیـــین صـــیغ  )١(عنـــد الوصــول إلیهـــا الحقــًا فـــي هــذا الفصـــلأكثــر 

  .المبني للمجهول في نهج البالغة
  

                                         
  من هذه الرسالة     تنظر ص  )١(



  ٢٧  

 

َ بلغ عدد األفعال المبنیة للمجهول في نهج البالغة علـى وفـق مـا أظهـره الجـرد   تسـع
،  مئة وخمسیَن   وثمـانونن اواثنـ مئـة وأربـع ،ً فعـًال ماضـیا وثمـاٌن وسـتون مئـة أربـعمنهـا فعـًال

، توزعــت علــى صــیغ متعــددة مــن الفعــل الثالثــي المجــرد والمزیــد والربــاعي  فعــًال مضــارعًا
ها على النحو اآلتي   : المجرد وما ألحق به ویمكن تبیینُ

 

 

  

ــة یســمى الفعــل صــحیحًا إذا ســلمت مادتــه مــن الهمــز والتضــعیف   ، )١(وحــروف العّل
البناء للمجهول في نهـج البالغـة إذ بلـغ  علىوكان هذا النوع من األفعال هو األكثرَ ورودًا 

وعــدد المضــارع  وأربعــونواثنــان  مئــةمــرة، عــدد الماضــي منهــا  وثمــانین اً ین وثالثــمئتــعــدده 
  .وواحد وأربعون مئة

ــق(أمــا األفعــال الماضــیة منهــا فكــان الفعــل    ، فقــد بلــغ عــدد وروده ) ُخلِ أكثرهــا ورودًا
، جاء كل منها خمس مرات، )قُتِلَ (، )ُعِرَف (، )ُجِعلَ (، )تُِركَ (مرة، ثم األفعال  ةعشر  ىحدإ

َض (، )ُحِمـــلَ (ثـــم األفعـــال  ـــِب َ (، )قُ ـــع نِ َ (مـــرات، ثـــم األفعـــال  ، جـــاء كـــل منهـــا أربـــع)مُ ، )ُجِمـــع
َ (، )ُحِكمَ ( ِفع ـتَِن (، )ُعِقـدَ (، )ُعـِرَض (، )ُصِرَف (، )رُ َس (، )فُِعـلَ (، )فُ ـِب ، جـاء كـل منهـا ثـالث )ُل

ــاقي بــین وروده مــرتین أو مــرة واحــدة  مــرات، هــذا أكثــر مــا ورد مــن األفعــال، وقــد تــوزع الب
  .في آخر الرسالة) ١(ویمكن تبیُّنها من الملحق رقم

  :ا األفعال المضارعة فإن األكثر ورودًا منها هيوأم  
ْعـــرَ ( ُ م(ورد عشـــر مـــرات، ) فی ْحـــرَ ُ ك(، مـــرات ســـتَّ ورد  )ی ـــرَ تْ ُ ـــع ،ی فَ رْ ُ خمـــس مـــرات،  اورد) ی
ق،( ُْخَل ْكَشف ی ُ ل، ی ْعمَ ُ ـع(ورد كل منها أربـع مـرات، ) تُْعَذر، ی ْقَط ـب،  تُ ْطَل ُ َكـب، ی رْ ُ ورد كـل ) ی

                                         
  ٧٨المنهج الصوتي للبنیة العربیة :ینظر )١(



  ٢٨  

وقـد ُأثبتـت مـن صـیغ . بـین مجیئـه مـرتین أو مـرة واحـدة منها ثالث مرات، وقد تـوزع البـاقي
ورودًا مـن غیرهـا أمـا مـا  التـي هـي أكثـرالمضارع هنا من حیث حـرف المضـارعة الصـیغة 

دَّت إلیهــا فــي التعــداد، والحــال  - أي فــي حــرف المضــارعة –اختلــف عنهــا فــي ذلــك  فقــد رُ
  .سیكون نفسه في جمیع ما سیأتي الحقًا من صیغ المضارع

  
، وقــد بلــغ عــدد ورود )١(الفعــل المضــعَّف هــو مــا كانــت عینــه والمــه مــن جــنس واحــد  

للماضـي منهـا مـرة  عشـرونوثالثـین مـرة،  سـتّاً هذا النوع من األفعال في النهج مـن الثالثـي 
  .وست عشرة مرة للمضارع

دَّ : (أما األفعال الماضیة فهي   ، مُ ) ُضـلَّ ُشـقَّ، (جـاء كـل منهمـا ثـالث مـرات، ) ُصبَّ
،: (واحـدة فقـط وهــي ورد كـل منهمـا مــرتین، وجـاءت كـل مــن األفعـال الباقیـة مــرة  ُجـدَّ، ُحــثَّ

، ُحمَّ، ،ُحفَّ  ، ُخصَّ دَّ، ُدلَّ ، ُضمَّ  رُ ، ُشنَّ   ).ُسنَّ

دّ : (وأما األفعـال المضـارعة فهـي   ـرَ َسـدّ (ورد أربـع مـرات، ) تُ ُ ، ی َجـرّ ُ همـا جـاء كـل من) ی
ــدّ (ثــالث مــرات،  : ورد مــرتین، وجــاءت كــل مـــن األفعــال الباقیــة مــرة واحــدة فقــط وهـــي) تُمَ

َُحدّ ( ّن (، )تَُشدّ (، )ی َُظ دّ (، )ی عَ ُ   ).ی

فــإن العــین فــي هــذا النــوع مــن األفعــال تَُســكَّن وتحــذف حركتُهــا  )٢(وكمــا مــرَّ بیانــه   
لفعـــل الماضـــي فـــي حالـــة بســبب اإلدغـــام، إال إن اإلدغـــام یفـــكُّ وتظهـــر حركـــة العـــین فـــي ا

ــاء الفاعــل، و: وضــمائر الرفــع المتحركــة هــي(اتصــاله بضــمیر رفــع متحــرك  ضــمیر ) نــا(ت
، ویفـــك إدغـــام الفعـــل   -علـــى الســـكون  ء الفعـــلأي عنـــد بنـــا -) لمـــین، ونـــون النســـوةالمتك

  .ظهور السكون على آخرهالمضارع  حال 
ین اتصـال بضـمیر رفـع من ذلك في نهج البالغة إال في فعلین ماضی شيء ولم یرد
ــتُم(متحــرك همــا  ثْ ْلــتُم(و) ُحثِ ــاء  –، فنــرى أن حركــة عــین الفعــل )٣()ُدلِ وهــي الكســرة علــى الث

                                         
  ٧٨المنهج الصوتي للبنیة العربیة : ینظر )١(
  من الرسالة     تنظر ص  )٢(
  ١٥٧/ ، خ٢٢١نهج البالغة ص  )٣(
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قد رجعـت عنـد فـك اإلدغـام  -األولى من الفعل الثاني  الالماألولى من الفعل األول وعلى 
  .للتخلص من التقاء الساكنین نتیجة بناء آخر الفعل على السكون

  
، وهــو كالســـالم فـــي بنائـــه )١(الفعــل المهمـــوز هـــو مــا كـــان أحـــد حــروف مادتـــه همـــزة

ن كان . )٢(للمجهول دون أي فرق فالهمزة صوت صامت یعامل معاملة الحرف الصحیح وإ
مـن ) ُخـذْ (مـن أكـل و) ُكـلْ (من فرق فهـو فـي صـیغة األمـر منـه إذ تحـذف الهمـزة منـه نحـو 

 ســـبعاً وأربعـــین مـــرة،  تســـعاً وقـــد ورد فـــي نهـــج البالغـــة . وهـــو خـــارج عـــن موضـــوعنا )أخـــذ(
، وكانت على النحو اآلتياثنتین و وعشرین مرة ماضیًا و    :عشرین مرة مضارعًا

وهــو األكثـر ورودًا مـن بــین أنـواع الفعــل الثالثـي المهمــوز  :المهمـوز األول -أ
 إحــدىرة، بلغــت األفعــال الماضــیة منهــا وثالثــین مــ ثمــانيغیــر المزیــد الثالثــة، إذ بلــغ ذلــك 

) ُأِخـذ(ثـم الفعـل  عشـرة مـرة، خمـَس الـذي جـاء ) ُأِمـر(مرة كان في صدارتها الفعل  وعشرین
  ).، ُأِمنُأِجر، ُأِسر، ُأِكل(وجاءت بقیة األفعال مرة واحدة وهي  ورد مرتین،

َخـذ(عشـرة مـرة كـان أكثرهـا ورودًا الفعـل  سـبعوجاءت األفعـال المضـارعة منهـا   ؤْ ُ ) ی
ر(مــرات، ثــم الفعــل  ثمــانيالــذي ورد  مَ ــؤْ ُ ن(أربــع مــرات، ثــم الفعــل ) ی مَ ــؤْ ُ ثــالث مــرات، ثــم ) ی

فَك(الفعل    .مرتین فقط) تُؤْ

َ جــاء  :المهمــوز الوســط -ب ٌ مــرات،  ســبع بصــیغة الماضــي وكلهــا الفعــل  أربــع
ْسأل(، وثالث بصیغة المضارع وكلها أیضًا الفعل )ُسئِل( ُ   ).ی

جـاء أربــع مــرات مــرتین بصـیغة الماضــي همــا الفعــالن  :خــرالمهمــوز اآل -جـــ
لِئ( ِدئ، مُ ُ أ(، ومرتین بصیغة المضارع وهما الفعل )ب ْكفَ ُ   ).ی

                                         
  ٧٩المنهج الصوتي للبنیة العربیة : ینظر )١(
، وسـر صـناعة  ٤٣٤-٤/٤٣٣: كتـاب سـببویه: الحـروف ومـن ضـمنها الهمـزة  ینظـر مخـارجِ  لتعرِف  )٢(

، وفقـــه اللغـــة لـــوافي ١٢-١١، والتطـــور النحـــوي ١٢٥-١٠/١٢٣وشـــرح المفصـــل  ٥٣-١/٥٢االعـــراب 
١٦٧-١٦٥  



  ٣٠  

  

  

هـــا عشـــرة من خمـــسمـــرة جمیعهـــا معتلـــة بحـــرف الـــواو،  ثالثـــینوردت هـــذه الصـــیغة   
ِطــئ(للمضــارع، فأمــا الماضــي منهــا فهــي  هــاومثلللماضــي  ِضــع، وُ ورد كــل منهمــا ثــالث ) وُ

ــاقي علــى مــرة وهــي  ِجــد، (مــرات، وجــاء الب ــد، وُ ِل ِقــف، وُ ِقــص، وُ ِقــر، وُ ِعــظ، وُ ِعــد، وُ ِزن، وُ وُ
ِهب   ).وُ

وَصـــف(وأمـــا األفعـــال المضـــارعة فأكثرهـــا هـــو الفعـــل    ُ ثـــم  الـــذي ورد ســـبع مـــرات،) ی
َضـع( نِ الفعـال وْ ُ ـدی َل وْ ُ ـوَزن، تُوَصــل، (وجـاءت البقیــة مـرة مـرة وهــي  مـرتیِن، اجــاء) ، ی وَجـد، تُ ُ ی
وَعـــد ُ ـــي البنـــاء للمجهـــول فـــي صـــیغة ). ی ـــإن الـــواو تثبـــت ف وكمـــا هـــو واضـــح مـــن األمثلـــة ف

  .تعل فیه بالحذف الذيالمضارع على خالف البناء للمعلوم 

  
خمســون ثــالٌث و وسـتین مــرة، اثنتــا عشـرة منهــا ماضـیة و  خمســاً ذه الصـیغة جـاءت هــ  

إذ ورد خمس مرات وجاءت البقیة ) ِقیل(مضارعة، أكثر األفعال الماضیة ورودًا هو الفعل 
  ).ِجید، ِحیز، ِحیص، ِذید، ِسیم، ِصیح، ِهیج(منها مرة مرة وهي 

قــال(وكـان أكثـر األفعـال المضــارعة مجیئـًا هـو الفعـل    ُ فقـد ورد خمـس عشـرة مــرة،  )ی
نــال(ثــم الفعــل  ُ ُخــاف، (الــذي جــاء ثمــانيَ مــرات، وجــاءت ثــالث مــرات كــل مــن األفعــال ) ی ی

قــاد ُ ُســار، ی ــدان، ی ــاقي فقــد تــوزع بــین وروده مــرة أو مــرتین، ویمكــن مراجعتهــا فــي ) تُ أمــا الب
  .)١(من هذه الرسالة) ١(الملحق رقم

  

  
األكثـر مـن بـین أنـواع الفعـل الثالثـي  هـوكان هذا النوع من األفعال الثالثیة المعتلة   

                                         
  من هذه الرسالة     تراجع ص  )١(



  ٣١  

مـــرة،  ســـتًّا وخمســـینمـــرة ، كـــان نصـــیب الماضـــي وأربـــع عشـــرة  مئـــةالمعتـــل مجیئـــًا إذ ورد 
وقد تصدَّر األفعاَل الماضیَة في عدد الورود الفعُل . وخمسین مرة ثمانيونصیب المضارع 

الفعــل  ثــم  مــرات، عشــرالــذي جــاء ) ُهــدي(عشــرة مــرة، ثــم الفعــل  تــياثنفقــد جــاء ) ُدعــي(
نــيُكِفــي، ( نِ وجــاء الفعــالورد خمـس مــرات، ) ُزِوي( أربـع مــرات، وجــاء ثــالث مــرات كــل ) مُ

ِهي(من  ِمي، نُ   .)١(، وتوزع الباقي بین وروده مرتین أو مرة واحدة)رُ

ــرى(الفعــل  هـــوأمــا األفعــال المضــارعة فــإن أكثرهــا ورودًا    ُ  ثـــممــرات،  ســبعجــاء ) ی
ُرجــى(الفعـل  ْعصــى( ورد ســتَّ مــرات، ثــم) ی ُ ُرجــى، تُرمــى، ی ــدعى، ی ُ ــؤتى، ی ُ جــاء كــل منهــا ) ی

ثالث مرات، وأما البقیة مـن األفعـال فـورد كـل ) تُْغزىتُْخشى، ( نخمس مرات، وجاء الفعال
  .)٢(منها مرة أو مرتین

  

  

  

  

  
  

                                         
  من هذه الرسالة     راجع ص ت )١(
  من هذه الرسالة     تراجع ص  )٢(



  ٣٢  

  

  

  
وســتون مــرة بصــیغة الماضــي  ثمــانٍ مــرة،  وثالثــین وتســعاً  مئــةوردت هــذه الصــیغة 

ـــر األفعـــال الماضـــیة ورودًا هـــو الفعـــل . مـــرة بصـــیغة المضـــارع وســـبعون ىحـــدإ و  كـــان أكث
ُأْخـِرج، (ع مـرات، ثـم األفعـال الـذي جـاء أربـ) ُأْلِقـي(، ثم الفعل اتإذ جاء عشر مر ) ُأْعِطي(

ِزل   .ورد كل منها ثالَث مرات، وتوزع الباقي بین وروده مرة أو مرتین) ُأِري، ُأْلِقي، ُأنْ

ك(وتصدر األفعال المضارعة في الـورود الفعـل    ـْدرَ ُ  ،إحـدى عشـرة مـرةالـذي جـاء ) ی
ُطــاع(ثــم الفعــل  ــراد(ثــم األفعــال  ورد خمــس مــرات،) ی ُ ْلقــىی ْعطــى، یُ ُ لتــي جــاء كــل منهــا ا) ، ی

عاَن (وجاء الفعل  أربع مرات، ُ   . مرة أو مرتین فقد وردت األفعال الباقیة ثالث مرات،أما) ی

  ):أُْفِعل(و) ُفِعل(التشابه في المضارع بین صیغتي 
فـإنَّ هنـاك تشـابهًا بـین صـیغتي المضـارع مـن الفعـل  )١(إلیـه سـابقاً  ت اإلشارةكما مرَّ   

، إال إنـه یمكـن معرفـة )ُأْفِعل(لفعل الثالثي المزید بالهمزة في أوله وا) فُِعل(الثالثي  المجرد 
القصد من خالل معنى الجملة، أو من خالل النظر إلى حروف الجر المتعلقـة بالفعـل، أو 
النظـر إلــى تعــدي الفعـل أو لزومــه، أو فــي حالـة كــون مضــارع إحـدى الصــیغتین مهمــًال لــم 

ُقْله العرُب أو غیرَ مستعمل   .تَ

ــنهج مــن هــوقــد    الصــیغتین الكثیــر إال إننــا سنقتصــر فــي االستشــهاد  اتینِ ورد فــي ال
وعـددها نفسـها المادة بعلى األفعال التي وردت في الثالثي المجرد وفي الثالثي المزید معًا 

قــال(ثالثــة أفعــال هــي  ُ َهــب، ی رْ ُ تى، ی ــؤْ تى وتُ ــؤْ ُ َهــب، تُقــال(مــن الثالثــي المجــرد و) ی تى، ُأرْ ــؤْ ) تُ
 فـي مــاالمزیـد بـالهمزة فـي أولـه، وإلیضـاح التفریـق بـین الصـیغتین نـورد أمثلتهـا مـن الثالثـي 

وصــیغة ) أ(یــأتي مــن قولــه علیــه الســالم مــع جعــل صــیغة الثالثــي غیــر المزیــد تحــت الفــرع
  ):ب(الثالثي المزید بالهمزة في أوله تحت الفرع

                                         
  من هذه الرسالة     تنظر ص  )١(



  ٣٣  

  )١()البيوت إال من أبواهبا تُؤتىوال : (أ -١  

  )٢()تُؤتاهلت الشيء فال  وربما سأ: (ب     

  )٣()املوت يرهبوبالعلم : (أ -٢  

  )٤()!بالضربِ أُرهبوال : (ب     

  )٥()…… إنَّك رقيت سلَّماً : لك يقالَواألَوىل أن : (أ -٣  

  )٦()تُقالُونفال رجعةً تَنالون، وال عثرة : (ب     

تى(نرى الفعل ) أ-١(ففي  ـي(ثیًا غیر مزیـد ماضـیه فعًال مضارعًا ثال) تُؤْ بداللـة ) ُأتِ
الــذي رفــع علــى أنــه نائــب فاعــل، ) البیــوت(كــون الفعــل متعــدیًا إلــى مفعــول بــه واحــد وهــو 

البيوت مـن   تَأْتُواولَيس البِر بِأَن ﴿: ه للمجهول مشابه لما في قوله تعالىئوالفعل قبل بنا
تى(أما الفعـل . )٧(﴾ظُهورِها ـؤْ مزیـد بـالهمزة  فهـو فعـل مضـارع ثالثـيٌّ ) ب -١(فـي  الـوارد) تُ

ى(في أوله ماضیه  ِفـع أولهمـا علـى أنـه نائـب فاعـل ) أوِت بداللة كونه متعـدیًا إلـى مفعـولین رُ
وبقي الثـاني منصـوبًا علـى أنـه مفعـول بـه وهـو الهـاء، والفعـل ) أنت(وهو الضمیر المستتر 

ــهلبشــرٍ أَن  مــا كــان﴿: قبــل بنائــه للمجهــول مشــابه لمــا فــي قولــه تعــالى تيؤي  الكتــاب ُا

                                         
  ٣١/ر: ٣٩٩: نهج البالغة )١(
  ١٥٤/خ: ٢١٥: المصدر السابق )٢(
  ١٥٦/ خ: ٢١٩: المصدر السابق )٣(
  ٢٢/خ: ٦٤: المصدر السابق )٤(
  ٦٤/ر: ٤٥٥: المصدر السابق )٥(
  ١٩٠/خ: ٢٨٢: المصدر السابق )٦(
  ١٨٩سورة البقرة  )٧(



  ٣٤  

        ِدونِ ا ـنـي ميقـولُ للنـاسِ كونـوا عبـاداً ل ثُـم ةبـووالن فـالمفعول األول هنـا )١(﴾واحلُكْم ،
تیه(الهاء في  ؤْ ُ   ).الكتاب(والمفعول الثاني هو ) ی

ُرْ (هو الحاكم فـي تمییـز كـون الفعـل  )٢(فنرى أن المعنى) ٢(أما الجملتان في  ) َهـُب ی
ـ) أ-٢(في الجملة  ِهـب(ماضـیه  -غیـر مزیـد  اً ثالثیّ َهـُب (وكـون الفعـل  -) رُ فـي الجملـة ) ُأرْ

ِهب(ماضیه  -بالهمزة في أوله  اً مزید اً ثالثیّ ) ب -٢(   . -) ُأرْ
قــال(فــإن الفعــل ) ٣(والقــول نفســه فــي الجملتــین فــي  ُ ) ِقیــل(هــو مــن ) أ-٣(فــي ) ی
، أمـا )…إنـَك رقیـَت سـلَّماً (ل القـول بعـده وهـو جملـة الثالثي غیـر المزیـد بداللـة مجـيء مقـو 

الثالثـي المزیـد بـالهمزة فـي أولـه فـإن العثـرة هـي ) ُأِقیـل(فهو من ) ب -٣(في ) تُقال(الفعل 
ُ عثرتَك: (كما في قولنا) أقال(التي تأتي مع الفعل    ).أقال اهللا

  
وعشـرین مـرة  ثمـاني –لف بعـد فائـه الثالثي المزید بحرف األ –وردت هذه الصیغة   

ــي(أمــا األفعــال الماضــیة فكانــت . وقــد تســاوى فیهــا عــدد األفعــال الماضــیة والمضــارعة ، ُأوِت
ِفي ط، ُعوِجــل، ُعوِقــد، (مــرتین، ثــم األفعــال  اجــاء) ُعــوْ ــوِرك، ُحــوِرب، ُحوِســب، ُخــوِل ُ ُأوِذن، ب

ل   .ورد كل منها مرة واحدة) ، نُوِديُغوِدر، قُوِت
ف، تُجـازى، تُحاَسـب، (فعال المضارعة فهـي وأما األ   ُخـاَل ُحاَسـب، ی ُحـاذى، ی ـؤازى، ی ُ ی

عاَجل ُ عاتَب، ی ُ ب، ی ُطاَل ق، ، یفادىتُدارى، ی فارَ ُ قاتَل، ی ُ ری   .جاء كل منها مرة واحدة) ، تُناَظ

  
وثمــانون مــرة للفعــل الماضــي  خمــسعشــرین مــرة، أربعــًا و و  مئــةوردت هــذه الصــیغة   

ـي(تصـدَّرت الماضـیَة منهـا األفعـال . وثالثـون مـرة للفعـل المضـارع عوتس لِّ ـر، وُ ) ُسـمِّي، ُعمِّ
ــم الفعــل  التــي ورد كــل منهــا خمــس مــرات، ــر، (ثــم األفعــال  ورد أربــع مــرات،) ُحــذِّر(ث بُصِّ

لِّي ورد كل منها ثالث مرات، وتـوزع البـاقي بـین وروده مـرتین أو مـرة ) ُحمِّل، ُحلِّي، ُعلِّم، وُ

                                         
  ٧٩سورة آل عمران  )١(
  ٢الهامش ٢٧٤): عبده(، ونهج البالغة  ٢٠٢/ ٩ینظر شرح نهج البالغة البن أبي الحدید  )٢(



  ٣٥  

  .آخر الرسالة )١()١(في الملحق رقم  -كحال بقیة األفعال  –احدة وقد ثُبِّتْت جمیعها و 
لَّم، ُأَهدَّد(وأما األفعال المضارعة فقد جاء كل من األفعال    عَ ُ ّزى، ی عَ ُ لّ ی وَ ُ مرتین، ) ى، ی

  .وجاء الباقي مرة مرة

  

  
 وأربـــععشـــرة مـــرة منهـــا للماضـــي  ثـــالثمـــرة،  ســـبعًا وثالثـــینذه الصـــیغة وردت هـــ  
ـي(تَصدَّر األفعاَل الماضیَة الفعـُل . ن مرة للمضارعو وعشر  لِ تُ مـرات، ثـم  سـتَّ الـذي جـاء ) ابْ
ـــتِح(الفعـــل  ـــر، اتُِّهـــ(البقیـــة فجـــاءت مـــرة مـــرة وهـــي مـــرتین، أمـــا ) اْفتُ ِب ـــِزن، م، اْختُ ـــر، اْختُ ِب اْعتُ
ط   ).اْغتُِب

ر(دَّر األفعال المضارعة الفعُل وتَص    تََظ نْ ُ لـى(الذي جاء أربع مرات، ثم الفعـل ) ی تَ بْ ُ ) ی
ع(جاء ثالث مرات، ثم الفعل  تَّبَ ُ ـَدع، (ورد مرتین، وجاءت البقیة مرة مرة وهي ) ی تَ ن، تُبْ تَمَ ـؤْ ُ ی

دُ  َ ه ــتَُن ُأْضــَط ــر، ُأْفتَ فَ ْغتَ ُ ْعتََصــم، ی ُ ــَذر، ی ْعتَ ُ قَر،، ی ْفتَ ُ ــد، ی قَ ْفتَ ُ ُ ، ی ــدى،ی تَ ــع،  هْ فَ تَ نْ ُ تَضــى، ی تََصــف، تُنْ نْ ُ ی
تَقَص قَى، تُنْ تَ نْ ُ   .)٢()ی

دُ (وأصل الفعل المضارع    َ ه دُ (هـو ) ُأْضَط َ ْضـتَه إال أن التـاء هنـا أبـدلت طـاءً وذلـك ) ُا
فــأثَّر  )٣(لغــرض المماثلــة واالنســجام الصــوتي، فالتــاء صــوت منفــتح والضــاد صــوت مطبــق

وذلــك ألنهمــا مــن  )٤(تح فأكســبه صــفة اإلطبــاقالصــوت المطبــق لقوتــه فــي الصــوت المنفــ
، إذ إنهمـا مـن نفـس المخـرج والفـارق )٦( "والطـاء هـو التـاء باإلطبـاق"، )٥(مخـرجین متقـاربین

                                         
  من هذه الرسالة     تراجع ص  )١(
تَُن (، والفعالن  من هذه الرسالة     تراجع ص  )٢( ُد، ُأْفتَ َ ا همـزة قطـع مضـارعان الهمـزة فـي أولهمـ) ُأْضتَه

  )أنا(وهو حرف المضارعة للمتكلم أي 
  ٧٤-٧٣، وفي البحث الصوتي عند العرب  ٤/٤٣٦كتاب سیبویه : ینظر )٣(
  ٣٧، ولحن العامة  ٧٠في البحث الصوتي عند العرب : ینظر )٤(
  ١٢-١١، والتطور النحوي  ١٠/١٢٥، وشرح المفصل ٤/٤٣٣كتاب سیبویه : ینظر )٥(
  ٢/٢٨٧شرح الشافیة  )٦(



  ٣٦  

  .بینهما هو في الصفة فقط

  
وردت هــــذه الصــــیغة فــــي الــــنهج ســــت مــــرات فقــــط، ثــــالث منهــــا للماضــــي وثــــالث   

قِّط(ماضیة فهي أما األفعال ال. للمضارع ُل وأمـا األفعـال المضـارعة فهـي  )١()تُُزوِّج، تُُكلِّف، تُ
ــى( تَقَصَّ ُ ــل، ی بَّ قَ تَ ُ ــتََحفَّظ، ی ُ یــتمُّ بنــاءُ  -التــي تبــدأ بتــاء مزیــدة  -وهــذه الصــیغة وأشــباهها . )٢()ی

  .بضم األول والثاني وكسر ما قبَل اآلخر )٣(ماضیها للمجهول كما مرَّ سابقاً 

  
فـي الـنهج إال مـرة واحـدة بصـیغة  -ونعنـي المبنیـة للمجهـول  –لم ترد هـذه الصـیغة   

ز(المضارع وهو الفعل  تَجاوَ ُ   . )٤()ی

  

  
إال علـى  شـيٌء  لم یرد في النهج من الثالثـي المبنـي للمجهـول المزیـد بثالثـة حـروف  

،  أربعـــةٌ ذه الصـــیغة وعـــدد أفعالهـــا هـــ ـــة  اً ماضـــی منهـــا أحـــد عشـــر فعـــالً وثالثـــون فعـــًال وثالث
الــذي جــاء خمــس مــرات، ) اْستُْشــِهد(صــدَّر األفعــال الماضــیة الفعــل ، تاً وعشــرون مضــارع

ِعي، اْســتُْعتِب(وجــاءت األفعــال الباقیــة مــرة مــرة وهــي  ِجع، اْســتُرْ ، اْســتُِجیب، اْســتُْحِفظ، اْســتُرْ
  ).ِملاْستُْع 

ْسـتََدلّ (أما األفعال المضارعة فقـد جـاء الفعـل    ُ ثـالث مـرات، وجـاء مـرتین كـل مـن  ) ی

                                         
ـــــى )٢٣٨/ ، خ٣٥٧ص (، )٤٧٩/ ، م٥٥٩ص (، )١٥/ ، خ٥٧ص (نهـــــج البالغـــــة : ینظـــــر )١( ، عل

  التوالي
علــــــى ) ١٦٣/ ، خ٢٣٢ص (، )٩٥/ ، م٤٨٤ص (،)٢١٦/ ، خ٣٣٥ص (نهـــــج البالغـــــة : ینظـــــر )٢(

  التوالي
  .من هذه الرسالة     تنظر ص  )٣(
  ٦٧/ ، خ٩٨نهج البالغة : ینظر )٤(



  ٣٧  

ْستَطاب(الفعلین  ُ ْستََحّق، ی ُ   .)١(، وجاء الباقي مرة مرة)ی
  

                                         
  الرسالة هذه من     ص ) ١(ینظر الملحق رقم  )١(



  ٣٨  

  

ـر(هـو لم یرد في النهج مـن هـذا النـوع مـن األفعـال إال فعـالن أحـدهما مـاضٍ    ْعثِ ُ  )١()ب
ل(واآلخر مضارع هو  بَ   .)٢()تَُغرْ

  
ــادة غیــر مطــردة فــي إفــادة  "اإللحــاق هــو  ــا أو حــرفین علــى تركیــب زی أن تزیــد حرف

معنــى ، لیصــیر ذلــك التركیــب بتلــك الزیــادة مثــل كلمــة أخــرى فــي عــدد الحــروف وحركاتهــا 
مـــن : فـــي مثـــل مكانـــه فـــي الملحـــق بهـــا ، وفـــى تصـــاریفها  المعینـــة والســـكنات ، كـــل واحـــد

الماضي والمضارع واألمر والمصدر واسـم الفاعـل واسـم المفعـول إن كـان الملحـق بـه فعـال 
  .)٣(" رباعیاً 

لحــق بالربــاعي المجــرد هــي    ــب،  -١(وهنــاك ســبع صــیغ تُ ــل نحــو َجْلبَ َل َعــل  -٢فَعْ فَوْ
ب،  رَ ك،  -٣نحــو َجــوْ ْهــوَ ل نحــو رَ ــر،  -٤فَْعــوَ َط یْ ــل نحــو بَ عَ یَف،  -٥فَیْ ــل نحــو َشــرْ -٦فَْعیَ

لى نحو َسْلقى،  ـل نحـو َقْلـنَس -٧فَعْ ـل، (، وزاد بعضـهم )٤(وقـد جعلهـا بعضـهم سـتة) فَْعنَ عَ فَنْ
ل ْفعَ ن، ومَ َل ـل(لـم یـرد منهـا مبنیـًا للمجهـول فـي نهـج البالغـة إال الصـیغة األولـى  )٥()فَعْ لِ ) فُعْ

ل(واآلخر مضارع هو  )٦()ُزْحِزح(ورد لها فعالن أحدهما ماٍض هو  ْلبَ   .)٧()تُبَ
لف في وزن هذه الكلمات وأمثالهـا مـن مثـل   ـَدم(و) َزْلـَزل(وقد اختُ وغیرهمـا ممـا ) َدمْ

كان فاء الكلمة والمها األولى من جنس واحـد وعـین الكلمـة والمهـا الثانیـة مـن جـنس واحـد، 
ـــل  ِســـب للخلی ُ ـــان أولهمـــا أن وزنهـــا هـــو ) هــــ١٧٥ت (فن ـــع(رأی وثانیهمـــا هـــو أن وزنهـــا ) فَْعفَ

                                         
  ٢٢٦/ ، خ٣٤٩نهج البالغة : ینظر )١(
  ١٦/ ، خ٥٧نهج البالغة : ینظر )٢(
  ١/٥٢شرح شافیة ابن الحاجب  )٣(
  ٤٤شرح المراح في التصریف : ینظر )٤(
  ٧٦-٧٥، والمنهج الصوتي للبنیة العربیة  ٣٣٦األبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس : ینظر )٥(
  ١٩٠/ ، خ٢٨٢الغة نهج الب: ینظر )٦(
  ١٦/ ، خ٥٧نهج البالغة : ینظر )٧(



  ٣٩  

، وذهب الكوفیـون ومـنهم الفـراء )١( )فعَّل(فیرى أن وزنها ) هـ١٨٠ت (، أما سیبویه ) فَْعَفل(
ل(إلى أن وزنها  َل أن بناء هذا الفعـل الربـاعي یـتمُّ  "ویرى الدكتور إبراهیم السامرائي . )٢()فَعْ

). َزلْ (هــو ) َزْلــَزل(لثنــائي فــي فا. مــن ضــمِّ ثنــائي مؤلــف مــن حــرفین صــحیحین إلــى مثلــه
ضــافة الثنــائي إلــى مثلــه تــؤدي إلــى معنــى القــوة والزیــادة والمبالغــة، وهــذا هــو األصــل فــي  وإ

، وذلـــك أن التضـــعیف عنـــدهم یـــؤذن بهـــذه )المضـــعَّف(تســـمیته عنـــد الصـــرفیین األقـــدمین بــــ
عنــده هــو أحــد  وعلــى هــذا فــإن الــراجح )٣(" المبالغــة المتحصــلة مــن ضــمِّ الثنــائي إلــى مثلــه

  ).فَْعفَع(رأیِي الخلیل بأن الوزن هو 
  

صــیغ األفعــال المبنیــة للمجهــول فــي نهــج البالغــة نــورد  علــىوفــي ختــام الكــالم   
ها المئویة نسبة إلى المجموع الكلي لألفعال   :جدوًال یلخِّص هذه الصیغ ونسبَ

                                         
  ١٥١الدرس الصرفي عند الفراء : ینظر )١(
، واللبـاب فـي علـل البنـاء ٧٩٤-٢/٧٩٣، واإلنصاف في مسـائل الخـالف  ٢/٥٢الخصائص : ینظر )٢(

  .٤٩، ٤٨، والخالف الصرفي في العربیة  ١٥١، والدرس الصرفي عند الفراء ٢/٢٢٣واإلعراب 
  ١٩٥لفعل زمانه وأبنیته ا )٣(



  ٤٠  

  
نسبتها إلى   الفعل الماضي   الفعل المضارع 
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  ٤١  
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جدول صيغ األفعال المبنية للمجهول المستخدمة في نهج  



 
 

 

 
 

 

 



 ٤٢  

  اسم المفعول
 هــو وصـــف  یــدل علـــى مــا وقـــع علیــه الفعـــل، ویؤخــذ مـــن الفعــل المضـــارع المبنـــيِّ 

  )١(.للمجهول
  :من الفعل الثالثي المجرد صوغه: أوالً 

ول(یصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثي المبني للمجهول على زنة  ْفعُ نحو مكتـوب ) مَ
) حـرف(فلمـا حـذف  ": ة بقولـهو مقروء ومرحوم وغیرها، ویعلل بعـض القـدماء هـذه الصـیغ

نمـا أدخـل المـیم لتعـذر الزیـادة مـن حـروف العلـة وهــو  المضـارعة أدخـل المـیم مقـام الیـاء، وإ
ثــم فــتح المــیم حتــى الیلتــبس بمفعــول . بضــم المــیم وفــتح الــراء –ظــاهر ثــم صــار مضــرب 

 أضـرب یضـرب إضـرابًا فهـو: عـالل نحـوبمفعول الثالثـي المزیـد مـن بـاب اإلعني یعال فاأل
ب  ْضرَ بفتح المیم والراء، ثم ُضمّ الراء حتى الیلتبس باسـم الموضـع  –مضروب ثم صار مَ

ب  ْضــرُ ضــمة الــراء بــالواو لمجانســة الضــمة : بضــم الــراء ثــم أشــبع الضــمة أي  –فصــار مَ
بفتح المیم وضـم العـین فـي كالمهـم بغیـر التـاء  –مفعل  –بالواو وذلك لعدم مجيء صیغة 

وب ضــرُ مــة ومَ ألنــه بال ))بغیــر التــاء((بقولــه  یــدَ مــا قُ نوإ . فصــار مَ ْكرُ  )٢(".ونــةعُ تــاء یجــيء كمَ
  )٣(-:ویرى بعض المحدثین أن هذه الصیاغة تتم بإجراءین هما

  .ارعةضزیادة میم مفتوحة قبل فاء الكلمة، في موقع حرف الم -١
  .جعل فتحة العین ضمة طویلة -٢

 فــي مــانوردهــا  دجــر وهنــاك بعــض اإلیضــاحات حــول بعــض الصــیغ مــن الفعــل الثالثــي الم
  :یأتي

  :الثالثي المجرد األجوف -١
، وفي تبیین مـا )مقول، ومبیع(منهما هو  فاسم المفعول) قال، وباع(وذلك من نحو   

                                         
، والمنهج  ٥٠٨، وشرح شذور الذهب  ٢/١٤٣، وشرح الشافیة  ٦/٨٠شرح المفصل : ینظر )١(

  ١٧٢، واألبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس ١١٦الصوتي للبنیة العربیة 
  ٦/٨٠شرح المفصل : وینظر ١٣٠-١٢٩شرح المراح  )٢(
  ١١٦كتور عبد الصبور شاهین في كتابه المنهج الصوتي للبنیة العربیة دالرأي لل )٣(



 ٤٣  

  )١(:حصل على الصیغة رأیان
وتلقى حركتها على الفـاء، ثـم  ُن كَّ َس للخلیل وسیبویه إذ یریان أن عین الفعل تُ : األول

قول، هذا بالنسـبة تحذف واو مفعول، أي یكون ال ل ثم یصبح مَ وْ قُوْ ول ثم مَ ْقوُ مثال السابق مَ
ر لتناسـب الكسـرة الیــاء أي َســكْ الیـائي فـاألمر فیــه نفسـه إال أن الفـاء تُ  الألجـوف الـواوي، أمــ

ـع یْ ِب ع ثـم مَ یْ ُ ب ع ثم مَ وْ یْ ُ ب ُوع ثم مَ ی بْ وعلیـه یكـون وزن مقـول عنـدهما هـو . یكون المثال السابق مَ
ل( فُعْ بیع ووزن ) مَ ـل(مَ ِفعْ ُصـوغٌ، و : فتقـول ": یقـول سـیبویه فـي كتابـه). مَ ـُزورٌ ومَ نمـا كـان إ مَ

، فأ ورٌ ْزوُ فعـولاألصل مَ ـل، وحـذفت واو مَ ُل وفَعَ ْفعَ ألنـه  سكنوا الواو األولى كما أسكنوا في یَ
  .ال یلتقي ساكنان

ِهیــٌب، أســكنت العــین وأذهبــت واو مفعــول ، ألنــه ال: وتقــول فــي الیــاء ٌ ومَ یــع ِب یلتقــي مَ
  .)٢("أسكنتها كما جعلتها تابعة في بیٍض  ساكنان وجعلت الفاء تابعة للیاء حین

بیــع : الـرأي الثــاني   قــول ومَ لألخفــش إذ یـرى أن عــین الكلمــة هـي التــي تســقط فـوزن مَ
ــول: (عنــده هــو  فُ فیــل(و) مَ  )٣(.وقــد تابعــه فــي هــذا الــرأي الــدكتور عبــد الصــبور شــاهین). مَ

فــي هــذه  ّي لیــه الباحــث إذ إنَّ واو صــیغة مفعــول هــو صــوت أساســوهــو الــرأي الــذي یمیــل إ
  .الصیغة موٍح بها فال ینبغي حذفه

ْقوول وهو ومع كل هذا فقد ورد عن بعض العرب قولُ    یوع، وأیضًا مَ بْ   )٤(.قلیلهم مَ

  :الناقصالثالثي المجرد  -٢
ـــ(واو مفعـــول نحـــو  فـــيواویـــًا فـــإن واوه تـــدغم  ناقصـــاً فـــي حالـــة كـــون الفعـــل  ، مَ ْدُعوّ

ُجوّ  رْ یـاء الفعـل  فـيیائیـًا فـإن واو مفعـول تقلـب یـاءً وتـدغم  منقوصـاً ، أما إذا كـان الفعـل )ومَ
ْحِمّي (نحو  ِمّي، ومَ رْ قى(وأما اللفیف المفروق من نحو ). مَ ِقّي (فیكون ) وَ وْ   )٥( ).مَ

                                         
  ١٧٢واألبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس  ١٤٤-١٤٣/ ٣ینظر شرح الشافیة  )١(
  ٤/٣٤٨كتاب سیبویه  )٢(
  ١١٦، والمنهج الصوتي للبنیة العربیة  ١/٢٨٧المنصف : ینظر )٣(
  ١٤٤/ ٣ ینظر شرح الشافیة )٤(
، والمنهج الصوتي للبنیة العربیة  ٣٦١، وشرح المراح في التصریف  ٤/٤٠٧كتاب سیبویه : ینظر )٥(

١١٦  



 ٤٤  

  :من غیر الثالثي المجرد صوغه: ثانیاً 
لـى زنـة مضـارعه مـع إبـدال حـرف یصـاغ اسـم المفعـول مـن غیـر الثالثـي المجـرد ع  

حاَســـب  م ومُ ْكـــرَ مـــًا مضـــمومة وفـــتح مـــا قبـــل آخـــره وهـــو عـــین الفعـــل، نحـــو مُ المضـــارعة می
عى وغیرها ْستَرْ   )١(.ومُ

ــاد(مــن معتــل العــین مــن نحــو ) افتعــل وانفعــل(أمــا األفعــال علــى زنــة   ) اختــار وانق
یكــون بزنـــة واحـــدة اســم الفاعـــل واســم المفعـــول فكالهمـــا و  هـــي فإنهــا تشـــترك فــي صـــیاغتها

قـاد: (فتقول نْ ْختار ومُ ـر، ـِ واألصـل فـي اسـم الفاعـل، مختیـ "، )مُ ر، وفـي اسـم المفعـول، مختیَ
مفتـال، ویمیـز بـین اسـم : ولكن وزن الكلمة في الحالتین بإسقاط عینها، وهي الیـاء، فتصـبح

  )٢(".قاالسیبالفاعل واسم المفعول 

كـــل مـــن اســـمي الزمـــان و المجـــرد وتتشـــابه صـــیغة اســـم المفعـــول مـــن غیـــر الثالثـــي   
  )٣(.والمكان والمصدر المیمي، ویبقى السیاق هو الحاكم في التمییز بینها

وال یشــتق اســـم المفعـــول إال مــن الفعـــل المتعـــدي، فــإذا مـــا أریـــد اشــتقاقه مـــن الفعـــل   
الــالزم وجــب اســتعمال شــبه الجملــة التــي تــؤدي وظیفــة المفعــول بــه، فیكــون الفعــل متعــدیًا 

ْستَراح عنده، یقول ابـن یعـیشبالواسطة ن ْذُهوب به ومُ وال یجـوز أن یبنـى مفعـول إال ": حو مَ
مما یجوز أن یبنى منه یفعل ألنه جـار علیـه فـال تقـول مقـوم وال مقعـود ألنهمـا الزمـان كمـا 

فإنـه جـار ومجـرور أو ظـرف أو مصـدر مخصـص  ال تقول یقام وال یقعد إال أن یتصـل بـه
  .)٤("یسم فاعله  یجوز حینئذ أن تبنیه لما لم

                                         
  ١٣٠، وشرح المراح في التصریف  ٦/٨٠شرح المفصل : ینظر )١(
  ١٥، وینظر المبني للمجهول في التعبیر القرآني  ١١٥المنهج الصوتي للبنیة العربیة  )٢(
، والمنهج الصوتي للبنیة العربیة  ١٣٣، وشرح المراح في التصریف  ١/١٧٤فیة شرح الشا: ینظر )٣(

١٢١-١٢٠  
  ٦/٨٠شرح المفصل  )٤(



 ٤٥  

  :صیغ سماعیة السم المفعول
   ُ قتصـر فیهـا علـى السـماع وردت صیغ أخـرى غیـر قیاسـیة تـدل علـى اسـم المفعـول ی

  )١(:منها
َ یْ رِ نحــو َجــ): فَِعیــل( -١ ِ ح وق یــل بمعنــى مجــروح ومقتــول، وقــد ورد اســم المفعــول علــى هــذه ت

بمعنــــى ) فعیــــل(منــــه فــــي كــــل فعــــل لــــم یــــرد  الصــــیغة بكثــــرة جعــــل بعضــــهم یراهــــا قیاســــیةً 
أن هـــذه الصـــیغة هـــي صـــیغة أصـــیلة  )٣(الـــدكتور صـــباح عبـــاس الســـالمویـــرى . )٢()فاعـــل(

في السریانیة السم المفعـول أي أنهـا ممـا احتفظـت بـه العربیـة مـن المیـراث  هامستأنسًا بكون
الســم ) مفعــول(الســامي اســتخدمه العــرب أوًال ثــم قــلَّ اســتخدامهم لهــا بعــد ان جعلــوا صــیغة 

د هـذه الصـیغة فـي دیـوان امـرئ القـیس ، إذ و مـن ور  )٤(ى رأیـه بمـا أحصـاهوقـد قـوَّ . عولالمف
علــى اســم المفعــول، فــي حــین وردت  ثالثــًا وســبعین مــرة دالــةً  –أي صــیغة فعیــل  –وردت 

  .صیغة مفعول دالة على ذلك أربعًا وأربعین مرة أي أقل من فعیل بتسٍع وعشرین مرة
ــول( -٢ ُســول) فَعُ َســلٍ  وجــزور نحــو رَ رْ ْجــُزورٍ  بمعنــى مُ الــدكتور صــباح عبــاس ، ویراهــا ومَ

هـي أي فـي العبریـة السـم المفعـول،  هاصیغة أصیلة السم المفعول مستأنسًا بكون )٥(السالم 
  .كالصیغة السابقة مما احتفظت به العربیة من المیراث السامي

ِطیحة بمعنى مذبوحة ومنطوحة) فَِعیلة( -٣ یحة ونَ   نحو َذِب
و ( -٤ ةفَعُ ة بمعنى مركوبة ومحلوبة) َل وبَ ة وَحُل ُكوبَ   نحو رَ
ـــل( -٥ ـــب نحـــو الَخْلـــِق ) فَعْ هْ ـــوق والنَ ـــى المخل ـــر بمعن ِب األمی ومضـــروب والمنهـــوب وَضـــرْ

  )٦(.األمیر، وهي صیغة مصدر ُدّل بها على اسم المفعول
ل( -٦ ٍب ) فَعَ ٍب  وقَنَصٍ  نحو َسَل فَضٍ  وَحَل ، ومنفـوض بمعنى مسـلوب ومقنـوص ومحلـوب ونَ

                                         
، والمبني للمجهول في  ١٧٣، واألبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس  ٤/٤٣كتاب سیبویه : ینظر )١(

  ١٧- ١٦ التعبیر القرآني
  ٢/٤٣١ینظر شرح ابن عقیل  )٢(
  ١٧٣ة الصرفیة في دیوان امرئ القیس األبنی :ینظر )٣(
  ١٧٨المصدر السابق نفسه : ینظر )٤(
  ١٧٣ :المصدر السابق :ینظر )٥(
  ٤/٤٣كتاب سیبویه : ینظر )٦(



 ٤٦  

  )١(.وهي صیغة مصدر ُدّل بها على اسم المفعول
ل( -٧ ز ) فُعْ ْعم بمعنى مخبوز و نحو ُخبْ   مطعومو ُط
ة( -٨ َل َُسبُّ كثیراً ) فُعْ ُن وی لعَ ة وُسبَّة بمعنى ملعون ومسبوب للذي یُ ْعنَ   نحو ُل
ل( -٩ َكر) فُعُ نْ ُكر بمعنى مُ ؤَكل ونُ ُ   نحو ُأُكل اسم ما ی

ــل( -١٠ ٍب  ينحــو ِطْحــن وِرْعــ) ِفعْ ــٍح وِشــرْ ومقطــوف  بمعنــى مطحــون ومرعــّي  وِقْطــٍف وِذبْ
  .ومذبوح ومشروب

ــم) فُعــال( -١١ كــام وُحطــام بمعنــى مركــوم ومحطَّ ن كــان بعضــهم یعــدها بمعنــى نحــو رُ ، وإ
  .المتراكم والمتحطِّم

ـــة( -١٢ ـــة بمعنـــى المنخولـــة والمنحوتـــة وهـــو مـــا تبقـــى مـــن النخـــل ) فُعاَل ـــة ونُحاتَ نحـــو نُخاَل
راَدةُ والُجذاَذةُ ، وكذوالنحت ُ ُة والب   .لك القُالمَ

  باس بمعنى المكتوب والملبوسنحو ِكتاب ولِ ) ِفعال( -١٣
ة( -١٤ وَل ُب منها) ُأْفعُ جَّ تَعَ ُ ْلعُب بها وما ی ة بمعنى ما یُ ة وُأْعُجوبَ وبَ   نحو ُأْلعُ
 )٣(اضـية فَهو فـي عيشـة ر  و )٢(خلق من ماء دافقٍ:نحو قوله تعالى) فاعل( -١٥

  )٥(.ومرضیَّة )٤(بمعنى مدفوق
ْفعول(وقد وردت صیغة اسم المفعول    : مرادًا بها اسم الفاعل كما في قولـه تعـالى) مَ
     ًـتُوراسجابـاً مح رةبـاآلخ ـوننمؤال ي ينالَّـذ نيبو كنيلْنا بعج آنالقُر أْتإِذا قَرو)٦( 

  )٧(.أي ساتراً 

                                         
  ٤/٤٣كتاب سیبویه : ینظر )١(
  ٦سورة الطارق  )٢(
  ٧، وسورة القارعة  ٢١سورة الحاقة  )٣(
  ١٩/١٩٧وتفسیر القرطبي  ١٠/٣٢٤تفسیر التبیان : ینظر )٤(
  ١٢/٤٦، وتفسیر الطبري  ٢/٦٥،  ١/١٣٧المصدران السابقان ، وكتاب العین : ینظر )٥(
  ٤٥سورة اإلسراء  )٦(
  ٣/٤٤، وتفسیر ابن كثیر  ١٥/١٧٤تفسیر الطبري : ینظر )٧(



 ٤٧  

  في نهج البالغة اسم المفعول
مــرة توزعــت  وثالثــًا وثمــانین مئــة ورد اســم المفعــول القیاســي فــي نهــج البالغــة ســت  

علــى صــیغ متعــددة مشــتقة مــن األفعــال الثالثیــة المجــردة والمزیــدة ومــن األفعــال الرباعیــة، 
  :وكانت على النحو اآلتي

غ : أوالً       اسم المفعول من الفعل الثالثي المجردصیَ
ل هــذا المبحــث فــإن اســم المفعــول یصــاغ مــن هــذا الفعــل علــى زنــة فــي أو  مــرَّ  كمــا

ْفعول(   .لافعاألالنوع من یأتي تبیین للصیغ ضمن هذا  في ما، و )مَ
ول( اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد الصحیح السالمصیغة  -١ ْفعُ   )مَ

دًا ن مـرة، كـان أكثرهـا ورو یوسـبع اً ین وخمسـمئتـورد اسم المفعول على هذه الصـیغة   
وق(االسم  ْخُل ـوم(إذ ورد ثالث عشرة مرة، ثم ) مَ ْظُل وف(جـاء اثنتـي عشـرة مـرة، ثـم ) مَ ْعـرُ ) مَ

ْفتــون(جــاء تســع مــرات، ثــم األســماء  ْصــنوع، مَ ْجهــول، مَ ورد كــل منهــا ســبع مــرات، ثــم ) مَ
سوخ( نْ ْكـروه(ورد ستَّ مرات، ثم األسماء ) مَ ْغلـوب، مَ لـوم، مَ عْ ـْدخول، مَ ْحفوظ، مَ ل ورد كـ) مَ

ْغبـــوط، (منهـــا خمـــس مـــرات، ثـــم األســـماء  ْضـــروب، مَ ْســـموع، مَ ْســـتور، مَ فـــوع، مَ رْ ْحمـــود، مَ مَ
قوص نْ ْقبول، مَ جاء كل منها أربع مرات، وتوزع الباقي بین وروده ثالث مـرات أو مـرتین ) مَ
أننا نثبت ب، مع العلم )١(آخر الرسالة) ٢(في الملحق رقم ةتبَّ ذلك مثَ  ومواضعأو مرة واحدة، 

رجاع صیغة  هایغة بالتذكیر بتغلیبالص لـم یـرد، سواء أورد األسم بالتأنیث أم  إلیها المؤنثوإ
  .هِ أو أغلبِ  ما سیأتي وهذا ما سنتبعه في جمیع

ــــ صـــیغة -٢  فعاســـم المفعـــول مـــن الفعـــل الثالثـــي المجـــرد الصـــحیح المضَّ
ول( ْفعُ   )مَ

دغــام هنــا یفــكُّ إال إن األ) مفعــول(هــذا الفعــل علــى صــیغة مــن یــأتي اســم المفعــول   
وذلك لحلول واو الصیغة بین الحرفین المدغمین، وقد ورد اسم المفعول علـى هـذه الصـیغة 

ورد كــل منهمــا ســبع مــرات، ثــم ) محــدود، معــدود(ســبعًا وعشــرین مــرة، كــان أكثرهــا ورودًا 
                                         

         ص ) ٢(ینظر الملحق رقم )١(



 ٤٨  

مكفــوف، (ن اجــاء كــل منهــا خمــس مــرات، ثــم االســم) مربــوب، مغــرور، مكنــون(األســماء 
  )١(.منهما ثالث مرات، وتوزع الباقي بین وروده مرة أو مرتینجاء كل ) ممدود

ول( اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد الصحیح المهموزصیغة  -٣ ْفعُ   )مَ
أربعــًا وثالثــین مــرة، تــوزع بــین كونــه  النــوع مــن األفعــالورد اســم المفعــول مــن هــذا   

كـان عـدد إذ االنـواع الثالثـة، أكثـر  فهـوأمـا مهمـوز األول . واآلخـرأوالوسط أمهموز األول 
جـاء ) مـأمون(جاء سبع مرات، ثم االسم ) مأخوذ(مجیئه ستًّا وعشرین مرة، تصدرها االسم 

ــْأیوس(وقــد ورد االســم . جــاء أربــع مــرات) مــأمول(خمــس مــرات، ثــم  مشــابهًا فــي ظــاهره ) مَ
الفعـــل نـــه فـــي حقیقتـــه مـــأخوذ مـــن أالســـم المفعـــول المـــأخوذ مـــن الفعـــل المهمـــوز األول إال 

ــئَِس (المعتـل األول  َ ِضــ، لــذلك وُ )َس ـِ َأیــ(الــذي حــدث فیــه قلــب مكــاني وأصــبح ) یَ فــي محلــه  ع
ـــل األول لیـــوســـیأتي الكـــالم ع ه قریبـــًا فـــي اســـم المفعـــول المـــأخوذ مـــن الفعـــل الثالثـــي المعت

  ).المثال(
جــاء أربــع مــرات، واالســم ) مســؤول(وأمــا مهمــوز الوســط فقــد ورد منــه اســمان همــا   

جـاء مـرتین، ) مخبـوء(لم یرد من مهمـوز اآلخـر إال اسـمان همـا و . رد مرة واحدةو ) مشؤوم(
آخـر في ) ٢(ا من الملحق رقم هورد مرة واحدة فقط، وكلها مثبتة في مواقع) مملوء(واالسم 

  )٢(.هذه الرسالة

، )المثــال(اســم المفعــول مــن الفعــل الثالثــي المجــرد المعتــل األول  صــیغة -٤
ول( ْفعُ   )مَ

لمفعــول مــن هــذا الفعــل اثنتــین وعشــرین مــرة، إحــدى وعشــرین مــرة معــتًال ورد اســم ا  
) موجـود(كـان فـي مقدمـة المعتـل بـالواو ). مـأیوس(بالواو ومرة واحـدة معـتًال بالیـاء أال وهـو 

ورد ثــالث مــرات، وتــوزع ) موصــوف(ورد أربــع مــرات، ثــم) موعــود(ورد خمــس مــرات، ثــم 
  )٣(.الباقي بین وروده مرة واحدة أو مرتین

                                         
  من هذه الرسالة        تراجع ص  )١(
  من هذه الرسالة        تراجع ص  )٢(
  من هذه الرسالة        تراجع ص  )٣(



 ٤٩  

ـَس (مـأخوذ مــن الفعــل ) مــأیوس(واسـم المفعــول    ــئَِس (الــذي هــو مقلـوب الفعــل ) َأِی ، )یَ
  )١(.والقلب المكاني هو تقدیم حرف وتأخیر آخر في الكلمة

َس (وقد استدل ابن جني في نفیه كون    :فعًال أصیًال غیر منقلب بوجهین) َأِی
فلمـا لـم یكـن ألیـس … ..فأما االیاس فمصدر أسـت . أیس: أن المصدر لقولهم ": أحدهما

نما المصدر الیأس   .فهذا من یئست. مصدر علمت أنه ال أصل له وإ
سـت : واآلخر صحة العین في أیس ولو لم یكـن مقلوبـًا لوجـب فیـه إعاللهـا وأن یقـال آس وإ

  )٢("كهاب وهبت وكان یلزم في مضارعه أواُس كأهاب 
فـي كتابـه األفعـال مصـدرًا قد أورد ) هـ ٥١٥ت (ننا نجد أن أبا القاسم السعدي أإال 

وأیـس مـن الشـيء، ": بـه ابـن جنـي، قـال اسـتدلَّ لهذا الفعل ممـا یضـعِّف الوجـه األول الـذي 
یاسـًا فهـو أیـس وآیـس مثـل یـئس سًا وأیاسـًا وإ ، )٤(بأنهـا لغـة فـي یـئس الجـوهرّي ، وصـرح )٣("أیَ

ـَس (بل إننا لنجـد أن بعـض المعـاجم تـذكر المصـدر لــ لقائـل بأنـه لغـة وتشـیر إلـى الـرأي ا) َأِی
. )٥(بلغــة هــو مقلــوب یــئس ولــیسثــم تــذكر بعــد ذلــك الــرأي اآلخـر وهــو أن أیــس ) یــئس(فـي 

ن الرأي الراجح هو كونها مقلوبة عن و  ئَِس (إ   )٦(.وهو ما اعتمدناه في تبویبها) یَ

، )األجـوف(اسم المفعول من الفعـل الثالثـي المجـرد المعتـل الوسـط صیغة  -٥
ول( ْفعُ   )مَ

ن منهـا لألجـوف و فعول من هذا الفعل إحدى وثالثین مرة، إحدى وعشر ورد اسم الم  
) وفُخـمَ (ورودًا هـو االسـم  ألفاظـه أمـا الـواوي فكـان أكثـر. الواوي، والبـاقي لألجـوف الیـائي

ـمَ (ورد ثـالث مـرات، ثـم ) ونُصـمَ (ورد أربع مرات، ثـم ) وملُ مَ (ورد سبع مرات، ثم  ورد ) ودقُ
ُ ول، مَ طُ وب، مَ شُ وس، مَ ُس وم، مَ دُ مَ (مرتین، وجاء مرة واحدة كل من  وكان في مقدمة ). وله

                                         
  ١٤ظاهرة القلب المكاني في العربیة ، و ١/٢١شرح الشافیة : ینظر )١(
  ٢٥٩/ ٦والرأي نفسه البن سیدة ینظر لسان العرب  ٤١٩/ ٢الخصائص  )٢(
  ٢/١٩٩القاموس المحیط : ، وینظر ١/٤٩كتاب األفعال  )٣(
َقل ذلك عن ابن السكیت ینظر)٤(   ٩٠٦/ ٣صحاح ال: الجوهري نَ
  ٤/١٠٣، وتاج العروس  ٢٥٩، ١٩/  ٦لسان العرب : ینظر )٥(
  ٩٤، وظاهرة القلب المكاني في العربیة  ٢٤، ٢٢/ ١شرح الشافیة : ینظر )٦(



 ٥٠  

جـاء مــرتین، وورد ) مشـید(جــاء كـل منهمـا ثـالث مــرات، ثـم ) مـدین، مزیـد(الیـائي االسـمان 
  )١().ینرِ یب، مَ هِ مَ (مرة واحدة كل من 

، )المنقـوص(اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد المعتـل اآلخـر صیغة  -٦
ول( ْفعُ   )مَ
وعشرین مرة، اثنتى عشرة مرة من  ثالثاً سم المفعول من هذا النوع من األفعال ورد ا  

حــدى عشــرة مــرةالفعــل الــواوي  كــان فــي مقدمــة المشــتقات مــن الــواوي . مــن الفعــل الیــائي وإ
، (جـاء مـرتین، وجـاء مـرة واحـدة كـل مـن ) وّ ُجـرْ مَ (ورد ثالث مرات، ثـم ) وّ ُح دْ مَ (االسم  مبلـوّ

 ، ، مخلـوّ ، مجلـوّ ، ممحـوّ مجفوّ ، مزهـوّ ورد ) ّي ِعـرْ مَ (أمـا المشـتقات مـن الیـائي فهـي ). مـدعوّ
، ّي، منســــّي عنــــمبغــــّي، مجــــزّي، مخشــــّي، مرضــــّي، م(مــــرتین، وجــــاء مــــرة واحــــدة كــــل مــــن 

ِفّي  نْ   )٢().مَ
أمـــا  الـــواوي تـــدغم فـــي واو مفعـــول، المنقـــوصوكمـــا مـــرّ ســـابقًا فـــإن واو الفعـــل فـــي   

 الفعــلیــاء  فــيإلــى یــاء ویكســر مــا قبلهــا وتــدغم  معــه تنقلــب واو مفعــولالیــائي ف المنقــوص
إلــى الكســرة ) الـواو(نتقــال مـن الضــمة الطویلــة للمناســبة فــي االصـوات، ولصــعوبة االوذلـك 

بســبب كـون األولــى حركــة خلفیـة واألخــرى حركــة أمامیـة، وال یمكــن تحقیــق  )الیــاء(الطویلـة 
  )٣(.الحركتین في سرعة الكالم االعتیادیة إذا تجاورتا

                                         
  من هذه الرسالة        تراجع ص  )١(
  من هذه الرسالة        تراجع ص  )٢(
  من هذه الرسالة        تنظر ص  )٣(



 ٥١  

غ : یاً ثان      اسم المفعول من الفعل الثالثي المزیدصیَ

غ  -١   اسم المفعول من الفعل الثالثي المزید بحرف واحدصیَ
ل( اسم المفعول صیغة): أ( ْفعَ ل(من  ةالمشتق )مُ ْفعَ ُ   )ی

مــرة، وكــان أكثرهــا ســتًا وســتین ورد اســم المفعــول مشــتقًا مــن هــذا النــوع مــن األفعــال   
ْحَكم(ورودًا االسم  َسل( د ثماني مرات، ثم االسمور ) مُ رْ ف(رات، ثم جاء سبع م) مُ تْرَ ورد ) مُ

ــل( ثــم جــاء ثــالث مــرات كــل مــن خمــس مــرات،  مَ هْ م، مُ ــرَ بْ وتــوزع البــاقي بــین وروده مــرة ) مُ
  )١(.واحدة أو مرتین

فاَعل( اسم المفعول صیغة): ب( فاَعل(من  ةالمشتق ) مُ ُ   )ی
حاَســب، (مــرات، وهــي  عشــراألفعــال  ورد اســم المفعــول مشــتقًا مــن هــذا النــوع مــن   مُ

ضاَعف عاَهد، مُ عاَجـل، (ورد كل منها مرتین، وجاء مرة واحدة كل مـن ) مُ بـایَن، مُ ك، مُ بـارَ مُ
كافَأ   )٢().، مُ
وممـــا تستحســــن اإلشــــارة إلیــــه أن األســــماء المؤنثــــة مــــن هــــذه الصــــیغة تتشــــابه مــــع   

  .المصدر من هذا الفعل ویمكن التفریق بینهما من السیاق
عاَهــَدة(وقـد ورد مــن ذلــك فــي الــنهج اســمان همــا    َكــة، مُ بارَ أننــا ذكرناهمــا بعلمــًا  –) مُ

قبــل قلیــل فــي ســیاق اإلحصــاء بصــیغة المــذكر وهــذا هــو مــا جرینــا علیــه فــي ذلــك بتغلیــب 
إذ  – شتقاقفعة في التمییز بینهما في باب االصیغة المذكر على المؤنث إذ لیس هناك من

ك، عاَهــــد(إن المصــــدر مــــن فعلیهمــــا  ــــى ) بــــارَ عاَهــــَدة(یــــأتي أیضــــًا عل َكــــة، مُ بارَ وبــــإیراد ) مُ
  :ن المصدرتبین لنا كیف ینماز اسم المفعول مجملتیهما في النهج ی

  )٣(.. .…مباركَةاللهم سقْياً منك محيِية مروِيةً، تامةً عامةً، طَيبةً  -١

ــنهم كـــ     -٢ ــلَ مـ ــي أَن الرجـ ــد بلَغَنـ ــرأَة املُســـلمة،    ولَقَـ ــى املَـ ــدخلُ علـ ان يـ
                                         

  من هذه الرسالة        تراجع ص  )١(
  من هذه الرسالة        تراجع ص  )٢(
  ١١٥/ ، خ١٧٢نهج البالغة ص  )٣(



 ٥٢  

  )١(.. .…، فَينتَزِع حجلَها وقُلْبها وقَالئدها ورعثَهااملُعاهدةواألُخرى 
كــــة(فـــــ بارَ عاَهــــدة(و )٢(هنــــا اســــم مفعــــول أي التــــي بوركــــت) مُ ذات العهــــد وهــــي ") المُ

  .)٣(" الذمیة

عَّل( اسم المفعول صیغة): جـ( َف عَّل(من  ةقالمشت) مُ َف ُ   )ی
ًا مــن هــذا النــوع مــن األفعــال    وســبعین مــرة، كــان فــي  تســعاً ورد اســم المفعــول مشــتقّ

م(مقدمتها االسم  َحرَّ ـذَّب(وجـاء ثـالث مـرات  ورد أربع مـرات،) مُ عَ وجـاء مـرتین كـل مـن  ،)مُ
ـق، ( لَّ عَ ـل، مُ طَّ عَ هَّـر، مُ َط َصـرَّف، مُ َشـبَّه، مُ َسـهَّد، مُ ر، مُ َسـخَّ ـل، مُ جَّ ؤَ ـر،مُ مَّ عَ ـرَّب، مُ قَ ــع مُ سَّ وَ ) مُ

   )٤(.مرةً  وجاء الباقي مرةً 

  اسم المفعول من الفعل الثالثي المزید بحرفین صیغة -٢

تَفاَعل( اسم المفعول صیغة ):أ( تَفاَعل(من  ةالمشتق ) مُ ُ   )ی
نافَس(لم یرد من اسم المفعول هذا في نهج البالغة إال اثنان هما    تَ ك، ومُ تَدارَ   )٥().مُ

ل( اسم المفعول یغةص ):ب( ْفتَعَ ل(من  ةالمشتق ) مُ ْفتَعَ ُ   )ی
( وأربعین مرة، كـان أكثرهـا ورودًا  سبعاً ورد اسم المفعول من هذا النوع من األفعال   
لــى تَ بْ رّ (ورد ســتَّ مــرات، ثـــم ) مُ ْضــَط ن، مُ َ تَه ــرْ ـــَدع، (ورد كــل منهمـــا أربــع مــرات، ثــم ) مُ تَ بْ مُ

ر بَ ْعتَ م، مُ َ تَّه   )٦(.ث مرات، وتوزع الباقي بین وروده مرة أو مرتینجاء كل منها ثال) مُ
ذا الحظنا اسم المفعول    رّ (وإ ْضَط ْضتَرّ (وجدنا أنه في األصل ) مُ إال إن التاء قـد ) مُ

وقـــد ورد مـــن األســـماء علـــى هـــذه الشـــاكلة ضـــمن هـــذه  .قلبــت طـــاء بســـبب قـــانون المماثلـــة

                                         
  ٢٧/ ، خ٦٩نهج البالغة ص  )١(
  ٢٦٦/  ٧) ابن ابي الحدید(شرح نهج البالغة  )٢(
  ٧٨/ ٢) ابن أبي الحدید(شرح نهج البالغة  )٣(
  من هذه الرسالة        تراجع ص  )٤(
  )٢٧٥/ ، ح٥٢٤ص (، )١٣/ ، ط٥٥ص (نهج البالغة : ینظر )٥(
  من هذه الرسالة        تراجع ص  )٦(



 ٥٣  

ــب(الصــیغة  َل طَّ د، مُ َ ه ْضــَط فى، مُ ْصــَط ْزَدَجــر، مُ  مزتجــر،(میعــًا علــى الترتیــب صــلها جوأ )مُ
  ).مصتفى، مضتهد، مطتلب

ل( اسم المفعول صیغة): جـ( عَ ْنَف ل(من  ةالمشتق ) مُ عَ ْنَف ُ   )ی
قاد(لم یرد من اسم المفعول هذا في نهج البالغة إال اثنان هما  نْ ع، مُ قََط نْ   )١().مُ

قاد(واسم المفعول  نْ ییـز بینهمـا عـن طریـق یتشابه في صیغته مع اسم الفاعل ویكـون التم) مُ
فأصبح بعد اصطخابِ أمواجِـه، سـاجياً مقْهـوراً، ويف    ): (ع(السیاق، فإذا ما استعرضنا قوله 

نقیـاد وقـد جـاء یـدل علـى معنـى المفعولیـة واال) داً منقـا(وجـدنا أن  )٢()أسـرياً  منقاداًحكَمة الذُّلِّ 
  ).مقهور، أسیر(ول في سیاق البناء للمجهول أسماء المفع أیضاً  معه

عَّل( اسم المفعول صیغة): د( تََف عَّلُ (من  ةالمشتق ) مُ تََف ُ   )ی
قَّع(ورد اسم المفعول على هذه الصیغة خمس مرات هي    تَوَ جاء ثالث مرات، ثـم ) مُ

نَسَّم( تَ فَّق، مُ َل تَ   .جاءا مرة مرة) مُ

ل( اسم المفعول صیغة -٣ ْستَْفعَ   ة أحرفمن الفعل الثالثي المزید بثالث )مُ
ل(لـــم یـــرد هـــذا النـــوع مـــن اســـم المفعـــول إال مـــن صـــیغة    ْفعَ ْســـتَ ُ  ثمـــاني، وقـــد جـــاء )ی

ه( وعشــرین مــرة، كــان أكثرهــا ورودًا  ْســتَْكرَ ْستَْضــعَف، مُ ج، مُ ْســتَْدرَ جــاء كــل منهــا ثــالث ) مُ
ْستَْحفَظ، (مرات، ثم  ْستَْصَحب،مُ ف، مُ ْستَْخَل ْستَعان، مُ فاد مُ ْستَ ن، وجـاء ورد كل منها مرتی) مُ

   )٣(.الباقي على مرة مرة

عَّل( اسم المفعول صیغة: ثالثاً  َف      من الفعل الرباعي المجرد )مُ
ف(ج البالغــة إال اســم واحــد هــو لــم یــرد مــن اســم المفعــول هــذا فــي نهــ   َزْخــرَ مــن ) مُ

  )٤().َف ُزْخرِ (الفعل الرباعي المجرد 

                                         
  )٩١/ ، ط١٣٢ص (، )١٧٦/ ، ط٢٥٣ص (نهج البالغة : ینظر )١(

  )٩١/ ، ط١٣٢ص (نهج البالغة : ینظر (٢) 
  من هذه الرسالة        تراجع ص  )٣(
  )١٢٨/، ط١٨٥ص (نهج البالغة : ینظر )٤(



 ٥٤  

عَّل(اسم المفعول  صیغة: رابعاً  َف    من الملحق بالفعل الرباعي المجرد) مُ
َذب(لم یرد من اسم المفعول هذا في نهج البالغة إال اسم واحد هو    َذبْ مـن الفعـل ) مُ

َذب(الملحق بالرباعي المجرد    )١().َذبْ
وفــي ختــام ذكــر الصــیغ القیاســیة الســم المفعــول نــورد جــدوًال إحصــائیًا یلخــص ورود   

  .ع الكلي السماء المفعول الواردة في نهج البالغةكل صیغة ونسبتها المئویة إلى المجمو 
  

  

                                         
  )٤٤/ ، ر٤١٦ص (نهج البالغة : ینظر )١(



 ٥٥  

  

  

  

  

  

  

جدول صیغ 
أسماء المفعول 
القیاسیة الواردة 

نهج (في 
  )البالغة

نسبتها إلى 
المجموع 

  الكلي

عدد ورود 
  الصیغة

اسم  صیغ
  األنواع الفرعیة  المفعول

نوع الفعل 
المشتقِّ منه 
  اسم المفعول

ول  ٢٧٧  %٤٠.٥٦ ْفعُ   السالم  مَ

ح 
صحی

ال
  

جرّ 
الم

ي 
الث

الث
  د

ول  ٥٥  %٨.٠٥ ْفعُ   المضعَّف  مَ
ولمَ   ٢٦  %٣.٨١   األول  ْفعُ

وز
هم

الم
  

ول  ٥  %٠.٧٣ ْفعُ   الوسط  مَ
ول  ٣  %٠.٤٤ ْفعُ   اآلخر  مَ
ول  ٢٢  %٣.٢٢ ْفعُ   المثال  مَ

عتلّ 
الم

  
فُول  ٢١  %٣.٠٧ ل أو مَ فُعْ   الواوّي   مَ

وف
ألج

ا
ِفیل  ١٠  %١.٤٦   ل أو مَ ِفعْ   الیائّي   مَ

ول  ١٢  %١.٧٦ ْفعُ   الواوّي   مَ

ص
نقو

الم
ول  ١١  %١.٦١   ْفعُ   ائّي الی  مَ

ل  ٦٦  %٩.٦٦ ْفعَ   مُ
  المزید بحرف واحد

ا
زید

الم
ي 

الث
لث

  

فاَعل  ١٠  %١.٤٦   مُ
فَعَّل  ٧٩  %١١.٥٧   مُ
ل  ٤٧  %٦.٨٨ ْفتَعَ   مُ

  المزید بحرفین
ل  ٢  %٠.٢٩ فَعَ نْ   مُ
فَعَّل  ٥  %٠.٧٣ تَ   مُ
فاَعل  ٢  %٠.٢٩ تَ   مُ
ل  ٢٨  %٤.١ ْفعَ ْستَ   المزید بثالثة أحرف  مُ
لَ   ١  %٠.١٥ فَعْ   دالرباعي المجرّ     لمُ

ل  ١  %٠.١٥ َل فَعْ الملحق بالرباعي     مُ
  دالمجرّ 

  المجموع    صیغة ٢٠  ٦٨٣  %١٠٠



 ٥٦  

  في نهج البالغة ینالصیغ غیر القیاسیة ألسماء المفعول
ر مـن صـیغها الشـدة أوالمبالغـة في كثی ویستفاد، )١(وقد تسمى أیضًا بالصیغ البدیلة 

وقـد وردت فــي نهـج البالغـة بكثــرة، وقـد نجـد الصـیغة نفســها فـي مكـان تــدل . فـي المفعولیـة
على المفعولیة ونجدها في مكان آخر تدل على الفاعلیة أو نجدها قـد انتقلـت إلـى اإلسـمیة 

  :ویمكن تبیین هذه الصیغ البدیلة بما یأتي. المحضة

  )َفِعیل(صیغة  -١
ت هــذه الصــیغة هــي األكثــر ورودًا مــن بــین الصــیغ البدیلــة الســم المفعــول، وقــد كانــ  

  : یأتي في ماوردت لها مفردات كثیرة نجملها 
ْفتُوقٌ  )٢() فَتيقاهلَواء من تَحتها ): (ع(كما في قول اإلمام ) فَتِیق(لفظة    أي مَ

ْدفُوقٌ  )٣() يقدفواملاء من فَوقها ): (ع(كما في قوله ) َدِفیق(ولفظة    أي مَ

ِعیث(ولفظة  بعیثـك  " )٤()بـاحلَق  وبعيثُـك ..... فَهو أَمينك املَأْمون، ): (ع(كما في قوله ) بَ
   )٥(".مبعوثك، فهو فعیل بمعنى مفعول كجریح وطریح: بالحق، أي

ـــــــــِدیع)٧(، َأِمـــــــــین)٦(َأِســـــــــیر(األلفـــــــــاظ علـــــــــى هـــــــــذه الصـــــــــیغة ووردت أیضـــــــــَا      ،)٨(، بَ

                                         
  ٦٠المبني للمجهول في التعبیر القرآني  )١(
  ١٥الهامش  ٥٦٣وینظر ص ) ١/، ط٤٠ص (نهج البالغة  )٢(
  ١٦الهامش  ٥٦٣وینظر ص ) ١/، ط٤٠ص (نهج البالغة  )٣(
  )١٣٢/، ط١٩٠ص (،)١٠٦/، ط١٥٣ص (، وتنظر الصفحات )٧٢/، ط١٠١ص (نهج البالغة  )٤(
  ٦٦٦هامش ال ٥٨٦المصدر السابق نفسه ص )٥(
، ٥٠٦ص (، )١٤٢/، ط١٩٨ص (، )١٠٩/، ط١٦٢ص (، )٩١/، ط١٣٢ص (نهج البالغة  )٦(

  )٢١١/ح
، ٣٨١ص (، )١٨٥/، ط٢٦٩ص (، )١٧٦/، ط٢٥٤ص (، )١٧٣/، ط٢٤٧ص (نهج البالغة  )٧(
  ٢× ) ٢٥/ر
  )٢١١/، ط٣٢٨ص (، )٩١/، ط١٢٨ص (نهج البالغة  )٨(



 ٥٧  

غِ   یس)٢(، َجِریح)١(یضبَ یـب)٣(، َحِب یـب)٨(، َحِمیـد)٧(، َحِسـیر)٦(، َحِصـید)٥(، َحـِریم)٤(، َحِب ِب ، )٩(، رَ
ِجیــــع ِضــــّي )١٠(رَ ِقــــیم)١١(، رَ ِهــــین)١٢(، رَ ، )١٧(، َصــــنِیع)١٦(، َصــــِفّي )١٥(، َصــــِریع)١٤(، َزِهیــــد)١٣(، رَ

ــــــــــــــــــــد ِری ــــــــــــــــــــق)١٩(َط ی لِ ــــــــــــــــــــین)٢٠(، َط نِ ــــــــــــــــــــل)٢١(، َظ ی   ،)٢٤(، َغِریــــــــــــــــــــر)٢٣(، َغــــــــــــــــــــِذّي )٢٢(، َعلِ

                                         
  )٣٢٥/، ح٥٣٢ص (، ٢× ) ٢٦٨/، ح٥٢٢ص (نهج البالغة   )١(
  )١٤/، ر٣٧٣ص (نهج البالغة   )٢(
  )١٧٢/، ط٢٤٧ص (نهج البالغة  )٣(
  )٣٢٥/، ح٥٣٢ص (، ٢× ) ٢٦٨/، ح٥٢٢ص (نهج البالغة   )٤(
  )٥٣/، ر٤٤٢ص (، )١٥٢/، ط٢١٠ص (نهج البالغة  )٥(
  )١٠٨/، ط١٥٧ص (نهج البالغة  )٦(
  )١٦٠/، ط٢٢٥ص (نهج البالغة  )٧(
  )٣١/، ح٤٧٣ص (، )١١٥/، ط١٧٢ص (، )٨٣/ط ،١١٢ص (نهج البالغة  )٨(
  )٢٢١/، ط٣٤٠ص (نهج البالغة   )٩(
  )٨٣/، ط١١٣ص (نهج البالغة  )١٠(
  )١٨٥/، ط٢٦٩ص (نهج البالغة   )١١(
  )١/، ط٤١ص (نهج البالغة  )١٢(
  )٨٣/، ط١١١ص (نهج البالغة  )١٣(
  )١١٣/، ط١٦٨ص (نهج البالغة  )١٤(
  ) ٣١/، ر٣٩١ص (، )١٩٤/، ط٣٠٧ص (نهج البالغة  )١٥(
  )١٨٥/، ط٢٦٩ص (نهج البالغة  )١٦(
  )١١٣/، ط١٦٨ص (نهج البالغة  )١٧(
ر(وهو بمعنى ) ٩٠/، ط١٢٣ص (نهج البالغة  )١٨( ْضمَ ْضِمر(من الفعل الرباعي ) المُ ) َأ◌ُ

  )٢١٣/، ط٣٣٠ص ( ،)١٠٨/، ط١٥٥ص (وینظر
  )٣١/، ر٤٠٠ص (نهج البالغة   )١٩(
  )١٧/، ر٣٧٥ ص(، )٢٣٤/، ط٣٥٥ص (نهج البالغة   )٢٠(
  )٤٢/، ر٤١٤ص (، )٣١/، ر٤٠٣ص (نهج البالغة   )٢١(
  )٢٢٩/، ط٣٥١ص (نهج البالغة   )٢٢(
  )٢٢١/، ط٣٤٠ص (نهج البالغة   )٢٣(
  )٨٣/، ط١١٣ص (نهج البالغة  )٢٤(



 ٥٨  

ـــل)٢(، فَِطـــیم)١(َغِصـــیب  ی ـــیم)٤(، َكِســـیر)٣(، قَتِ ِعـــین)٥(، َكلِ ِجیـــب)٦(، َل یـــق)٨(، َهِشـــیم)٧(، نَ ِث ، )٩(، وَ
صّي    .))١٠( وَ

ة(صیغة  -٢   )َفِعیَل
ــــى هــــذه الصــــیغة بمعنــــى    ْفعــــول(ورَدْت ألفــــاظ كثیــــرة عل : یــــأتي فــــي مــــانجملهــــا ) مَ

ــــة( نَ ة ،)١١(َأِمیْ رَ ــــة، )١٢(َحِســــیْ ة ،)١٣(َخِفیَّ ــــرَ ــــة ،)١٤(َذِخیْ مَ ــــة ،)١٥(َذِمیْ ِمیَّ ــــة ،)١٦(رَ نَ ِهیْ ة ،)١٧(رَ رَ   ،)١٨(َســــِریْ
  
  
  

                                         
  )٢٤٠/، ح٥١٠ص (نهج البالغة   )١(
  )١٩٢/، ط٣٠٠ص (نهج البالغة   )٢(
  )١٥٢/ط، ٢١١ص (، )١٢٨/، ط١٨٦ص (نهج البالغة  )٣(
  )١٠٤/، ط١٥٠ص (نهج البالغة  )٤(
  )١٦٠/، ط٢٢٦ص (نهج البالغة  )٥(
  )١٣٥/، ط١٩٣ص (نهج البالغة  )٦(
  )١٩٨/، ط٣١٢ص (، )١٥٢/، ط٢١٠ص (، )١٣٢/، ط١٩٠ص (نهج البالغة  )٧(
  )١٤٤/، ط٢٠١ص (نهج البالغة  )٨(
، ٤٩٦ص ( ،)٦٩/، ر٤٥٩ص (، )١٩٨/، ط٣١٦ص (، )١٩٠/، ط٢٨١ص (نهج البالغة  )٩(
  )١٤٧/ر
  )٢٥٤/، ح٥١٢ص (نهج البالغة   )١٠(
  )١٨٩/، ط٢٨٠ص (نهج البالغة  )١١(
  )١٨٧/، ط٢٧٥ص (نهج البالغة  )١٢(
  )١٣٢/، ط١٩٠ص (نهج البالغة  )١٣(
  )٩١/، ط١٣١ص (، )٨٣/، ط١١٠ص (نهج البالغة  )١٤(
  )٣٢/، ط٧٦ص (نهج البالغة  )١٥(
  )٣١/، ر٣٩١ص (، )٢٨/، ر٣٨٦ص (نهج البالغة  )١٦(
  )٣١/، ر٣٩١ص (، )٨٣/، ط١١٢ص (، )١٦/، ط٥٧ص (نهج البالغة  )١٧(
  )١٣٢/، ط١٩٠ص (، )٨٣/، ط١١٠ص (نهج البالغة  )١٨(



 ٥٩  

  
ــة ،)١(َصــِفیَّة قَ یْ ــَزة ،)٢(َعتِ َســة ،)٣(َغِریْ َضــة ،)٤(فَِریْ َحــة ،)٥(فَِریْ ــة ،)٦(قَِریْ نَ ة ،)٧(قَِریْ رَ ِطیَّــة ،)٨(َكِســیْ  ،)٩(مَ
قَة یْ ِث    )١٠(وَ

ل(صیغة  -٣   )َفعْ
بمعنــى المخلــوق أو المخلــوقین، ) َخْلــق(ممــا ورد فــي الــنهج مــن هــذه الصــیغة لفظــة   

على محمـد  . …اجعلْ شرائف صلَواتك ): (ع(وكان ورودها كثیرًا جّدًا  منها قول اإلمـام 
وكـان  - )َخْلق(أي كلمة  –، وأیضًا وردت )١١( )الْخَلْقورسولك إىل .. …عبدكَ ورسولك 

ــقَ (المقصــود منهــا مصــدر الفعــل  ــه ، مــن ذ)َخَل ــإِنِّي ): (ع(لــك علــى ســبیل المثــال قول فَ
  .أي ابتدأ بعملیة خلقكم )١٢()كُمخلْقَأُوصيكُم بِتَقْوى اِ الذي ابتَدأَ 

ــب(وممـا ورد علــى هــذه الصـیغة أیضــًا لفظــة  هْ بمعنـى المنهــوب، وقــد وردت هــذه ) نَ

                                         
  )٢٠٢/، ط٣١٩ص (نهج البالغة  )١(
  )٢٤/، ر٣٨٠ص (نهج البالغة  )٢(
  )٩١/، ط١٢٧ص (نهج البالغة  )٣(
  )١٤/، ط٥٦ص (نهج البالغة  )٤(
  )١٢٢/، ط١٧٩ص (، )١١٠/، ط١٦٣ص (نهج البالغة  )٥(
  )٩١/، ط١٢٧ص (نهج البالغة  )٦(
  )٨٣/، ط١١٢ص (نهج البالغة  )٧(
  )٤١/، ر٤١٣ص (نهج البالغة  )٨(
  )٣١/، ر٤٠٣ص (نهج البالغة  )٩(
  )٥/، ر٣٦٦ص (، )٢٧/، ط٦٩ص (نهج البالغة  )١٠(
، ٤٠ص (، وینظـــــر أیضـــــًا علـــــى ســـــبیل المثــــــال )٧٢/، ط١٠١ص (نهـــــج البالغـــــة  )١١(

، )١/، ط٤٥ص (، )١/، ط٤٤ص (، ٢×)١/، ط٤٣ص (، )١/، ط٤٠ص ( ،٢×)١/ط
  ، وغیرها كثیر جّدًا ال فائدة من ذكرها٥×)٩١/، ط١٢٦ص (، ٣×)٩٠/، ط١٢٣ص (
  )١٩٨/، ط٢١٢ص (نهج البالغة  )١٢(
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ریة مــن اللفظــة فــي نهــج البالغــة ثــالث مــرات خلــص معناهــا فــي واحــدة إلــى معنــى المصــد
ـــَب (الفعـــل  َ ه ــلَبٍ،  ): (ع(وهـــو قولـــه ) نَ ــربٍ وسـ ــبٍدار حـ ــبٍ ونَهـ ، أمـــا فـــي الـــورودیِن )١()وعطَـ

): ع(وهمـا قولــه ) مفعـول(اآلخـرین فقـد جـاءت علـى مــا قـد تقـّدم مـن كونهـا بمعنــى منهـوب 
تُبـــادره  بونَهـــ…… إِنَّمـــا املَــرء يف الـــدنْيا غَــرض   ): (ع(وقولــه  )٢()أَرى تُراثــي نَهبـــاً (

ب٣()املَصائ(  

  )ِفعال(صیغة  -٤
، ووردت فـي الـنهج علـى أكثـر )ِكتاب(مما ورد من األلفاظ على هذه الصیغة لفظة   

ـْدرًا ): (ع(من معنى، فمنها ما كان بمعنـى مكتـوب وهـو مطلوبنـا كقولـه  ـَل لُكـلِّ شـيٍء قَ وَجعَ
ــلٍ .. … ــلِّ أَج كلتابــاًوــ): (ع(أو قولــه  )٤()ك ــغَ حتَّ ــه،  الكتــابى إِذا بلَ ، ومنهــا مــا )٥().…أَجلَ

كان بمعنى الكتاب الورقي المكتوب فیه وهذا یتضمن معنى المفعولیـة أي المكتـوب إال أنـه 
، )٦()علـى هـذه النسـخَة    كتابـاً لَكَتَبـت هلـا   ): (ع(قد صار إلى االسمیة أقـرب كمـا فـي قولـه 

یم المنـزل وهـو أكثـر مـا كـان فـي الـنهج، وهـذا المعنـى ومنها ما  كان بمعنى كتـاب اهللا الكـر 
  .لیس ضمن موضوعنا

بـاس( ومما ورد من األلفاظ على هذه الصیغة أیضًا لفظـة    بمعنـى الملبـوس، وقـد ) لِ
ـواِب الَجنَّـِة ): (ع(ورد في الـنهج سـتَّ مـرات، منهـا قولـه  وهـوَ .. …فـإنَّ الجهـاَد بـاٌب ِمـْن َأبْ

                                         
  )١٩١/، ط٢٨٥ص (نهج البالغة  )١(
  )٣/ط، ٤٨ص (نهج البالغة  )٢(
  )١٩١/ر، ٥٠٣ص (نهج البالغة  )٣(
  ١٠/١١٥) البن أبي الحدید(، ینظر شرح نهج البالغة )١٨٣/، ط٢٦٥ص(بالغة نهج ال )٤(
  )٣٠١/، ح٥٢٨ص (، وینظر أیضًا ) ١٠٩/، ط١٦١ص(نهج البالغة  )٥(
  وغیرها)٨/ر، ٣٦٨ص ( ،٢×)٣/ر، ٣٦٤ص (وینظر أیضاً  )٣/ر، ٣٦٥ص (نهج البالغة  )٦(
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باُس التَّْقوى   .)١()لِ
مما تجدر اإلشارة إلیه أنَّ بعضهم قـد عـدَّ هـذه الصـیغة مـن صـیغ اسـم اآللـة، قـال و   

  .)٢( "وجاء الِفعال أیضًا لآللة، كالِخیاط والنِظام"الرضي في شرحه للشافیة 

  )َفعول(صیغة  -٥
ُســول(ممــا ورد لهــذه الصــیغة فــي نهــج البالغــة لفظــة  َســل كقولــه ) رَ رْ ): ع(بمعنــى مُ

)ــث عب َا ــوالً إِن ســاطقٍ  ر ــابٍ ن ــاً بِكت ُســَل اهللا ســبحانه )٣()هادي ، وقــد جــاءت بكثــرة قاصــدة رُ
  ).ص(وتعالى وباألخصِّ الرسول محمد 

ْجـزور وجـاء ) َجـُزور(وكذلك مما ورد على هذه الصیغة مـن األلفـاظ لفظـة  بمعنـى مَ
  .)٤()جزورٍرِ لَو يرونَين مقاماً واحداً، ولو قَدر جز): (ع(مرة واحدة وهو قوله 

ل(صیغة  -٦   )َفعَ
ــل(ممــا ورد مــن األلفــاظ علــى هــذه الصــیغة لفظــة  ــل، وقــد جــاءت ) َهمَ مَ هْ بمعنــى مُ

تین منهمــا قولــه  ــوهم  ): (ع(مــرَّ ــم  يتْرك ــالإِذْ لَ مومــن األلفــاظ الــواردة علــى هــذه الصــیغة . )٥()ه
ب(لفظة  تیِن مرة بمعنى المسـلوب )َسَل رَّ ) ع(وهـو مقصـودنا وذلـك قولـه ، وردت في النهج مَ

ُب هنـا بمعنـى المسـلوب  )٦()سلَبهمأَهلُها قوم شديد كَلَبهم، قَليلٌ : (واصفًا بعض الِفتَن وهـو "فالَسَل

                                         
ص ) (١٥٨/، ط٢٢٤ص ) (٣٢/، ط٧٥ص (، وینظر أیضاً )٢٧/ط، ٦٩ص (نهج البالغة  )١(

  )١٩٢/، ط٢٩٧ص ) (١٩٢/، ط٢٨٦ص ) (١٦٥/، ط٢٣٨
  ١٣٩األبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس : ، وینظر١/١٨٨شرح الشافیة  )٢(
، ٦١ص ) (٢/، ط٤٦ص ) (١/، ط٤٤ص (وینظر أیضًا ) ١٦٩/، ط٢٤٣ص (نهج البالغة  )٣(

  وغیرها كثیر جّدا ) ٣٧/، ط٨١ص ) (٣٥/، ط٧٩ص ) (١٨/ط
  )٩٣/، ط١٣٨ص (نهج البالغة  )٤(
  )١٩٥/، ط٣٠٩ص (وأما الموضع الثاني لورودها فهو في ) ١/، ط٤٤ص (نهج البالغة  )٥(
  )١٠٢/، ط١٤٨ص (نهج البالغة  )٦(
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وأما المرة الثانیة لورودها فكانـت . )١("ما یأخذه القاتل من ثیاب المقتول وسالحه في الحرب
ب وهـو قولـه  ولهـذا الفعـل . )٢()، ونَهـبٍ وسـلَبٍ دار حـربٍ  : (اكـرًا الـدنیاذ) ع(مصدرًا للفعـل َسـَل

ل(وروٌد آخرُ لمصدره ولكن على زنة    )٣().فَعْ

ل(صیغة  -٧   )ُفعْ
ْعــم(ممــا ورد مــن األلفــاظ علــى هــذه الصــیغة لفظــة    بمعنــى مطعــوم، جــاءت مــرة ) ُط

ــاه بطمر   ): (ع(واحــدة فــي قولــه  ــن دني ــى م ــد اكْتَف ــامكُم قَ ــن  وإِن إم وم ،ــه ــهي مطُع 
ــيه ْكــر(وكــذلك مــن األلفــاظ التــي جــاءت علــى هــذه الصــیغة لفظــة . )٤()بقُرص ُ وردت مــرة ) ن

، ومـن األلفـاظ التـي عـّدها )٥()من هـدايتك  بنكْرٍفَلَيس ذلك ): (ع(واحدة وذلك قول اإلمـام 
ـــز(حاملـــة لمعنـــى المفعولیــة جـــاءت   )٦(بعضــهم ل)٧(ُخبْ ه)٩(، ُســـْحت)٨(، ُســؤْ بمعنـــى ) )١٠(، ُكـــرْ

ن كان بعضها أقرب إلى اإلسمیة وخاصة خبز  المخبوز والمسؤول والمسحوت والمكروه، وإ
  .وسحت، وقد ورد كلٌّ منها مرة واحدة

  

ة(صیغة  -٨ َل   )ُفعْ
                                         

   ١٣٦١الهامش  ٦١١ البالغةنهج  )١(
  )١٩١/، ط٢٨٥ص (نهج البالغة  )٢(
  )١٩٥/، ط٣٠٩ص (نهج البالغة  )٣(
  )٤٥/، ر٤١٧ص (نهج البالغة  )٤(
  )٢٢٧/، ط٣٥٠ص (نهج البالغة  )٥(
  ٧٢-٧١المبني للمجهول في التعبیر القرآني : ینظر )٦(
  )١٦٠/، ط٢٢٦ص (نهج البالغة  )٧(
  )٢٢٧/، ط٣٠٥ص (نهج البالغة  )٨(
  )٤١٧/، ح٥٥٠ص (نهج البالغة  )٩(
  )١٧٦/، ط٢٥١ص (نهج البالغة  )١٠(
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ــة(ممــا ورد مــن األلفــاظ علــى هــذه الصــیغة لفظــة    بمعنــى المأكولــة، وردت مــرة ) ُأْكَل
ــأنْتُ): (ع(واحــدة وذلــك قولــه  ــةٌ لآكــلٍ فَ ــلٍ، وأُكْلَ ــرض لنابِ ــة(، وكــذلك لفظــة )١()م غَ ْقمَ جــاءت مــرة ) ُل

ــ ولُقْمــةٌهــذا مــاء آجِــن، ): (ع(واحـدة بمعنــى الملقومـة وهــي قـول اإلمــام  ، )٢()ص بِهــا آكلُهــايغَ
ــة(وممــا ورد أیضــًا لفظــة  ْعمَ وردت ) ُعْقــَدة(بمعنــى المطعومــة، ولفظــة  )٣(جــاءت مــرتین) ُط

  )٤(.بمعنى المعقودة سبع مرات

لة(صیغة  -٩   )ِفعْ
ة(مما ورد على هذه الصیغة لفظة    َل بیت  علىجاءت مرة واحدة في أثناء كالمه ) ِقبْ

، وقـد )٥()وفَـرض علَـيكُم حـج بيتـه الْحـرامِ، الَّـذي جعلَـه قبلَـةً للْأنـامِ         ): (ع(اهللا الحرام وهـي قولـه 
فـي موضـع آخــر فـي الـنهج ولكــن لـیس علـى معنــى المفعولیـة بــل وردْت لفظـة القبلـة أیضــًا 

  .)٦()وقَد فُتح باب الْحربِ بينكُم وبين أَهلِ القبلَة): (ع(علمًا للكعبة المشرفة وهو قوله 
ــة(وممــا ورد علــى هــذه الصــیغة لفظــة    ، وجــاءت فــي الــنهج )٧(بمعنــى المطلــوب) ِطْلبَ

  .)٨()لَم ينفَع أَحدهم إِشفاقُك، ولَم تُسعف فيه بِطلْبتك( ):ع(خمس مرات، منها قوله 

ة(صیغة  -١٠   )َفِعَل
                                         

  )١٤/، ط٥٦ص (نهج البالغة  )١(
  )٥/، ط٥٢ ص(نهج البالغة  )٢(
  )٥/، ر٣٦٦ص (، )١٨٢/، ط٢٦٢ص (نهج البالغة  )٣(
، ٤٢٩ص (، )١٨/، ر٣٧٥ص (، ٢×)١٢١/، ط١٧٨ص (، )١٢١/، ط١٧٧ص (نهج البالغة  )٤(
  )٥٣/، ر٤٤٢ص (، )٥٣/، ر٤٤١ص (، )٥٣/ر
  )١/، ط٤٥ص (نهج البالغة  )٥(
  )١٧٣/، ط٢٤٨ص (نهج البالغة  )٦(
  ٤٦٠٩الهامش  ٧١٦، وص ٣٧٩٨ الهامش ٦٨٩ینظر نهج البالغة ص  )٧(
ص (، )٢٢٧/، ط٣٥٠ص (وأما الموارد األربع الباقیة فهي ) ١٣١/، ح٤٩٣ص (نهج البالغة  )٨(

  )٢٧٣/، ح٥٢٣ص (، )٥٣/، ر٤٤٣ص (، )٣٧/، ر٤١٠



 ٦٤  

بـــة(ممــا ورد علــى هــذه الصــیغة لفظــة    لِ بمعنــى مطلــوب، وقــد وردت فــي الـــنهج ) َط
 )١()وشفيعاً لـدرك طَلبـتكُم  : (في أثناء حدیثه عن تقوى اهللا تعـالى) ع(خمس مرات منها قوله 

ة  "فـ  بَ لِ   .)٢(" المطلوب: -بفتح الطاء وكسر الالم  –الَط

ة(صیغة  -١١   )فاِعَل
والمقصـود منهـا ) وهـي صـیغة اسـم الفاعـل(على هذه الصـیغة ) ضالة(وردْت لفظة   

فَهِـي  ): (ع(اسم المفعول بمعنى المضلولة، وجاءت في الـنهج ثـالث مـرات، منهـا قولـه 
  .)٤()احلكْمةُ ضالَّةُ املُؤمنِ): (ع(، وقوله )٣()يطْلُبها عند نَفْسه ضالَّتُه اليت

  
  
  
  

                                         
، ٢١٣ص(، )١٣٧/، ط١٩٤ص (وأما الموارد األخرى فهي ) ١٩٨/، ط٣١٣ص (نهج البالغة  )١(

  )٥١/، ر٤٢٥ص(، )١٨٩/، ط٣١٢ص (، )١٥٣/ط
  ٢٧٩٥الهامش  ٦٥٩ینظر نهج البالغة  )٢(
  )١٨٢/، ط٢٦٣ص (نهج البالغة  )٣(
  )٦٤/، ر٤٥٥ص (، وأما المورد الثالث فهو في )٨٠/، ح٤٨١ص (نهج البالغة   )٤(



 
 

 
 

 



 ٦٦  

  اإلسناد في جملة البناء للمجهول

فــت الجملـــة    بـــاب " كثیــرة قدیمـــة وحدیثـــة، فقــد تطـــرق لهـــا ســیبویه فـــي  بتعریفـــاتُعرِّ
د والمســند إلیــه وهمــا مــا ال یغنــي واحــٌد منهمــا عــن اآلخــر، وال یجــد المــتكلم منــه بــّدا . المســن

فت به قدیمًا أی. )١" (.فمن ذلك االسم المبتدأ والمبني علیه األلفـاظ القائمـة "ضًا أنها ومما ُعرِّ
"  اللفـظ الـدالُّ علـى معنـى یحسـن السـكوت علیـه"أو أنها  )٢" (برؤوسها المستغنیة عن غیرها

، المفید بالوضع"، أو )٣( وحدة لغویـة أو تركیـب مفیـد "أو  )٤" (اللفظ المركب وجودًا أو تقدیرًا
الصورة اللفظیـة "نها بأفْت المحدثین فقد ُعرِّ  بعض أما عند. )٥" (فائدة یحسن السكوت علیها

الصــغرى للكــالم المفیــد فــي أیــة لغــة مــن اللغــات، وهــي المركــب الــذي یبــین المــتكلم بــه أن 
صورة ذهنیة كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه، ثم هي الوسیلة التي تنقل ما جال في ذهـن 

  .)٧" (عن معنىألفاظ مركبة تعبر عن فكرة وتفصح "، أو أنها )٦" (.المتكلم إلى ذهن السامع

ــُة تتــألف مــن ركنــین أساســیین همــا المســند إلیــه والمســند ومــن    والجملــة العربیــة التامَّ
فالمسنُد إلیـه هـو المتحـدَُّث عنـهُ أو المبنـيُّ علیـه أو . عالقة تربط بینهما هي عالقة اإلسناد

 ُ بنــى علیــه المســند إلیــه وی ُ ، والمســنُد هــو الــذي ی تَحــدَُّث بــِه المحكــوم علیــه وال یكــون إال اســمًا
، واإلســناد هــي النســبة بینهمــا : فقولنــا"  )٨(. عنــهُ أو هــو المحكــوم بــه ویكــون اســمًا أو فعــًال

المســـند : جملـــة تامـــة، تعبـــر عمـــا تـــمَّ فـــي الـــذهن مـــن صـــورة تامـــة قوامهـــا)) هـــب النســـیم((
 واإلســناد عملیــة. ثــم إســناد الهبــوب إلــى النســیم) هــبَّ (، والمســند، وهــو )النســیم(إلیــه،وهو 

                                         
  ١/٢٣كتاب سیبویه  )١(
  ١/٣٢الخصائص  )٢(
  ٣شرح ابن الناظم  )٣(
  ٤٥المقرب  )٤(
  ٥٧شرح المباحث المرضیة  )٥(
  ٣١في النحو العربي نقد وتوجیه  )٦(
  ١٢٣نحو التیسیر  )٧(
  ٤٨، وجواهر األدب  ١/١٤، ومعاني النحو  ٣١ینظر في النحو العربي نقد وتوجیه  )٨(



 ٦٧  

   )١" (.ذهنیة تعمل على ربط المسند بالمسند إلیه، كما عملت هنا على ربط الهبوب بالنسیم

ِجــَد )٢(هــذان همــا ركنــا الجملــة العربیــة وعمــدتها وال تــتم إال بهمــا ، ومــا عــداهما ممــا وُ
هــا الحــدَّ فیهــا فهــو فضــلة أو قیــد یمكــن االســتغناء عنــه وتبقــى الجملــة كاملــة مــن حیــث إفادتُ 

نــــه ال یمكــــن أالمعنــــى التــــامِّ أو المفیــــد فائــــدةً یحســــن الســــكوت علیهــــا، علمــــًا  األدنـــى مــــن 
االسـتغناء عـن هـذه الفضـلة أو هـذا القیـد فـي إفـادة المعنـى التـامِّ الكامـل المـراد بیانـه إذا مـا 

لـیس المقصـود بالفضـلة عنـد النحـاة أنهـا یجـوز االسـتغناء عنهــا " كـان هنـاك اقتضـاء لـه فــ 
فـإنَّ الفضـلة قـد . أنه لیس المقصود بها أنها یجوز حذفها متـى شـئنا كما. من حیث المعنى

ــا   :یتوقــف علیهــا معنــى الكــالم وذلــك نحــو قولــه تعــالى مهنيــا ب مو ضــأَر ــماء والْ ــا الس لَقْنــا خ مو
 ـبِني١٦:األنبیـاء – الع   وكقولـه تعـالى )العبـین(فإنـه ال یمكـن االسـتغناء عـن قولـه ،

ِشال تَمحاً  ورضِ مي الْأَر٣٧:اإلسراء –ف  ٣" ().مرحاً (فإنه ال یستغنى عن قوله(  

ْستشــف مــن بعــض مــا ورد عــن بعــض النحــاة  ُ خــروج الجملــة عــن هــذا  القــدماءوقــد ی
، كمــا فــي ذهــاب الخلیــل وســیبویه  اإلقتضــاء مــن وجــود المســند والمســند إلیــه لفظــًا أو تقــدیرًا

ال غـالمَ أفضـُل : ومـن قـال"التمني، جاء في كتاب سیبویه  التي تفید) أال(إلى أنه ال خبر لـ
منـك، لـم یقـل فـي أال غـالمَ أفضـَل منــك إال بالنصـب، ألنـه دخـل فیـه معنـى التمنـي وصــار 

ــِر كاســتغناء اللهــمَّ غالمــاً  ، أو ذهــاب األخفــش والكــوفیین إلــى أنــه ال )٤( "مســتغنیًا عــن الخب
جــاءت  الــذيالمنحــى العــام  فــيذا ال یــؤثر ، ولكــن هــ)٥()اإلنســان وعملــه(خبــر لنحــو قولنــا 

لالجملــة العربیــة مبنیَّــة علیــه، وكــذلك فــإنَّ الكثیــر مــن أ بمــا  مثــال هــذه الجمــل وغیرهــا قــد ُأوِّ
لــه النحــاة علــى ) یــا زیــدُ (یتناســب والتركیــب العــام للجملــة، كمــا فــي النــداء نحــو قولنــا  فقــد أوَّ

                                         
  ٣١نحو العربي نقد وتوجیه في ال )١(
  ٣، وشرح ابن الناظم  ١/٢٣كتاب سیبویه : ینظر )٢(
  ١٤معاني النحو  )٣(
  . ٢/٣٠٩كتاب سیبویه  )٤(
  ١/٢١٧شرح األشموني : ینظر )٥(



 ٦٨  

  .)١()أدعو زیداً (تقدیر فعٍل محذوف هو 

فــي الجملــة العربیــة غالبــًا مــن لفــٍظ یــدل علــى اإلســناد كمــا هــو موجــود فــي  وال یوجــد
للجمـع فـي ) are(للمفـرد و) is(بعض اللغات األخرى، ففي اإلنكلیزیة یكون الفعل المساعد 

 علـمَ ) أْسـْت (زمن الجملة الحالي أو المضارع هو علم اإلسـناد، وفـي الفارسـیة تمثـل اللفظـة 
إال أنـه ). ist(، وفـي األلمانیـة اللفظـة )est(ة الفرنسـیة اللفظـة اإلسناد، وشـبیه ذلـك فـي اللغـ

معبرًا "الظاهر من بعض االستعماالت القدیمة في اللغة العربیة وجود شيٍء من هذا القبیل 
عنــه بفعـــل الكینونــة، ولكنـــه انقـــرض فــي االســـتعمال الشــائع، وبقـــي لـــه آثــار احتفظـــت بهـــا 

  :كقول الشاعرة) كان(لى زیادة بعض الشواهد التي یستشهد بها النحاة ع
  أنــــــــــــت تكــــــــــــون ماجــــــــــــد نبیـــــــــــــل

  

  إذا تهــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــمأل بلیــــــــــــــــــل  
  

فــي االســتعمال ) كــان(عنــد النحــاة زائـدة هنــا، ألنهــا لــم تجـر جریــان ) تكــون(فالكلمـة 
" .فعـل الكینونـة الـذي یـدل علـى اإلسـناد –فیمـا أزعـم  –من رفع االسم ونصب الخبر،وهي 

  .وميوهذا الزعم للدكتور مهدي المخز  )٢(
)  هـو(ومما هو موجـود فـي االسـتعمال الجـاري ممـا یشـیر إلـى اإلسـناد هـو الضـمیر 

والــذي یســمیه  )٣(فــي الجمــل االســمیة التــي یكــون فیهــا كــلٌّ مــن المســند والمســند إلیــه معرفــة
، كما في قوله تعالى)٤(البصریون فصالً  قَـراء  يا أَيها النـاس أَنْـتُم الْفُ   :، ویسمیه الكوفیون عمادًا

يدمالْح يالْغَن وه اللَّهو إِلَى اللَّه  )عبـُد : (، فلـو قلنـا)عبُد اِهللا هـوَ الكـریمُ : (أو كقولنا )٥
ـمُ هـل المقصـود أن عبـَد اهللا كـریمٌ أو أن لفظـة ) اِهللا الكریمُ  َل عْ ُ عبـد (هـي صـفة لــ) الكـریم(ال ی

ُ منـا تكملـة الجم) اهللا تَِظـرُ السـامع نْ ـمَ ) هـو(لـة أي الخبـر، أمـا إذا ذكرنـا الضـمیر وحینئٍذ یَ ُعلِ
  .ویتم الكالم دون انتظار تكملة) عبد اهللا(إلى ) الكریم(أنَّ المقصود إسناد 

                                         
  ٢/٣٧٦مغني اللبیب عن كتب األعاریب  )١(
  ٣٢في النحو العربي نقد وتوجیه  )٢(
  ٣٣-٣٢المصدر السابق : ینظر )٣(
  ٤٩٦، واللباب في علل البناء واإلعراب  ٢/٧٠٥اإلنصاف في مسائل الخالف : ینظر )٤(
  ١٥سورة فاطر  )٥(



 ٦٩  

 - إذ هـي العالمـة األصـلیة للرفـع –الرفـع أو الضـمة  الدكتور المخزومـّي وقد جعل 
أكثــر حاالتهــا تتضــمن إنَّ الجملــة العربیــة فــي  "أیضــًا مــن العالمــات الدالــة علــى اإلســناد فـــ

، شــیئًا ألحــق بالمســند إلیــه، وألصــق بــه، وهــو صــوت  شــیئًا آخــر یشــیر إلــى اإلســناد دائمــًا
وقــد ألحــق بــه لیكــون علمــًا علــى كونــه مســندًا إلیــه وقــد ثبــت ]  إلــى أن یقــول.... [الضــمة 

تابعـة باالستقراء أن الضمة دائمًا علم اإلسناد وتلحـق المسـند إلیـه ، أو صـفة المسـند إلیـه ال
وقد یكون هـذا الـرأي مسـتوحى أو قریبـًا ممـا ذهـب إلیـه الرضـي فـي شـرحه للكافیـة  )١" ( .له

   )٢(من جعل الرفع دلیَل العمدة

والجملة المبنیة للمجهول لیست بمعزل عن كل هذا، ففیها المسند  وهو الفعل الذي   
ُ للمجهول، والمسند إلیه وهو نائب الفاعل الذي كاَن في ه األصـل فضـلة، فـُأقیمَ مقـامَ  تمَّ بناؤُ

ل بعــد حذفــه واالســتغناء عنــه، فأخــذ مــا لــه مــن كونــه عمــدة فــي اإلســناد وأحــَد طرفیــه  الفاعــ
اللذیِن ال یمكن االستغناء عن أيٍّ منهما، هذا وقد تقّدمَ فـي التمهیـد مـن هـذه الرسـالة مـرور 

ُد إلیه الفعل بعـد حـذف الفاعـل، أْي  ْسنَ ُ ال الفضـلة سـوف یْسـند مـن أشـك أيٌّ  سریع على ما ی
ــذلك مــن خــالل مــا  إلیــه وآراء النحــویین فیهــا، وفیمــا ســیأتي مــن هــذا الفصــل بیــان أوســع ل
ســیُعرض مــن النصــوص الــواردة فــي نهــج البالغــة مبنیــة للمجهــول، وتفحــص أحــوال بنائهــا 

ًة المسند إلیه    .  – أي نائب الفاعل –وتركیب عناصر اإلسناد فیها وخاصَّ

    

                                         
أحمـد عبـد السـتار الجـواري  .إذ آخـذ د ٧٤نحـو التیسـیر : ، وینظـر ٣٣في النحو العربي نقد وتوجیـه  )١(

ن اقتصر على الضمة وأغفل بقیة عالمات الرفع الفرعیة   . ١/٢٨معاني النحو  ، ینظر أیضاً رأي مَ
  ١/٧١شرح الكافیة : ینظر )٢(



 ٧٠  

 
 

 ســبعكـان هـذا النـوع مـن الجمـل األكثـر ورودًا فـي نهـج البالغـة فقـد بلـغ عـدد جملـه   
 منهــا أفعالهــا بصــیغة الماضــي وثــالثُ  وثالثــون وســتٌّ جملــة، ثــالث مئــٍة  وثــالث عشــرةمئــة 

 ٌ  )١(.المفعـول بـه فـي جمیعهـا منـاب الفاعـل بصـیغة المضـارع، وقـد نـاَب  وسـبعونمئٍة وسبع
نَّ أوال خالف بین النحویین في إنابة المفعـول بـه منـاب الفاعـل فـي أمثـال هـذه الجملـة، إال 

الخالف یظهر في جواز إنابة غیر المفعول به مناب الفاعل مع وجوده، وهنـاك ثالثـة آراء 
  :في المسألة هي

بـة غیـر المفعـول بـه منـاب الفاعـل فیمـا وهو عـدم جـواز إنا: رأي جمهور النحاة -١  
  . ، إذ تتعین إنابته لقوته وبروزه على بقیة أشكال الفضلة)٢(لو كان موجودًا في الجملة

ُأْكــِرمَ إكــرامٌ : (جــواز إنابــة غیــر المفعــول بــه مــع وجــوده فتقــول: مـذهب الكــوفیین -٢  
 - و مــن القـراء العشــرةوهـ –، وقــد اسـتدلوا علـى هــذا الجـواز بقـراءة أبــي جعفـر )جزیـٌل زیـداً 

:      ــبونــزى قومــاً مبــا كــانوا يِكْسجلي )وبقــيَ ) بمــا(، فقــد أنیــَب الجــار والمجــرور )٣
هذا ولم یرد في نهج البالغة من هذا القبیـل شـيء، . على حاله منصوباً ) قوماً (المفعول به 

  . إذ ناب المفعول به في جمیعها مناب الفاعل

 األحــق بالنیابــة مــا كــان أهــمَّ وأكثــر عنایــًة فـــيوهــو أن : مــذهب بعــض النحــاة -٣  
فمــثًال إذا كــان المقصـود األصــلي وقـوع الضــرب أمــام " غیـره،  مالكـالم ســواء أكـان مفعــوًال أ

  )٤" ( األمیر ُأقیم ظرف المكان مقام الفاعل مع وجود المفعول به

                                         
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) أوالً (تراجع الفقرة  )١(
  ١/٥٠٩شرح ابن عقیل : ینظر )٢(
  المصدر السابق نفسه: ، وینظر ١٤سور الجاثیة  )٣(
ًا شــدیدًا أمــام ُضــِرَب زیــٌد ضــرب(فــي إشــارة إلــى المثــال المشــهور بــین النحــویین  ٢/٥٠٢معــاني النحــو  )٤(

  ).األمیِر یوم الجمعة



 ٧١  

  :سةها نائب الفاعل على ثالثة محاور رئیعلیویمكننا توزیع األشكال التي جاء   

 وأربعــاً وقــد ورد نائــب الفاعــل هنــا مئتــین  :مجــيء نائــب الفاعــل اســمًا ظــاهراً  -أ
منها قوله علیـه  وخمس وعشرین،، جاء الفعل فیها بصیغة الماضي في مئٍة )١(مرة وتسعین
  : السالم

  )٢(وهديت به القلوب بعد خوضات الفنت واآلثامِ، -١  

٢- دأُح يوم لَ محزة٣(وقُت(  
ني ُ ـلَ ( نالالفعـ في النصین السابقین ب القلـوُب، (للمجهـول وجـاء كـل مـن ) ُهـِدیَْت، قُتِ

في النص األول وتقدمه علـى ) بهِ (وجود الجار والمجرور رغمِ على نائبًا عن الفاعل ) حمزةُ 
فـي الـنص الثـاني وهـذا ) یـومَ أحـد(وجـود الظـرف  مـن رغمالـعلى المفعول به في األصل، و 

  .حاةهو رأي جمهور الن
  :وستین جملة منها قوله علیه السالم وتسعٍ أما صیغة المضارع فقد جاءْت في مئٍة 

  ١- إال فاعلُه الشر زى جزاءج٤(.وال ي(  

٢-    ــوة ــلَ ق ــاء أه ــان األنبي ــو ك ــاقُ الرجــالِ    .....ول ــد حنــوه أعن تُم ــك ــك  ...وملْ ــان ذل لك
   )٥(....أهون على اخللقِ يف االعتبارِ،

ـدُّ (النصین السابقین جـاء الفعـالِن المضـارعان في  ُْجـزى، تُمَ مبنیـین للمجهـول وقـد ) ی
، أعنــاقُ (أســندا إلــى نــائبي الفاعــل  ــهُ وجــود المصـــدر مــن  رغمالــعلــى علـــى الترتیــب ) فاعُل

وجــود  مــن رغمالــعلــى المتقــدم علــى المفعــول بــه فــي األصــل فــي الــنص األول، و ) جــزاءَ (

                                         
ــــمَّ إثبــــات جمیــــع     ص    ) ٣(مــــن الملحــــق رقــــم ) أ/أوال(تراجــــع الفقــــرة  )١( مــــن هــــذه الرســــالة الــــذي ت

  المواضع فیه
  )٧٢/، ط١٠١ص (نهج البالغة  )٢(
  )٩/، ر٣٦٩ص (نهج البالغة  )٣(
  )٣٣/، ر٤٠٧ص (نهج البالغة  )٤(
  )١٩٢/، ط٢٩٢ص (نهج البالغة  )٥(



 ٧٢  

ُ (ظرف المكاَن المتصـرف  ه ؤكـد رأي جمهـور النحـاة مـن  )نحـوَ ُ فـي الـنص الثـاني، هـذا ممـا ی
تعـیُّن إقامـة المفعـول بــه نائبـًا عـن الفاعــل عنـد اجتماعـه مــع المصـدر أو الظـرف أو الجــار 

  .والمجرور

بــارز ومســتتر  علــىینقســم الضــمیر  :مجــيء نائــب الفاعــل ضــمیرًا متصــالً  -ب
اعل ضمیرًا متصًال في مثـل هـذا وقد ورد نائب الف )١(.منفصل ومتصل علىوینقسم البارز 

 )٢(عشرةَ مرة، وتسعمئًة  – أي ذات الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد –النوع من الجمل 
اً بلغ عدد الجمل ذات الفعل الماضي  توزعـت علـى ضـمائر رفـع مختلفـة وسـبعیَن جملـًة  ستّ

وممــا ورد ). يالمتكلمــین، ولــم تــرد نــون النســوة مــع صــیغة الماضــ ، ألــف االثنــین، نــاتــاءال(
  :قوله علیه السالم

١- على الفطرة دتل٣(فإني و(  

  )٤(.ولكن أُمرتا مبنافعكُم فأَطاعتا، وأُقيمتا على حدود مصاحلكم فَقَامتا -٢
  )٥(ولسنا للدنيا خلقْنا -٣

تــا، ُخ (فــي النصــوص الثالثــة الســابقة وردت األفعــال الماضــیة  مَ ــا، ُأِقیْ ت ــَد، ُأِمرَ ِل ــاوُ ْقن مبنیــة ) لِ
، نـا لجماعـة - مـرتین –تاء المتكلم، ألـف األثنـین (ي الفاعل للمجهول وقد أسندت إلى نائبِ 

  .على الترتیب) المتكلمین
مرةً مسـندةً إلـى مختلـف ضـمائر الرفـع  ثالثًا وأربعینأما صیغة المضارع فقد وردت   

ردت مرتین فقط فـي موضـع ألف االثنین، واو الجماعة، یاء المخاطبة، نون النسوة التي و (
  :منها قوله علیه السالم) واحد

                                         
، وأوضــح المســالك إلــى ٩٤، وشــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى  ٩٧-١/٩٥شــرح ابــن عقیــل : ینظــر )١(

  ١/٨٧ألفیة ابن مالك 
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) ب/أوال(تراجع الفقرة  )٢(
  )٥٧/، ط٩٢ص (نهج البالغة  )٣(
  ) ١٤٣/، ط١٩٩ص (نهج البالغة  )٤(
  )٥٥/، ر٤٤٦ص (نهج البالغة  )٥(



 ٧٣  

١-  ،غْثهذَا ض نمو ،غْثهذَا ض نذُ مخؤن يلكانِوجزم١( !فَي(  

  )٢(زِنُوا أَنْفُسكُم من قَبلِ أَن تُوزَنُوا، وحاسبوها من قَبلِ أَن تُحاسبوا -٢
٣- اكُوفَةُ تُمي ازِلِ، كَأَنَّي بِكوبِالن نيكرتُع ،يكَاظيمِ الْعاالَْد دم ين٣(د(  
٤-  تَنالْف ات......إِنبِردم فْنرعيت، وقْبِالم نكَرن٤(، ي(  

َزن، تُحاَســب،  (عة فــي النصــوص األربعــِة الســابقة وردت األفعــال المضــار  ــوْ ــَزج، تُ مْ ُ ی
ـــدّ  َكـــر،تُمَ نْ ُ ك، ی ْعـــرَ  ، تُْعـــرَ ُ مبنیـــة للمجهـــول وقـــد ٌأْســـنِد األول إلـــى ألـــف االثنـــین، والثـــاني ) فی

والثالث إلى واو الجماعة، والرابع والخامس إلى یاء المخاطبـة، والسـادس والسـابع إلـى نـون 
  .أنیب كلٌّ منها مناَب الفاعل وهنَّ ضمائر مبنیاٌت في محِل رفعٍ  إذ) النسوة

ا تمَّ ذكره قبل قلیل فإنَّ الضمیر إمـا كم :مجيء نائب الفاعل ضمیرًا مستتراً  -جـ
مــا  ، كـذلك فـإنَّ الضــمیر المسـتتر إمـا أن یكـون واجـب االسـتتار وإ أن یكـون بـارزًا أو مسـتترًا

المراد بواجـب االسـتتار مـا ال یحـل محلـه الظـاهر والمـراد بجـائز االسـتتار "نَّ إجائزه، وقالوا 
: الوجـــوب فـــي أربعـــة مواضـــع هـــيوقـــد حصـــرَ النحـــاة مـــوارد . )٥" (مـــا یحـــل محلـــه الظـــاهر

، والمضـــارع المبـــدوء بـــالنون مثــــل )أنـــا(وتقــــدیره ) أذهـــُب (المضـــارع المبـــدوء بـــالهمزة مثـــل 
ـْذهُب (، والمضــارع المبــدوء بالتـاء للمخاطــب مثــل )نحـن(وتقــدیره ) نـذهُب ( ) أنــَت (وتقــدیره ) تَ

لوا بجـــواز ومـــا ســوى ذلـــك قـــا) أنـــَت (وتقــدیره ) اذهـــْب (وفعــل األمـــر للمفـــرد المخاطــب مثـــل 
یعـود علـى ) هـو(فهنا الفاعل ضمیر مستتر جـوازًا تقـدیره ) زیٌد ذهَب (كما في قولَك  استتاره

   )٦(.زید
علــى تقــادیر مختلفــة مــن ضــمائر  مــرةٍ  ثــالث مئــةورد نائــب الفاعــل ضــمیرًا مســتترًا 

                                         
  )٥٠/، ط٨٨نهج البالغة ص  )١(
  )٩٠/، ط١٢٣ص (نهج البالغة  )٢(
  )٤٧/، ط٨٦ص (نهج البالغة  )٣(
  )٩٣/، ط١٣٧ص (نهج البالغة  )٤(
  ٩٤شرح قطر الندى : وینظر ١/٩٦شرح ابن عقیل  )٥(
  ١/٨٨ینظر المصدران السابقان وأوضح المسالك  )٦(



 ٧٤  

 وثالثـــینغة الماضــي فـــي مئــة وخمــٍس وقــد جــاءت أفعالهـــا بصــی )١(.الرفــع وجوبــًا أو جـــوازاً 
  :، منها قوله علیه السالمةجمل

١- زِنا خأَفْضَلُ مو ،زِنما و حجأَر ٢(.فَإِنَّه(  

  )٣( !أَين الْقُلُوب الَّتي وهبت ِِ، وعوقدت علَى طَاعة اِ؟ -٢
ِقــَدْت (فــي النصــین الســابقین وردْت األفعــال  ــْت، ُعوْ ِهبَ ِزَن، ُخــِزَن، وُ د مبنیــة للمجهــول وقــ) وُ

ــاني منهــا  وتقــدیر الثالــث والرابــع منهــا ) هــو(أســندت إلــى ضــمائر مســتترة تقــدیر األول والث
نَّ ابـن أحسب التقسیم المعـروف هـو الجـواز، إال بواالستتار هنا . العائد على القلوب) هي(

هــذا  "هشـام األنصـاري یــرى فـي مثـل هــذا االسـتتار الوجـوَب وقــد قـال فـي أوضــح المسـالك 
بن مالك وابن یعیش وغیرهما وفیه نظر إذ االستتار في نحو زید قـام واجـب التقسیم تقسیم ا

فإنـــه ال یقـــال قـــام هـــو علـــى الفاعلیـــة وأمـــا زیـــد قـــام أبـــوه أو مـــا قـــام إال هـــو فتركیـــب آخـــر 
مــا  وعلــىمــاال یرفــع إال الضــمیر المســتتر كــأقوم  علــىینقســم العامــل : والتحقیــق أن یقــال 

  )٤" (.یرفعه وغیره كقام
  :وستین مرةً، منها قوله علیه السالم وخمساً المضارع فقد وردت مئًة  أما صیغة

  )٥(.!لَقَد كُنت وما أُهدد بِاحلَربِ، والَ أُرهب بِالضَّربِ -١

الحِ الَ تُسـتَزاد مـن صـ    واالَْرواح مرتَهنةً بِثقَلِ أَعبائها..... وصارت االَْجساد شحبةً  -٢
  )٦(عملها، والَ تُستَعتَب من سيىء زَلَلها

) ُأَهــدَُّد، أرهــُب، تســتزاُد، تُْســتَْعتَُب (فــي النصــین الســابقین جــاءت األفعــال المضــارعة 
، )أنــا(مبنیــة للمجهــول وقــد أســند األول الثــاني منهمــا إلــى ضــمیر المــتكلم المســتتر وجوبــًا 

                                         
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) جـ/أوال(تراجع الفقرة  )١(
  )٢/، ط٤٦ص (نهج البالغة  )٢(
  )١٤٤/، ط٢٠١ص (نهج البالغة  )٣(
   ١/٨٨أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  )٤(
  )٢٢/، ط٦٤ص (نهج البالغة  )٥(
  )٨٣/، ط١١١ص (نهج البالغة  )٦(
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  .العائد على األرواح) هي(یر الغائبة المستتر جوازًا وُأسند الثالث والرابع إلى ضم
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الـذي سـبق  هنفسـالكالم فیما ینوب عن الفاعل في هذا النوع من الجمـل هـو الكـالم   
إلى مفعول به واحد، وقد جاءت جمیع أفعال هذا النوع من  في الجملة ذات الفعل المتعدي

 تسـعاً الجمل مسندةً إلى المفعول بـه األول الـذي تعـدى إلیـه الفعـل مباشـرة، وقـد بلـغ عـددها 
، جمٍل بصـیغة  تسعمنها بصیغة الماضي والباقي أي  ثالثینجاءت أفعال  )١(وثالثیَن جملًة

  :وكانت على النحو اآلتي. المضارع

 اثنتـان ،ثـالثلم یرد من هـذا النـوع مـن الجمـل إال : نائب الفاعل اسمًا ظاهراً  مجيء -أ
   :منهما قوله علیه السالم بصیغة الماضي

 اسالن ينفم-  ِا رماض -لَعرتاعن وتَلَواس، ومشط و٢(بِخَب(  
  :قوله علیه السالمهي  والثالثة بصیغة المضارع

  )٣(وهبم يلْحق التايل 
نـيَ (في النصین السابقین ورد الفعل الماضـي    مبنیـًا للمجهـول ومسـندًا إلـى االسـم ) مُ

ْلَحـــقُ (الـــذي أنیـــب منـــاب الفاعـــل، وكـــذلك الفعـــل المضـــارع ) النـــاس(الظـــاهر  ورد مبنیـــًا ) یُ
ــالي(ومســندًا إلــى نائــب الفاعــلللمجهــول  بخــبٍط، (، وأمــا الــذي ُعــدَِّي إلیــه الفعــالن فهــو )الت

  ).بهم
وعشـریَن  سـتّاً ورد هذا النوع من الجمل  :جيء نائب الفاعل ضمیرًا متصالً م -ب

  :مرةً منها جاءت أفعالها بصیغة الماضي، منها قوله علیه السالم اثنتان وعشرون، )٤(مرةً 

                                         
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) ثانیاً (تراجع الفقرة  )١(
  )٣/، ط٤٩ص (نهج البالغة  )٢(
  )٢/، ط٤٧ص (نهج البالغة  )٣(
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) ب/ثانیاً (تراجع الفقرة  )٤(
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  )١(ولَقَد نُبئْت بِهذا املَقامِ وهذَا اليومِ-١

٢- ريسي به ا كُلِّفْتُمم وا أَنلَماع٢(و(  
ــَف (فــي النصــیِن الســابقین جــاء الفعــالن الماضــیان  ــئ، ُكلِّ مبنیــیِن للمجهــول وقــد ) نبِّ

  .أسند كٌل منهما إلى ضمیر الرفع المتحرك تاء الفاعل الذي أنیب عن الفاعل بعد حذفه

ن المشــهور فــي اســتعمال الفعــل  ــَأ(هــذا وإ ــهُ متعــدیًا إلــى ثالثــة مفاعیــل، إال ) نبَّ مجیئُ
اكتفــى بــاثنین األول هــو مــا كـان فــي األصــل یــاءً وبعــد وقوعــه فــي موضــع أننـا نــراه هنــا قــد 

ــاني هــو  ــاءً ، والث ــاء، بالــذي تعــدى إلیــه الفعــل ) هــذا المقــام(رفــع أضــحى ت حــرف الجــر الب
). بهـذا المقـام – صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم –ولقد نبَّـأني الرسـول (اهللا أعلم و وأصل الكالم 

  .جملة یعوض عن مفعول به ثالثوال نرى داعیًا لتأول شيء في ال

فالمشهور تعدیه إلى مفعوله الثاني مباشرة، إال ) ُكلَّف(وأما بخصوص الفعل الثاني 
حــرف الجــر البــاء، مــع بقــد تعــدى إلیــه  - فــي النســخة التــي اعتمــدنا علیهــا –أننــا نــراه هنــا 

بـن أبـي العلـم أنـه قـد ورد فـي بعـض نسـخ الـنهج األخـرى تعدیـه مباشـرة، منهـا نسـخة شـرح ا
، إذ إنَّ هنــاَك نســخًة )٤(ونســخة الشــیخ محمــد عبـُده المشــهورة غیــر المحققــة )٣(الحدیـد للــنهج

  . )٥(أخرى أشرف على تحقیقها وطبعها عبد العزیز سید األهل قد أثبتت فیها الباء

جمــٍل منهــا قولــه علیــه  أربــعأمــا الجمــل التــي أفعالهــا بصــیغة المضــارع فقــد كانــت 
  :السالم

                                         
  )١٦/، ط٥٧ص (نهج البالغة  )١(
  )٥١/، ر٤٢٥ص (نهج البالغة  )٢(
  ١٧/١٩) ابن أبي الحدید(شرح نهج البالغة: ینظر )٣(
  ٣/٨٠) ١ه محمد عبد(نهج البالغة  )٤(
  ٥١٥) ٢محمد عبده (نهج البالغة )٥(
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  )١(،أَنْتُم كَركْب وقُوف، الَ يدرون متَى يؤمرون بالسيرِفَإِنَّما 

رُ (فــي الــنص الســابق جــاء الفعــل  مَ ــؤْ ُ ــًا للمجهــول وقــد أســند إلــى نائــب الفاعــل وهــو ) ی مبنیّ
، وأمـا المفعـول بـه الثــاني  ضـمیر الجماعـة الـواو الـذي كــان فـي أصـل الكـالم مفعـوًال بــه أوًال

  .دى إلیه الفعل بالباءالذي تع) السیر(فهو 

، )٢(مــراٍت  عشــرورد هـذا النــوع مــن الجمــل : مجــيء نائــب الفاعــل ضــمیرًا مســتتراً  –جـــ 
  :مراٍت أفعالها بصیغة الماضي، منها قوله علیه السالم ستُّ 

،بِه ترا أُممع فُوسِ الْبِطَاءالن هلَى هذع هينتَعنَس٣(و(  

مبنیـًا للمجهـول وقـد اسـند إلـى ضـمیر مسـتتر ) ُأِمـرَ (اضي في النص السابق جاء الفعل الم
حــرف بهــو المفعــول بــه الثــاني الــذي تعــدى لــه الفعــل ) بــهِ (، والهــاء فــي )هــي(جــوازًا تقــدیره 

  .الجرِّ الباء

  :وجاءت أربع جمٍل أفعالها مضارعة، منها قوله علیه السالم  

  )٤(قيامة،فَإِن كُلَّ ولَد سيلْحق بأَبيه  يوم الْ -١

٢-          طَالَــبي أَن ــنفــاً موإِالَّ خ ثْمــانمِ علطَّلَــبِ بِــدداً  لــرتَجلَ مجــتَعــا اسم ِاو
،هم٥(بِد(  

                                         
  )٢٢٢/، ط١٥٧ص (نهج البالغة  )١(
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) جـ/ثانیاً (تراجع الفقرة  )٢(
  )١١٤/، ط١٦٩ص (نهج البالغة  )٣(
  )٤٢/، ط٨٤ص (نهج البالغة  )٤(
  )١١٤/، ط١٦٩ص (نهج البالغة  )٥(
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ــَب (فــي النصــین الســابقین جــاء الفعــالِن المضــارعان  ُطاَل ْلَحــُق، ی مســندین إلــى ضــمیرین ) یُ
لمفعــول بــه األول فــي األصــل مــن قبــل الــذي هــو ا) هــو(منهــا  مســتترین جــوازًا تقــدیر كــلٍّ 

ْلَحق(صیرورته إلى ضمیر رفع، هذا مع مالحظة أن الفعل  ) ُأْلِحـقَ (هـو ربـاعي ماضـیه ) یُ
ِحقَ (ولیس ثالثیًا ماضیه  وأمـا المفعـول بـه الثـاني فـي . إذ إنه یتعدى إلى مفعول به واحد) ُل
، وأمـا المفعـول بـه وهو مجـرور لفظـًا ومنصـو ) بأبیهِ (في ) أبي(الجملة األولى فهو  ب محـًال

  .وهو أیضًا مجرور لفظًا منصوب محالً ) بدمه(في ) دم(الثاني في الجملة الثانیة فهو 
  


 

،  يإذ لم یزد عـددها علـى ثمـان كان ورود هذا النوع من الجمل قلیًال في النهج نسبیًا
كانـــت مضـــارعة، وأمـــا أي مـــن  واألربـــع األخـــرىجمـــل كانـــت أفعالهـــا ماضـــیًة  أربـــعجمـــٍل، 

فاألشــهر عنــد النحــویین أنــه یجــب إقامــة المفعــول األول ویمتنــع  «المفعــولین أحــق بالنیابــة 
ویمكـن تبیـین  )٢().قائمٌ ُظنَّ زیدًا (وال یجوز ) ُظنَّ زیٌد قائماً (كما في قولنا  )١" (إقامة الثاني 

  :األشكال التي جاء بها نائب الفاعل على النحو اآلتي

لــم یــرد هــذا النــوع مــن الجمــل إال ثــالَث مــراٍت، : مجــيء نائــب الفاعــل اســمًا ظــاهراً  -أ
  :اثنتان فعالهما بصیغة الماضي هما قوله علیه السالم

  )٣(شبِه الْحق،وإِنَّما سميت الشبهةُ شبهةً الَنَّها تُ-١

٢-      ــفَلُه أَسو ،ــفَلَه أَس هــال ــلَ أَع عفَج ــب ــراً، قُل ــر منكَ كني ــم ــًا، ولَ ــه معروف ــرِف بِقَلْبِ عي ــم فَمــن لَ
                                         

  ٥٠١/ ٢معاني النحو  )١(
  ٧/٧٧شرح المفصل : ینظر )٢(
  )٣٨/، ط٨١ص (نهج البالغة  )٣(
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هال١(.أَع(  

، ُجِعـلَ (ففـي النصـین السـابقین ورد الفعـالن الماضـیاِن    مبنیـیِن للمجهـول وقــد ) ُسـمِّيَ
، أعـــاله (یِن الظـــاهرین أســندا إلـــى االســم علـــى التــوالي وقـــد أنیــَب كـــلٌّ ) -األولــى –الشــبهُة

ــاني مرفــوع أیضــًا  منهمــا منــاب الفاعــل، فــاألول مرفــوع وعالمــة رفعــِه الضــمُة الظــاهرة، والث
وهـذان المفعـوالن كانــا . وعالمـة رفعـه الضـمة المقـدرة علـى األلـف منـع مـن ظهورهـا التعـذر

ـــیِن  فهـــو ) ُســـمِّي(للفعلـــین، وأمـــا المفعـــول الثـــاني للفعـــل األول فـــي األصـــل المفعـــولین األوَل
ه(هو الكلمة ) ُجِعلَ (، والمفعول الثاني للفعل الثاني )شبهةً (   .المنصوبة) أسفَل

  :وجاءت الجملة الثالثة ذاَت فعٍل مضارٍع وهي قوله علیه السالم  

 دعود، ين كَنزَمود، ونر عها يف دنحبأَص يئاً،إِنَّا قَدسم نسالُمح يه٢(ف(  

ــدُّ (إذ إن الفعــل المضــارع    عَ ُ كــان ناصــبًا مفعــولین فــي األصــل، أنیــب أولهمــا عــن ) ی
  ).المحسُن (الفاعل وهو

ورد فــي الــنهج جملتــاِن جــاء نائــب  :مجــيء نائــب الفاعــل ضــمیرًا متصــالً  -ب
ولین أصــلهما فعــًال مضــارعًا نصــب مفعــ كــال فعلیهمــاا ضــمیرًا متصــًال وكــان مــالفاعــل فیه

  :مبتدأ وخبر وهما قوله علیه السالم

  )٣(حملُوا إِلَى قُبورِهم فَال يدعون ركْباناً، وأُنْزِلُوا االَْجداث فَال يدعون ضيفَاناً،

دعى(في النص السابق جاء الفعُل المضارع  ُ مرتیِن مبنیًا للمجهول وقد أسند إلـى ) ی

                                         
  )٣٧٥/، ح٥٤٢ص (نهج البالغة  )١(
  )٣٢/، ط٧٤ص (نهج البالغة  )٢(
  )١١١/، ط١٦٦ص (نهج البالغة  )٣(
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یر المتصـل واو الجماعـة، أمـا المفعـول الثـاني للجملـة األولـى فهـو نائب الفاعل وهـو الضـم
كباناً (   ).ضیفاناً (والمفعول الثاني للجملة الثانیة هو ) رُ

ان تـورد هذا النوع من الجمل ثالث مراٍت، اثن: مجيء نائب الفاعل ضمیرًا مستتراً  –جـ 
  :بصیغة الماضي هما قوله علیه السالم

ــو -١ يتَى الْبــؤ ــمي  والَ تُ ــا س ابِهوــرِ أَب غَي ــنــا م أَتَاه ــنــا، فَم ابِهوأَب ــنإِالَّ م ت
  )١(.سارِقاً

  )٢( ثُم إِن الزكَاة جعلَت مع الصالة قُرباناً الَهلِ االِْسالمِ، -٢

ــْت (فـي النصــین الســابقیِن جــاء الفعــالِن الماضــیاِن  ، ُجِعَل ول وقــد اســند مبنیــیِن للمجهــ) ُســمِّيَ
، وأسـند الثـاني إلـى )هـو(األول إلى نائب الفاعل الضـمیر المسـتتر فیـه جـوازًا والـذي تقـدیره 

، وأما المفعول به الذي كان في األصل ثانیـًا فـي )هي(الضمیر المستتر جوازًا الذي تقدیره 
  ).قرباناً (، وفي الجملة الثانیة هو )سارقاً (الجملة األولى فهو 

مضــارعًا ناصـبًا مفعــولین فـي األصــل إال فـي جملــة واحـدٍة هــي قولــه ولـم یــرد الفعـل   
  :علیه السالم

  )٤(،طَيب النفْسِ بِها، فإِنَّها تُجعلُ لَه كَفَّارة )٣(فَمن أَعطَاها 

ــلُ (فالفعــل المضــارع المبنــي للمجهــول    أســند إلــى الضــمیر المســتتر فیــه جــوازًا ) تُْجعَ

                                         
  )١٥٤/، ط٢١٥ص (نهج البالغة  )١(
  )١٩٩/، ط٣١٧ص (نهج البالغة  )٢(
  ویقصد بها الزكاة )٣(
  )١٩٩/ط، ٣١٧ص (نهج البالغة  )٤(



 ٨٢  

  .هو المفعول به الثاني في األصل) فارةً ك(، و)هي(الذي تقدیره 
  


 

ــاءت هــــذه الجمــــل بنســــبٍة أكبــــرَ مــــن تلــــك التــــي جــــاءت بهــــا الجمــــل ذات    جــ
وخمســـیَن  إحـــدىورودهـــا كـــان  مـــرات المفعـــولین اللـــذیِن أصـــلهما مبتـــدأ وخبـــر، إذ إنَّ عـــدد

 ، عشــــرةَ جملــــًة بصـــــیغة  وخمـــــسوثالثــــوَن جملـــــًة أفعالهــــا بصــــیغة الماضــــي، ســــتٌّ جملــــًة
مناب الفاعل حسب عنایة المـتكلم فـي الكـالم، من المفعولین یجوز إنابة أي و  ،)١(المضارع

أمـا . ارإذا كـان اهتمامنـا وعنایتنـا بمـن ُأعطـي لـه الـدین) ُأعطـي محمـٌد دینـاراً  (كما في قولنـا
، هــذا فــي حــال )ُأعطــي دینــارٌ محمــداً : (إذا كــان اهتمامنــا بمــا ُأعطــي محمــٌد فحینئــذ نقــول 
ُأعطـي زیـٌد : (فتقـول) أعطیـُت زیـدًا عمـراً (أمن اللبس فـإذا لـم یـؤمن تعـیَّن إقامـة األول نحـو 

  .وقد أنیَب المفعول به األول مناب الفاعل في جمیع هذه الجمل )٢().عمراً 

ن أن المفعــول األول لــو كــان معرفــة والثــاني نكــرة تعــین إقامــة األول ویــرى الكوفیــو 
لـم یـرد مـن و ، )٣()كسـیْت خضـرةٌ األرَض (وال یجـوز عنـدهم ) كسـیِت األرُض خضـرةً (فتقول 

وكــان نائــب الفاعــل الــذي أســندت إلیــه هــو المفعـــول األول،  ذلــك فــي نهــج البالغــة شــيٌء 
  :و اآلتيویمكن تبین أشكاله التي ورد علیها على النح

إحـداهما لـم یـرد هـذا النـوع مـن الجمـل إال مـرتیِن : مجيء نائـب الفاعـل اسـمًا ظـاهراً  -أ
، أمـا الجملـة التـي فعلهـا بصـیغة الماضـي فهـي بصیغة الماضي واألخرى بصیغة المضارع

  :قوله علیه السالم

                                         
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) رابعاً (تراجع الفقرة  )١(
  ٢/٥٠٠، ومعاني النحو٧٧-٧/٧٦، وشرح المفصل ١/٥١٢شرح ابن عقیل : ینظر )٢(
  ٢/٥٠٠، ومعاني النحو١/١٦٢، وهمع الهوامع١/٥١٣شرح ابن عقیل: ینظر )٣(



 ٨٣  

 ،هودهجرِىء ملَ كُلُّ امم١(ح(  

ـلَ ( في النصین السابقین ورد الفعـل الماضـي   مبنیـًا للمجهـول وكـان فـي األصـل ) ُحمِّ
وقــد أســند إلیــه الفعــل  وأنیــَب ) كــلُّ (ا مبتــدًأ وخبــرًا األول هــو مناصــبًا لمفعــولین لــیس أصــله

  ). مجهوَده(مناب الفاعل، وأما المفعول الثاني فهو 

  :وأما الجملة الثانیة والتي فعلها مضارع فهي قوله علیه السالم  

  )٢(.وت من خافَه، وال يعطَى الْبقَاء من أَحبهفَما ينجو من املَ

ْعطـــى(إذ إن الفعـــل المضـــارع    ُ كـــان ناصـــبًا مفعـــولین فـــي األصـــل، لـــیس أصـــلهما ) ی
ــدًأ ــْن (وخبــرًا أنیــب أولهمــا عــن الفاعــل وهــو االســم الموصــول  مبت تــأخره عــن  علــى رغــم) مَ

  ).البقاءَ (المفعول الثاني 

ورد فـي الـنهج ثالثـوَن جملـًة مـن هـذا  :ل ضـمیرًا متصـالً مجيء نائـب الفاعـ -ب
، )٣(بصـیغة المضـارع وخمـٌس وعشـرون منهـا كانـت أفعالهـا بصـیغة الماضـي،  خمسالنوع، 

  :أما ذات األفعال الماضیة فمنها قوله علیه السالم

١-ذْ أُرِيتُهم قي الْحف كَكْتا ش٤(.م(  

٢-هرأَم يتلو نملو  كتيحلَى نَصيلٌ علد كذل ٥(.فَإِن(  

                                         
  )١٤٩/، ح٢٠٧ص (نهج البالغة  )١(
  )٣٨/، ط٨١ص ( نهج البالغة )٢(
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) ب/رابعاً (تراجع الفقرة  )٣(
  )٤/، ط٥١ص (نهج البالغة  )٤(
  )٥٣/، ر٤٣٧ص (نهج البالغة  )٥(



 ٨٤  

ـــيَ (فــي النصــیِن الســابقین جـــاء الفعــالن الماضــیان  لِّ مبنیــیِن للمجهــول وقـــد ) ُأِرَي، وُ
  .أسند كٌل منهما إلى ضمیر الرفع المتحرك تاء الفاعل الذي أنیب عن الفاعل بعد حذفه

ن المشــهور فــي اســت ــهُ متعــدیًا إلــى ثالثــة مفاعیــل، إال ) أرى(عمال الفعــل هــذا وإ ُ كون
ــراه هنــا قــد اكتفــى بــاثنین األول هــو مــا كـان فــي األصــل یــاءً وبعــد وقوعــه فــي موضــع  أننـا ن

واهللا  –وال یوجـــد داٍع ). ُأریتـــه(رفـــع أضـــحى تـــاءً للفاعـــل، والثـــاني هـــو الضـــمیر الهـــاء فـــي 
ــة یعــوض  - أعلــم ــ مــنلتــأول شــيء فــي الجمل ــام و )١(ه ثالــثمفعــول ب ــا ) رأى(فــالكالم ت هن

بمنزلة رأى البصریة، صـحیح أن الحـق أمـر معنـوي ال یـرى بـالعین الباصـرة المادیـة إال أنَّ 
ــة الشــيء  هَّــر، أو أنــه أنزلــه منزل اإلمــام علیــه الســالم قــد یكــون قصــد رؤیتــه فــي قلبــه المَط

ًا لشدة ظهوره لإلمام علیه السالم   .المعاین حسیّ

ا منصـوب بنـزع مـوالمفعول الثاني فیه یانا ماضمهمن ذلك فعال نِ جملتاوقد جاءت 
  :قوله علیه السالم منهما ،الخافض

  )٢(االَْجداث، وأُنْزِلُواحملُوا إِلَى قُبورِهم فَال يدعون ركْباناً، 

مفعول بـه ثـاٍن فـي األصـل قـد نُِصـَب بنـزع الخـافض الـذي هـو ) األجداث(فنرى أن 
  .- وأنزلوا في األجداث أي –) في(

أي ذات الفعــل المتعــدي إلــى مفعــولین لــیس أصــلهما  –وممــا ورد مــن هــذه الجمــل 
  :بفعٍل مضارع قوله علیه السالم - ونائب الفاعل ضمیر متصل وخبراً  مبتدًأ

١-ع وهحتُمن لَم إِن ،آجِال فَلْجِكُمل نضَام يلفَع ،بِكُم هبصا عوا بِمقُومو١(.اجِال(  

                                         
ل صــاحب رســالة  )١( ُ (مفعــوًال ثالثــًا وجعــل التقــدیر كأنــه ) الجملــة الخبریــة فــي نهــج البالغــة(أوَّ ــه تُ مــذ ُأِریْ

ًا باألخذ   ١٣٩) الجملة الخبریة في نهج البالغة: (، ینظر) حقا(او ) صواباً (أو ) حریّ
  )١١١/، ط١٦٦ص (نهج البالغة  )٢(



 ٨٥  

٢-       ةـراالخ ـنم ريالْكَـث نُكُمـزحالَ يو ،رِكُونَـها تُدنْيالـد نم ريسبِالْي ونحتَفْر الُكُما بم
ونَهمر٢(!تُح(  

مُ ( فالفعالن المضارعان نَح، تُْحـرَ كـان كـلٌّ منهمـا ناصـبًا مفعـولین و بنیـا للمجهـول ) تُمْ
 كلتـافـي ) واو الجماعـة(سند الفعـل إلیـه وهـو الضـمیر المتصـل أنیب األول مناب الفاعل وأُ 

  .ا الجملتیِن أیضاً تفي كل) الهاء(وأما المفعول به الثاني في األصل فهو . الجملتینِ 

المفعول بـه الثـاني فـي األصـل فیها  الخمسوقد جاءْت جملة واحدة من هذه الجمل 
  :منصوب بنزع الخافض وهو قوله علیه السالم

سي لَم،امحوا االَْرنضَمي لَمو ،بالوا االَْص٣(كُن(  

ولــم یضــمنوا فــي (، أي )فــي(منصــوبٌة بنــزع الخــافض الــذي هــو ) األرحــامَ (فـــ  
  )االرحام

َ عشـرةَ مـرةً، : مجـيء نائـب الفاعـل ضـمیرًا مسـتتراً  –جـ  ورد هـذا النـوع مـن الجمـل تسـع
ٌ بصـیغة ال ، أمـا ذات الفعـل الماضـي )٤(مضـارععشرٌ منهـا أفعالهـا بصـیغة الماضـي، وتسـع

  :فمنها قوله علیه السالم

  ،ةابِ اجلَنوأَب نم ابب اداجلِه الـذُّلِّ  .... فَإِن بثَو ُا هسأَلب هنةً عغْبر كَهتَر نفَم

                                                                                                                            
  )٢٤/، ط٦٦ص (نهج البالغة  )١(
  )٥٣/، ر٤٣٧ص (نهج البالغة  )٢(
  )١٠٨/، ط١٥٩ص (نهج البالغة  )٣(
  لةمن هذه الرسا    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) جـ/رابعاً (تراجع الفقرة  )٤(



 ٨٦  

  ....فصالن عنمو ،فاخلَس يمس١(.و(  

َ (اِن جـاء الفعـالِن الماضـی ي النص السابقف ـع نِ ، مُ مَ  امبنیـیِن للمجهـول وقـد اسـند) ِسـیْ
، وأمــا المفعــول بــه الــذي )هــو(إلــى نائــب الفاعــل الضــمیر المســتتر فیــه جــوازًا والــذي تقــدیره 

  ).النصَف (، وفي الجملة الثانیة هو )الخسَف (كان في األصل ثانیًا في الجملة األولى فهو 

اني لكلیهمــــا منصــــوب بنــــزع المفعــــول الثــــو وقــــد جــــاءت جملتــــان فعالهمــــا ماضــــیاِن 
  :الخافض وهما  قوله علیه السالم

  )٢(فَإِنَّه إِذَا حلَف بِها كَاذباً عوجِلَ الْعقُوبةَ، -١

  )٣(.فَقَد أُقيم علَى الطَّرِيقِ، وهدي نَهج السبِيلِ-٢

و مفعـول بـه ثـاٍن فـي األصـل وقـد نُِصـَب بنـزع الخـافض الـذي هـ) العقوبـة(فنرى أن 
مفعول به ثـاٍن فـي األصـل وقـد نُِصـَب بنـزع ) نهَج (، وكذلك  - أي عوجل بالعقوبة –الباء 

ـِج السـبیل –الخافض الذي هو إلى   ممـا) هـدى(عـَدْدنا الفعـل هـذا إذا  – أي وُهـِدَي إلـى نهْ

قُـلْ إِنَّنـي هـداني ربـي      : :حـرف الجـر كمـا فـي قولـه تعـالىبیتعدى إلـى مفعولـه 
كما فـي قولـه یصل إلى مفعوله مباشرة  ، وأما إذا عَدْدناه مما  )٤(  ط مستَقيمٍ إِلَى صرا

ــم   )٥( ولَهــديناهم صــراطاً مســتَقيماً   : :تعــالى ــة الثانیــة ممــال هــا  تكــن الجمل نُِصــَب مفعوُل

                                         
  )١٥٤/، ط٢١٥ص (نهج البالغة  )١(
  )٢٥٣/، ح٥١٢ص (نهج البالغة  )٢(
  )٢١٤/، ط٣٣١ص (نهج البالغة  )٣(
  ١٦١سورة األنعام  )٤(
  ٦٨سورة النساء  )٥(



 ٨٧  

  . الثاني بنزع الخافض

  :مُ وأما الجمل التسع ذات الفعل المضارع فمنها قوله علیه السال

١-  ،هلَبسيل يا قَلمع نالِ مبِالْم عنصا يم١(و(  

٢-       ــع نميا وماهــد إِح ــي قْضنِ، فَيتَيــاج ــأَلَ ح سي أَن ــن م مــر ــإِن اَ أَكْ فَ
  )٢(. االُْخرى

ُسألَ (في النصین السابقیِن جاء الفعالِن المضارعاِن  ، ی هُ ُ ب ْسَل ُ ل وقـد مبنییِن للمجهـو ) ی
، وأمـا المفعـول بـه )هـو(اسندا إلى نائب الفاعل الضمیر المستتر فیهما جوازًا والـذي تقـدیره 

ُسلبه(الذي كان في األصل ثانیًا في الجملة األولى فهو الضمیر الهاء في  ، وفـي الجملـة )ی
  ).حاجتینِ (الثانیة هو 


 

منهـا وردْت أفعالهـا  أربـع وعشـرون، أربعـًا وثالثـیَن مـرةً وردت هذه الجملة في الـنهج   
عـرض األشـكال التـي جـاء علیهـا ویمكننـا أن ن)٣(بصـیغة المضـارع، عشـربصیغة الماضـي و 

  :الفاعل من خالل ما یأتي

عشـرةَ جملـًة مـن  أربـعفـي الـنهج  تورد :مجيء نائب الفاعـل ضـمیرًا متصـالً  -أ
فأمـا  منها كانت أفعالها بصیغة الماضـي، واثنتـاِن بصـیغة المضـارع، اثنتا عشرةهذا النوع، 

                                         
  )١٥٧/، ط٢٢٢ص (نهج البالغة  )١(
  )٣٦١/، ط٥٣٨ص (نهج البالغة  )٢(
  ه الرسالةمن هذ    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) خامساً (تراجع الفقرة  )٣(



 ٨٨  

  :التي بصیغة الماضي فمنها قوله علیه السالم

١- ،تُمعمس إِن تُمعمأُسو ،تُمرصأَب إِن تُمرصب لَقَد١(و(  

ــ   -٢ مع ينــذ ــن الَّ أَي ،ِا ــاد بــوا، ع ــوا فَفَهِم لِّمعــوا، و معوا فَنــاً،  ....  ر ــذِّروا أليم حو
  )٢(! ووعدوا جسيماً

تُم، ُأْســِمْعتُم(فــي الــنص األول جــاء الفعــالن الماضــیاِن  ــرْ مبنیــیِن للمجهــول وقــد ) بُصِّ
ــم(أسـند كـلٌّ منهمــا إلـى الضــمیر المتصـل   الـذي كــان قبـل ذلــك ضـمیر نصــٍب مفعـوال بــه) تُ

ُكمبَ ( عَ ُكم، وَأْسـمَ ـرَ ، ومقتضـى الســیاق یقتضـي تقـدیر مفعـول بــه ثـاٍن محـذوف كـأن یكــون )صَّ
تم الحقَّ وأسمعتموه(التقدیر واهللا العالم  رْ   ). بُصِّ

ِعــــد(وأمــــا الــــنص الثــــاني فقــــد وردْت فیــــه األفعــــال الماضــــیة  ــــم، ُحــــذِّر، وُ مبنیــــة ) ُعلِّ
أنیـب عـن الفاعـل مـن بعـد مـا  إذ) واوالـ(للمجهول وقد أسند كلٌّ منها إلـى ضـمیر الجماعـة 

نیـــت الجملـــة للمجهـــو  ُ ، وأمـــا المفعـــول بـــه الثـــاني فهـــو لَ ل وكـــان فـــي األصـــل مفعـــوًال بـــه أوَّ ب
، ووعــدوا أمــرًا جســیماً (محــذوف كــأن تقــدیره واهللا العــالم  ــدیَن، ُحــذَّروا عــذابًا ألیمــًا ، )علِّمــوا ال

ِجــد مـا یــدل عــن البقیـة بــأن المحـذ) حــذروا، وعـدوا(واختلـف الفعـالن  وف فـي جملتیهمــا قـد وُ
ذا مـا كـان التقـدیر فـي الفعـل . علیه وهو صفتُهُ  عـد(وإ وعـدوا وعـدًا جسـیمًا فـإن هـذا (هـو ) وُ

التــي ) وعـداً (یخرجـه مــن هـذا الصــنف إلـى نــوع األفعـال التــي تنصـب مفعــوًال بـه واحــدًا ألن 
  .سوف تقدر هي مفعول مطلق للفعل

  :ما بصیغة المضارع فهما قوله علیه السالمورد فعاله لتانِ وأما الجملتان ال

                                         
  )٢٠/، ط٦٢ص (نهج البالغة  )١(
  )٨٣/، ط١١٤ص (نهج البالغة  )٢(



 ٨٩  

١- وندوعا كَانُوا يلَى مع ةراالْخ نوا ممقَد١(. و(  

  )٢(ثُم ردهم آخر ذلك إِلَى االَْخذ بِما عرفُوا، واالِْمساك عما لَم يكَلَّفُوا،  -٢

كلف(في النصیِن السابقیِن جاء الفعالِن المضارعاِن  ُ َعد، ی وْ ُ مبنیـیِن للمجهـول وقـد ) ی
الـذي كـان قبـل ذلـك ضـمیر نصـٍب مفعـوال بـه، ) واو الجماعـة(أسندا إلى الضمیر المتصل 

أي ) یوعدونـه، لـم یكلفـوه(تقدیر مفعول به ثاٍن محذوف كأن یكون التقدیر  یقتضي السیاقو 
  ).وهو الهاء هنا) (ما(تقدیر الضمیر العائد على اسم الموصول 

 عشــریَن ورد هــذا النــوع مــن الجمــل : مجــيء نائــب الفاعــل ضــمیرًا مســتتراً  –ب 
، أمـا ذات الفعـل )٣(بصـیغة المضـارع وثمانٍ منها أفعالها بصیغة الماضي،  اثنتا عشرةمرةً، 

  :الماضي فمنها قوله علیه السالم

.....  ورسـولك  اجعلْ شرائف صلَواتك ، ونَوامي بركَاتـك علـى محمـد عبـدكَ     -١
 لَ فَاضْطَلَعما ح٤(كَم(  

ــا  ..... الَ تَكُـــن ممـــن يرجـــو االْخـــرة بِغَيـــرِ الْعمـــلِ،   -٢ يعجِـــز عـــن شـــكْرِ مـ
،ي٥( أُوت(  

ـَل، ُأوتـيَ (جـاء الفعـالن الماضـیاِن  ینفـي النصـ مبنیـیِن للمجهـول وقـد أسـند كــلٌّ ) ُحمِّ
الـذي كـان قبـل ذلـك ضـمیر نصـٍب مفعـوال ) هـو(تتر والـذي تقـدیره منهما إلى الضمیر المسـ

                                         
  )١٠٩/، ط١٦٠ص (نهج البالغة  )١(
  )٣١/، ر٣٩٥ص (نهج البالغة  )٢(
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) ب/خامساً (تراجع الفقرة  )٣(
  )٧٢/، ط١٠١ص (نهج البالغة  )٤(
  )٧٢/، ط٤٥٨ص (نهج البالغة  )٥(



 ٩٠  

ــه ثــاٍن محــذوف كــأن یكــون التقــدیر واهللا العــالم  وســیاق الكــالمبــه،  یقتضــي تقــدیر مفعــول ب
هُ (   ). كما ُحمِّل تبلیغَ الرسالة، ما أوتیَ

ه   :ا بصیغة المضارع فمنها قوله علیه السالموأما الجمل التي وردت أفعاُل

  )١(  يقُولُ فَيكْذب، ويعد فَيخْلف، ويسأَلُ فَيبخَلُ،إِنَّه لَ-١

٢-  فَإِنَّك- و ِا- مع نم رصا تُبل، ىمهج نم لّمالَ تُع٢(، و(  

ـمُ (في النصیِن السابقیِن جاء الفعـالِن المضـارعاِن  لَّ ْسـأُل، تُعَ ُ مبنیـیِن للمجهـول وقـد ) ی
اسـتتاره جـائز، وتقـدیره فـي و ) هو(لمستتر الذي تقدیره في النص األول أسندا إلى الضمیر ا

قبــل البنــاء للمجهــول  واســتتاره واجــب وكــال الضــمیرین المســتتریِن كــان) أنــت(الــنص الثــاني 
ــاٍن محــذوف كــأن و بــه،  لبضــمیر نصــٍب مفعــو  متمــثالً  ــه ث الســیاق یقتضــي تقــدیر مفعــول ب
ُسأُل الحاج(یكون  لَّ وی   .)مُ األمرَ َة فیبخل، وال تُعَ

  

 

ة المفعـــول بـــانإ هــو الفعــل المتعـــدي إلـــى ثالثــة مفاعیـــلفـــي األشــهر عنـــد النحــویین 
ــاني أو الثالــثاألول  ــا  )٣(وعــدم جــواز إنابــة الث ــٌد فرَســك مســرجاً (كمــا فــي قولن وال ) ُأعلــم زی
  )٤().ُأعلم زیدًا فرَسك مسرٌج (أو ) ًا فرُسك مسرجاً ُأعلم زید(یجوز 

جـاء  اً واحـد ولم یرد في النهج فعٌل مبنيٌّ للمجهول متعـدٍّ إلـى ثالثـة مفاعیـل إال فعـالً 
َ (بصیغة الماضي هو  ئ ِب   :وذلك في قول اإلمام علیه السالم) ُأنْ

                                         
  )٨٤/، ط١١٥ص (نهج البالغة  )١(
  )١٦٤/، ط٢٣٤ص (نهج البالغة  )٢(
  ٥٠١/ ٢معاني النحو  )٣(
  ٧/٧٧شرح المفصل : ینظر )٤(



 ٩١  

الَيمن اطَّلَع راً قَدسب ١(أُنْبِئْت(  

ئ(الفعل الماضي  في الجملة السابقة بني ِب للمجهول وقد ُأسند إلـى نائـب الفاعـل ) ُأنْ
ْسراً (، و)تاء المتكلم(ضمیر الرفع المتحرك  ُ وهو اسم شخٍص هـو المفعـول بـه الثـاني فـي ) ب

  .في محل نصٍب مفعول به ثالث) قد اطلع الیمَن (األصل وجملة 
  

 

حـرف جـر وأریـد بنـاؤه للمجهـول فحینئـٍذ ال بـد بإذا كان فعل الجملة الزمًا أو متعـدیًا 
مجـرور أو أحـد ظرفـي الزمـان الوهـو الجـاٍر و  بـه من وجود مـا یصـلح لإلنابـة غیـر المفعـول

  .للنیابةوالمكان أو المصدر على أن یستوفي كلُّ منها شروطه التي تؤهله 
أن یكــون حــرف الجــر ممــا لــزم طریقــة واحــدة فــي فأمــا شــرط الجــار والمجــرور فهــو 

 كـالالم أو البـاء وِمـْن إذا جــاءت وال یـدل علـى التعلیــل.....) فـي، عــن، مـذ، (كــ االسـتعمال
ـــوشـــرط ظرفـــي الزمـــان والمكـــان هـــو أن یكونـــا متصـــرفَ  )٢(.للتعلیـــل ، أي ال )٣(ینیِن مختصَّ

  .یالزمان حالة إعرابیة واحدة، وال مبهمینِ 
ِجـــدَ  أي المصـــدر والظـــرف والجـــار  –فـــي الجملــة أكثـــر مـــن واحـــد منهــا  وفیمــا لـــو وُ

  :ففي أیهما أولى باإلنابة أقوال – والمجرور
فـإن ُعـرِّي "هو عدم تفاضل أٍي منها على اآلخر وتساویها فـي حـقِّ اإلنابـة، : األول

 الكالم من ذلك ووجدت فیه مصدرًا ومجرورًا وظرفًا كنَت بالخیـار فـي إقامـة أي ذلـك ِشـئَت 
إذا جعلـَت المجـرور هـو ) ُجلس في الدار جلوسًا طویًال یـومَ الجمعـة(تقول  )٤" (مقامَ الفاعل

                                         
  )٢٥/، ط٦٧ص (نهج البالغة  )١(
  ١/١٧٠: ، وحاشیة الخضري ١/١٨٣شرح األشموني : ینظر )٢(
  ١/١٧٠الخضري ، وحاشیة١/٥٠٩ل ی، وشرح ابن عق١/١٨٣شرح جمل الزجاجي : ینظر  )٣(
  ٢/٥٠٢: ، ومعاني النحو ١/٣٥٢المقتصد في شرح اإلیضاح  )٤(



 ٩٢  

ــس فــي الــدار جلــوٌس طویــٌل یــومَ الجمعــة:(النائــب أو تقــول ُجلــس یــومُ الجمعــة فــي (، أو )ُجلِ
  ).الدار جلوسًا طویالً 

كــذلك مــع نَّ إنابــة المصــدر هــي األولــى إذ إن الفعــل یصــل إلیــه وال یكــون أ :الثــاني
  .)١(الجار والمجرور

  )٢(.نَّ إنابة الجار والمجرور هي األولىأ: الثالث
، جملــةٍ  اثنتــین وثمــانیَن عــن الفاعـل فــي  اً شــبه الجملــة فــي نهـج البالغــة نائبــ وقـد ورد
، وممــا ورد )٣(بصــیغة المضــارع وثــالث وخمســوَن منهــا بصــیغة الماضــي،  تســع  وعشــرون

  :صفة المتقین بصیغة الماضي قوله علیه السالم في

١- لَه متَقني يالَّذ وه ُا كُونتّى يح ربص هلَيع يغب إِن٤(.و(  

٢-      ـهِمؤوسبِر ـرِدأُبو ،ـةينلَـى الْموا عاقَدتَع ينالَّذ هِمانوإِخ نم مهاؤنُظَر نأَيو
  )٥(إِلَى الْفَجرة؟

  )٦(.ن خلِّي عنه عقَرالِّلسان سبع، إِ -٣

ــيَ (فــي النصــوص الســابقة جــاء كــلٌّ مــن األفعــال الماضــیة  ــِرَد، ُخلِّ ، ُأبْ ِغــيَ ُ مبنیــة ) ب
علــى ) علیــه، برؤوســهم، عنــهُ (للمجهـول وقــد أســندْت إلــى شــبه الجملــة مــن الجــار والمجــرور

اعیلهـا بحـرف فهـو مـن األفعـال المتعدیـة إلـى مف) أبـرد(وفیما یخـص الفعـل الثـاني . الترتیب
  .هي التي أسند إلیها الفعل) برؤوسهم(الجرِّ الباء، فتكون شبه الجملة 

                                         
  ٥٣٩/ ١شرح جمل الزجاجي : ینظر )١(
  ١٠١، وأسرار العربیة  ١/٢١٩شرح الكافیة : ینظر )٢(
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) سابعاً (تراجع الفقرة  )٣(
  ) ١٩٣/، ط٣٠٦ص (نهج البالغة  )٤(
  ) ١٨٢/، ط٢٦٤ص (ج البالغة نه )٥(
  ) ٦٠/، ح٤٦٨ص (نهج البالغة  )٦(



 ٩٣  

التي خلْت مـن المفعـول بـه عمومـًا  -هذا ولم ترد في الجمل ذات األفعال الماضیة 
  .شبهُ جملة من الظرف أسند إلیها الفعل - أو من المفعول به المباشر
) الجــار والمجــرور(فیهــا شــبه الجملــة  لفعــل المضــارع التــي أنیــبوأمــا الجمــل ذات ا

  :فمنها قوله علیه السالم

١- كُمإِلَي فْتَقَرزٍّ يع رافالَ زَوو ،الُ بِكُممكْن يبِر اأَنْتُمم١(.و(  

٢- هِملَيع تُمجتَجاح الفَه :ِولَ اسر عليه وآله(بِأَن ى ) صلى اصو
  )٢(محسنهم، ويتَجاوزَ عن مسيئهِم؟بِأَن  يحسن إِلَى 

تجـــاوز(فـــي النصـــین الســـابقین وردْت األفعـــال المضـــارعة  ُ ُحســـَن، ی ْفتقـــر، ی ُ مبنیـــة ) ی
  .على الترتیب) إلیكم، إلى محسنِهم، عن مسیئِهم(للمجهول وقد أسندت إلى شبه الجمل 

ـــد حـــوت هـــذه الجمـــل  حـــدًا جـــاء فیـــه ورودًا وا - أي ذات األفعـــال المضـــارعة -وق
  :وهو قول اإلمام علیه السالم )٣(مكانالظرف نائبًا عن الفاعل وكان ظرَف 

وصلُّوا بِهِـم الْعصـر والشـمس بيضَـاء حيـةٌ فـي عضْـو مـن النهـارِ حـني يسـار فيهـا              
  )٤(.فَرسخَانِ

ُسارُ (فالفعل  ني للمجهول وقد أسند إلـى ظـ) ی ُ ). فرسـخانِ (رف المكـان فعل مضارع ب
  .علیه ) فیها(هذا على الرغم من تقدم الجار والمجرور 

  

 
                                         

  ) ٣٤/، ط٧٨ص (نهج البالغة  )١(
  ) ٦٧/، ط٩٨ص (نهج البالغة  )٢(
  ١٢٦-١٢٥الجملة الخبریة في نهج البالغة : ینظر )٣(
  ) ٥٢/، ر٤٢٦ص (نهج البالغة  )٤(



 ٩٤  

قســمت الجمــل تقســیمات كثیــرة فمنهــا الصــغرى والكبــرى ومنهــا الحالیــة والموصــولة، 
، ویكــون القاســم فــي ذلــك تأولهــا ال أووممـا قســمْت بــه أیضــًا كونهــا لهــا محــل مــن اإلعــراب 

عـن ذلـك، فبمـا أن  أىولـم یكـن نائـب الفاعـل بمنـ. لجملةبالمفرد الذي له محل إعرابي في ا

ــرنَينِ إِن    : كمــا فــي قولــه تعــالى -الجملــة أخــذت موقــع المفعــول بــه  ــا ذَا الْقَ ــالُوا ي قَ
كـذلك فإنهـا تأخـذ  - ....)اذا القـرنیِن ی(وهي)١(  يأْجوج ومأْجوج مفْسدون في الْأَرضِ 

  .موقع نائب الفاعل حال بناء فعلها للمجهول
 ثمـانٍ  )٢(مـرةً، اثنتـین وعشـرینوقد جاءت الجملُة نائبة عن الفاعـل فـي نهـج البالغـة 

َ عشـرةَ منهـا كـان المسـند هـو الفعـل  منها أسند إلیها الفعل الماضي المبنـي للمجهـول، وأربـع
جملة مقول القول الموقع البارز فیها فقد جاء خمَس عشرةَ مرةً ما بـین المضارع، وقد كان ل

  . الجمل ذات األفعال الماضیة والمضارعة
  :ومما ورد من جمل أفعالها ماضیة قوله علیه السالم

  )٣( سيد الشهداء: حتَّى إِذَا استُشهِد شهِيدنَا قيلَ  -١

) عليه السالم(ضَى علَى لسانِ النبِي االُْميوذلك أَنَّه قُضي فَانْقَ -٢
  )٤(يا علي، الَ يبغضُك مؤمن، والَ يحبك منافق : أَنَّه قَالَ

ـــلَ (فـــي الـــنص األول جـــاء الفعـــل    ســـید (مبنیـــًا للمجهـــول وقـــد أســـند إلـــى الجملـــة ) ِقیْ
والجملــة مــن المبتــدأ المقــدر ) هــو(قــدیره خبــر لمبتــدأ محــذوف ت) ســید الشــهداء(، فـــ)الشــهداء

  ).مقول القول(والخبر في محل رفٍع نائب فاعل 
نــي الفعــل الماضــي    ُ للمجهــول وأســند إلــى ) قَِضــيَ (كــذلك األمــر فــي الــنص الثــاني، ب

                                         
  ٩٤سورة الكهف  )١(
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) ثامناً (تراجع الفقرة  )٢(
  )٢٨/، ر٣٨٦ص (نهج البالغة  )٣(
  )٤٥/، ح٤٧٧ص (نهج البالغة  )٤(



 ٩٥  

  .فهذه الجملة في محل رفٍع نائب فاعل: .....) أنَّه قال(الجملة 
فـي تنـوع مـواد افعالهـا، وممـا ورد  وكانت الجمل ذات األفعال المضارعة أوفـر حظـاً   

  :من ذلك قوله علیه السالم

  )١(كَان بعد أَن لَم يكُن : الَ يقَالُ  -١

٢-   ا أَمنْيي الدنس نى أمردة، الَ ينس تَّةَ آالَفس َا دبع قَد كَانو
ةري االْخنس ن٢( م(  

  )٣(ثْرة مائه، وشدة برِيقه، أَن الْخُضْرة الناضرة ممتَزِجةٌ بِه  إالَّ أنَّه يخَيلُ لكَ -٣

مبنیــًا للمجهــول وقــد أســند إلــى نائــب ) یقــال(فــي الــنص األول ورد الفعــل المضــارع 
  .فهي في محل رفٍع نائب فاعل) كان بعد أن لم یكن(الفاعل الجملة وهي 

ــدرى(د الفعــل المضــارع وأمــا فــي الــنص الثــاني فقــد أســن ُ بعــد بنائــه للمجهــول إلــى ) ی
  .، فهي في محل رفع)أمن سني الدنیا أم من سني اآلخرة(نائب الفاعل الجملة 

ــلُ (وقــد جــاء الفعــل المضــارع  َخیَّ ُ فــي الــنص الثالــث مبنیــًا للمجهــول وقــد أســند إلــى ) ی
  .ع، فهي في محل رف)أن الخضرة الناضرة ممتزجة به(نائب الفاعل الجملة 

وأما بقیة الجمل فقد تكرر فیها بناء فعل القول للمجهول ومجيء جملة مقـول القـول 
  )٤().٣(في محل رفٍع نائب فاعل، وقد أثبتت جمیعًا في آخر الملحق رقم 

  
وعــددها  وفیمـا یـأتي جــدول یلخـص أنــواع الجمـل المبنیـة للمجهــول فـي نهــج البالغـة

  .ب ذلك كلهدد ورود كل نوع ونسوع فیها اإلسنادوأنواع 

                                         
  صفات اهللا جل جالله علىوذلك في معرض كالمه ) ١٨٦/، ط٢٧٤ص (نهج البالغة  )١(
  إبلیس علىوذلك في معرض كالمه ) ١٩٢/، ط٢٨٧ص (نهج البالغة  )٢(
  )١٦٥/، ط٢٣٨ص (نهج البالغة  )٣(
  من هذه الرسالة    ص    ) ٣(من الملحق رقم ) ثامناً (اجع الفقرة تر  )٤(



 ٩٦  

الجملة ذات الفعل 
  المبني للمجهول

عدد 
  اوروده

إلى  انسبته
العدد 
الكلي 
  للجمل

عدد   نوع المسند إليه
  وروده

نسبته إلى 
عدد ورود 

هذا النوع من 
  الجمل

الجمل ذات األفعال 
من هذا النوع  الماضية

من المسند إليه ونسبتها 
  إلى عدد وروده

الجمل ذات األفعال 
النوع   من هذا المضارعة

من المسند إليه ونسبتها 
  إلى عدد وروده

المتعدي مباشرة إلى 
  %٧٥.٠٥  ٧١٣  مفعول به واحد أصالً 

  %٥٧.٤٨  ١٦٩  %٤٢.٥٢  ١٢٥%٤١.٢٣  ٢٩٤  اسم ظاهر
  %٣٣.٦١  ٤٣  %٦٦.٣٩  ٧٦%١٦.٦٩  ١١٩  ضمير متصل
  %٥٥  ١٦٥  %٤٥  ١٣٥%٤٢.٠٨  ٣٠٠  ضمير مستتر

المتعدي إلى مفعولين 
ل مباشرة أصالً األو 

  والثاني بحرف الجر
٤.١١  ٣٩%  

  %٣٣.٣٢  ١  %٦٦.٦٧  ٢%٧.٦٩  ٣  اسم ظاهر
  %١٥.٣٨  ٤  %٨٤.٦٢  ٢٢%٦٦.٦٧  ٢٦  ضمير متصل
  %٤٠  ٤  %٦٠  ٦%٢٥.٦٤  ١٠  ضمير مستتر

المتعدي إلى مفعولين 
أصلها مبتدأ وخبر 

  أصالً 
٠.٨٤  ٨%  

  %٣٣.٣٢  ١  %٦٦.٦٧  ٢%٣٧.٥  ٣  اسم ظاهر
  %١٠٠  ٢  ×  ×%٢٥  ٢  ضمير متصل
  %٣٣.٣٢  ١  %٦٦.٦٧  ٢%٣٧.٥  ٣  ضمير مستتر

المتعدي إلى مفعولين 
 مبتدأً ليس أصلهما 

  وخبرًا أصالً 
٥.٣٧  ٥١%  

  %٥٠  ١  %٥٠  ١%٣.٩٢  ٢  اسم ظاهر
  %١٤.٨١  ٤  %٨٥.١٩  ٢٣%٥٢.٩٤  ٢٧  ضمير متصل

ضمير متصل والثاني 
منصوب بنزع 

  الخافض
٣٣.٣٢  ١  %٦٦.٦٧  ٢  %٥.٨٨  ٣%  

  %٤٧.٣٧  ٩  %٥٢.٦٣  ١٠%٣٧.٢٥  ١٩  ضمير مستتر
المتعدي إلى مفعولين 

 مبتدأً أصلهما  ليس
  وخبرًا والثاني محذوف

٣.٥٨  ٣٤%  
  %١٤.٢٩  ٢  %٨٥.٧١  ١٢%٤١.١٨  ١٤  ضمير متصل

  %١٤.٢٩  ٨  %٨٥.٧١  ١٢%٥٨.٨٢  ٢٠  ضمير مستتر

المتعدي إلى ثالثة 
  %٠.١١  ١  مفاعيل

  ×  ×  %١٠٠  ١%١٠٠  ١  ضمير متصل

الخالية من المفاعيل 
  %١٠.٩٥  ١٠٤  المباشرة

  %٦٤.٦٣  ٥٣  %٣٥.٣٧  ٢٩%٧٨.٨٥  ٨٢  شبه جملة
  %٦٣.٦٤  ١٤  %٣٦.٣٦  ٨%٢١.١٥  ٢٢  جملة

  %٥٠.٧٤  ٤٨٢  %٤٩.٢٦  ٤٦٨%١٠٠  ٩٥٠    %١٠٠  ٩٥٠  المجموع
  

وعددها وأشكال  في نهج البالغة جدول أنواع الجمل ذات األفعال المبنیة للمجهول
  یها وعدده ونسبهالمسند إلیه ف



 
 

 
 

  
  
  



  ٩٨  

  أغراض حذف الفاعل
قامة المفعول مقامه أغراًض    أغـراض لفظیـة  علـىقسمها النحـاة  اإنَّ لحذف الفاعل وإ

ن الغـــرض  ،)١( وأخــرى معنویـــة فـــي النصــوص اللغویـــة الرفیعـــة ال یعـــد الغـــرض  اللفظـــيوإ

ـ تابعـاً األول، إذ إنه یأتي  ْحـذف الفاعـل   )٢(.هبعـد اسـتیفاء المعنـى تمـامَّ حقِّ ُ  الألنـه  " وقـد ی

ر مــن  ســ يرمت فمــا استَ صــ حفــإن أُ كمــا فــي قولــه تعــالى   )٣( " یتعلــق غــرض بــذكره

ــوهم أن  فإنــه ال " )٤(اهلــدي یتعلــق غــرض بــذكر المحِصــر إذ لــو ذكــر فــاعًال بعینــه لتُ

ــه تعــالى . بهــذا الفاعــل دون غیــره هــذا الحكــم مخــتصٌّ  ــدونوكقول  تســألوا أن أم تري

وما لنا اال نقاتل يف سـبيل ا  وقوله ١٠٨ البقرة - ل موسى من قبلئس رسولكم كما

خِرج ٢٤٦البقرة-خرجنا من ديارنا وأبنائناوقد أُ   .)٥( " فإن الحكم ال یتغیر بذكر المُ

ــر  وممـا یجــدر ذكــره   ْخِب أن الغـرض مــن حــذف الفاعـل قــد یختلــف بـاختالف حالــة المُ
ـر عنــه، ْخبَ ــَل (: ففــي جملـة  .ي تجمعهمـاومـدى العالقــة بینهمـا أو مقتضــى الحـال التــ والمُ قُتِ

لخــوف الجهــل بــه أو ا: الغــرض مــن حــذف الفاعــل فیهــا نَّ إ: ، مــثًال یمكننــا القــول )الصــبيُّ 
  .لعنایة بالمفعول به اإلیجاز و اأو  اإلبهامأو  منهلخوف اأو  علیه

، إذا كـان المخبـر جـاهًال بالقاتـل وال عالقـة لـه ) أي الجهـل بـه ( ففي الحالة األولى  

                                         
  ٢/٤٩٢، ومعاني النحو ٧/٦٩، وشرح المفصل ٩٣ینظر شرح ابن الناظم  )١(
  ٣٢المبني للمجهول في التعبیر القرآني : ینظر )٢(
  ٢/٤٩٢معاني النحو  )٣(
  ١٩٦سورة البقرة  )٤(
  ٢/٤٩٢معاني النحو  )٥(



  ٩٩  

  .به

، إذا كـان المخبـر عارفـًا القاتـل ، ولكنـه ال یصـرح )  أي الخـوف علیـه( وفي الثانیـة  
  .به لقرابته أو لمصلحته به

ـــإن ) أي الخـــوف منـــه ( الثالثـــةوفـــي    ، إذا كـــان القاتـــل صـــاحب األمـــر والســـلطة، ف
  .بالقاتلیخاف من أن یقترن اسمه المخبر 

مصلحة أو فائدة أو حكمـة فـي إبهـام كانت للمخبر إذا  ،) أي اإلبهام ( وفي الرابعة  
  .األمر وعدم التصریح باسم الفاعل

، فحــذف الفاعــل مــع علمــه بــه ، الصــبيُّ وفــي الخامســة، إذا كــان المخبــر یهمــه قتــُل   
  )١(.لإلیجاز وللعنایة بالمفعول به

وقــد یكــون لحــذف الفاعــل وبنــاء الجملــة للمجهــول أكثــر مــن غــرض واحــد ففــي قولــه   

قـد یكـون الغـرض مـن الحـذف هـو  )٢( تقـَ لخ كيـف  إىل اإلبـلِ  رونظـُ نال يأفَ: تعالى

العلم به، او للتعظیم أو إلثارة التساؤل، ولكن قد یكون غـرض أهـم وأظهـر مـن آخـر وذلـك 
یـــأتي مـــن هـــذا الفصـــل  فـــي مـــالـــذلك قـــد یـــرد . حســـب مـــا یقتضـــیه الحـــال وســـیاق الكـــالمب

  .رض آخراالستشهاد بنص لغرض معیٍن ثم یتكرر ذلك في غ

نیــــْت  نفســــهوقــــد نــــرى أن فــــي الموضــــع    ُ ــــِرُد أفعــــال متعــــددة ومتتالیــــة ب مــــن الكــــالم تَ

حرمـت علَـيكُم    : للمجهول، ولكن نجد لكلٍّ غرضه المختلف عن اآلخـر ففـي قولـه تعـالى

                                         
  ٢٥-٢٤المبني للمجهول في التعبیر القرآني ینظر  )١(
  ٢٥المصدر السابق ، وینظر ١٧سورة الغاشیة  )٢(



  ١٠٠  

      بِـه ـرِ اللَّـهغَيـلَّ لـا أُهمزِيـرِ ونالْخ ملَحو مالدتَةُ ويـبِ  ومـا ذُ .....الْمصعلىالن  بِـح  )فقـد حـذف )١

ـح(وفاعـل ) ُأهـل(للعلم بـه، وحـذف فاعـل ) حرمت(فاعل  لـذلك  – واهللا أعلـم –للتحقیـر ) ذِب
  .ألكثر من غرض واحد بها قد ترد أیضا في االستشهاد

ن مـأما أغراض حذف الفاعل في نهج البالغة فإنها لم تكن بمنأى عما سلف ذكـره    
نا نجد بعض األغراض قـد ظهـر أكثـر مـن غیـره وذلـك تناسـبًا نإأغراض حذف الفاعل، إال 

مـع الظـروف التــي كانـت علیهـا الحــال فـي زمـن اإلمــام ومـا شـهدته مــن أحـداث جعلـت مــن 
  .عهد خالفته علیه السالم مسرحًا لكثیر من القضایا الجدیدة على الدولة اإلسالمیة آنذاك

د أن أشـیر إلـى أن مـا وقبل الخوض في أغراض حذف الفاعـل فـي نهـج البالغـة أو 
ســـیتم الكـــالم علیـــه مـــن الشـــواهد واألغـــراض ال أدعـــي حتمیـــة كونـــه كـــذلك، ولكـــن هـــذا مـــا 
اســـتطعُت أن أستشـــفه مـــن كـــالم اإلمـــام علیـــه الســـالم مســـتعینًا بمـــا تیســـر لـــي مـــن شـــروح 
وتعلیقـــات فـــي الكتـــب المتطرقـــة لـــذلك، وبمـــا أحصـــل علیـــه مـــن أراء ووجهـــات نظـــر مـــن  

  . فجزاهم اهللا خیراً  بهبعض من له اإلطالع والمعرفة  أستاذي المشرف ومن

    

                                         
  ٣سورة المائدة  )١(



  ١٠١  

 

ـــة مـــن حـــذف الفاعـــل هـــي التـــي تهـــتم بهـــا النصـــوص    ـــا أنَّ األغـــراض المعنوی ذكرن
لــذلك ســنقدم . الرفیعــة، أمــا الغــرض اللفظــي فإنــه أمــرٌ ثــانوي عنــد أصــحاب تلــك النصــوص

  .في نهج البالغة األغراض المعنویة لحذف الفاعل

 

  

وذلك "یعد هذا الغرض من بین األغراض األولى التي یتم حذف الفاعل من أجلها،   
فإذا عناهم ذكـر المفعـول قـدموه ..... أنَّ اصل وضع المفعول أن یكون فضلة وبعد الفاعل

موه علـى الفعـل الناصـب لـه، فـإن تظـاهرت العنایـة على الفاعل فإن ازدادت عنـایتهم بـه قـد
ثم انهم لم یرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له .... به عقدوه على أنه رب الجملة

ْظهرًا أو مضمراً    .)١(" وبنوه على أنه مخصوص به وألغوا ذكر الفاعل مُ

  :سالموقد وردت أمثلة كثیرة في النهج على هذا الغرض منها  قوله علیه ال  

)إِالَ بِالْجِد قكُ الْحردالَ ي٢(!)و(  
ســناده للمفعــول فألهمیــة المفعــول بــه وللعنایــة بــه تــمَّ بنــاء الفعــل للمجهــول وحــذف  وإ

فـي  ّي الفاعل وذلك كي یتركز الحدیث ویتوجه ذهـن السـامع إلـى مـا أضـحى الـركن األساسـ
هـي التـي أخـذت االهتمـام ) حـقُّ ال( الحدیث وهو المفعول به، ففي النص السـابق نـرى كلمـة

ــو ُذِكــرَ الفاعــل كــأن یقــال  َك المــرءُ الحــقَّ إال بالجــد(والتوجــه، ول ــْدرُ ــا أن الســامع ) وال یَ لرأین
فــي الكــالم وكــذلك لمجیئهــا مباشــرة بعــد  أوًال بســبب كونهــا العمــدةَ ) المــرء(یلتفــت إلــى كلمــة 

                                         
  ١/٦٥: المحتسب )١(
  )٢٩،  ط٧٣ص ( نهج البالغة )٢(



  ١٠٢  

ــئ مــن تركیــز ال كمل الكــالمالفعــل فترتســم صــورةٌ فــي ذهــن الســامع تُبَطِّ ُ  .تفاتــه إلــى مــا ســی
ممــا یلفــت ]) إال[النفــي واســتدراكه بـــ(بطریقــة القصــر  اً یقــول أن فــي الجملــة تأكیــد نَّ إولقائــل 

 – واهللا اعلــم –ذلــك  عــن، والجــواب )بالجــد(االنتبــاه إلــى المقصــور علیــه وهــو شــبه الجملــة 
صـورة فـي الـذهن عـن  المقصـور علیـه ال یـأتي إال بعـد ارتسـام فـيهو أن االنتبـاه والتركیـز 

، وهذه الصـورة هـي التـي  التركیـز ) نائـب الفاعـل حالیـاً (المفعـول بـه  اسـتقطبالمقصور أوًال
درُك الحـق بـه إال بعـد أن یكـون هنـاك تصـور عـن . فیها ُ فال یكون تصور للقصر على ما ی

  ).المفعول به في األصل(المقصور وهو نفي إدراك الحق أي الحدث مضافًا إلى 
  :هذا الغرض قوله علیه السالمعلى في النهج ومما ورد 

وتُشـد إِلَيـه    ولَو كَانَت االَْنْبِياء أَهلَ قُوة الَ تُـرام، وعـزة الَ تُضَـام، وملْـك تُمـد نُحـوه أَعنـاقُ الرجـالِ،        (

ي االِْعلَى الْخَلْقِ فع نوأَه كذل الِ، لَكَانحالر قَدارِعب١()ت(  
، (في النص السابق لو تفحصنا السـبب والغـرض الـذي مـن أجلـه جـاء الفعـالن  ـرامُ تُ

اللتـیِن كانتـا ) قوة، عـزة(مبنیین للمجهول لوجدنا أن االهتمام قد انصب على لفظتي ) تُضامُ 
ن االعتبـار للخلـق لـى مفعوًال به قبل إنابتهما عن الفاعل، فالكالم في الـنص جـاٍر ع هـوِّ ُ مـا ی

یجعـل اسـتجابتهم أو انصـیاعهم للحـق أمـرًا لـیس فیـه مـن الجهـد الـذي  یمیـز الصـادق فــي و 
وا بــه مــن الحــق وبــین مــن ینقــاد بمــا یــراه مــن القــوة والعــزة والعظمــة ؤ نیتــه فــي اتبــاع مــا جــا

قــال. المادیــة ُ ال أهــل قــوة ال یرومهــا الخلــق، وعــزٍة : (ولــو ُذِكــرَ فاعــل كــل مــن الفعلــین كــأن ی
ِن ألخذ كل من الفـاعلَ ) یضیمها الناس ه) الخلـق، النـاس(یْ  انِ یوازیـ نِ ذیلـفـي الـذهن ال مـامكانَ

  .هما مما له الصدارة في معنى النص الذي أشیر إلیه سالفاً  لتینِ ال) قوٍة، عزةٍ (به مكان 
  :ومما ورد من ذلك أیضًا قوله علیه السالم

                                         
  )١٩٢/، ط٢٩٢ص (نهج البالغة  )١(



  ١٠٣  

، وقُدم لَهم الْخَبر، ولكُلِّ ضَـلَّة علَّـةٌ، ولكُـلِّ    قَد سنت لَهم السنن! فَأَين الْـمحتَسبون؟(

  )١(.)نَاكث شبهِةٌ

قـد : (إذا تفحصنا النص السابق وجدنا أن االكتراث واالهتمام في قولـه علیـه السـالم  
اللتــیِن كانتــا ) الســنن، الخبــر(منصــب ومتوجــهٌ للفظتـي ) سـنت لهــم الســنن، وقــدم لهـم الخبــر

ِن، وتقـدیم  هاتینِ بل إنابتهما عن الفاعل، فالكالم في مفعوًال به ق الجملتین هو عن سنِّ السـنَ
ولكـن المعنـى الـذي یـراد  – حـاش هللا –الخبر بإغفال ذكر الفاعل ال عن عدم االهتمـام بـه 

 تركیــزمقصــدًا مــن مقاصــد الكــالم، بــل المقصــد هــو  - أي الفاعــل – بیانــه ال یشــكل ذكــره
لى حدث التقدیم القائم بـ) السنُن(لَسنِّ القائم بـالنظر والتوجه إلى حدث ا   ). الخبر(وإ

  

  

من بین األغراض المهمة التي یُحذف الفاعل من أجلهـا هـو كـون الحـدث ذا أهمیـة   
ــاه  ممیــزة فــي المعنــى الــذي یقصــد المــتكلم بیانــه، فتــراه یعمــد إلــى إزالــة مــا قــد یســتجلب انتب

الحـدث الـذي یشـكل المحـور المهـم فـي قصـد  فـيه عن التوجه والتركیز السامع ویحید بذهن
  .المتكلم

   ُ الحـدث، مـن بینهـا  فـينیَْت للمجهول بغیَة التركیز وقد وردت في النهج جمل كثیرة ب
  :قوله علیه السالم

ت علَيك أَعمالُك فَكَأنَّك قَد بلَغت الْمدى، ودفنت تَحت الثَّرى، وعرِضَ فَضَح رويداً،(  

                                         
  )١٤٨/، ط٢٠٦ص (نهج البالغة  )١(



  ١٠٤  

  )١(  )بِالْـمحلِّ الَّذي ينادي الظَّالم فيه بِالْحسرة، ويتَمنى الْمضَيع الرجعةَ،

ــًا مــدى حــرارة الموقــف والحــدث الــذي یــود اإلمــام علیــه    ففــي هــذا الــنص یظهــر جلیّ
لمقطــع المستشــهد بــه بالقســم الســالم بیانــه للمخاطــب، وقــد بــدأ الكــالم قبــل الوصــول إلــى ا

ر بهـــا فنـــراه یــأتي بتلـــك الصــور الجســـیمة التــي یـــذكِّ ) وأُقْســـم بِـــاِ رب الْعـــالَمني(المغلــظ 

ــ حتــى كأنــه یمــرُّ بهــا ) فكأنــك(یقربهــا إلیــه بلفظــة بهــول مــا ینتظــره بعــد موتــه، بــل  َب المخاَط
، وفي ظل هذه الحال نرى الفعلیِن  َت، (اآلن عیانًا نیا للمجهـول وُأعـرض )ُعِرَضْت ُدِفنْ ُ ، قد ب

ُ  فـيعن ذكر فاعلیهما، حتى یتركز االنتبـاه  ـ لَ غَ ْشـالـدفن تحـت الثـرى، وال ی ُدِفـَن  ْن الـذهن بمَ
ــَن  ــْن َدفَ مَ ــو كــان القــول  وِب ) ودفنــك النــاس أو دفنــك أهلــك(وبمــن ســیعرض علیــه أعمالــه، فل

ــذین لكــان هنــاك مــن لفــت نظــر مــن المخاطــب إلــى عملیــة الــدفن مــن خــال ل األشــخاص ال
أثنــاء ذلــك، ولعــل ذلــك ال یشــكل تــأخیرًا عــن تصــور هــول حــدث الــدفن تحــت  فــي یحیطونــه

َشــكِّل تهوینـًا لألمــر بنســبة مــا، لمــا فیهـا مــن حضــور صــور األهــل  ُ التـراب وحســب، بــل قــد ی
ـــك(واألصـــحاب، ولـــو كـــان القـــول  َضـــْت المالئكـــُة علیـــك أعماَل لكـــان لحضـــور صـــورة ) وَعرَ

 ذهـــن المخاطـــب بعـــض الشـــاغل عـــن انصـــراف االنتبـــاه ســـریعًا إلـــى المســـألةالمالئكـــة فـــي 
قیــد االهتمــام وهــي األعمــال التــي كانــت الســبب فــي توجیــه اإلمــام علیــه الســالم  الموضــوعة
  .)٢(رسالته إلیه

                                         
كلمــة تقــال لمــن یــؤمر بــالتؤدة واألنــاة والســكون، ) فضــحِّ رویــداً (، و)٤١/، ر٤١٤ص (نهــج البالغــة  )١(
اعـي وهو مثل في األمر بالرفق والصبر، قالوا أصله من تضحیة اإلبـل وهـي تغـذیتها، وأن یتقـدم إلـى الر "

برعـي اإلبـل فــي وقـت الضــحى وتأخیرهـا عــن ورود المـاء إلـى أن تســتوفي ضـحاءها فیكــون ورودهـا عــن 
، ولســـان  ١/٣٦٩ )ابـــن قتیبـــة( غریـــب الحـــدیث: ، وینظـــر ٣/١٧٠الفـــائق فـــي غریـــب الحـــدیث  "عطـــش
  ١٦/١٦٩) ابن أبي الحدید(، وشرح نهج البالغة  ١٤/٤٨٠العرب 

أي ابـــن أبـــي  –تعـــددة فـــیمن قصـــده اإلمـــام فـــي الكتـــاب، حتـــى دعتـــه ذكـــر ابـــن أبـــي الحدیـــد أقـــواًال م )٢(
إلـــى عــدم البـــت فـــي األمــر، إال إنهـــا جمیعـــا تتفــق علـــى كونــه مـــن المقـــربین لــه علیـــه الســـالم،  – الحدیــد



  ١٠٥  

  :ومما ورد في النهج في هذا المضمار قوله علیه السالم

سـبِيلَ الْمـنهجِ، وعمـروا مهـلَ الْمسـتَعتبِ، وكُشـفَت       قَـد أُمهِلُـوا يف طَلَـبِ الْــمخْرجِ، وهـدوا      (

ي مـدة االَْجـلِ،   عنهم سدف الريِب، وخلُّوا ملضْماَرِ الْجِياد، وروِية االرتياد، وأَنَاة الْمقْتَبِسِ الْمرتَاد، فـ 

  )١(.)ومضْطَربِ الْمهلِ

نرى اإلمام علیه السالم یرسم صورًا متعددة متتالیـة عـن حـال النـاس ي هذا النص ف  
ل مــوتهم وبعــثهم مــن حیــث سـعة مــا مــنحهم الخــالق تعــالى مـن اإلمهــال والوقــت ومــا بــیّن  قبـ

، فلــذلك نــرى األفعــال )٢(لهــم مــن المــنهج، فــي ســبیل تــذكرهم واســتجابتهم ألمــر اهللا وطاعتــه
ــوا، ُهــُدوا، ( ِهُل َ ُأمْ ــروا، ُكِشــف ــْت، ُخ ُعمِّ ــْت للمجهــول الواحــد تلــو اآلخــر وُأعــِرض عــن ) والُّ یَ نِ ُ قــد ب

ذكــر فاعلیهــا حتــى ال یظهــر فــي الكــالم مــا یشــارك الحــدث الــذي یریــد اإلمــام علیــه الســالم 
ـْن وتركیز االنتباه فیهتصویره  ، فلیس هناك إال األفعال التي تمثل الحدث مقترنًا بالزمن، ومَ

یضـاح قام بهم هذا الحـدث أو وقـع علـیه م، مـع بعـض األلفـاظ التـي تـدعم معنـى اإلمهـال وإ
  .الطریق
  :ومما كان على هذه الشاكلة قوله علیه السالم  

                                                                                                                            
شــرح نهــج : ینظــر. وســبب الرســالة مــا بلغــه عنــه مــن أخــذه بعــض أمــوال بیــت مــال المســلمین فــي البصــرة

  ٣٣٣-٥/٣٣١، ونهج السعادة  ١٦/١٦٩) ابن أبي الحدید(البالغة 
، المســـتَْعتَب هـــو المسترضـــى ، واســـتَْعتَبُت زیـــدًا أي استرضـــیته، )١١٩/، ط١٠٩ص (نهـــج البالغـــة  )١(

وأعتبنــي زیــد إذا أرضــاني، وضــرب المثــل بمهــل المســتَْعتَب ألن مــن یطلــب رضــاه فــي الحــال المعتــادة ال 
هـــل كیمـــا یكـــون  مْ ُ نمـــا ی لســـان العـــرب : رضـــاه بقلبـــه ال بلســـانه فقـــط ینظـــریرهـــق أو یضـــایق فـــي ذلـــك، وإ

، والُســــَدف جمــــع ســــدفة، وهــــي مــــن ٦/٢٥٣) ابــــن أبــــي الحدیــــد(، وشــــرح نهــــج البالغــــة١/٥٧٨) عتــــب(
األضـــداد، ومعناهـــا هنـــا القطعـــة مـــن اللیـــل المظلـــم، ینظـــر الموضـــع الســـابق مـــن شـــرح الـــنهج البـــن أبـــي 

  ٦/١٣٦الحدید، وتاج العروس 
  ٦/٢٥٣) أبي الحدید ابن(شرح نهج البالغة )٢(



  ١٠٦  

) عمالَ تُسةٌ، ومحيها رف سلَي ارد ،يددا جهذَابعو ،يددا شهرحو ،يدعا بهروا نَاراً قَعذَرفَاح

جالَ تُفَرو ،ةوعا ديهف هبا كُريه١(.)ف(  

ــا   ــدأ ذلــك بــذكر  - فــي معــرض وصــف النــار -اإلمــام علیــه الســالم  یتحــدث هن فیب
المسـند (الجمل االسمیة الواصفة لها التي تدل على ثبـوت األوصـاف لموصـوفاتها ودوامهـا 

ــًا تلــك األوصــاف ذات االمتــداد  اً معطوفــ )٢()للمســند إلیــه ، منتقی بعضــها علــى بعــض تباعــًا
 ة، بعد ذلـك یوقـف سلسـلة الجمـل المعطوفـ)بعیـد، شدیـد، جدیـد(لى صیغة فعیل الصوتي ع

ـــى تلـــك الصـــورة  ـــى االنتبـــاه والتوجـــه واإلقبـــال بقلبـــه عل تـــه إل ـــّب الســـامع وجرّ ل التـــي أخـــذت 
بـراز عناصـرها بـأوقع مـا یكـون علـى  فـي التـي أبـدع اإلمـام علیـه السـالم) الحدث( رسـمها وإ

ـٌس  النفس، ثـمِّ یبـدأ بجملـة اسـمیة فَ جدیـدة تصـف الـدار التـي تحـوي تلـك النـار، وكأنمـا هـو نَ
المرسـومة  –جدید تأخذه النفس بعد ذلك اإلرهاق الذي أصابها من تجسم الصورة المروعة 

لـیس (فـي نفوسـهم وتمكنهـا منهـا، ویـأتي لهـا بأوصـاف علـى شـكل جمـل  – بالجمل السـابقة
ـرَّج ع فیهـا دعـوةٌ، وال تُفَ مـا  فـيهنـا الموقـف یتطلـب التركیـز ) فیهـا كربـةٌ  فیها رحمة، وال تُْسـمَ

وهــو  ّي دون ذكــر أمــٍر خــارجيٍّ یهــوُن القصــد األساســمــن یكــون فــي هــذه الــدار الموصــوفة 
ـــرَُّج (مـــدى شـــدتها وقســــوتها، فلـــذلك نـــرى الفعلــــین  فَ ، تُ ُ ع قــــد حـــذف فاعالهمـــا لیكــــون ) تُســـمَ

، فلـو قیـل مـثًال ) ةعدم سـماع الـدعوة فیهـا، وعـدم تفـریج الكربـ(الوصول إلى الحدث  مباشـرًا
فَرُِّج فیها كربة( ُ ُ فیها دعوة، وال ی ُ اهللا ع ْسمَ بالبناء للمعلوم وذكِر الفاعل لكان ذلك یبطـئ ) ال یَ

ــه، ولكــان ذلــك أیضــًا  نفســهتشــكل الصــورة للحــدث، إذ إنَّ المقصــود هــو الحــدث  دوَن محِدثِ
هـــو ممـــا ینـــافي القصـــد ممـــا یـــدخل عنصـــرَ رحمـــة وطمأنینـــة وهـــو ذكـــر المـــولى ســـبحانه، و 

، ویضاف إلى ذلك ما سیرد من أغراض أخرى لمثل هذه - واهللا أعلم –م من النص و المر 
                                         

  ،)٢٧/، ر٣٨٤ص (نهج البالغة  )١(
  ٤٢نقد وتوجیه  –في النحو العربي  )٢(



  ١٠٧  

، إذ إنَّ اهللا سـبحانه هـو أهـل )١(النصوص من تنزیه الفاعل عن ذكره فـي مثـل هـذه الصـور
ــهُ النــاس ل بَ لرحمــة والكــرم والرأفــة ومــا یجــري فــي تلــك الــدار الموصــوفة بــالنص هــو ممــا َجَل

فَـالْيوم ال تُظْلَـم نَفْـس    مـا صـنعوه لهـا مجسَّـمًا بهیـآت تلـك الـدار ذاُت  قدموه ألنفسـهم، بـل هـوو 

لُونمتَع تُما كُنإِلَّا م نوزال تُجئاً ويش )٢( .  

  

  

في كثیر من حاالت حذف الفاعل نجـد أنَّ السـبب هـو معرفتـه أو عـدم ترتـب جهـل   
بل قد یترتب إسفاف وتطویل في الكالم لیس له داع فیمـا لـو  )٣(تغییبه وعدم ذكره،به حال 

  :ولو الحظنا النص اآلتي من النهج وهو قوله علیه السالم. ذكر

ــانِ   (   ــم، مطيعتَـــ ــماء الَّتـــــي تُظلُّكُـــ ــم، والســـ أَالَ وإِن االَْرض الَّتـــــي تَحملُكُـــ

كُمبرل....رأُم نلكتَا، وفَقَام كُمحالصم وددلَى حتَا عيمأُقتَا، وفَأَطَاع كُمعافن٤()تَا بِم(  

تا(فنرى أن فاعل كل من الفعلین    مَ تا، ُأِقیْ قد حذف وذلـك للعلـم بـه وهـو الخـالق ) ُأِمرَ
  :جلت عظمته، ومثله قوله علیه السالم

ن يغْلبـك علَيـه غَالـب، ولَـن يبطـىء      ولَن يسبِقَك إِلَى رِزْقـك طَالـب، ولـَ   (  

                                         
  ٤٨-٤٧المبني للمجهول في التعبیر القرآني : ینظر )١(
  ٥٤سورة یس  )٢(
، والمبني  ٢/٤٩٢، ومعاني النحو  ١/٢١٤، والبحر المحیط  ١/٤٩٩شرح ابن عقیل : ینظر )٣(

  ٤٦آني للمجهول في التعبیر القر 
  )١٤٣/، ط١٩٩ص (نهج البالغة  )٤(



  ١٠٨  

لَك رقُد ا قَدم كن١(.) ع(  

نـي الفعـل    ُ ـدِّرَ (فنرى الفاعـل قـد حـذف وب للمجهـول، إذ لـیس هنـاك مـن یجهـل مـن ) قُ
  :ومثل هذا قوله علیه السالم. هو مقدر األمور

  )ِولُ اسر قُبِض لَقَدعليه وآله(و صلى ا (رِيودلَى صلَع هأْسر ٢(.)إِن(  

َض (فلــم یـــذكر اإلمـــام علیـــه الســـالم فاعـــل الفعـــل    ـــِب وذلـــك لمعرفـــة النـــاس بالجهـــة  ) قُ
  .القابضة للروح وهو اهللا تعالى أو مالئكته الموكلون بذلك

وغالبـًا مـا نجـد مثـل هـذا الغـرض لحـذف الفاعـل فـي نهـج البالغـة فـي األفعـال التـي   
ــذلتســند إلــى اهللا تعــا ك مــن مالئكتــه والتــي تكــون مشــهورة لى أو إلــى مــن جعلهــم اهللا ســببًا ل

معروفــــة الفاعــــل كــــالخلق واإلحیــــاء واإلماتــــة والــــرزق واالبــــتالء وتشــــریع األحكــــام وتكــــوین 
نبــات الــزرع وغیــر ذلــكو مــن مطــر  هــاأو تحریكالظــواهر الطبیعیــة  علیــه  هومــن ذلــك قولــ. إ

  :السالم

  :أو قوله عليه السالم )٣()، والَ تُرِكَ سدى فَيلْغُوعبثاً فَيلْهو ؤتَّقُوا اَ، فَما خلق امرأيهاالناس، ا(            

  )٤()فَما خلقْت ليشغَلَني أَكْلُ الطَّيبات، كَالْبهِيمة الْمربوطَة همها علَفُها(            

نِيَ للم   ُ جهول ولـم یـذكر فاعلـه، إذ هـو معلـوم معـروف سـبحانه فنرى فعل الخلق قد ب
  :ومن ذلك أیضًا قوله علیه السالم). تُِركَ (وتعالى، وكذلك الفعل 

                                         
  )٣٧٩/، ح٥٤٣ص (نهج البالغة  )١(
  )١٩٧/، ط٣١٠ص (نهج البالغة  )٢(
  )٣٧٠/، ح٥٤٠ص (نهج البالغة  )٣(
  )٤٥/، ر٤١٨ص (نهج البالغة  )٤(



  ١٠٩  

  )١()ثُم إِن الزكَاة جعلَت مع الصالة قُرباناً الَهلِ االِْسالمِ(  

نِيَ الفعل    ُ ة والزكـاة، مـع للمجهول لعـدم جهـل شـخص بمـن شـرَّع الصـال) ُجِعل(فقد ب
بینــا فــي  لفاعــل للعلــم بــه ال یعنــي هــذا كمــا مالحظــة أننــا عنــدما نــذكر هنــا غــرض حــذف ا

افُقِ عدم وجود أغراض أخرى  بدایة هذا الفصل في النص نفسه، فعلى سبیل المثال،  هاأو تَرَ
الــنص الســابق مــع كــون الفاعــل قــد حــذف للعلــم بــه فإنــه كــذلك محــذوف لغــرض االهتمــام 

ل ا(بـ   .- واهللا أعلم –) لزكاِة قربانًا ألهل اإلسالمَجعْ
 

  

قد یُحذف الفاعل لغرض تنزیهه عن ورود ذكره مـع لفـظ المفعـول بـه أو غیـر ذلـك    
جانـب تقصـیر أو إنكـار فعـل ومـا  علـى، وخاصة عندما یكـون الكـالم )٢(مما یرد في الكالم

  :شابه ذلك، ومن ذلك قوله علیه السالم

  )٣(.)م يعرِف بِقَلْبِه معروفاً، ولَم ينكر منكَراً، قُلب فَجعلَ أَعاله أَسفَلَه، وأَسفَلُه أَعالهفَمن لَ(  

نــي الفعــال   ُ ــَب ُجِعــلَ ( نِ فهنــا ب نِ  همــاللمجهــول وحــذف فاعال) ، وُقلِ یْ عــن  صــیانة للفــاعَل
ذكر  ُ ِل األعلى أسفلَ  اأن ی و العكس لمن لم یعرف بقلبه معروفًا ولم أ مع هذا الحدث من َجعْ

، فالموقف موقف غضب وذمٍّ ال یتناسب معه ذكر الفاعل سواء أكان اهللا تعالى  كر منكرًا نْ ُ ی
ُسببه بأمره سبحانه من بقیة األسـباب التـي تُنسـب إلیـه جـلَّ شـأنه ممباشرة أ وممـا جـاء . ما ی

  :على هذا الغرض أیضًا قوله علیه السالم

                                         
  )١٩٩/، ط٣١٧ص (نهج البالغة  )١(
  ٤٧المبني للمجهول في التعبیر القرآني : ینظر )٢(
  )٣٧٥/، ح٥٤٢ص (نهج البالغة  )٣(



  ١١٠  

  )م ــو ــك فَلَ قْلعل مــتَه ــهِم،  ...... ثَّلْ أَنْفُس ةباسحـــم ــوا ل ــالهِم، وفَرغُ مأَع اوِيــنووا دــر نَش قَــدو

  )١()وعلَى كُلِّ صغرية وكَبِرية أُمروا بِها فَقَصروا عنها، أَو نُهوا عنها فَفَرطُوا فيها

واُأم(نرى هنا أنَّ فاعل الفعلین    ُ ه نـي الفعـالن للمجهـول تنزیهـًا لـه ) روا، نُ ُ قد حذف وب
ــغ عنــه وهــم الرســل علــیهم الســالم –كــي ال یقتــرن ذكــره  بــذكر  - وهــو اهللا تعــالى أو مــن بلَّ

فیَن  بیَن المخاطَ    . الذین هم اآلن في موضع ذمٍّ وتوبیخالمخالِ
 اهللا تعلـىهذا ولم یكن غـرض التنزیـه فـي الـنهج واردًا فـي النصـوص المتحدثـة عـن   
ــذكر مــع المفعــول بــه أو مــا فحســب ُ ، بــل كــان ذلــك حتــى فــي تنزیــه المــتكلم نفســه عــن أن ی

  :یكون بمنزلة ذلك، من ذلك قوله علیه السالم

  )      ــر ــزٍّ يفْتَقَ ع ــر افالَ زَوو ،ــم ــالُ بِكُ مكْن يــر ــاأَنْتُم بِ مــايل، و اللَّي ــجِيس ــة س ــتُم يل بِثقَ ــا أَنْ م

كُم٢(.)إِلَي(  

قَرُ (فقد ُحِذَف هنا فاعل الفعلیِن    ْفتَ ُ مال، ی ُ سواء قصد اإلمام نفسه أم كان یقصد  –) ی
المتمثلـیَن بالضـمیر  -أن یـذكر مـع المخـاطبین  عـن لـه تنزیهاً  – تعمیم الحكم، وهو األولى

. الــذین هــم فـي موضــع تــوبیخ وذمٍّ وانتقــاص  - )إلــى(المجــرور بحرفــي الجــر البـاء و) كـم(
  :ا قوله علیه السالمومثل هذ

  )وهتُمرنَص نم ِايلُ ول! الذَّلقَ نَاصبِأَفْو يمر فَقَد بِكُم يمر نم٣()و(  

ذكر مع المفعول بـه أو    ُ ولم یكن األمر متوقفًا على حذف الفاعل تنزیهًا له عن أن ی

                                         
  )٢٢٢/، ط٣٤٢ص (نهج البالغة  )١(
  )٣٤/، ط٧٨ص (نهج البالغة  )٢(
  )٦٩/، ط٩٩ص (نهج البالغة  )٣(



  ١١١  

ر الفاعــل مــا كــان یوازیــه، بــل كــان األمــر عكــس ذلــك فــي بعــض النصــوص، أي حــذف ذكــ
أن یذكر معه أو أن یقترن به، وقد یُرى أن هـذا األمـر یـدخل  عنلغرض تنزیه المفعول به 

في  – المتكلمففي غرض تحقیر الفاعل أو توهینه، إال إنَّ هناك فارقًا دقیقًا بین الغرضین، 
لـیس بصـدد التوجــه إلـى الفاعـل المحــذوف بـل هـو متوجـه إلــى المفعـول بـه مقبــٌل  - التنزیـه

أمــا ه، ومــن هــذا التوجــه واإلقبــال علــى المفعــول بــه یحــذف الفاعــل لتنزیــه المفعــول بــه، علیــ
متوجه في قصده إلى توهین الفاعل، بمعنى آخـر  في حال التحقیر والتوهین فإنه –المتكلم 

غـرض التحقیـر والتـوهین  فـي حـین أنَّ إن غرض التنزیه منطلـق مـن المفعـول بـه المـذكور، 
وممــا جــاء فــي الــنهج علــى هــذا، أي حــذف الفاعــل لغــرض . وفمنطلــق مــن الفاعــل المحــذ

  :تنزیه المفعول به قوله علیه السالم في وصف المتقین

  )      رـبص ـهلَيع ـيغب إِنو ،تُهـوـلُ صعي لَم كضَح إِنو ،تُهمص هغُمي لَم تمص إِن

لَه متَقني يالَّذ وه ُا كُونتّى ي١(.)ح(  

ِغــيَ (فهنـا الفعــل    ُ ــيَ للمجهـول وحــذف فاعلــه تجنبــًا ) ب نِ ُ ذكره مــع الضــمیر الهــاء فــي لـب
ــه ) علیــه( ــد إلــى المتقــي وتنزیهــًا ل وهــذا ال ینفــي وجــود غــرض آخــر . - أي المتقــي –العائ

  . علیهكالتعمیم والشمول في الحكم الذي سیأتي التحدث 
 

  

حــذف الفاعــل هــو توهینــه وتحقیــره، مــن ذلــك قــول اإلمــام مــن األغــراض المعنویــة ل  
  :علیه السالم

قَد كُنت وما أُهدد بالْحربِ، والَ أُرهب بِالضَّربِ، وأَنَا علَـى مـا قَـد وعـدني ربـي      (  
                                         

  )١٩٣/، ط٣٠٦ص (نهج البالغة  )١(



  ١١٢  

  )١()من النصرِ

ن أمــر مــن یهــدده بــالحرب، أو یرهِّبــه ب   ــوِّ َ الضــرب، لــذلك فاإلمــام علیــه الســالم هنــا یه
ًا الفعلیِن  هَُّب (أعرض عن ذكر من یقوم بالفعل بانیّ   .للمجهول) ُأَهدَُّد، ُأرَ

  :ومن ذلك أیضًا قوله علیه السالم  

ولَوالَ كَراهيةُ الْغَدرِ لَكُنت من أَدهى الناسِ، ولَكـن كُـلُّ غَـدرة فَجـرة، وكُـلُّ فَجـرة       (  

  )٢()واِ ما أَُستَغْفَلُ بالْمكيدة، والَ أُستَغْمز بالشديدة.غَادر لواء يعرف بِه يوم الْقيامةكَفْرة، ولكُلِّ 

ـــيَ الفعـــالن    نِ ُ ز(ب ْســـتَْغمَ ْســـتَْغَفُل، ُا ْســـتَْغِفل ) ُا هنـــا للمجهـــول وذلـــك تحقیـــرًا لشـــأن مـــن یَ
ْســتَْغِمز، بــدلیل تقــدیم اإل مــام علیــه الســالم ذلــك الوصــَف الــذي ســبق جملتــي بالمكیــدة ومــن یَ

  :ومن ذلك أیضًا قوله علیه السالم. البناء للمجهول

  )      ـنيح  واـبغَض ينإِلَـى الْقَـومِ الَّـذ ،ننيمؤالْمريأَم يلع ِا دبع نم

قِّهبِح بذُهو ،هضي أَرف يص٣()ع(  

، ُذِهـــَب (فقـــد ُحـــِذَف فـــاعال الفعلـــیِن    لشــــأِن وبنیـــا للمجهـــول، وذلـــك تهوینـــًا ) ُعِصـــيَ
  .ألمِر الذاهبیِن بحقهِ وتحقیرًا  العاصیَن هللاِ 

  

یـراد حـیَن ومن األغراض المهمة التـي مـن أجلهـا یحـذف الفاعـل التعمـیم و الشـمول   

                                         
  )١٧٤/، ط٢٤٩ص (نهج البالغة  )١(
  )٢٠٠/، ط٣١٨ص (نهج البالغة  )٢(
  )٣٨/، ر٤١١ص (نهج البالغة  )٣(



  ١١٣  

ـــىالحـــدیث   تخصـــیص فاعـــل بـــالصـــدور الحـــدث وتعمـــیم الحكـــم الصـــادر فـــي الكـــالم  عل
فــال بــدَّ مــن بنــاء الجملــة للمجهــول حتــى ال ینصــرف الــذهن إلــى أنَّ القصــد مــن .  )١(محــدد

  :ومن ذلك قول اإلمام علیه السالم. الكالم مقتصر على الفاعل المذكور

مِ، ومدرجاً ورب هذه االَْرضِ الَّيت جعلْتَها قَراراً لالَنَا....... اللَّهم رب السقْف الْمرفُوعِ (  

  )٢(.) للْهوام واالَْنْعامِ، وما الَ يحصى مما يرى وما الَ يرى

ـرى، (هنا ُأرید التعمیم في عدم اإلحصاء والرؤیة وعـدمها، فنـرى األفعـال    ُ ُْحصـى، ی ی
ــرى ُ بنیــت للمجهــول وحــذف فاعلوهــا، ویظهــر جلیــًا مــا أفــاده الحــذف مــن إفــادة العمــوم ) ال ی

 یث علــىصــدد الحــدفــي  حكــم والقصــد، فاإلمــام علیــه الســالملشــمول والكثــرة فــي جریــان الوا
في خلقه بتعداد مربوبیه، فلـم یتقیـد اإلحصـاء بشـخص معـین أو  )٣(عظمة ربوبیة اهللا تعالى

  . وعدمها وعمم، وكذلك الرؤیة اإلحصاءعدم  حتى بخلق معین فقد أطلق
  :السالم ومما ورد على هذا الغرض أیضا قوله علیه

  )   نيـالَمالْع ـاءسن ـريا خنم٨(و(    ِطَـبالَـةُ الْحمح كُمـنمو)٩(     كُملَـيعـا وـا لَنمري مـي كَـثف ، !

عمس ا قَدا منمال٤()فَإِس(  

ـــيَ الفعـــل    نِ ُ َ (فهنـــا ب للمجهـــول غیـــر مســـنٍد إلـــى الفاعـــل، داللـــة علـــى عمومیتـــه ) ُســـِمع
بإسالم الهاشـمییَن، ولـو أسـند إلـى فاعـل معـین لمـا حصـلت الفائـدة  وشموله وكثرة من سمع

  :ومما ورد على هذا الغرض أیضًا قوله علیه السالم. المتوخاة في التعمیم والكثرة
                                         

  ٤٧تعبیر القرآني المبني للمجهول في ال: ینظر )١(
  )١٧١/، ط٣٤٥ص (نهج البالغة  )٢(
  ٩/٣٠٢) ابن أبي الحدید(ینظر شرح نهج البالغة  )٣(
  )٢٨/، ر٣٨٧ص (نهج البالغة  )٤(



  ١١٤  

ــياء إِالَّ      (   االَْش ــنء مــي شل ــب صتَعي نيــالَم الْع ــنــداً م أَح تــد جــا و فَم تــر ــد نَظَ ولَقَ

  )١()غَيركُم، فَإِنَّكُم تَتَعصبون الَمر ما يعرف لَه سبب والَ علَّةٌ......  عن علَّة  

ف(ففائدة الشمول والعموم والتكثیر المترتبة على بناء الفعل    ْعرَ ُ للمجهـول واضـحة ) ی
ــة، فــالكالم هنــا یســتدعي ذلــك فاإلمــام فــي معــرض نفــي أي أحــٍد یعــرف ســببًا لتعصــب  جلیَّ

، ولــو صــرح ال ــٌة مخــاطبین، علــى عكــس بقیــة العــالمین الــذین یعــرف لتعصــبهم ســبٌب أو علَّ
 ُ ْعِرُف الناُس لـه سـبب: (قالبذكر فاعل معین كأن ی لمـا كانـت ) اً مـا أعـرف لـه سـبب(أو ) اً ما یَ

  .هناك المبالغة والكثرة في المعنى المقصود وهو عدم معرفة السبب لتعصبهم
  :والقول ذاته في قول اإلمام  

  )    ،هِيــدالْج هــد هجــلَ، و ــه الطَّوِي ــبطَ عملَ إِذْ أَح ،يسلــإِب ــلِ اِ بِ عف ــنم ــا كَــان تَبِروا بِمــاع فَ

وكَان َقد عبد اَ سـتَّةَ آالَف سـنة، الَ يـدرى أمـن سـني الـدنْيا أَم مـن سـني         

  )٢()االْخرة، عن كبرِ ساعة واحدة

نِيَ الفعل    ُ ـْدرى(هنا ب ُ للمجهـول فأفـاد فائـدة واضـحًة معنـى العمـوم والشـمول، إذ لـم ) ی
َُحدَّْد من هو الذي  ، فمقتضى الحدیث هنا تعمـیم م سواء أكان بشرًا أم مالئكة أ) یدري(ی ًا جنّ

سـني اآلخـرة التـي  وني الـدنیا أمجهولیة كون السنین التي قّضاها إبلـیس فـي العبـادة مـن سـ

  . )٣( عند ربك كَأَلْف سنة مما تَعدونكون الیوم الواحد منها ی

  
                                         

  )١٧١/، ط٢٩٥ص (نهج البالغة  )١(
  )١٩٢/، ط٢٨٧ص (نهج البالغة  )٢(
  ٤٧الحّج  )٣(



  ١١٥  

  

في كثیر من الحاالت نرى أنَّـه لـیس لـذكر الفاعـل فائـدة مرجـوةٌ أو مقصـودة، فیعمـد   
الـذي  ّي األساسـ المتكلم إلى حذفه وبناء الجملة للمجهول، سعیًا وراء الوصـول إلـى الغـرض

یقصــده أو ینــوي تبیانــه، وتلحــق هــذا الغــرض فائــدة االختصــار واإلیجــاز التــي ســیتم الكــالم 
بعـــد إن شــاء اهللا تعـــالى، وكثیـــرٌ مـــا یكــون هـــذا الغـــرض مصـــاحبًا ألغـــراض  فـــي مـــا علیهــا

أخرى، كالعلم بالفاعل، أو كأن یكون ناتجًا عن غـرض طلـب العمـوم والشـمول فـي الكـالم، 
  :ومما ورد من ذلك في النهج قوله علیه السالم. أكبر من ذكره ون الفائدة بحذفهوحینئذ تك

  )  ــد الَ بو كَــان ا، فَــإِنهتــب قَص ــدنــةُ عالْغَاي فــر لبــة تُعــي حوا فــر جي لَــم مــو إِن الْقَ

  )١()فَالْملك الضِّلِّيلُ

ْعِرُف الغف   ْن یَ ایـَة عنـد القصـبة، فالقصـد المطلـوب لیس ثمة فائدة تترتب على ذكر مَ
ــْن یعرفهــا، ولــو قیــل إنَّ الغــرض هنــا إفــادة العمــوم  الفــي الكــالم هــو عــدم معرفــة الغایــة،  مَ

تلــك األهمیــة لیقصــد العمــوم بوالشــمول، لــم یكــن بالشــيء غیــر الصــحیح إال إنَّ األمــر لــیس 
وتعمیمــه، فیــه م التركیــز یریــد اإلمــا اً والشــمولیة ولــیس هــو حقیقــة كونیــة أو إنســانیة أو قانونــ

  :ومما ورد أیضًا على هذا المنوال قوله علیه السالم. واهللا أعلم

إِن كُنـا لَنـؤمر بِـالْكَف    .....  الَ تَهِيجوا النساء بِـأَذى،  ......  فَال تَقْتُلُوا مدبِراً، (  

أَوِ  )١(لَيتَناولُ الْمرأَة فـي الْجاهليـة بِـالْفهرِ    عنهن وإِنَّهن لَمشرِكَات، وإِن كَان الرجلُ

ةاو٢(الْهِر( هدعب نم هبقعا وبِه ريع٢()فَي(  

                                         
  )٤٥٥/، ح٥٥٦ص (نهج البالغة  )١(
  )١٤/ر، ٣٧٣ص (نهج البالغة  )٢(



  ١١٦  

ــيَ الفعــل  نِ ُ یَّــرُ (فهنــا ب عَ ُ یِّــر ) ی عَ ُ ــْن ی للمجهــول وحــذف فاعلــه إذ لــیس ثمــة فائــدة بــذكر مَ
واهللا  -، بقصـــود والمهـــم هـــو تعییـــر الضـــار ل المضــارب النســـاء بـــالهراوة فـــي الجاهلیـــة، بــ

  .- أعلم
  :ومن ذلك أیضًا قوله علیه السالم  

فَقَد بلَغَني أَن رجال من فتْية أَهلِ الْبصرة دعـاكَ إىل مأْدبـة، فَأَسـرعت إِلَيهـا،     (  

الْجِفَان كقَلُ إِلَيتُنو ،اناالَْلْو لَك تَطَاب١()تُس(  

في هذا النص، اإلمام في معرض لوم أحـد عمالـه علـى  إجابـة دعـوة أحـد األغنیـاء   
مســؤول عــن الكثیــرین حولــه ممــن یعــانون الجــوع  – أي العامــل –إلــى ولیمــة فــي حــین هــو 

ــيَ الفعــالِن  نِ ُ َقــلُ (والحرمــان، هنــا ب نْ للمجهــول وحــذف فاعالهمــا، إذ لــیس هنــاك ) تُْســتَطاُب، تُ
ُقـل الجفـان، إذ قصـد الكـالم ومبتغـاه من فائدة تترتـب علـى ذكـ نْ ْسـتطیب األلـوان أو یَ ر مـن یَ

َقـُل ولـیس المهـم  نْ بعید عن تعلقه بذلك، فالمهم من القول هو أن األلواَن تُْسـتطاُب والجفـاَن تُ
  .من یفعل ذلك

  
 

 

  

ُد  من أغراض حذف الفاعل اإلیجاز واالختصار،   ْعمَ ُ وهو غرض لفظي بالغي، إذ ی
ترك الفاعل إیجازا واختصارًا ألن یكـون غـرض المـتكلم اإلخبـار عـن المفعـول ال غیـر "إلى 

  )٢("فترك الفاعل إیجازًا لالستغناء عنه

                                         
   )٤٥/، ر٤١٦ص (نهج البالغة  )١(
   ٧/٧٠شرح المفصل  )٢(



  ١١٧  

ــأتي أیضــًا مصــاحبًا لــبعض األغــراض األخــرى   ــنهج وی  )المعنویــة( وهــو كثیــر فــي ال
، كالعنایة  وممـا ورد . بالمفعول به أو للعلم بالفاعل وغیر ذلـكلحذف الفاعل كناتج عرضيٍّ

  :في النهج على هذا الغرض قوله علیه السالم

  )لَه تُكُلِّف نانِ مواالْخ ر١(.)ش(  
، فنــرى الكــالم جــاء مســبوكًا مركــزًا لــیس فیــه  فقــد تــرك ذكــر الفاعــل إیجــازًا واختصــارًا

 بأقــّل مــن هــذهتعبیــر عــن هــذا المعنــى زیــادة مــن لفــظ أو إســهاب معنــى، وكأنمــا ال یمكــن ال
  :ومن ذلك أیضًا قوله علیه السالم. األلفاظ

ــلْ (   ــك، ولكــن قُ ــلْ ذل ــده،   : الَ تَقُ ــغَ أَش ــوبِ، وبلَ هوــي الْمف ــك ــورِكَ لَ بو ،ــب اهالْو تــكَر ش
هبِر زِقْتر٢()و(  

ِزق(ِن لینرى الفع ُورَك، رُ ولصوغ الجملة وسبكها علـى أقـل بنیا للمجهول اختصارًا ) ب
، فــال یجهــل  - وهــو غـرٌض معنــوي – مـا یمكــن، وقــد جـاء مصــاحبًا لغــرض العلـم بالفاعــل

ومما ورد من ذلك أیضـًا . أحٌد مؤمٌن من هو الذي یباِرك ومن الذي یرزق، سبحانه وتعالى
  :قوله علیه السالم

  )٣(.)حت لسانهتَكَلَّموا تُعرفُوا، فَإِن الْمرء مخْبوء تَ(  
ــارة هنــا ومــا لإلیجــاز البلیــغ غیــر المخــل والمعنــى    ال یخفــى مــا لشــدة اختصــار العب

فــوا(وقــد كــان لبنــاء الفعــل ) تكلمــوا تعرفــوا(الواســع الــذي احتوتــه فــي كلمتــین  للمجهــول ) تُْعرَ
غفال ذكر الفاعل دوره في هذا اإلیجاز   .وإ

  

  

ب قد یحذف الفاعل لغرض رعایة فواصل الجمل، وكذلك قـد یحـذف  لغـرض التقـار   
                                         

  )٤٧٩/، ح٥٥٩ص (نهج البالغة  )١(
  )٣٥٤/، ح٥٣٧ص (نهج البالغة  )٢(
  )٣٩٢/، ح٥٤٥ص (نهج البالغة  )٣(



  ١١٨  

َ بین الفِ    :أداء المعنى، من ذلك قوله علیه السالم في، ویكون ذلك أمرًا ثانویًا بما ال یؤثر رق

  )     ــر ــي آخ ا فنْيــد ــلُ ال ــارِكُهم أَه شي ــم ــاهم، ولَ نْيــي د ا فنْيــد ــلَ ال كُوا أَهــار فَشهِموا  ؛تــكَن س
لَتا أُكا بِأَفْضَلِ مأَكَلُوهو ،تنكا سأَفْضَلِ ما بنْي١()الد(  

نــيَ للمجهــول رعایــة للفاصــلة، التــي جــاءت فــي األولــى ) ُأِكــلَ (نــرى هنــا الفعــل    ُ قــد ب
ـْت (ثـم جـاء ) ُسـِكنَْت (بالفعـل  ومـن ذلـك أیضـًا قولـه علیـه . علـى نفـس الصـیاغة والـوزن) ُأِكَل

  :سالمُ ال

  )هفْعد تَطَاعسالَ يو ،هدر لَكما الَ يم هنلك٢(!)و(  
ْسـتطاع(فقـد جـاء الفعـل    ُ مبنیـًا للمجهـول لمراعـاة الفاصـلة، فلـو كـاَن مبنیـًا للمعلـوم ) ی

منصــوبًة علــى أنهــا مفعــول بــه وبــذلك تخــالف الكلمــة ) دفعــه(لكانــت الكلمــة آخــر الفاصــلة 
ُ (بها الفقرة السابقة وهي المرفوعة التي ختمت    ).ردُّه

َ ومما جاء للتقارب بین الفِ      :قوله علیه السالم رق

  )٣()حملُوا إِلَى قُبورِهم فَال يدعون ركْباناً، وأُنْزِلُوا االَْجداث فَال يدعون ضيفَاناً(  
ـدعوَن (هنا جاء الفعـل    ُ لفقـرتین، بـل نـراه جـاء مبنیـًا للمجهـول رعایـًة للتقـارب بـین ا) ی

  ).فال یدعون ركباناً (منفیًا على نفس ما جاء به الفعل في الفقرة األولى 
  

  

نِیَت أفعالها للمجهـول وذلـك متابعـة لسـیاق الـنص القرآنـي،    ُ ورد في النهج نصوص ب
الم حاكیـًا قـول مـن ذلـك قولـه علیـه السـ. عندما یأتي حدث مشابه أو نص مقارب من اآلیة

  :فرعون في استصغار شأن موسى وهارون علیهما السالم

                                         
  )٢٦/، ر٣٨٢ص (نهج البالغة  )١(
  )٢٣٥/، ط٣٥٥ص (نهج البالغة  )٢(
  )١١١/، ط١٦٦ص (نهج البالغة  )٣(



  ١١٩  

أَالَ تَعجبون من هذَينِ يشرِطَانِ لي دوام الْعـز، وبقَـاء الْملْـك، وهمـا بِمـا      (  
ذَه نم ةاوِرا أَسهِملَيع يأُلْق الالذُّلِّ، فَهالِ الْفَقْرِ وح نم نو١()بتَر(  

فَلَـوال أُلْقـي علَيـه أَسـوِرة مـن ذَهـبٍ أَو جـاء معـه         وذلك متابعة أو مشاكلة لآلیة الكریمة 
نيقْتَرِنكَةُ مالئالْم )ومن ذلك أیضًا قوله علیه السالم. )٢:  

  )    ــد ــب، وتَخْ اهالْغَي ــم ــه بِكُ ــذَاهب، وتَتي الْم ــم ــذْهب بِكُ ــن تَ أَي  ــن م؟ وباذــو عكُم الْكَ
  )٣()أَين تُؤتَون، وأَنَّى تٌؤفَكُون؟

ذَلكُـم اللَّـه ربكُـم خـالق كُـلِّ      لآلیة الكریمة  مقارباً ) نى تؤفكونأ(علیه السالم  نجد قوله  
فَكونفأنى تُؤ وإِلَّا ه ال إِلَه ءيش )إال بالفـاء الكریمـة ، وال فرق بینها وبین اآلیـة  )٤

اآلیة الكریمة وبالواو في كالم اإلمام علیه السالم، وقد عدها بعضهم من االقتباس مـن في 
  . القرآن الكریم الذي نلحظه بكثرة في نهج البالغة

  :ومما ورد من ذلك أیضًا قوله علیه السالم  

)دلي لَمكاً، وارشم زي الْعف كُونفَي انَهحبس ولَدي كاً لَمالوثاً هروم كُون٥()فَي(  
ــد  : فقــد تطــرق اإلمــام علیــه الســالم إلــى قولــه تعــالى ــم يولَ ــد ولَ لي ــم غیــر أنــه   )٦( لَ

د(، وقصدنا في موضوعنا من اآلیة هو الفعل عكس ترتیب الفعلین وَل ُ   .)ی
                                         

  )١٩٢/، ط٢٩١ص (غة نهج البال )١(
  ٥٣الزخرف  )٢(
  )٨٧/، ط١١٩ص (نهج البالغة  )٣(
، ٩٥في القرآن في ثالثة مواضع أخرى هي األنعام ) أنى تؤفكون(اللفظتان ، وقد وردت ٦٢غافر  )٤(

  ٣، فاطر ٣٤یونس 
  )١٨٢/، ط٢٦٠ص (نهج البالغة  )٥(
  ٣اإلخالص  )٦(



  ١٢٠  
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مـن بعـض األقـراص اللیزریـة  ُأِخـَذْت مـن المصـادر اآلتیـة قـد  اً أود اإلشارة إلى أنَّ بعض
 مباشـــرة، وســـیتم اإلشـــارة إلـــى ذلـــك عنـــد نهایـــة المعلومـــات عـــن الورقیـــةنســـخها  مـــنولـــیس 
ــ لعلمــًا أن لكــ ،رالمصــد النســخة  معلومــاته التــي تحمــل كتــاب فــي القــرص اللیــزري بطاقتَ

أمـــا  .مـــا یـــأتي مـــن ذكـــر المصـــادرفـــي  تـــمَّ إدراجهـــاوالتـــي رص الورقیـــة التـــي اعتمـــدها القـــ
  :األقراص اللیزریة التي تمَّ االعتماد علیها فهي

، إنتــاج ) ٤.١(، اإلصــدار )جــامع التفاســیر(برنــامج ترجمــة وتفســیر القــرآن الكــریم  -١
 .مؤسسة نشر حدیث أهل البیت علیهم السالم

 .مركز المعجم الفقهي إنتاج هـ ،١٤٢١المعجم، اإلصدار الثالث برنامج  -٢

مركــز التــراث ألبحــاث  ، مــن إنتــاج)١.٥(المكتبــة األلفیــة للســنة النبویــة، اإلصــدار  -٣
 .الحاسب اآللي، األردن، عمان

،  من إنتاج شركة الخطیب، ) ١.٥(اإلصدار  ،مكتبة التفسیر وعلوم القرآن الكریم -٤
 .دن، عماناإلشراف العلمي من قبل مركز التراث ألبحاث الحاسب اآللي، األر 

، مـــن إنتــــاج شــــركة الخطیــــب، اإلشــــراف رف اإلصــــدار األولمكتبـــة النحــــو والصــــ -٥
  .العلمي من قبل مركز التراث ألبحاث الحاسب اآللي، األردن، عمان

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 :در والمراجع فهيكتب المصا أما عناوین

 القرآن الكریم 

 ٥١٣(عربیـــة، عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي الوفـــاء محمـــد بـــن عبیـــد اهللا بـــن ســـعیدأســـرار ال-
  ).من قرص مكتبة النحو والصرف( .١٩٩٥، دار الجیل، بیروت، ١، ط)هـ٥٧٧

 دار الكتــب، ١، ط)هـــ٥١٥ت (، أبــو القاســم علــي بــن جعفــر الســعدي كتــاب األفعــال ،
 ).من قرص مكتبة النحو والصرف( .م١٩٨٣بیروت، 



 ١٧٧  

 الخــالف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین، أبــو البركــات عبــد  اإلنصــاف فــي مســائل
مـن ( .، دار الفكـر، دمشـق)ـهـ ٥٧٧-٥١٣(الرحمن بن محمد بـن أبـي سـعید األنبـاري 

  ).قرص مكتبة النحو والصرف

 أوضـح المســالك إلـى ألفیــة ابـن مالــك، أبـو محمــد عبـد اهللا جمــال الـدین بــن یوســف ....
مــــن ( .م١٩٧٩، دار الجیــــل، بیــــروت، ٥، ط)هـــــ ٧٦١-٧٠٨(بــــن هشــــام األنصــــاري 

 ).قرص مكتبة النحو والصرف

 مكتبـــة )هــــ١٢٠٥ت (مـــن جـــواهر القـــاموس، محمـــد مرتضـــى الزبیـــدي  تـــاج العـــروس ،
  ).الثالث من قرص برنامج المعجم( .الحیاة، بیروت

 رمضـان عبـد التـواب، مكتبـة . التطـور النحـوي للغـة العربیـة، ج برجشتراسـر، باعتنـاء د
 .م١٩٨٢القاهرة،  الخانجي،

 ت (، أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـرو بـن كثیـر )تفسیر القرآن العظـیم( تفسیر ابن كثیر
مـــن قـــرص مكتبـــة التفســـیر وعلـــوم القـــرآن ( .هــــ١٤٠١، دار الفكـــر، بیـــروت، )هــــ٧٧٤
 ).الكریم

 ت (، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن بـن علـي )التبیان في تفسـیر القـرآن(  تفسیر التبیان
حه ورتبـــه وعلـــق حواشـــیه أحمـــد شـــوقي األمـــین وأحمـــد حبیـــب قصـــیر، ، صـــح)هــــ٤٦٠

 ).من قرص جامع التفاسیر( .المطبعة العلمیة، النجف

 أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري )جــامع البیــان عــن تأویــل القــرآن( تفسـیر الطبــري ،
من قرص مكتبة التفسیر وعلوم القرآن ( .هـ١٤٠٥، دار الفكر، بیروت، )٣١٠-٢٢٤(

 ).الكریم

 أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر )الجــامع ألحكــام القــرآن( تفســیر القرطبــي ،
 .هــ١٣٧٢، تح أحمد عبد العلـیم البردونـي، دار الشـعب، القـاهرة، )هـ٦٧١ت (القرطبي

  ).من قرص مكتبة التفسیر وعلوم القرآن(



 ١٧٨  

 ـــدیع، الســـید أحمـــد الهاشـــمي، ط كتبـــة ، الم١٣جـــواهر األدب فـــي المعـــاني والبیـــان والب
  .م١٩٦٣التجاریة الكبرى، مصر، 

  ٤، تــح محمــد علــي النجــار، ط)هـــ٣٩٢ت (الخصــائص، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي ،
  ).من قرص مكتبة النحو والصرف( .م١٩٩٠دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

 ٧٠٨(بـن هشـام المصـري .... رسالة المباحث المرضیة، عبد اهللا بن یوسف بن أحمـد 
مــن قــرص ( .١٩٨٧، دار ابــن كثیــر، دمشــق، ١مــازن المبــارك، ط. د، تــح )هـــ٧٦١–

  ).مكتبة النحو والصرف

  ن، طاإلعـراب، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـيسر صـناعة یْ ، ١، تـح مصـطفى السـقا وآخـرَ
مـــن قـــرص مكتبـــة النحـــو ( .م١٩٥٤شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى الســـقا، مصـــر، 

  ).والصرف

  تح محمد محـي الـدین )هـ٦٧٢-٦٠٠(اهللا بن عقیل شرح ابن عقیل، بهاء الدین عبد ،
، الثالــث مــن قــرص برنــامج المعجــم( .م١٩٨٥، دار الفكــر، دمشــق، ٢عبــد الحمیــد، ط

  ).أیضًا في قرص مكتبة النحو والصرف دوموجو 

  ابـن النـاظم أبـو عبـد اهللا بـدر الـدین محمـد بـن )شرح ألفیة ابن مالك(شرح ابن الناظم ،
 .هـ ١٣٤٢مطبعة العلویة، النجف األشرف، جمال الدین بن مالك، ال

  حققـه وشـرح  ،)منهج السالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك( األشموني على ألفیة ابن مالكشرح
، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأوالده، ٢محمد محي الـدین عبـد الحمیـد، ط هدهاشو 

  .م١٩٣٩ - هـ١٣٥٨مصر، 

 هــ٦٨٦ت (رضـي الـدین محمـد بـن الحسـن االسـتراباذي ة، شرح الرضي على الكافیـ(، 
مـــن قــرص برنـــامج ( .تحقیــق وتــدقیق یوســـف حســن عمـــر، مؤسســة الصـــادق، طهــران

  ).المعجم الثالث

  هـــ٦٨٦ت (شــرح شــافیة ابــن الحاجــب، رضــي الــدین محمــد بــن الحســن االســتراباذي( ،



 ١٧٩  

مــن قـــرص ( .هـــ١٣٩٥ن، دار الكتــب العلمیــة، بیـــروت،یتــح محمــد نــور الحســـن وآخــر 
  ).الثالث برنامج المعجم

  بـن هشـام األنصـاري .... أبو محمد عبد اهللا جمال الـدین بـن یوسـف قطر الندى،شرح
مـن ( .هــ١٣٨٣، القـاهرة، ١١، تح محمد محي الدین عبـد الحمیـد، ط)هـ ٧٦١-٧٠٨(

  ).قرص مكتبة النحو والصرف

  تـــح )هـــ٨٥٥ت (شــرح المــراح فـــي التصــریف، بــدر الـــدین محمــود بــن أحمـــد العینــي ،
  .م١٩٩٠عبد الستار جواد، مطبعة الرشید، بغداد، .د

  عــالم )هـــ٦٤٣ت (شــرح المفصــل، موفــق الــدین یعــیش بــن علــي بــن یعــیش النحــوي ،
  .الكتب، بیروت

  دار إحیـاء الكتـب العربیـة)هــ٦٥٦ت (شرح نهج البالغة، ابن أبي الحدید المعتزلـي ،. 
 ).من قرص برنامج المعجم الثالث(

 تـح )هــ٣٩٣ت (، إسماعیل بن حماد الجوهري )تاج اللغة وصحاح العربیة( الصحاح ،
مـن قـرص ( .هـ١٤٠٧، دار العلم للمالیین، بیروت، ٤أحمد بن عبد الغفور عطار، ط

  ).مج المعجم الثالثبرنا

 ــان، ١عبــد الفتــاح الحمــوز، ط.، دظــاهرة القلــب المكــاني فــي العربیــة ، دار عمــار، عمَّ
 .م١٩٨٦

 مهــــدي .، تــــح د)هـــــ١٧٥ت (، أبــــو عبــــد الــــرحمن الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي لعــــینا
ـــامج ( .هــــ١٤٠٩، دار الهجـــرة، ٢إبـــراهیم الســـامرائي، ط.المخزومـــي ود مـــن قـــرص برن
 ).المعجم الثالث

 ــدنیوري غ عبــد اهللا .د: ، تــح)هـــ٢٧٦ت (ریــب الحــدیث، عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتیبــة ال
 ).من قرص برنامج المعجم الثالث( .هـ١٤٠٨، دار الكتب العلمیة، ١الجبوري، ط

 دار الكتب ١ط ،)هـ٥٣٨ت (في غریب الحدیث، محمود بن عمر الزمخشري  الفائق ،
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  ).عجم الثالثمن قرص برنامج الم( .هـ١٤١٧العلمیة، بیروت، 

  هــ ١٤٠٠بیـروت،  ،، مؤسسـة الرسـالة٢إبراهیم السـامرائي، ط.زمانه وأبنیته، د –الفعل
  .م١٩٨٠ -

 دار نهضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر، ٧علــــي عبــــد الواحــــد وافــــي، ط. فقــــه اللغــــة، د ،
  .م١٩٧٢القاهرة، 

 عة الصــــغیرة خلیــــل إبــــراهیم العطیــــة، الموســــو . فــــي البحــــث الصــــوتي عنــــد العــــرب، د
 .م١٩٨٣، دار الجاحظ للنشر،بغداد، )١٢٤(

  صـیدا ١مهدي المخزومي، المكتبـة العصـریة، ط. نقد وتوجیه، د -في النحو العربي ،
  . ١٩٦٤بیروت،  –

 مصـطفى البـابي ٢، مجد الدین محمد بـن یعقـوب الفیـروز آبـادي، طالقاموس المحیط ،
ـــي وأوالده،  الثالـــث، وموجـــود أیضـــًا فـــي  مـــن قـــرص برنـــامج المعجـــم( .م ١٩٥٢الحلب

 ).قرص مكتبة النحو والصرف 

  تح عبد السالم محمد )هـ١٨٠ت (كتاب سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،
  .هارون، عالم الكتب، بیروت

  اللباب في علل البناء واإلعـراب، أبـو البقـاء محـب الـدین عبـد اهللا بـن الحسـین بـن عبـد
 .م١٩٩٥، دار الفكــر، دمشــق، ١تــار طلیمــات، ط، تــح غــازي مخ)هـــ٦١٦-٥٣٨(اهللا 

  ).من قرص مكتبة النحو والصرف(

 درا المعـــارف بمصـــر، ١رمضـــان عبـــد التـــواب، ط. لحـــن العامـــة والتطـــور اللغـــوي، د ،
 .م١٩٦٧القاهرة، 

 دار صــــادر، ١، ط)هـــــ٧١١-٦٣٠(، محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور، لســــان العــــرب ،
وجـود أیضــًا فــي قـرص المكتبــة األلفیــة مــن قــرص برنـامج المعجــم الثالــث، وم( .بیـروت

  ).ومكتبة التفسیر وعلوم القرآن الكریم للسنة النبویة

 م١٩٧١إبراهیم السامرائي، مطبعة اآلداب، النجف األشرف،. مباحث لغویة، د. 
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  أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـيح عنهـا، وجوه شواذ القراءات واإلیضـا في تبیینالمحتسب ،
ِن،: تح یْ لجنـة إحیـاء التـراث  بإشراف محمد توفیـق عویضـة، علي النجدي ناِصف وآَخرَ

  .هـ١٣٨٦اإلسالمي، القاهرة، 

 فاضــــل صـــالح الســــامرائي، مطبعــــة التعلـــیم العــــالي فــــي الموصــــل، . معـــاني النحــــو، د
 . م١٩٨٩

 بیب عن كتب األعا بـن .... أبـو محمـد عبـد اهللا جمـال الـدین بـن یوسـفریـب، مغني الّل
محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، مطبعـــة : تـــح ،)هــــ ٧٦١-٧٠٨(هشـــام األنصـــاري 
  .هـ١٤٠٥المدني، القاهرة، 

 كـاظم بحـر المرجـان، .كتاب المقتصد في شرح اإلیضاح، عبد القاهر الجرجـاني، تـح د
  .١٩٨٢دار الرشید للنشر، بغداد، 

 ــ ، تــح أحمــد عبــد الســتار الجــواري )هـــ٦٦٩ت (ن مــؤمن ابــن عصــفور المقــرب، علــي ب
  .م١٩٧١وعبد اهللا الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 

 تــح إبــراهیم مصــطفى وعبــد اهللا )هـــ٣٩٢ت (، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي المنصــف ،
 ، مصـــــــر،ومطبعـــــــة مصــــــطفى البــــــابي الحلبــــــي وأوالدهومكتبــــــة شــــــركة ، ١أمــــــین، ط

  .م١٩٥٤ - هـ١٣٧٣

 عبــد الصــبور شــاهین، مؤسســة الرســالة، بیــروت، . لعربیــة، دالمــنهج الصــوتي للبنیــة ا
  .م١٩٨٠

  أحمــــد عبــــد الســــتار الجــــواري، مطبعــــة . ، د -دراســــة ونقــــد منهجــــي  –نحــــو التیســــیر
  . م١٩٨٤المجمع العلمي العراقي، بغداد، 

  نهـج البالغـة، الشـریف أبـو الحسـن محمـد الرضـي بـن الحسـین الموسـوي، ضـبط نصـه
  .م١٩٦٧/هـ ١٣٨٧، بیروت، ١صبحي الصالح، ط .وابتكر فهارسه العلمیة د

  أشــرف علــى تحقیقـه وطبعــه عبــد العزیــز ســید ، ُ نهـج البالغــة، شــرح الشــیخ محمـد عبــُده
 –هــــ ١٤٠٤لبنـــان،  –، دار األنـــدلس للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت ٦األهـــل، ط

  )٢(ْت في الرسالة رقم یَ طِ ْع وقد ُأ◌ُ . م١٩٨٤
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  ُ وقــد أعطیــْت فـــي . ، المكتبــة األهلیــة، بیــروتنهــج البالغــة، شــرح الشــیخ محمــد عبـــُده
 ).من قرص برنامج المعجم الثالث( )١(الرسالة رقم 

 دار ١خ محمـــد بـــاقر المحمـــودي، طینهـــج الســـعادة فـــي مســـتدرك نهـــج البالغـــة، الشـــ ،
  ).من قرص المعجم الثالث( .هـ١٣٩٦التعارف للمطبوعات، بیروت، 

 عبـد الــرحمن بـن أبــي  ، جـالل الــدینهمـع الهوامـع شــرح جمـع الجوامــع فـي علــم العربیـة
  .ت .، لبنان، د بیروت –، دار المعرفة للطباعة والنشر )هـ٩١١ت ( ،السیوطي ركب

  



 ١٨٣  

  الرسائل الجامعیة
 ـــوان امـــرئ القـــیس ـــي دی ـــة الصـــرفیة ف ـــاس الســـالم، رســـالة دكتـــوراه، األبنی ، صـــباح عب

  .م١٩٧٨القاهرة، 

  علـــي عبـــد الفتـــاح الشـــمري،  ، -دراســـة نحویـــة  –الجملـــة الخبریـــة فـــي نهـــج البالغـــة
  .م٢٠٠١رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة بابل، 

  ــــدي، رســــالة ــــرحیم العمی ــــد الفــــراء، أمجــــد محمــــد حســــن عبــــد ال ــــدرس الصــــرفي عن ال
  .م٢٠٠١، جامعة بغداد، )ابن رشد(لتربیة ماجستیر، كلیة ا

  للمجهـــول فـــي التعبیـــر القرآنـــي، هـــاتف بریهـــي شـــیاع، رســـالة ماجســـتر، كلیـــة  المبنـــّي
  .م١٩٩٧اآلداب ، جامعة الكوفة، 

  



 ١٢٢  

 

ــّي للمجهــول   ــمَّ بحثــه فــي هــذه الرســالة ظهــر أنَّ المبن فــي نهــج  مــن خــالل مــا ت
ُ  البالغة قد جاء في صیاغته وأبنیته وأحكامه وأسالیبه على وفق أفصح وأشهر ما أقـرَّه

ما ظهر مـن نتـائج فـي هـذه الرسـالة مـن خـالل مـا  تبیینالنحاة في مصنفاتهم، ویمكن 
  : یأتي

صیغ المطاوعة من بین الصیغ الدالة علـى البنـاء للمجهـول، إذ إنهـا  ال یمكننا عدُّ  .١
صـدور الحـدث مـن  عـدم صـدور الفعـل منهـا علـى الحقیقـة منهـا صیغ یقصـد المـتكلمُ 

، إذ إن  ـــًة فاعلهـــا غاّضـــًا النظـــر عـــن مســـألة كونهـــا ممـــا ال یصـــدر الفعـــل منهـــا حقیق
ــالواقع كمــا هــو علــى وجــه الدقــ ة بــل إن المــتكلم یحــاول االســتعمال اللغــوي ال یتقیــد ب

وبمـا یناسـب التعبیر عن قصِدِه بإعادة تركیب عناصر الواقع بما یناسـب هـذا القصـد 
ــــى ا أبلــــغ الطــــرق فــــي إیصــــاله نعــــم تــــوحي بعــــض االســــتخدامات ألفعــــال . لســــامعإل

ـــي الجملـــة أي الـــذات المنفِعلـــة  المطاوعـــة  بوقـــوع الحـــدث مـــن خـــارج المســـند إلیـــه ف
ـــل و  ـــه قلی ـــي عـــدِّ أفعـــال المطاوعـــة إال إن ـــه ف ـــر مطـــرد ممـــا ال یمكـــن االعتمـــاد علی غی

  .المطاوعة من أفعال البناء للمجهول

الفعـل الثالثـي المعتـل  صـوغلم یجْئ في الـنهج مـا ورد فـي كتـب النحـاة مـن جـواز  .٢
َ (على إخالص الضم أي ) قال وباع(كـ) األجوف(الوسط  ع وْ ُ َل وب أو اإلشـمام، بـل ) قُوْ

َ ( المشبع رجاء جمیعه على إخالص الكس ع یْ َل وِب الجـواز فـي  ا، مما یؤكد كون هذ)ِقیْ
  .للغة العربیة) أي اللهجات(ببعض المستویات اللغویة  اً الصیاغة مختص

كـــذلك لـــم یجـــْئ فـــي الـــنهج مـــا ورد فـــي كتـــب النحـــاة مـــن جـــواز كســـر فـــاء الفعـــل  .٣
أو إشــمامها، بــل كــان جمیــع مــا ورد ســائرًا علــى الصــیغة ) مــدَّ (المضــعف اآلخــر مثــل

كمــا هــي الحــال فیمــا ورد فــي  -الشــائعة فــي االســتعمال وهــي ضــم الفــاء، ممــا یؤكــد 
هــذه االســتعماالت هــي اســتعماالت خاصــة بلهجــات ومســتویات  أنَّ  -الفقــرة الســابقة 

  .لغویة معینة
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جاءْت كثیـر مـن الصـیغ حاویـًة ظـواهر لغویـة متعـددة، منهـا تجلـي قـانون المماثلـة  .٤
، وكـذلك  ممـا) مفتعل(في بعض الصیغ مثل  كانـْت فـاؤه طـاءً أو ظـاءً أو زایـًا أو داًال

المــأخوذة مــن الفعــل ) مــأیوس(تجلــي ظــاهرة القلــب المكــاني فــي بعــض األســماء مثــل
َس (   ).یئَس (الذي هو مقلوب الفعل ) ُأِی

بمــا أنَّ اســم المفعــول مشــتقٌّ مــن الفعــل المبنــي للمجهــول، فقــد تــمَّ عــدُّه فــي البحــث  .٥
وظهـر أنَّ مـا قالـه النحویـون فـي  ُأْدِخـَل ضـمَن مـادة البحـثمما بني للمجهول أیضـًا و 

  .قواعده متفق مع ما جاء في نهج البالغة

ـــْت أفعالهـــا  .٦ نیَ ُ ـــي الـــنهج بكثـــرة، إذ بلغـــت الجمـــل التـــي ب اســـتعمل البنـــاء للمجهـــول ف
َ مئٍة  مقاربـًا  فیهـا ، جـاء عـدد األفعـال الماضـیةةجمل وخمسیَن للمجهول في النهج تسع

وكانــت الجمــل ذات الفعــل المتعــدي بنفســه إلــى مفعــول بــه . ةلعــدد األفعــال المضــارع
ورودًا فــي نهــج البالغــة إذ كانــت نســبتها إلــى بــاقي مــا ورد  أكثــر أقســام الجمــلواحــد 

ــْت مــن  ــة التــي خل ــبة الثلثــین إلــى الثلــث، ثــم جــاءْت بعــدها فــي كثــرة الــورود الجمل نس
. نائب الفاعل فیها هو شـبه الجملـة أنَّ  فعله مباشرة، أي المفعول به الذي یتعدى إلیه

لـم تـرد  إذوكان أقل الجمل ورودًا هي الجمل ذات الفعل المتعـدي إلـى ثالثـة مفاعیـل 
اً . إال مرة واحدة مرة توزعـت  وثالثًا وثمانیَن  مئةٍ  ستَّ  وأما اسم المفعول فقد جاء قیاسیّ

المجــــردة والمزیــــدة ومــــن األفعــــال  علــــى صــــیغ متعــــددة مشــــتقة مــــن األفعــــال الثالثیــــة
ووردت أیضـًا صـیغ غیـر قیاسـیة لیسـت بالقلیلـة بـل نجـد لبعضـها كثـرة كمـا  الرباعیـة،
  .بمعنى مفعول )فعیل وفعول(في صیغ 

في جمیع الجمـل التـي اجتمـع فیهـا المفعـول بـه مـع المصـدر أو الظـرف أو الجـار  .٧
ـــْت إنابـــة المفعـــول بـــه منـــاب الفاعـــل، ممـــا  ـــُد رأي جمهـــور النحـــاة والمجـــرور تمَّ یعضِّ

  .الذاهب إلى تعیُِّن إقامته حالة اجتماعه مع بقیة أنواع الفضلة في الجملة

ـْت إنابـة  .٨ في الجمل ذات الفعل المتعدي إلى مفعولین لیس أصلهما مبتدأًا وخبـرًا تمَّ
، ورأي النحاة فـي هـذا البـاب هـو جـواز إنابـة عول األول مناب الفاعل في جمیعهاالمف

ـِن اللــبْسِ  أٍي مـن ولـم یـرد مـا یخـالف قـول الكــوفیین . المفعـولین منـاب الفاعـل حالـَة أمْ



 ١٢٤  

من تعین إنابـة المفعـول بـه األول منـاب الفاعـل فیمـا لـو كـان معرفـًة والمفعـول الثـاني 
  .نكرةً 

وقــد ورد . وجـود الجــار والمجـرورمــن رغـم  علـى تمـت إنابـة الظــرف منـاب الفاعــل .٩
  . احد فقطعلى هذا النحو في النهج مثال و 

١٠.  ُ ه كاَن الختالف روایات بعض ما ورد في الـنهج مـن خطـٍب أو رسـائَل أو حكـٍم أثـرُ
ــيٌّ (فعنــدما تكــون الروایــة . فــي مــادة البحــث ــِه َغنِ َ ِب تِّــع ــا مُ مَ الَّ ِب ِقیــرٌ ِإ ــا َجــاعَ فَ یكــوُن ) فَمَ

ـا َجــ(ننــا نجـد لهــا روایـة أخـرى واردةً هــي أجلیـًا دخولهـا ضــمن مـادة البحـث، إال  اعَ فَمَ
ـيٌّ  ِه َغنِ َ ِب ع نَ ا مَ مَ الَّ ِب ِقیرٌ ِإ لكـنَّ . ، وحینئـذ یكـون خروجهـا مـن مـادة البحـث هـو الجلـيُّ )فَ

  .هذا قد جاء بنسبٍة قلیلٍة جداً 
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  ١٤٢) = ُفعِل( صيغة الماضي 
  
 ُ   )١٧٢ /ط، ٢٤٦ ص(: تهِ ب

ــــــــــــ  /ط، ٢٠٢ ص(، )١٢٢ /ط، ١٧٩ ص(: كرِ تُ
/ ، ر٤٢٢ ص(، )٢١٦ /ط، ٣٣٤ ص(، )١٤٥
  )٣٧٠ /ح، ٥٤٠ ص(، )٤٧
  )٩١ /ط، ١٢٦ ص(: هبِ ُج 
  )٨٣ /ط، ١١٣ ص(: بذِ ُج 
  )٦٢/ ، ر٤٥٢ ص(: دلِ ُج 
 /ط، ١٦٦ ص(، )٨٩ /ط، ١٢٢ ص(: لِعـــــــــــــــُج 

 /ح، ٥٠٥ ص(، )١٩٩ /ط، ٣١٧ ص(، )١١١
  )٣٧٥ /ح، ٥٤٢ ص(، )٢٠٥

ـــــــــــــــــــُج   /ط، ١٤٢ ص(، )٣٤ /ط، ٧٨ ص(: عِم
  )٢٣٨ /ط، ٣٥٧ ص(، )٩٧

/ ، ر٤٦٦ ص(، )٨٩ /ط، ١٢٢ ص(: مرِ ُحـــــــــــــــــ
٧٨(  
  )٣٦٧ /ح، ٥٣٩ ص(: نزِ ُح 
، ٥٣٩ ص(، ٢×)١٢٥ /ط، ١٨٢ ص(: مِكـــــــــــُح 
  )٣٦٧ /ح
، )١٦ /ط، ٥٧ ص(، )١٦ /ط، ٥٧ ص(: لِمــــــُح 
  )١٨٨ /ط، ٢٧٨ ص(، )١١١ /ط، ١٦٦ ص(
  )٢ /ط، ٤٦ ص(: لذِ خُ 
  )٢ /ط، ٤٦ ص(:  نزِ خُ 
  )٥٤ /ط، ٩١ ص(، )١٦ /ط، ٥٧ ص(: علِ خُ 
ـــــــــخُ   /ط، ١٩٠ ص(، )١٢٩ /ط، ١٨٧ ص(: قلِ

 /ط، ٢٤٨ ص(، )١٥٧ /ط، ٢٢٢ ص(، )١٣٢

/ ، ر٣٩٥ ص(، )٢٠٣ /ط، ٣٢٠ ص( ،)١٧٣
/ ، ر٤١٨ ص(، )٣١/ ، ر٤٠٠ ص(، )٣١
 /ح، ٥٤٠ ص(، )٥٥/ ، ر٤٤٦ ص(، )٤٥

  )٤٦٣ /ح، ٥٥٧ ص(، )٣٧٠
  )٤١/ ، ر٤١٤ ص(: نفِ دُ 
  )٩٧ /ط، ١٤٣ ص( ،)٢٣ /ط، ٦٤ ص(: ركِ ذُ 
  )٣٨/ ، ر٤١١ ص(: بهِ ذُ 
  )٤ /ط، ٥١ ص(: طبِ رُ 
 /ح، ٥٣٧ ص( ،)١١٣ /ط، ١٦٨ ص(: قزِ رُ 

٣٥٤(  
  )٦٢/ ، ر٤٥٢ ص(: خِض رُ 
 /ح، ٤٨٣ ص(، )١٤٤ /ط، ٢٠١ ص(: عِفــــــــــــرُ 

  )٨٨ /ح، ٤٨٣ ص(، )٨٨
  )٨٣ /ط، ١٠٩ ص(، )٢٠ /ط، ٦٢ ص(: رجِ زُ 

  )١٨٢ /ط، ٢٦٤ ص(: كفِ ُس 
 /ح، ٤٩٢ ص(، )٢٧/ ، ر٣٨٣ ص(: نكِ ُســــــــــــــ
١٣٠(  

  )٩١ /ط، ١٣٣ ص(: طمِ ُس 
/ ، ر٣٨٧ ص(، )١٩٢ /ط، ٣٠٠ ص(: عمِ ُســـــــــ
٢٨(  
  )١٦ /ط، ٥٨ ص(: لغِ شُ 

 /ط، ٢٣٦ ص(، )١٤٤ /ط، ٢٠١ ص(: غبِ ُصــــــــ
١٦٥(  

  )٦٤/ ، ر٤٥٥ ص(: عرِ ُص 



  ١٢٧  

 /ط، ١٤١ ص(، )٧٩ /ط، ١٠٥ ص(: فرِ ُصــــــــــ
  )٣١/ ، ر٣٩٩ ص(، )٩٦

 /ط، ٢٥٤ ص(، )٢٧ /ط، ٦٩ ص(: برِ ُضــــــــــــــــ
١٧٦(  

  )١١٤ /ط، ١٧١ ص(: نمِ ُض 
  )٢١٦ /ط، ٣٣٣ ص(: عمِ طُ 
  )٢٢٤ /ط، ٣٤٧ ص(: نجِ ُع 
  )١٨٦ /ط، ٢٧٦ ص(: مدِ ُع 

 /ط، ٣١٧ ص(، )١٦٠ /ط، ٢٢٨ ص(: ضرِ ُعـــــ
  )٤١/ ، ر٤١٤ ص(، )١٩٩
 /ط، ٢٧٣ ص(، )١٦٠ /ط، ٢٢٥ ص(: فرِ ُعـــــــ

  )٤٣٦ /ح، ٥٥٣ ص( ،٣×)١٨٦
 /ط، ٢١١ ص(، )١٠١ /ط، ١٤٧ ص(: دِقـــــــــــُع 

  )٥٣/ ، ر٤٣٧ ص(، )١٥١
  )١٣ /ط، ٥٥ ص(: رقِ ُع 
  )٤٣٢ /ح، ٥٥٢ ص(: ملِ ُع 
  )٢١٦ /ط، ٣٣٤ ص(: لمِ ُع 
  )١٤٤ /ط، ٢٠١ ص(: سرِ غُ 
  )٢٧ /ط، ٦٩ ص(: يزِ غُ 
ــــــــــــــــــغُ   /ح، ٥٢٦ ص(، )٣٤ /ط، ٧٨ ص(: بلِ

٢٨٩(  
  )١٦٥ /ط، ٢٣٦ ص(: سمِ غُ 

ــــــــــــ  /ط، ٣٤٣ ص(، )١٧٣ /ط، ٢٤٨ ص(: حتِ ُف
٢٢٢(  

ــــــــــــــــــ / ، ر٤٥٤ ص(، )٨٢ /ط، ١٠٦ ص(: نتِ ُف
  )١٥٠ /ح، ٤٩٨ ص(، )٦٤

  )٣٦٧ /ح، ٥٣٩ ص(: حرِ فُ 
ـــــــ  /ط، ١٧١ ص(، )١١٤ /ط، ١٧١ ص(: ضرِ ُف

١١٤(  
  )٢٠٥ /ط، ٣٢٢ ص(: غرِ فُ 
  )١٦٠ /ط، ٢٢٦ ص(: مطِ فُ 
/ ، ر٣٨٦ ص( ،)٢١٦ /ط، ٣٣٤ ص(: لِعـــــــــــــفُ 

٢×)٢٨  
ـــــــ  /ط، ١٦١ ص(، )١٠٩ /ط، ١٦١ ص(: ضبِ ُق

 /ط، ٣١١ ص(، )١٦٠ /ط، ٢٢٦ ص(، )١٠٩
١٩٧(  

، )٩/ ، ر٣٦٩ ص(، )٣٢ /ط، ٧٥ ص(: لِتــــــــــقُ 
 ص(، )٩/ ، ر٣٦٩ ص(، )٩/ ، ر٣٦٩ ص(

  )٣٤٩ /ح، ٥٣٦
  )١١١ /ط، ١٦٦ ص(: طحِ قُ 
 /ح، ٤٩٢ ص(، )٢٣ /ط، ٦٤ ص(: مِســــــــــــــــــــقُ 

١٣٠(  
 /ط، ٣٢٧ ص(، )١٩٨ /ط، ٣١٤ ص(: دِصـــــــــقُ 

٢١٠(  
  )٦٠ /ط، ٩٤ ص(: عطِ قُ 
  )٣٧٥ /ح، ٥٤٢ ص(: بلِ قُ 
  )٣٢ /ط، ٧٥ ص(: رهِ قُ 
 /ح، ٤٩٠ ص( ،)١٩٣ /ط، ٣٠٥ ص(: بِتــــــــــكُ 

١٢٢(   
  )٢١٠ /ط، ٣٢٥ ص(: بذِ كُ 
ـــــــــــكُ   /ط، ٣٤٠ ص(، )٨٣ /ط، ١٠٩ ص(: فِش

٢٢١(  
ـــــــــــــــــــ  /ط، ١٥٧ ص(، )١٠ /ط، ٥٤ ص(: سبِ ُل
  )١٣٧ /ط، ١٩٤ ص(، )١٠٨

  )١٥ /ط، ٥٧ ص(: كلِ مُ 
  )٨٣ /ط، ١١٤ ص(: حنِ مُ 
 /ط، ١٧٢ ص(، )٢٧ /ط، ٦٩ ص(: عِنـــــــــــــــــــــمُ 

 /ح، ٤٩٨ ص(، )٦٥/ ، ر٤٥٦ ص(، )١١٥
١٥٠(  

  )٢ /ط، ٤٦ ص(: رِص نُ 
  )٣١/ ، ر٣٩٣ ص(: صقِ نُ 
  )١٥/ ، ر٣٧٣ ص(، )٢ /ط، ٤٧ ص(: لقِ نُ 
  )١٣٠ /ح، ٤٩٢ ص(: حكِ نُ 

  



  ١٢٨  

ل ( غة المضارع صي ْفعَ   ١٤١)  = يـُ
  
 ُ   )٣٩ /ط، ٨٢ ص(: غلَ بْ ی
  )٤٥/ ، ر٤١٨ ص(: كرَ تْ أُ 
  )٦٣/ ، ر٤٥٣ ص(: كرَ تْ تُ 
 ُ  /ط، ٢٥٥ ص(، )١١٤ /ط، ١٧٠ ص(: كرَ تْ ی

  )١٧٦ /ط، ٢٥٥ ص(، )١٧٦
 ُ   )١٥١ /ط، ٢١٠ ص(: ربَ ْج ی
  )١٩٩ /ط، ٣١٧ ص(: لعَ ْج تُ 
 ُ   )٤٠ /ط، ٨٢ ص(: عمَ ْج ی
 ُ   )١٦٠ /ط، ٢٢٥ ص(: بَج ْح ی
  )١١٣ /ط، ١٦٨ ص(: مرَ ْح تُ 
 ُ   ٥×)١٣٥ /ح، ٤٩٤ ص(: مرَ ْح ی
 ُ   )١٨٦ /ط، ٢٧٣ ص(: بَس ْح ی
 ُ   )١٠١ /ط، ١٤٧ ص(: دَص ْح ی
 ُ   )١٠١ /ط، ١٤٧ ص(: مطَ ْح ی
  )٢٦٤ /ح، ٥٢١ ص(: ظفَ ْح تُ 
 ُ   )١ /ح، ٤٦٩ ص(: بلَ ْح ی
  )٦٥/ ، ر٤٥٦ ص(: دمَ ْح تُ 
  )١٥٦ /ط، ٢١٩ ص(: متَ خْ تُ 
 ُ   )١٢٩ /ط، ١٨٧ ص(: عدَ خْ ی
  )١٩٨ /ط، ٣١٥ ص(: لذَ خْ تُ 
 ُ   )٦٣/ ، ر٤٥٣ ص(: طلَ خْ ی
 /ح، ٥٥٧ ص(، )١٣٢ /ط، ١٩٠ ص(: قلَ خْ تُ 

٤٦٣(  
 ُ  /ط، ٢٦٢ ص(، )١٠٩ /ط، ١٥٩ ص(: قلَ خْ ی

١٨٢(  
  )٢٨/ ، ر٣٨٧ ص(: عفَ دْ تُ 
  )١٢٠ /ط، ١٧٦ ص(: رخَ ذْ تُ 
  )١٦٠ /ط، ٢٢٨ ص(: ركَ ذْ تُ 
 ُ   )٣٤ /ط، ٧٨ ص(: جتَ رْ ی
 ُ   )١٢٤ /ط، ١٨١ ص(: مَج رْ ی

ــــــــــرْ تُ   /ط، ٢٠٥ ص( ،)١١٤ /ط، ١٦٩ ص(: عَف
١٤٧(  

 ُ ــــــــــــــــــــرْ ی  /ط، ١٢٠ ص(، )٢٣ /ط، ٦٤ ص(: عَف
  )٢٣٠ /ط، ٣٥١ ص(، )٨٧

  )٤٧ /ط، ٨٦ ص(: بكَ رْ تُ 
 ُ   )١ /ح، ٤٦٩ ص(، )٦٣/ ، ر٤٥٣ ص(: بكَ رْ ی
 ُ   )١٥٦ /ط، ٢١٩ ص(: بهَ رْ ی
 ُ / ، ر٣٧٦ ص(، )١٥٤ /ط، ٢١٥ ص(: قبَ ْس ی

١٨(  
 ُ  /ط، ٢٢٢ ص(، )١١٣ /ط، ١٦٨ ص(: بلَ ْس ی

١٥٧(  
  )٢٧/ ، ر٣٨٤ ص(: عمَ ْس تُ 
 ُ  /ط، ٣٥١ ص(، )١٨٦ /ط، ٢٧٤ ص(: عمَ ْس ی

٢٣٠(  
 ُ   )١٥٠ /ط، ٢٠٨ ص(: ذَح شْ ی
 ُ   )٣/ ، ر٣٦٥ ص(: عرَ شْ ی
  )١٠٥ /ط، ١٥٢ ص(: لغَ شْ تُ 
 ُ   )١٨٦ /ط، ٢٧٣ ص(: لمَ شْ ی
 ُ   )١٩٣ /ط، ٣٠٦ ص(: دَه شْ ی
  )٨٣ /ط، ١١٤ ص(: فرَ ْص تُ 
 ُ   )١٦٠ /ط، ٢٢٦ ص(: عنَ ْص ی
 ُ   )١٦٣ /ط، ٢٣٢ ص(: برَ ْض ی
 ُ   )٢٠ /ط، ٦٢ ص(: حرَ طْ ی
  )٢٥٧ /ح، ٥١٣ ص(: درَ طْ تُ 
  )٥٣/ ، ر٤٣٥ ص(: بلَ طْ تُ 
 ُ  /ط، ٢٥٥ ص(، )١٧٦ /ط، ٢٥٥ ص(: بلَ طْ ی

١٧٦(  
  )٣١/ ، ر٣٩٧ ص(: ملَ ظْ تُ 
/ ، ر٤٣٩ ص(، )٣٠/ ، ر٣٩٠ ص(: رذَ عْ تُ 

 /ح، ٤٩٩ ص(، )٦٩/ ، ر٤٦٠ ص(، )٥٣



  ١٢٩  

١٥٦(  
 ُ   )٢١٦ /ط، ٣٣٥ ص(: ضرَ عْ ی
  )٧٥ /ط، ١٠٣ ص(: ضرَ عْ تُ 
 /ح، ٥٤٥ ص(، )٥٣/ ، ر٤٤١ ص(: فرَ عْ تُ 

  )٤٥٥ /ح، ٥٥٦ ص(، )٣٩٢
 ُ ، )٩٣ /ط، ١٣٧ ص(، )٨ /ط، ٥٤ ص(: فرَ عْ ی
، )١٧٤ /ط، ٢٥٠ ص(، )١٠٣ /ط، ١٤٩ ص(
، )١٩٢ /ط، ٢٩٥ ص(، )١٧٧ /ط، ٢٥٦ ص(
  )١٩٩ /ح، ٥٠٤ ص(
  )٤٧ /ط، ٨٦ ص(: كرَ عْ تُ 
  )٨٥ /ط، ١١٥ ص(: دقَ عْ تُ 
 ُ   )١٢٥ /ط، ١٨٣ ص(: قلَ عْ ی
 ُ   )٩١ /ط، ١٢٨ ص(: ملَ عْ ی
 ُ   )١٥٦ /ط، ٢١٩ ص(: رمَ عْ ی
 ُ / ، ر٤٥٩ ص(، )٥٣/ ، ر٤٣٥ ص(: لمَ عْ ی

 /ح، ٥٤١ ص(، )٢٥٤ /ح، ٥١٢ ص(، )٦٩
٣٧٣(  

 ُ   )٢٦٣ /ح، ٥٢١ ص(: طبَ غْ ی
 ُ   )١٥٠ /ط، ٢٠٨ ص(: قبَ غْ ی
 ُ  /ط، ٢٥٥ ص(، )١٧٦ /ط، ٢٥٥ ص(: رفَ غْ ی

١٧٦(  
  )٣٧٥ /ح، ٥٤٢ ص(: بلَ غْ تُ 
 ُ   )٢٨٩ /ح، ٥٢٦ ص(: بلَ غْ ی
  )١٩٢ /ط، ٢٩٨ ص(: زمَ غْ تُ 
  )١٥٢ /ط، ٢١٣ ص(: حتَ فْ تُ 
 /ط، ٣٣٢ ص( ،)١٩١ /ط، ٢٨٤ ص(: نتَ فْ تُ 

٢١٥(  
  )١٥٧ /ط، ٢٢٢ ص(: صَح فْ تُ 
  )١٠٩ /ط، ١٦٢ ص(: مَص فْ تُ 
  )٤٥ /ط، ٨٥ ص(: دقَ فْ تُ 
 ُ   )١٢٨ /ط، ١٨٦ ص(: دقَ فْ ی
  )٢٣ /ط، ٦٥ ص(، )٢٣ /ط، ٦٥ ص(: ضبَ قْ تُ 
 ُ َ قْ ی ، ٢٣٥ ص(، )٩٣ /ط، ١٣٧ ص(: لت

  )١٦٤ /ط
  )١٩٢ /ط، ٢٩٨ ص(: عرَ قْ تُ 
 ُ   )٩/ ، ر٣٦٩ ص( ،)٣ /ط، ٤٩ ص(: نرَ قْ ی
 ُ   )١٦٠ /ط، ٢٢٥ ص(: رَص قْ ی
 /ط، ٢٢١ ص(، )١٥١ /ط، ٢١١ ص(: عطَ قْ تُ 

  )٢١٤ /ط، ٣٣١ ص(، )١٥٧
 ُ   )٢٢٤ /ح، ٥٠٨ ص(: رَه قْ ی
 ُ   )١٩٣ /ط، ٣٠٥ ص(: بتَ كْ ی
 ُ   )٦٩/ ، ر٤٥٩ ص(: هرَ كْ ی
 /ط، ٢١٣ ص(، )١٨ /ط، ٦١ ص(: فشَ كْ تُ 

١٥٢(  
 ُ  /ط، ٢٠٨ ص(، )١٤٨ /ط، ٢٠٦ ص(: فشَ كْ ی

١٤٩(  
  )١٥٨ /ط، ٢٢٤ ص(: ظفَ لْ تُ 
 ُ   )٥٠ /ط، ٨٨ ص(: جزَ مْ ی
 ُ   )٢٣٥ /ط، ٣٥٥ ص(: كلَ مْ ی
  )٢٤ /ط، ٦٦ ص(: حنَ مْ تُ 
  )٢١٧ /ط، ٣٣٦ ص(: عنَ مْ تُ 
 ُ   )١٢٨ /ط، ١٨٦ ص(: بدَ نْ ی
 ُ   )١٢٣ /ح، ٤٩٠ ص(: بَس نْ ی
 ُ   )١٩٥ /ط، ٣١٠ ص(: خفَ نْ ی
 ُ   )٧١/ ، ر٤٦٢ ص(: ذفَ نْ ی
  )٣١/ ، ر٣٩٣ ص(: صقَ نْ أُ 
  )١١٣ /ط، ١٦٨ ص(: ضقَ نْ تُ 
 ُ / ، ر٤١٦ ص(، )١٥٦ /ط، ٢١٩ ص(: لقَ نْ ی

٤٥(  
  )١٣٤ /ط، ١٩٣ ص(: بكَ نْ تُ 
 /ط، ٣١٥ ص(، )١٣٣ /ط، ١٩١ ص(: مدَ ْه تُ 

١٩٨(  
 /ط، ٣١٥ ص(، )١٣٣ /ط، ١٩١ ص(: مزَ ْه تُ 

١٩٨(  
 ُ )٣١/ ، ر٤٠٥ ص(: قثَ وْ ی



  ١٣٠  

 
  

   ٢٠) = ُفعل( صيغة الماضي 
  
  )٦٤ /ط، ٩٥ ص(: دَّ ُج 
  )١٥٧ /ط، ٢٢١ ص(: ثّ ُح 
  )١١١ /ط، ١٦٤ ص(: فّ ُح 
  )١١٩ /ط، ١٧٦ ص(: مَّ ُح 
  )٥٠/ ر، ٤٢٤ ص(: ّص خُ 
  )١٥٧ /ط، ٢٢١ ص(: لّ ُد◌ُ 
  )١٧٨ /ط، ٢٥٧ ص(: دّ رُ 
  )١٤٨ /ط، ٢٠٦ ص(: ّن ُس 
  )٨٩ /ط، ١٢٢ ص(، )٣ /ط، ٤٩ ص(: قَّ شُ 

  )٢٧ /ط، ٦٩ ص(: نَّ شُ 
 /ط، ٢٧٠ ص(، )١٨١ /ط، ٢٥٩ ص(: بَّ ُصـــــــــ
  )٢٢٧ /ط، ٣٤٩ ص(، )١٨٥

  )٣٤ /ط، ٧٨ ص(: مَّ ُض 
 /ح، ٥٠٢ ص(، )١٦٤ /ط، ٢٣٥ ص(: لّ ُضــــــــــ
١٨٥(  

ـــــــــــــــ  /ط، ٣٣٩ ص(، )١٩٢ /ط، ٢٩٦ ص(: دّ مُ
  )١٥/ ، ر٣٧٣ ص(، )٢٢١

  
ُفعل ( صيغة المضارع     ١٦) = ي

  
  )٢٢٤ /ط، ٣٤٦ص : (رّ َج أُ 
  )١٧٢ /ط، ٢٤٧ص : (رّ َج تُ 
 ُ   )١٢٤ /ط، ١٨١ص : (رّ َج ی
 ُ   )١٨٢ /ط، ٢٦٢ص : (دّ َح ی

ـــــــــــــ  /ط، ٢٠٥ص (، )١٠٢ /ط، ١٤٨ص : (دّ رَ تُ
  )٢٧/ ، ر٣٨٤ص (، )١٤٧

 ُ   )١١٤ /ط، ١٧٠ص : (دّ رَ ی

 ُ  /ط، ٣٥٦ص (، )١٨٣ /ط، ٢٦٦ص : (دّ َســـــــــــی
  )٧١/ ، ر٤٦٢ص (، )٢٣٧

  )١٩٢ /ط، ٢٩٢ص : (دّ شَ تُ 
 ُ   )٢١٦ /ط، ٣٣٥ص : (ّن ظَ ی
 ُ   )٣٢ /ط، ٧٤ص : (عدَّ◌ُ ی
ــــــــــــــــــــــتُ   /ط، ٢٩٢ص (، )٤٧ /ط، ٨٦ص : (دّ مَ

١٩٢(  
  

 

   ٢١) = ُفعِل( صيغة الماضي 
  

  )٣٧٣ /ح، ٥٤١ ص(: رجِ أُ 
، ٤٠٩ ص(، )٢٠٢ /ط، ٣٢٠ ص(: ذِخــــــــــــــــــــــأُ 
  )٣٦ /ر
  )٦٤/ ، ر٤٥٤ ص(: رسِ أُ 

  )٢٧/ ، ر٣٨٣ ص(: لكِ أُ 
، )٩١ /ط، ١٢٧ ص(، )٢٨ /ط، ٧١ ص(: رمِ أُ 
، )١١٤ /ط، ١٦٩ ص(، )١٠٥ /ط، ١٥٢ ص(
، )١١٤ /ط، ١٧١ ص(، )١١٤ /ط، ١٧٠ ص(



  ١٣١  

،  )١٥٠ /ط، ٢٠٩ ص(، )١٤٣ /ط، ١٩٩ ص(
، )١٨٣ /ط، ٢٦٧ ص(، )١٥٧ /ط، ٢٢١ ص(
، )٢٢٢ /ط، ٣٤٣ ص(، )١٨٨ /ط، ٢٧٩ ص(

، )٢٤/ ر، ٣٧٩ ص(، )٢٣١ /ط، ٣٥٣ ص(
  )٥٥/ ، ر٤٤٦ ص(
  )١٩٠ /ط، ٢٨٢ ص(: نمِ أُ 

  
  

ل ( صيغة المضارع  ْفعَ    ١٧) = يـُ
  
ــــــــؤْ تُ   /ط، ٢٤٣ ص(، )١٢٥ /ط، ١٨٢ ص(: ذَخ

١٦٨(  
ـــــــــ ُ  /ط، ٨٨ ص(، )٤٠ /ط، ٨٢ ص(: ذَخـــــــــ◌ْ ؤی
 /ط، ٣٣١ ص(، )٨٦ /ط، ١١٦ ص(، )٥٠

 /ح، ٥٣٩ ص(، )٢٣٨ /ط، ٣٥٧ ص(، )٢١٤
٣٦٧(  

ــــ ــــ◌ْ ؤتُ  /ط ،١٥٧ ص(، )٨٧ /ط، ١١٩ ص(: كَف
١٠٨(  

  )١٧٣ /ط، ٢٤٨ ص(: رمَ ◌ْ ؤتُ 

  )١٤/ ، ر٣٧٣ ص(: رمَ ◌ْ ؤنُ 
 ُ ـ◌ْ ؤی  /ح، ٥٥٧ ص(، )١٥٧ /ط، ٢٢٢ ص(: رمَ

٤٦٨(  
  )١١١ /ط، ١٦٤ ص(: نمَ ◌ْ ؤتُ 
ـ ُ ــ◌ْ ؤی / ، ر٤٦٢ ص(، )١٧٥ /ط، ٢٥٠ ص(: نمَ

٧١(  

  

 
  

   ٤) = ُفعِل( صيغة الماضي 
  

  )٨٢ /ح، ٤٨٢ص (، )٦٩/ ، ر٤٥٩ص (، )١٩٩ /ط، ٣١٦ص (، )٩١ /ط، ١٢٤ص (: لئِ ُس 
  

ْفعَل( صيغة المضارع     ٣) = يـُ
  
 ُ   )٣٦١ /ح، ٥٣٨ص (، )٩١ /ط، ١٢٤ص (، )٨٤ /ط، ١١٥ص : (لأَ ْس ی
  



  ١٣٢  

 

   ٢) = ُفعِل( ضي صيغة الما
ُِد       )١٦٣ /ط، ٢٣٣ص : (ئب
  )٦٥/ ، ر٤٥٦ص : (ئلِ مُ 

ْفعَل(صيغة المضارع     ٢) = يـُ
 ُ   )١٠٣ /ط، ١٥٠ص (، )١٠٣ /ط، ١٥٠ص : (أفَ كْ ی

    

 

  ١٥) = ُفعِل( صيغة الماضي 
  
  )١٨٦ /ط، ٢٧٣ص :  (دجِ وُ 
  )٢ /ط، ٤٦ص :  (نزِ وُ 
 /ط، ٢٣٣ص (، )١١٤ /ط، ١٧١ص : (عِضـــــــوُ 

  )٥٥/ ، ر٤٤٦ص (، )١٦٣
 /ط، ٢٢٦ص (، )٣ /ط ،٤٩ص : (ئِطــــــــــــــــــــــــوُ 

  )٢٢٩ /ط، ٣٥١ص (، )١٦٠
  )٨٣ /ط، ١١٤ص : (دعِ وُ 

  )١٧٦ /ط، ٢٥٤ص : (ظعِ وُ 
  )٤ /ط، ٥١ص : (رقِ وُ 
  )٢١٩ /ط، ٣٣٧ص : (صقِ وُ 
  )٩٢ /ح، ٤٨٣ص : (فقِ وُ 
  )٥٧ /ط، ٩٢ص : (دلِ وُ 
  )١٤٤ /ط، ٢٠١ص : (بهِ وُ 

ْفعَل(صيغة المضارع    ١٥) = يـُ
  

 ُ   )٢٢١ /ط، ٣٣٩ص : (دَج وْ ی
  )٩٠ /ط، ١٢٣ص : (نَز وْ تُ 
 ُ  /ط، ٢٥٨ص (، )١٦٥ /ط، ٢٣٩ص : (فَصــوْ ی

 /ط، ٢٥٨ص (، )١٧٩ /ط، ٢٥٨ص (، )١٧٩
 /ط، ٢٦٢ص (، )١٧٩ /ط، ٢٥٨ص (، )١٧٩
  )١٨٦ /ط، ٢٧٤ص (، )١٨٢

  )١٠٦ /ط، ١٥٤ص : (لَص وْ تُ 
 ُ  /ط، ٣٣٥ص ( ،)١١٤ /ط، ١٦٩ص (: عَضـــــوْ ی

٢١٦(  
 ُ   )١٠٩ /ط، ١٦٠ص : (دَع وْ ی
 ُ ـــــــــــوْ ی  /ط، ٢٧٣ص ( ،)١٨٢ /ط، ٢٦٠ص (: دَل

١٨٦(  
 

  



  ١٣٣  

 

  ١٢) = ُفعِل( صيغة الماضي 
  

  )١١١ /ط، ١٦٦ص ( :یدجِ 
  )١٥٦ /ط، ٢٢٠ص : (یزحِ 
  )٦٩ /ط، ٩٩ص ( :یصحِ 
  )٦٥/ ، ر٤٥٦ص : (یدذِ 
  )٢٧ /ط، ٦٩ص ( :یمسِ 

  )٦٤ /ط، ٩٥ص : (یحِص 
/ ، ر٣٨٦ص (، )٢١٦ /ط، ٣٣٥ص : (یـــــــــــــلقِ 

 /ح، ٥٣٩ص (، )٢٨/ ، ر٣٨٦ص (، )٢٨
  )٣٦٧ /ح، ٥٣٩ص (، )٣٦٧

  )١٢١ /ط، ١٧٧ص : (یجهِ 
  

ْفعَل( صيغة المضارع    ٥٣) = يـُ
 
 ُ  /ط، ١٨٢ ص(، )٨٧ /ط، ١١٩ ص(: تــــــــــــــــاهی

١٢٥(  
  )٥٣/ ، ر٤٣٨ ص(: خافتُ 
 ُ ــــــــــــافی / ، ر٤٢٥ ص(، )١٣/ ، ر٣٧٣ ص(: خ

٥١(  
  )١٣٩ /ط، ١٩٦ ص(: خانتُ 
 ُ   )١٩٥ /ط، ٣٠٩ ص(: دانی

ـــــــــ  /ح، ٤٩٦ ص(، )١٥٣ /ط، ٢١٤ ص(: دانتُ
١٤٧(  

  )١٠٧ /ط، ١٥٥ ص(: ذادتُ 
  )١٩٢ /ط، ٢٩٢ ص(: رامتُ 
 ُ / ، ر٤٢٦ ص(، )٣١/ ، ر٤٠١ ص(: ســــــــــــــاری

  )٦٤ /ح، ٤٧٩ ص(، )٥٢
  )١٦ /ط، ٥٧ ص(: ساطتُ 
 ُ   )٥٣/ ، ر٤٤١ ص(: شابی
  )١٩٢ /ط، ٢٩٢ ص(: ضامتُ 
  )٢١٥ /ط، ٣٣٢ ص(: ضامأُ 
 ُ   )١٦٥ /ط، ٢٣٩ ص(: طافی
  )٢٨/ ، ر٣٨٧ ص(: قادأُ 
 ُ ــــــــــــــــادی  /ح، ٥٤٣ ص(، )٢٨/ ، ر٣٨٧ ص(: ق

٣٧٨(  

 ُ  /ط، ٢٦٢ ص(، )٢ /ط، ٤٧ ص(: قـــــــــــــــــــــاسی
١٨٢(  

 ُ ــــــــــالی  /ط، ٢٣٢ ص(، )١٦٣ /ط، ٢٣٢ ص(: ق
 /ط، ٢٣٥ ص(، )١٦٣ /ط، ٢٣٢ ص(، )١٦٣
 /ط، ٢٧٤ ص(، )١٨٦ /ط، ٢٧٤ ص(، )١٦٤
 /ط، ٣٣٥ ص(، )١٩٣ /ط، ٣٠٤ ص(، )١٨٦
/ ، ر٣٩٧ ص(، )٢١٦ /ط، ٣٣٥ ص(، )٢١٦
/ ، ر٤٥٣ ص(، )٤٥/ ، ر٤١٨ ص(، )٣١
 /ح، ٥٠٤ ص(، )٦٤/ ، ر٤٥٥ ص(، )٦٣

  )١٩٤ /ح، ٥٠٤ ص(، )١٩٤
  )٣٤ /ط، ٧٨ ص(: كادتُ 
 ُ   )٣٠٣ /ح، ٥٢٩ ص(: المی
 ُ   )٢٥ /ط، ٦٧ ص(: ماثی
 ُ   )٣٤ /ط، ٧٨ ص(: مالی

 /ط، ٢٧٠ ص(، )١٢٩ /ط، ١٨٨ ص(: نـــالُت◌ُ 
  )٢٣٠ /ط، ٣٥١ ص(، )١٨٥

 ُ  /ط، ١٣٩ ص(، )٩١ /ط، ١٢٦ ص(: نــــــــــــــــالی
/ ، ر٤٠١ ص(، )٣١/ ، ر٤٠١ ص(، )٩٤
  )٣٨٥ /ح، ٥٤٤ ص(، )٣١

 ُ   )٦٢/ ، ر٤٥٢ ص(، )٣٤ /ط، ٧٨ ص(: نامی



  ١٣٤  

  

 

   ٥٦) = ُفعِل( صيغة الماضي 
  

  )١٢٥ /ط، ١٨٢ ص(: يتِ أُ 
 ُ   )١٩٣ /ط، ٣٠٦ ص(: يغِ ب
 ُ  /ط، ٣٤٨ ص(، )١٥١ /ط، ٢١١ ص(: يِنــــــــــــب

٢٢٦(  
ــــــــــــــــــــــتُ   /ط، ٢٠٤ ص(، )١٧ /ط، ٦٠ ص(: يلِ

١٤٧(  
  )٩٦ /ط، ١٤١ ص(: ينِ ثُ 
  )١٦٥ /ط، ٢٣٧ ص(: ينِ ُج 
 /ط، ١٤٩ ص(، )٧٦ /ط، ١٠٣ ص(: يِعــــــــــــــدُ 

 /ط، ١٧٧ ص(، )١٠٣ /ط، ١٤٩ ص(، )١٠٣
 /ط، ٢٤٨ ص(، )١٥٦ /ط، ٢١٨ ص(، )١٢١
 /ط، ٢٥٤ ص(، )١٧٣ /ط، ٢٤٨ ص(، )١٧٣
 /ط، ٢٧٩ ص(، )١٨٢ /ط، ٢٦٤ ص(، )١٧٦
 /ح، ٥٠٩ ص(، )٢/ ، ر٣٦٤ ص(، )١٨٨
٢٣٣(  

  )١١٤ /ط، ١٧١ ص(: يجِ رُ 
، )٦٩ /ط، ٩٩ ص(، )٦٩ /ط، ٩٩ ص(: يِمـــــــرُ 
  )١٢٢ /ح، ٤٩٠ ص(
 /ط، ٢٢٦ ص(، )١١٣ /ط، ١٦٨ ص(: يوِ زُ 

، ٢٤٨ ص( ، )١٦٠ /ط، ٢٢٨ ص( ،)١٦٠

  )٤٧/ ر، ٤٢١ ص( ،)١٧٣ /ط
  )٢٢١ /ط، ٣٣٩ ص(: يقِ ُس 
  )١١٦ /ط، ١٧٣ ص(: يوِ طُ 
  )٣٨/ ، ر٤١١ ص(، )٢ /ط، ٤٦ ص(:  يِص ُع 
 /ح، ٤٧٧ ص(، )٤٨/ ، ر٤٢٣ ص(: يِضــــــــــــقُ 

٤٥(  
 /ط، ٣٠٠ ص(، )١٦٦ /ط، ٢٤١ ص(: يِفــــــــــكُ 

/ ، ر٤٥٠ ص(، )٣١/ ، ر٣٩٣ ص(، )١٩٢
٦١(  

، )٣٩ /ط، ٨١ ص(، )٣ /ط، ٤٩ ص(: يِنــــــــــــمُ 
  )٩٧ /ط، ١٤٢ ص(، )٤٥ /ط، ٨٥ ص(
ــــــــــنُ   /ط، ١٧٠ ص(، )١١٤ /ط، ١٦٩ ص(: يِه

  )٢٢٢ /ط، ٣٤٣ ص(، )١١٤
 /ط، ١٠١ ص(، )٢٠ /ط، ٦٢ ص(: ديُهـــــــــــــــــــ

 /ط، ١٧٥ ص(، )٨٣ /ط، ١٠٩ ص(، )٧٢
 /ط، ٢٣٥ ص(، )١٤٧ /ط، ٢٠٥ ص(، )١١٩
/ ، ر٣٧٩ ص(، )٢١٤ /ط، ٣٣٢ ص(، )١٦٤
 /ح، ٤٩٩ ص(، )٣١/ ، ر٣٩٨ ص(، )٢٤

١٥٧(

  
ْفعَل(صيغة المضارع     ٥٨) = يـُ

  
ــــــــ  /ط، ٢١٥ ص(، )١٠٨ /ط، ١٥٧ ص(: ىتَ ؤْ تُ

  )٦٣/ ، ر٤٥٣ ص(، )١٥٤
ـــــــــــــــ ُ / ، ر٤٣٦ ص(، )٥٣/ ، ر٤٢٨ ص(: ىتَ ؤْ ی

  )١١٥ /ح، ٤٨٩ ص(، )٥٣
  )١١٤ /ط، ١٧٠ ص(: ىَس ؤْ تُ 

 ُ   )٩٩ /ط، ١٤٥ ص(: ىكَ بْ ی
 ُ / ، ر٤٠٧ ص(، )٢٢٣ /ط، ٣٤٥ ص(: ىَز ْجــــــــی

٣٣(  
 ُ   )١٩/ ، ر٣٧٦ ص(: ىفَ ْج ی
  )١٥٠ /ط، ٢٠٨ ص(: ىلَ ْج تُ 



  ١٣٥  

  )١٦٥ /ط، ٢٣٩ ص(: ىنَ ْج تُ 
 ُ   )١٦٣ /ط ،٢٣٢ ص(: ىوَ ْح ی
 /ط، ٣١٥ ص(، )١١١ /ط، ١٦٦ ص(: ىَشــــخْ تُ 

  )٥٣/ ، ر٤٣٨ ص(، )١٩٨
ــــــــ ُ  /ط، ٢٨٧ ص(، )١٠٣ /ط، ١٤٨ ص(: ىرَ دْ ی

١٩٢(  
ــــــ ُ  /ط، ١٦٦ ص(، )١١١ /ط، ١٦٦ ص(: ىَع دْ ی

 /ط، ٣٥٦ ص(، )١١٣ /ط، ١٦٨ ص(، )١١١
  )٣٧٣ /ح، ٥٤١ ص(، )٢٣٧
ـــــــــــ  /ح، ٥٠٥ ص(، )١٦٠ /ط، ٢٢٧ ص(: ىرَ تُ
٢٠٠(  

ـــ ُ ، )٩٣ /ط، ١٣٨ ص(، )١٣ /ط، ٥٦ ص( :ىرَ ی
  )٦٩/ ر، ٤٥٩ ص(، ٢×)١٧١ /ط، ٢٤٥ ص(
 /ط، ١٦٦ ص( ،)٩١ /ط، ١٣٥ ص(: ىَجــــــــــــرْ تُ 

١١١(  
 ُ  /ط، ١٧١ ص(، )١١٤ /ط، ١٧١ ص(: ىَجـــــــرْ ی

 /ط، ٣٥٦ ص(، )١١٤ /ط، ١٧١ ص(، )١١٤
٢٣٧(  

ــــــــرْ تُ   /ط، ١٨١ ص(، )١٠٧ /ط، ١٥٥ ص(: ىمَ
  )٢٣٨ /ط، ٣٥٧ ص(، )١٢٤

 ُ ــــــــــــــــــرْ ی  /ط، ٢٠٨ ص(، )٢٧ /ط، ٧٠ ص(: ىمَ
١٥٠(  

  )٦٢/ ، ر٤٥٢ ص(: ىوَ زْ تُ 
  )٢٧/ ، ر٣٨٤ ص(: ىوَ طْ تُ 
 ُ   )٥١/ ، ر٤٢٥ ص(: ىدَ عْ ی
 ُ  /ح، ٤٨١ ص(، )٢٧ /ط، ٧٠ ص(: ىَصــــــــــــــعْ ی

 /ح، ٥٤٤ ص(، )٢٩٠ /ح، ٥٢٧ ص(، )٧٨
  )٤٢٨ /ح، ٥٥١ ص(، )٣٨٥

  )٥٣/ ، ر٤٤٤ ص(: ىنَ عْ تُ 
 /ط، ٣٥٧ ص(، )٢٧ /ط، ٧٠ ص(: ىَز ْغــــــــــــــــــتُ 

  )٦٢/ ، ر٤٥٢ ص(، )٢٣٨
 ُ   )١٠٩ /ط، ١٦٢ ص(: ىَض قْ ی
  )٦٣/ ، ر٤٥٣ ص(: ىفَ كْ تُ 
 ُ   )٦٣ /ط، ٩٤ ص(: ىَج نْ ی
  )١٧٣ /ط، ٢٤٨ ص(: ىَه نْ تُ 

  

 

   ٦٧) = أُْفعِل(صيغة الماضي 
  

/ ، ر٣٩٩ ص(، )٣١/ ، ر٣٩٩ ص(: يوِتـــــــــــــــأُ 
٣١(  

  )١٨٢ /ط، ٢٦٤ ص(: درِ بْ أُ 
 /ح، ٤٧١ ص(، )١/ ، ر٣٦٣ ص(: یــــــــــــحِت◌ِ أُ 

١٤(  
  )١٨٠ /ط، ٢٥٨ ص(: یئِج◌ِ أُ 
 /ط، ١٧٩ ص(، )٢٢ /ط، ٦٣ ص(: یـــــــــــــــــبجِ أُ 

١٢٢(  
  )١٤٥ /ط، ٢٠٢ ص(: ثدِ ْح أُ 
  )١٧٥ /ط، ٢٥٠ ص(: نسِ ْح أُ 

  )١١٤ /ط، ١٧٠ ص(: لَّ حِ أُ 
 /ط، ٢٣٣ ص(، )٦٣ /ط، ٩٤ ص(: جرِ ْخــــــــــــــــــأُ 

  )١٦٥ /ط، ٢٣٩ ص(، )١٦٣
  )٨٣ /ط، ١١٣ ص(: جرِ دْ أُ 

  )١٠٩ /ط، ٢٦٢ ص(: ْدِركُأ◌ُ 
  )٢٧ /ط، ٦٩ ص(: یلدِ أُ 
  )٦٥/ ، ر٤٥٦ ص(: جتِ رْ أُ 
  )٨٣ /ط، ١٠٩ ص(: دعِ رْ أُ 
، )٨٣ /ط، ١١٠ ص(، )٤ /ط، ٥١ ص(: ِريأُ 
  )١٨٤ /ح، ٥٠٢ ص(



  ١٣٦  

  )٤٣/ ، ر٤١٥ ص(، )٢٧ /ط، ٧٠ ص(: یقرِ أُ 
  )٣/ ر، ٣٦٥ ص(: جعِ ْز أُ 
  )٦٢ /ح، ٤٧٩ ص(: يدِ ْس أُ 
 /ح، ٤٩٩ ص(، )٢٠ /ط، ٦٢ ص(: عمِ ْســــــــــــــــأُ 

١٥٧(  
  )١٨١ /ط، ٢٥٩ ص(: عرِ شْ أُ 
  )٨٩ /ط، ١٢٢ ص(: يفِ ْص أُ 
  )٨٥ /ح، ٤٨٢ ص(: یبِص أُ 

  )١٠٩ /ط، ١٦٢ ص(: ْطِبقُأ◌ُ 
/ ، ر٣٩٦ ص(، )٢٢٢ /ط، ٣٤٣ ص(: دّ ِعـــــــــــــأُ 

٣١(  
 /ط، ١٢٢ ص(، )١٦ /ط، ٥٨ ص(: يِطـــــــــــــــْع أُ 

 /ح، ٤٧٢ص (، )٢٢٤ /ط، ٣٤٧ ص(، )٨٩
، ٤٩٨ ص( ،٥×)١٣٥ /ح، ٤٩٤ص ( ،)٢٢
  )١٥٠ /ح
  )٣٦٧ /ح، ٥٣٩ ص(: ینعِ أُ 
  )١٩٥ /ط، ٣٠٩ ص(: قلِ غْ أُ 
  )٨٣ /ط، ١١٣ ص(: دعِ قْ أُ 

 /ط، ٣٣١ ص(، )١٤٣ /ط، ١٩٩ ص(: یمِقـــــــــــأُ 
٢١٤ُ(  

  )١٩٣ /ح، ٥٠٣ ص(: هرِ كْ أُ 
  )٩١ /ط، ١٣٣ ص(: سبِ لْ أُ 
  )٥٣/ ، ر٤٣٧ ص(: مزِ لْ أُ 
  )١٠٩ /ط، ١٦١ ص(: ْلِحقَ أُ 
 /ط، ٢٩١ ص(، )٨٣ /ط، ١١٣ ص(: يِقــــــــــــــلْ أُ 

  )٣١/ ، ر٣٩٣ ص(، )١٩٢
ـــــــــــــمْ أُ   /ط، ١١٤ ص(، )٨٣ /ط، ١٠٩ ص(: لِه

 /ح، ٥٢٨ ص(، )١٨٠ /ط، ٢٥٨ ص(، )٨٣
٢٩٩(  

  )٢٢ /ط، ٦٣ ص(: یتمِ أُ 
  )٢٥ /ط، ٦٧ ص(: ئبِ نْ أُ 
  )١٦٥ /ط، ٢٣٧ ص(: تبِ نْ أُ 
 /ط، ٢٧٨ ص(، )١١١ /ط، ١٦٦ ص(: لزِ ْنـــــــــأُ 

  )٢٧٠ /ح، ٥٢٣ ص(، )١٨٨
  )١٥/ ، ر٣٧٣ ص(: يِض نْ أُ 
  )٨٣ /ط، ١١٤ ص(: رظِ نْ أُ 

  
ْفعَل(صيغة المضارع     ٧١) = يـُ

  
  )٣١/ ، ر٣٩٩ ص(: ىتَ ؤْ تُ 
ــــــــــبْ تُ   /ط، ١٨١ ص(، )١٢٠ /ط، ١٧٦ ص(: ىَل

١٢٤(  
  )٢٨/ ، ر٣٨٨ ص(: جابتُ 
  )١٥٦ /ط، ٢١٩ ص(: زرَ ْح تُ 
 ُ / ، ر٣٩٧ ص(، )٦٧ /ط، ٩٨ ص(: نَســـــــــــــــْح ی

٣١(  
 ُ  /ط، ٢٤٥ ص(، )٩٩ /ط، ١٤٥ ص(: ىَصــــــــْح ی

١٧١(  
 ُ   )١٩٨ /ط، ٣١٥ ص(: دمَ خْ ی
 ُ   )٢٥ /ط، ٦٧ ص(: دالی

  )١٥٧ /ط، ٢٢١ ص(: كرَ دْ تُ 
ـــــ ُ ، )٣٩ /ط، ٨٢ ص(، )٢٩ /ط، ٧٣ ص(: كرَ دْ ی
 /ط، ٢٦٢ ص(، )١١٤ /ط، ١٧٠ ص(

، ٣٩١ ص(، )١٩٨ /ط، ٣١٥ ص(، ٣×)١٨٢
/ ، ر٤٤٨ ص(، )٥٣/ ، ر٤٣٦ ص(، )٣١/ ر

٥٨(  
 ُ   )١٩/ ، ر٣٧٦ ص(: ىنَ دْ ی

ــــــــــــــــــــــ ُ  /ط، ٢٥٠ ص(، )٤٠ /ط، ٨٢ ص(: رادی
 /ح، ٥٠٤ ص(، )٤٥/ ، ر٤١٨ ص(، )١٧٥
١٩٨(  

  )٢٢ /ط، ٦٤ ص(: َهبرْ أُ 



  ١٣٧  

  )١٥٦ /ط، ٢١٩ ص(: فلَ زْ تُ 
  )١٣١ /ح، ٤٩٣ ص(: فعَ ْس تُ 
 ُ   )٦٣ /ط، ٩٤ ص(: ملَ ْس ی
 ُ   )٧١/ ، ر٤٦٢ ص(: كرَ شْ ی
 ُ   )٣١/ ، ر٤٠٤ ص(: صابی

ُ ُأ◌ُ    )٥٣/ ، ر٤٢٨ ص(: طاع
 ُ ، )٣٥ /ط، ٨٠ ص(، )٢٧ /ط، ٧١ ص(: طــــاعی
  )١٥٠ /ح، ٤٩٩ ص(، )٧٨ /ح، ٤٨١ ص(
  )١٩٨ /ط، ٣١٥ ص(: أفَ طْ تُ 
 ُ ـــــــابی  /ح، ٥٠٠ ص(، )١٦٦ /ح، ٥٠٠ ص(: ع

١٦٦(  
 ُ ــــــــــــــانی  /ط، ٣٣٤ ص(، )٩٠ /ط، ١٢٣ ص(: ع

٢×)٢١٦  
 ُ   )١٥٠ /ح، ٤٩٨ ص(: بَج عْ ی
  )٦٣/ ، ر٤٥٣ ص(: لَج عْ تُ 
 ُ  /ح، ٥٠٩ ص(، )٣٨ /ط، ٨١ ص(: ىَطــــــــــــــــعْ ی

 /ح، ٥٤٦ ص(، )٣٩٦ /ح، ٥٤٦ ص(، )٢٣٢
٣٩٦(  

 ُ   )١٤٩ /ط، ٢٠٧ ص(: بقَ عْ ی

 ُ   )٧١/ ، ر٤٦٢ ص(: ىلَ عْ ی
 ُ   )٢٧ /ط، ٧٠ ص(: غاری
 ُ   )٢٣ /ط، ٦٤ ص(: ىرَ غْ ی
ــــــــغْ تُ   /ط، ٣٣١ ص(، )١٨٣ /ط، ٢٦٧ ص(: قَل

٢١٤(  
  )١٩٠ /ط، ٢٨٢ ص(: قالتُ 
 ُ   )١٥٦ /ط، ٢١٩ ص(: قامی
 ُ   )١٩/ ، ر٣٧٦ ص(: ىَص قْ ی
  )١٠٦ /ط، ١٥٤ ص(: مرَ كْ تُ 
  )٤٢ /ط، ٨٤ ص(، )٢ /ط، ٤٧ ص(: قَح لْ یُ 
  )٥٤/ ، ر٤٤٦ ص(: مزَ لْ یُ 
ــــــــــلْ یُ  / ، ر٤١١ ص(، )٢١٤ /ط، ٣٣١ ص(: ىَق

 /ح، ٥٣٩ ص(، )٦٢/ ، ر٤٥١ ص(، )٣٩
٣٦٧(  

  )٢٤/ ، ر٣٨٠ ص(: كَس مْ تُ 
 ُ / ، ر٤٦٠ ص(، )٩٣ /ط، ١٣٧ ص(: رَكــــــــــــــــنْ ی

٦٩(  
  )٤٥/ ، ر٤١٨ ص(: لُ مَ هْ أُ 

  

 

   ١٤) = ُفوِعل(صيغة الماضي 
 /ح، ٤٩٨ص (، )٧٨/ ، ر٤٦٦ص : (يوِتــــــــــــــأُ 

١٥٠(  
  )١٨٣ /ط، ٢٦٧ص : (نوذِ أُ 
 ُ   )٣٥٤ /ح، ٥٣٧ص : (كورِ ب
  )١٨٠ /ط، ٢٥٨ص : (بورِ ُح 
  )٦٣ /ط، ٩٤ص : (بوسِ ُح 
  )١٩٣ /ط، ٣٠٤ص : (طولِ خُ 

  )٢٥٣ /ح، ٥١٢ص : (لوجِ ُع 
 /ح، ٤٩٨ص ( ،)٣١/ ، ر٣٩٣ص : (يوفِ ُعـــــــــــ
١٥٠(  

  )١٤٤ /ط، ٢٠١ص : (دوقِ ُع 
  )٨٣ /ط، ١١١ص : (رودِ غُ 
  )١٧٣ /ط، ٢٤٨ص : (لوتِ قُ 
  )٢٠٤ /ط، ٣٢١ص : (يودِ نُ 

فاَعل(صيغة المضارع  ُ    ١٤) = ي
  



  ١٣٨  

 ُ   )١٥١ /ط، ٢١٠ص : (ىؤاَز ی
 ُ   )٦٥/ ، ر٤٥٦ص : (ىحاذَ ی
 ُ   )١٢٦ /ح، ٤٩١ص : (بحاَس ی
 ُ   )٥٠ /ط، ٨٨ص : (فخالَ ی
  )٧٥ /ط، ١٠٣ص : (ىجاَز تُ 
  )٩٠ /ط، ١٢٣ص : (بحاَس تُ 
  )٦٩ /ط، ٩٨ص : (ىارَ دتُ 

 ُ   )١٧٤ /ط، ٢٤٩ص : (بطالَ ی
 ُ   )١٥ /ح، ٤٧١ص : (بعاتَ ی
 ُ   )٢٥٣ /ح، ٥١٢ص : (لعاَج ی
 ُ   )١٠٩ /ط، ١٦٢ص : (ىدَ فای
 ُ   )١٥١ /ط، ٢١١ص : (قفارَ ی
 ُ َ ی   )٤٠ /ط، ٨٢ص : (لقات
  )٤٧/ ، ر٤٢٢ص : (رناظَ تُ 

  
 

   ٨٥) = فـُعِّل(اضي صيغة الم
  

لأُ    )٩/ ، ر٣٦٩ ص(: جِّ
رأُ    )٣١/ ، ر٣٩٩ ص(: خِّ
 ُ   )١٦١ /ط، ٢٣٠ ص(: دِّلب
 ُ ــــــــــــــــــرب  /ط، ١٢٢ ص(، )٢٠ /ط، ٦٢ ص(: صِّ

  )١٥٧ /ح، ٤٩٩ ص(، )٨٩
رُحـــــــــــــــ  /ط، ١١٤ ص(، )٨٣ /ط، ١٠٩ ص(: ذِّ

 /ط، ٣٠٥ ص( ،)١١٦ /ط، ١٧٤ ص(، )٨٣
١٩٣(  

 /ط، ٢٠٤ ص(، )١٧ /ط، ٦٠ ص(: رِّفُحــــــــــــــــــ
١٤٧(  

  )١٦٨ /ط، ٢٤٣ ص(: رِّكُح 
مُحـــــــــــ  /ط، ٢٥٤ ص( ،)١١٤ /ط، ١٧١ ص(: رِّ
١٧٦(  

  )١٢٧ /ط، ١٨٥ ص(: كِّمُح 
ــــــــــــــلُح   /ط، ١٥٢ ص(، )٧٢ /ط، ١٠١ ص(: مِّ

  )١٤٩ /ط، ٢٠٧ ص(، )١٠٥
  )٦٢ /ح، ٤٧٩ ص(: یِّيُح 
  )١٤٩ /ط، ٢٠٧ ص(: فِّفخُ 
ـــــــــــــــيخُ   /ط، ١٨٠ ص(، )٨٣ /ط، ١٠٩ ص(: لِّ

  )٦٠ /ح، ٤٧٨ ص(، )١٢٣
  )٢٨ /ط، ٧١ ص(: لِّلدُ 

  )٢٧ /ط، ٦٩ ص(: یِّثدُ 
ــــــــــــرذُ   /ط، ٣٠٦ ص(، )١١٦ /ط، ١٧٤ ص(: كِّ

١٩٣(  
قرُ    )١٠٥ /ط، ١٥٢ ص(: وِّ
  )٧١/ ، ر٤٦٢ ص(: قِّيرُ 
  )١٩٣ /ط، ٣٠٤ ص(: كِّيزُ 
رُس    )١٨٢ /ط، ٢٦٢ ص(: خِّ
  )١١٩ /ط، ١٧٥ ص(: دِّدُس 
  )٢٢١ /ط، ٣٣٩ ص(: لِّطُس 
  )٨٣ /ط، ١١٤ ص(: لِّمُس 

يُســــــ ، )٣٨ /ط، ٨١ ص(، )١ /ط، ٤٣ ص(:  مّ
، )٢٧٣ /ح، ٥٢٤ ص(، )١٥٤ /ط، ٢١٥ ص(
  )٢٧٣ /ح، ٥٢٤ ص(
  )٨٧ /ط، ١١٨ ص(: هِّلُس 
دُس    )٢٢٤ /ط، ٣٤٦ ص(: وِّ
  )١٧٦ /ط، ٢٥٢ ص(: فِّعشُ 
  )٢٢٦ /ط، ٣٤٩ ص(: یِّدشُ 
  )١٧٦ /ط، ٢٥٢ ص(: دِّقُص 
  )٣٥٨ /ح، ٥٣٧ ص(: یِّقُض 
قطُ    )١٦٥ /ط، ٢٣٦ ص(: وِّ
  )٨٣ /ط، ١٠٩ ص(: بِّرُع 



  ١٣٩  

لُع    )٩/ ، ر٣٦٩ ص(: جِّ
  ٢×)٢١٦ /ط، ٣٣٤ ص(: ّطلُع 
  )١٠٨ /ح، ٤٨٧ ص(: لِّقُع 
ـــــــــــــــــمُع   /ط، ١٧٦ ص(، )٨٣ /ط، ١١٤ ص(: لِّ

  )٣١/ ، ر٣٩٥ ص(، )١٢٠
ـــــــــــــــــــرُع   /ط، ١٠٩ ص(، )٥٠ /ط، ٩٠ ص(: مِّ

/ ، ر٣٩٣ ص(، )٨٣ /ط، ١١٤ ص(، )٨٣
  )٣١/ ، ر٣٩٤ ص(، )٣١
  )١٦٥ /ط، ٢٣٩ ص(: یِّبغُ 
ـــــــــلفُ  / ، ر٤٦٠ ص(، )١٢٣ /ط، ١٨٠ ص(: ضِّ

٦٩(  
ـــــــــــــــــ  /ح، ٥٤٣ ص(، )٣١/ ، ر٤٠٢ ص(: دِّرُق
٣٧٩(  

  )١٤٨ /ط، ٢٠٦ ص(: مدِّ قُ 
  )١٧ /ط، ٦٠ ص(: رِّضقُ 
  )٢٨/ ، ر٣٨٦ ص(: طِّعقُ 

  )١٨٥ /ح، ٥٠٢ ص(: ّذبكُ 
  )٥١/ ، ر٤٢٥ ص(: لِّفكُ 
  )٣٢٨ /ح، ٥٣٣ ص(: تِّعمُ 
  )٢٧ /ط، ٦٩ ص(: لِّكمُ 
  )١٦ /ط، ٥٧ ص(: بَّئنُ 

ـــــــــــ لُن  /ط، ٣٠٣ ص(، )١٩٣ /ط، ٣٠٣ ص(: زِّ
١٩٣(  

  )١٦٥ /ط، ٢٣٧ ص(: طِّقنُ 
هوُ    )٣٣/ ، ر٤٠٧ ص(: جِّ
  )٣٥٨ /ح، ٥٣٧ ص(: سِّعوُ 
ـــــــــــقوُ  / ، ر٤١٩ ص(، )١٤٧ /ط، ٢٠٥ ص(: فِّ

٤٥(  
ـــــــــــيوُ   /ط، ٣١١ ص(، )١٢٦ /ط، ١٨٣ ص(: لِّ

/ ، ر٤٣٧ ص(، )٥٣/ ، ر٤٣٧ ص(، )١٩٧
  )٦١/ ، ر٤٥٠ ص(، )٥٣

  
   ٣٩) = َفعَّليـُ (صيغة المضارع 

  

 ُ   )٢٣٨ /ط، ٣٥٧ ص(: دَّبؤَ ی
  )٩١ /ط، ١٣٥ ص(: مَّلؤَ تُ 
زبَ تُ    )١٥٦ /ط، ٢١٩ ص(: رَّ
 ُ   )١٢١ /ط، ١٧٧ ص(: شَّربَ ی
ربَ تُ    )١٦٤ /ط، ٢٣٤ ص(: صَّ
 ُ ىثَ ی   )٧/ ، ر٣٦٧ ص(: ّن
  )١٤٥ /ط، ٢٠٢ ص(: دَّدَج تُ 
 ُ   )١٦٥ /ط، ٢٣٨ ص(: یَّلخَ ی
 ُ   )٢٣٨ /ط، ٣٥٧ ص(: رَّبدَ ی
 ُ   )٦٣/ ، ر٤٥٣ ص( :لَّلذَ ی
 ُ   )٤٦٥ /ح، ٥٥٧ ص(: بّىرَ ی
  )١٧٤ /ط، ٢٤٩ ص(: هَّبرَ أُ 
 ُ   )١١٦ /ط، ١٧٤ ص(: لَّطَس ی
 ُ   )٦٣/ ، ر٤٥٣ ص(: هَّلَس ی

 ُ   )٢ /ط، ٤٧ ص(: وَّىَس ی
 ُ   )٢٧ /ط، ٧٠ ص(: یَّخَس ی
 ُ ، ٤٨٥ ص(، )١٦٦ /ط، ٢٤١ ص(: عَّفَضـــــــــــــی
  )١٠٢ /ح
 ُ   )١٠٩ /ط، ١٥٩ ص(: مَّنَض ی
 ُ   )١٠٢ /ح، ٤٨٥ ص(: رَّفظَ ی
 ُ ـــــــــــــی  /ط، ١٧٧ ص(، )٩٩ /ط، ١٤٥ ص(: زَّىعَ

١٢١(  
  )١٩٥ /ط، ٣١٠ ص(: طَّلعَ تُ 
 ُ   )٢٣٨ /ط، ٣٥٧ ص(: لَّمعَ ی
◌َ تُ    )١٦٤ /ط، ٢٣٤ ص(: معلَّ
 ُ   )١٤٥ /ط، ٢٠٢ ص(: مَّرعَ ی
 ُ   )١٣/ ، ر٣٧٣ ص(: یَّرعَ ی
  )٢٧/ ، ر٣٨٤ ص(: رَّجفَ تُ 



  ١٤٠  

 ُ   )٢٣٨ /ط، ٣٥٧ ص(: قَّهفَ ی
 ُ   )١٨٢ /ط، ٢٦٢ ص(: دَّرقَ ی
 ُ   )١٠٢ /ح، ٤٨٥ ص(: رَّبقَ ی
 ُ رقَ ی   )١٦٠ /ط، ٢٢٦ ص(: صَّ
 ُ   )٣١/ ، ر٣٩٥ ص(: لَّفكَ ی
  )٣١/ ، ر٣٩٢ ص(: لَّفكَ تُ 

  )٢١٦ /ط، ٣٣٥ ص(: لَّمكَ تُ 
 /ط، ٢٤٩ ص(، )٢٢ /ط، ٦٤ ص(: دَّدَهـــــــــــــــُأ◌ُ 

١٧٤(  
ــــــــــ ُ / ر، ٤٢٢ ص( ،)٢٣٨ /ط، ٣٥٧ ص(: لَّىوَ ی
٤٧(  

  
 

  
تُعِل(صيغة الماضي     ١٣) = افـْ

  
ـــــــــــــــــتُ بْ اُ   /ط، ١٤٤ص (، )٦٣ /ط، ٩٤ص (: يلِ

/ ، ر٤٤٣ص (، )١٤٠ /ط، ١٩٧ص (، )٩٨
 /ح، ٤٩٨ص (، )١٢٧ /ح، ٤٩١ص (، )٥٣

١٥٠(  
  )٣٤٩ /ح، ٥٣٦ص : (متُّهِ اُ 
  )٢٠٣ /ط، ٣٢٠ص : (ربِ تُ خْ اُ 

  )٦٥/ ر، ٤٥٦ص : (نزِ تُ خْ اُ 
  )٧٦ /ح، ٤٨٠ص : (ربِ تُ ْع اُ 
  )١١٣ /ط، ١٦٨ص : (طبِ تُ غْ اُ 
ــــــــــــــفْ اُ  / ، ر٤٥٢ص (، )٣٥/ ، ر٤٠٨ص : (حتِ تُ

٦٢(،

  
عَل(صيغة المضارع  ْفتـَ    ٢٤) = يـُ

  
 ُ   )٥٣/ ، ر٤٣٢ص : (نمَ تَ ؤْ ی
  )٥٠ /ط، ٨٨ص : (عدَ تَ بْ تُ 
َ ُأبْ    )٢٢٥ /ط، ٣٤٨ص : (ىلَ ت
 ُ َ بْ ی   )١٠٢ /ط، ١٤٨ص : (ىلَ ت
َ بْ نُ    )٥٥/ ، ر٤٤٦ص : (ىلَ ت
  )٥٠ /ط، ٨٨ص : (عتَّبَ تُ 
 ُ   )١٢٢ /ط، ١٧٩ص : (عتَّبَ ی
  )٢١٥ /ط، ٣٣٢ص : (دَه طَ ْض أُ 
 ُ   )٣٣/ ، ر٤٠٧ص : (رذَ تَ عْ ی
 ُ   )١٢٥ /ط، ١٨٣ص : (مَص تَ عْ ی
 ُ   )٥٣/ ، ر٤٢٩ص : (رفَ تَ غْ ی
  )٢٢٥ /ط، ٣٤٨ص : (نتَ تَ فْ أُ 

 ُ   )١٠٣ /ط، ١٤٩ص : (دقَ تَ فْ ی
 ُ   )٣٤ /ط، ٧٨ص : (رقَ تَ فْ ی
 ُ   )٥٣/ ، ر٤٤٤ص : (فَص تَ ْن◌ْ ی
 ُ  /ط، ١٤٨ص (، )٢١ /ط ،٦٣ص : (رَظــــــــــــــــتَ نْ ی

 /ط، ٣٣٩ص (، )١٦٧ /ط، ٢٤٢ص (، )١٠٣
٢٢١(  

  )١٣٩ /ط، ١٩٦ص : (ىَض تَ نْ تُ 
 ُ   )٣١/ ، ر٣٩٣ص : (عفَ تَ نْ ی
 ُ   )٢١٤ /ط، ٣٣١ص : (ىتَق◌َ نْ ی
  )٣٤ /ط، ٧٨ص : (صقَ تَ نْ تُ 

ْه  ُ   )٧٩ /ط، ١٠٥ص : (ىدَ تَ ی
  



  ١٤١  

  
 
 
 
 
 

  

   ٣) = تـُُفعِّل(ة الماضي صيغ
  )١٥ /ط، ٥٧ص : (وِّجزُ تُ 
  )٤٧٩ /ح، ٥٥٩ص : (لِّفكُ تُ 
  )٢٣٨ /ط، ٣٥٧ص : (قِّطلُ تُ 

َفعَّل( المضارعصيغة  تـَ    ٣) = يـُ
 ُ   )٢١٦ /ط، ٣٣٥ص : (ظفَّ َح تَ ی
 ُ   )٩٥ /ح، ٤٨٤ص : (بَّلقَ تَ ی
 ُ ىقَ تَ ی   )١٦٣ /ط، ٢٣٢ص : (صَّ

   

 

 ُ   )٦٧ /ط، ٩٨ص : (زجاوَ تَ ی
  

 

ْفِعل(صيغة الماضي     ١١) = اْستـُ
  
  )١٠٤ /ح، ٤٨٦ص : (یبجِ تُ ْس اُ 
  )١٩٣ /ط، ٣٠٦ص : (ظفِ ْح تُ ْس اُ 
  )٢٠٢ /ط، ٣٢٠ص : (عجِ رْ تُ ْس اُ 
  )٥٣/ ، ر٤٣٩ص : (يعِ رْ تُ ْس اُ 

ص ( ٢×،)١٥٦ /ط، ٢٢٠ص : (دهِ تُْشــــــــــــــــــــاْس 

ص (، )٢٨/ ، ر٣٨٦ص (، )٢٨/ ، ر٣٨٦
  )٣٥/ ، ر٤٠٨

  )١٧٣ /ط، ٢٤٨ص : (بتِ عْ تُ ْس اُ 
)١٠٨ /ط، ١٥٧ص : (لمِ عْ تُ ْس اُ 

  
ْفعَل(صيغة المضارع  ُْستـَ    ٢٣) = ي

  

 ُ   )٧/ ، ر٣٦٧ص : (فأنَ تَ ْس ی
 ُ   )٤٧/ ، ر٤٢٢ص : (جابتَ ْس ی
 ُ   )١٤٤ /ط، ٢٠١ص : (ىلَ ْج تَ ْس ی

 ُ   )٦٩/ ، ر٤٥٩ص : (ىَح تَ ْس ی
 ُ  /ح، ٤٨٤ص (، )٤٤/ ، ر٤١٦ص : (قّ َح تَ ْســــــی

٩٣(  



  ١٤٢  

 ُ  /ط، ٢١٩ص (، )١٥٦ /ط، ٢١٩ص : (لّ دَ تَ ْســــی
  )٥٣/ ، ر٤٢٧ص (، )١٥٦

  )٤٦٨ /ح، ٥٥٨ص : (لّ ذَ تَ ْس تُ 
 ُ   )٤٠ /ط، ٨٢ص : (احترَ ْس ی
  )٨٣ /ط، ١١١ص : (ادتَز ْس تُ 
 ُ   )١٧٦ /ط، ٢٥٥ص : (رغَ ْص تَ ْس ی
 ُ   )٢٣٥ /ط، ٣٥٥ص : (اعطَ تَ ْس ی
  )٤٥/ ، ر٤١٦ص : (طابتَ ْس تُ 

  )٨٣ /ط، ١١١ص : (بتَ عْ تَ ْس تُ 
 ُ   )١٥٦ /ط، ٢١٩ص : (بتَ عْ تَ ْس ی
 ُ   )١٤٤ /ط، ٢٠١ص : (ىطَ عْ تَ ْس ی
  )٢٢١ /ط، ٣٤١ص : (قرَ غْ تَ ْس تُ 

  )٢٠٠ /ط، ٣١٨ص : (لفَ غْ تَ ُأْس 
  )٢٠٠ /ط، ٣١٨ص : (زمَ غْ تَ ُأْس 
 ُ   )٢١٦ /ط، ٣٣٣ص : (بَج وْ تَ ْس ی
 ُ   )٢١٦ /ط، ٣٣٤ص : (شَح وْ تَ ْس ی

  

  

 
  

َل فُـ (صيغة الماضي  ِ    ١= ) ْعل
عْ  ُ   )٢٢٦ /ط، ٣٤٩ص : (رثِ ب

َفْعَلل( المضارعصيغة     ١= ) يـُ
  )١٦ /ط، ٥٧ص : (لبَ رْ غَ تُ 

    

 
  

َل (صيغة الماضي  ِ   ١= ) فـُْعل
  )١٩٠ /ط، ٢٨٢ص ( :حزِ ْح زُ 

َفْعَلل( المضارعصيغة    ١= ) يـُ
  )١٦ /ط، ٥٧ص : (لبَ لْ بَ تُ 
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  )٢(الملحق رقم 
  في نهج البالغة أسماء المفعول القیاسیةصیغ 

  

 

  اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد

  )مفعول( اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد الصحیح السالم - ١
=٢٧٧

، ٣٥٦ ص(، )١٠٥/ ، ط١٥١ ص(: ســـــــــــــوطبْ مَ 
  )٢٣٧/ط
  )٨٣/ ، ط١٠٩ ص(: عوثبْ مَ 
  )١٦٠/ ، ط٢٢٥ ص(: هوربْ مَ 
، ٢١٠ ص(، )٩١/ ، ط١٢٦ ص(: بــــــــــــــــــــــوعتْ مَ 
  )١٥١/ط
  )١٦٤/ ، ط٢٣٥ ص(: روكتْ مَ 
  )٥٣/ ، ر٤٤٠ ص(: لومثْ مَ 
  )١٧٨/ ، ط٢٥٧ ص(: حودْج مَ 
  )٢٣٦/ ، ح٥١٠ ص(: ذومْج مَ 
  )١٢٨/، ط١٨٦ ص(: روحْج مَ 
  )١٩١/ ، ط٢٨٥ ص(: زورْج مَ 
/ ، ر٣٨٢ ص(، )١٤٩/ ط، ٢٠٧ ص(: هــــودْج مَ 

٢٥(  
، ٢٣٠ ص(، )١٠٢/ ، ط١٤٨ ص(: هــــــــــــولْج مَ 
، ٢٤٢ ص(، )١٦٤/ ، ط٢٣٥ ص(، )١٦١/ ط
، ٣٩٤ ص(، )١٨٧/ ، ط٢٧٧ ص(، )١٦٧/ ط
  )٣١/ ، ر٤٠٠ ص(، )٣١/ ر
/ ، ط١٢٥ ص(، )٢٠/ ، ط٦٢ ص(: جــــــــــوبْح مَ 

/ ، ط٢٨٦ ص(، )١٦٣/ ، ط٢٣٢ ص(، )٩١
  )٢٢١/، ط٣٤٠ ص(، )١٩٢

  )١٢٤/ ، ط١٨١ ص(: جوزْح مَ 
/ ، ط٣٢١ ص(، )٧٦/ ، ط١٠٣ ص(: ذورْحــــــــمَ 

  )٦٨/ ، ر٤٥٨ ص(، )٢٠٤
، ٢٨٥ ص(، )١١١/ ، ط١٦٥ ص(: روبْحـــــــــــمَ 
  )١٩١/ ط
  )٣١/ ، ر٤٠١ ص(: رومْح مَ 
، ٣٥٢ ص(، )١٩٣/ ، ط٣٠٣ ص(: زونْحــــــــــــمَ 
  )٢٣٠/ط
، ٢٠٢ ص(، )١٠١/ ، ط١٤٧ ص(: صــــــــــودْح مَ 
  )١٤٥/ط
، ١٨٧ ص(، )١/ ، ط٤١ ص(: فــــــــــــــــــــــــــــوظْح مَ 
، ٥٣٥ ص(، )٥٣/ ، ر٤٣٢ ص(، )١٢٩/ط
  )٤١٩/ ، ح٥٥٠ ص(، )٣٤٣/ ح
  )٣٨٧/ ، ح٥٤٤ ص(: قورْح مَ 
  )١٤٧/ ، ح٤٩٦ ص(: كومْح مَ 
/ ، ط٢٩٥ ص(، )١٧٨/ ، ط٢٥٧ ص(: مـــودْح مَ 

/ ، ر٤٤٢ ص(، )٢٢٢/، ط٣٤٢ ص(، )١٩٢
٥٣(  

ـــــــــــــــــولْح مَ  ، ١٩٠ ص(، )٩١/ ، ط١٣٣ ص(: م
  )١٩٢/ ، ط٢٩٣ ص(، )١٣٢/ط
/ ، ح٤٩٢ ص(، )٤٣/ ، ط٨٤ ص(: دوعْخـــــــــــــمَ 
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١٣١(  
ـــــــــــمَ  / ، ط١٠١ ص(، )٣٥/ ، ط٨٠ ص(: زونْخ

  )١٤٩/، ط٢٠٧ ص(، )٧٢
  )١٠٥/ ، ط١٥١ ص(: ضودخْ مَ 
ـــــــوقخْ مَ  / ، ط١٢٦ ص(، )٨٣/ ، ط١٠٩ ص(: ل

/ ، ط١٣٥ ص(، )٩١/ ، ط١٣١ ص(، )٩١
/ ، ط١٦٧ ص(، )٩١/ ، ط١٣٦ ص(، )٩١

/ ، ط٢٣٤ ص(، )١٦٣/ ، ط٢٣٣ ص(، )١١٢
/ ، ط٣٢٩ ص(، )١٩٢/ ، ط٢٩٩ ص(، )١٦٣
/ ، ح٤٩٢ ص(، )٣٣/ ، ر٤٠٧ ص(، )٢١٣
/ ، ح٥٤٩ ص(، )١٦٥/ ، ح٥٠٠ ص(، )١٢٩
٤١٧(  

  )١٩٢/ ، ط٢٨٦ ص(: حوردْ مَ 
ــ / ، ط٢٣٠ ص(، )١٦٠/ ، ط٢٢٦ ص(: خولدْ مَ

/ ، ط٢٧٠ ص(، )١٦٧/ ، ط٢٤٢ ص(، )١٦١
  )٣٤٣/ ، ح٥٣٥ ص(، )١٨٥

  )٢٦/ ، ر٣٨٣ ص(، )٦/ ، ط٥٣ ص(: فوعدْ مَ 
  )١٩١/ ، ط٢٨٥ ص(: بوحذْ مَ 
  )٧٦/ ، ط١٠٣ ص(: خورذْ مَ 
  )٤٥/ ، ر٤١٨ ص(: بوطرْ مَ 
  )١٠٢/ ، ط١٤٨ ص(: حولرْ مَ 
  ٢×  )١١٤/ ، ط١٧٠ ص(: حومرْ مَ 
ـــ / ، ر٤٠١ ص(، )١٨٥/ ، ط٢٧٠ ص(: زوقرْ مَ

  )٧٢/ ، ر٤٦٢ ص(، )٣١
، )١/ ، ط٤٣ ص(، )١/ ، ط٤١ ص(: فـــــــــــــوعرْ مَ 
  )١٩٢/ ، ط٢٩٣ ص(، )١٧١/ ، ط٢٤٥ ص(
  )٤٥/ ، ر٤١٩ ص(: كوسرْ مَ 
  )٦٥/ ، ط٩٦ ص(: هوبرْ مَ 
/ ، ط١٨٢ ص(، )٦٤/ ، ط٩٥ ص(: تورْســـــــــــــمَ 

/ ، ح٤٧٨ ص(، )٢٧/ ، ر٣٨٣ ص(، )١٢٥
٥١(  

  )٢/ ، ط٤٦ ص(: طورْس مَ 

  )١٩١/ ، ط٢٨٥ ص(: فوحْس مَ 
، ٢٨٥ ص(، )١١١/ ، ط١٦٥ ص(: لوبْســــــــــــمَ 
  )١٩١/ ط
، ٢٠٨ ص(، )٩٤/ ، ط١٤٠ ص(: موعْســــــــــــــــــمَ 
، ٥٣٤ ص(، )٣٣٨/ ، ح٥٣٤ ص(، )١٤٩/ط
  )٣٣٨/ ح
  )٧٢/ ، ط١٠٠ ص(: موكْس مَ 
  )١٧/ ، ط٥٩ ص(: غوفشْ مَ 
  )٣٣٣/ ، ح٥٣٣ ص(: غولشْ مَ 
  )٢٢٢/، ط٣٤٢ ص(: هودشْ مَ 
، )٢/ ، ط٤٦ ص(، )١/ ، ط٤٤ ص(: هورْشــــــــمَ 
  )١٤٧/ ، ح٤٩٧ ص(
  )٢٣٣/ ، ح٥٠٩ ص(: روعْص مَ 
، ١٩٧ ص(، )١/ ، ط٤٢ ص(: نوعْصـــــــــــــــــــــــــــمَ 
، ٢٧٢ ص(، )١٥٢/، ط٢١٢ ص(، )١٤٠/ط
، ٢٧٤ ص(، )١٨٦/ ، ط٢٧٣ ص(، )١٨٦/ ط
  )٢٧٣/ ، ح٥٢٤ ص(، )١٨٦/ ط
/ ، ط١٢٥ ص(، )١ /، ط٤١ ص(: روبْضــــــــــــــمَ 

/ ، ط٢٩٨ ص(، )١٦٣/ ، ط٢٣٣ ص(، )٩١
  )٢١٥/ ، ط٣٣٢ ص(، )١٩٢

  )١١٤/ ، ط١٧١ ص(: مونْض مَ 
ـــوعطْ مَ  / ، ح٥٣٤ ص(، )٣٣٨/ ، ح٥٣٤ ص(: ب

٣٣٨(  
  )١٠٧/ ، ط١٥٥ ص(: رودطْ مَ 
  )٤٥/ ، ر٤١٩ ص(: عومطْ مَ 
، ٣٥١ ص(، )٨٣/ ، ط١١٢ ص(: لــــــــــــــــــوبطْ مَ 
  )٤٣١/ ، ح٥٥٢ ص(، )٢٣٠/ط
ــــــــــــــــــــــــــــــومظْ مَ  ، ١٨٩ ص(، )٣/ ، ط٥٠ ص(: ل
، ٢١١ ص(، )١٣٦/، ط١٩٤ ص(، )١٣١/ط
، ٣٨٨ ص(، )١٧٤/ ، ط٢٤٩ ص(، )١٥١/ط
/ ، ر٤٤٤ ص(، )٤٧/ ، ر٤٢١ ص(، )٢٨/ ر

/ ، ح٥١١ ص(، )٥٧/ ، ر٤٤٨ ص(، )٥٣
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  )٣٤١/ ، ح٥٣٤ ص(، ٢×  )٢٤١
ـــــــــــودعْ مَ  / ، ط١٥٩ ص(، )٩١/ ، ط١٢٦ ص(: ب

، ٣٤٥ ص(، )١٩٢/ ، ط٢٩٨ ص(، )١٠٩
  )٢٢٣/ط
، ٣٤٧ ص(، )١/ ، ط٤٢ ص(: ونجـــــــــــــــــــــــــــعْ مَ 
  )٢٢٤/ط
  )١٧٨/ ، ط٢٥٧ ص(: دولعْ مَ 
  )٢٢٦/، ط٣٤٨ ص(: دومعْ مَ 
ـــــــــــمَ  / ، ط١٢٠ ص(، )٥٢/ ، ط٨٩ ص(: روفعْ

/ ، ط١٤٨ ص(، )٩٠/ ، ط١٢٢ ص(، )٨٧
/ ، ط٢٧٢ ص(، )١٨٣/ ، ط٢٦٥ ص(، )١٠٢
، ٣٤٨ ص(، )١٨٧/ ، ط٢٧٧ ص(، )١٨٦

  )٢٣٤/، ط٣٥٥ ص(، )٢٢٦/ط
  )٢٦/ ، ط٦٨ ص(: صوبعْ مَ 
  )١٥١/، ط٢١٠ ص(: عقودمَ 
  )١٩١/ ، ط٢٨٥ ص(: قورعْ مَ 
  )٨٧/ ، ط١٢٠ ص(: قولعْ مَ 
، ٤١٩ ص(، )١٧٧/ ، ط٢٥٦ ص(: كـــــــــــوسعْ مَ 
  )٤٥/ ر
  )١٧٥/ ، ط٢٥٠ ص(: لوفعْ مَ 
ـــــــــــــومعْ مَ  ، )١/ ، ط٤٥ ص(، )١/ ، ط٤٢ ص(: ل
، )١٦٤/ ، ط٢٣٥ ص(، )١٥٢/ ، ط٢١٢ ص(
  )٢٦/ ، ر٣٨٢ ص(، )١٨٩/ ، ط٢٧٩ ص(
/ ، ط١٧٠ ص(، )٨٦/ ، ط١١٧ ص(: بــــــــــوطغْ مَ 

  )٣٨٠/ ، ح٥٤٣ ص(، ٢×  )١١٤
/ ، ط٣١٧ ص(، )٨٦/ ، ط١١٧ ص(: بـــــــــونغْ مَ 

١٩٨(  
، ٢٥٥ ص(، )١١٤٠/، ط١٩٧ ص(: فـــــــــــــورغْ مَ 
  )١٧٦/ ط
ـــــــــولغْ مَ  / ، ط٢٥٠ ص(، )٩٩/ ، ط١٤٥ ص(: ف

  )٣٩١/ ، ح٥٤٥ ص(، )١٧٥
ــــــــــــــوبغْ مَ  ، ٣٥١ ص(، )١١١/ ، ط١٦٥ ص(: ل

، ٤٨١ ص(، )٢٨/ ، ر٣٨٦ ص(، )٢٣٠/ط
  )٣٢٧/ ، ح٥٣٣ ص(، )٧٨/ ح
/ ، ح٥٣٣ ص(، )١٤٧/ ، ح٤٩٧ ص(: مـــورغْ مَ 

٣٣٣(  
ـــــــــــــــوسغْ مَ   ص(، ٢×  )١٦٥/ ، ط٢٣٦ ص(: م

  )٢١٧/ ، ط٣٣٦
، )٣٣/ ، ط٧٧ ص(، )٢/ ، ط٤٧ ص(: تـــــونفْ مَ 
، )٥/ ، ح٤٧١ ص(، )١٠٦/ ، ط١٥٤ ص(
، )٢٦٠/ ، ح٥١٣ ص(، )١١٦/ ، ح٤٨٩ ص(
  )٤٦٢/ ، ح٥٥٦ ص(
ـــــــــمَ  ، ٣٨٢ ص(، )١١٤/ ، ط١٧١ ص(: روضْف
  )٢٦/ ر
  )١٦١/ ، ط٢٣٠ ص(: صولفْ مَ 
  )٢٨/ ، ر٣٨٦ ص(: ضولفْ مَ 
، )١٨٦/ ، ط٢٧٥ ص(، )٤٨/ ٨٧ ص(: قـــودفْ مَ 
  )١٤٧/ ، ح٤٩٦ ص(
/ ، ط١٥١ ص(، )٨٣/ ، ط١٠٩ ص(: بـــــوضقْ مَ 

١٠٥(  
/ ، ط١٠١ ص(، )١/ ، ط٤٥ ص(: بــــــــــــــــــــولقْ مَ 

/ ، ر٤٥٦ ص(، )٩٤/ ، ط١٤٠ ص(، )٧٢
٦٥(  

/ ، ط٢٣٥ ص(، )١٢٨/، ط١٨٦ ص(: تــــــــولقْ مَ 
  )٥٣/ ، ر٤٤٣ ص(، )١٦٤

/ ، ط٢١٢ ص(، )٥٢/ ، ط٨٩ ص(: دورْقــــــــــــــمَ 
١٥٢(  

  )٣٦٦/ ، ح٥٣٩ ص(: رونقْ مَ 
  )١٦٣/ ، ط٢٣٣ ص(: سومقْ مَ 
/ ، ط٣٣٢ ص(، )١٩٢/ ، ط٢٩٨ ص(: طــــوعقْ مَ 

٢١٥(  
  )١٠٨/ ، ط١٥٨ ص(: لوبقْ مَ 
  )٣٢/ ، ط٧٥ ص(: موعقْ مَ 
  )٤٥/ ، ط٨٥ ص(: نوطقْ مَ 
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/ ، ط١٣٢ ص(، )٥١/ ، ط٨٨ ص(: هــــــــــــــورقْ مَ 
  )١٨٦/ ، ط٢٧٥ ص(، )٩١

  )٦٩/ ، ر٤٦٠ ص(: توبكْ مَ 
  )٤١٩/ ، ح٥٥٠ ص(: تومكْ مَ 
  )٢٤/ ، ح٤٧٢ ص(: روبكْ مَ 
/ ، ط١٧٧ ص(، )٧٩/ ، ط١٠٥ ص(: روهْكـــــــــــمَ 

/ ، ر٣٩٣ ص(، )١٩٢/ ، ط٢٩٦ ص(، )١٢١
  )٥٦/ ، ر٤٤٧ ص(، )٣١

  )٢٥/ ، ر٣٨١ ص(: سوركْ مَ 
  )٢٢٧/، ط٣٤٩ ص(: شوفكْ مَ 
  )١٩٣/ ، ط٣٠٥ ص( :ظومكْ مَ 
  )٣٢/ ، ط٧٥ ص(: عومكْ مَ 
  )١٧٨/ ، ط٢٥٧ ص(: فوركْ مَ 
  )١٨٥/ ، ط٢٧٠ ص(: فولكْ مَ 
  )٢٠٢/ ، ط٣٢٠ ص(: حودلْ مَ 
  )٢٤/ ، ح٤٧٢ ص(: هوثلْ مَ 
ــــــــــــوفلْ مَ  ، ٣٤٩ ص(، )١٠٩/ ، ط١٥٨ ص(: ه
  )٢٢٧/ط
ــــــــــــــوكمْ مَ  / ، ط٣٣٣ ص(، )٦٥/ ، ط٩٦ ص(: ل

  )٢١٦/ ، ط٣٣٥ ص(، )٢١٥
  )١٦٣ /، ط٢٣٣ ص(: سوبنْ مَ 
/ ، ط٣٢٥ ص(، )١/ ، ط٤٤ ص(: ســــــــــــــــــوخنْ مَ 

  ٤×  )٢١٠/ ، ط٣٢٧ ص(، )٢١٠
، ٣٥٦ ص(، )٩٤/ ، ط١٤٠ ص(: شــــــــــــــــــورنْ مَ 
  )٢٣٧/ط
/ ، ط١١٩ ص(، )٢٦/ ، ط٦٨ ص(: صــــــــــوبنْ مَ 

  )١٩٩/ ، ط٣١٨ ص(، )٨٧
، ٣٥٦ ص(، )١/ ، ط٤٠ ص(: ظـــــــــــــــــــــــــــــورنْ مَ 
  )٢٣٧/ط
ــــــــــوصنْ مَ  ، ١٨٧ ص(، )١١٤/ ، ط١٧٠ ص(: ق
، ٥٣٥ ص(، )٥٣/ ، ر٤٤٠ ص(، )١٢٩/ط
  )٣٤٣/ ح
  )١٠٦/ ، ط١٥٤ ص(: قوضنْ مَ 
  )١١١/ ، ط١٦٥ ص(: كوبنْ مَ 
ــــومنْ مَ  / ، ح٥٥٦ ص(، )١٤٧/ ، ح٤٩٦ ص(: ه

٤٥٧(  
  )٣٩/ ، ر٤١١ ص(: توكْه مَ 
  )٢٥/ ، ر٣٨١ ص(: لوسْه مَ 

  

  فعَّ اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد الصحیح المض - ٢
)٥٥ (  

  )٤٥/ ، ر٤١٧ ص(: أموممَ 
  )١٦٥/ ، ط٢٣٨ ص(: بثوثمَ 
ـــــــــــــــــوبمَ  ، ٣٥١ ص(، )٧٩/ ، ط١٠٥ ص(: حب
  )٢٣٠/ط
، )١/، ط ٣٩ ص(، )١/ ، ط٤٤ ص(: حــــــــــدودمَ 
، )١٥٢/، ط٢١٢ ص(، )٩١/ ، ط١٢٧ ص(
، )١٨٦/ ، ط٢٧٣ ص(، )١٦٥/ ، ط٢٣٨ ص(
  )٢٤١/ ، ط٣٥٩ ص(
  )٢٢٦/، ط٣٤٨ ص(: حفوفمَ 

  )٢٧/ ، ر٣٨٤ ص(: حقوقمَ 
  )١٨٦/ ، ط٢٧٣ ص(: دلولمَ 

ــــــــــــــــــــ ، ٣٤٨ ص(، )٩١/ ط، ١٢٤ ص(: ذموممَ
  )٢٢٦/ط
/ ، ط١٠٩ ص(، )٦٥/ ط٩٦ ص(: ربــــــــــــــــــــوبمَ 

/ ، ط٢١٢ ص(، )٩١/ ، ط١٣٦ ص(، )٨٣
  )١٥٢/ ، ط٢١٢ ص(، )١٥٢

  )٢٤٦/ ، ح٥١١ ص(: ردودمَ 
  )١٠٢/ ، ط١٤٨ ص(: زموممَ 
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  )١٧٨/ ، ط٢٥٧ ص(: شكوكمَ 
  )١٩٢/ ، ط٢٩٨ ص(: شنونمَ 
  )١٥١/، ط٢١١ ص(: طلولمَ 
، )١/ ط ،٤٢ ص(، )١/ ، ط٣٩ ص(: عــــــــــــدودمَ 
، )١٠٣/ ، ط١٤٩ ص(، )٨٩/ ، ط١٢٢ ص(
، )٤١/ ، ر٤١٣ ص(، )١٠٥/ ، ط١٥١ ص(
  )٧٥/ ، ح٤٨٠ ص(
ـــــولمَ  / ، ط٢٧٢ ص(، )١٦٠/ ، ط٢٢٦ ص(: عل

١٨٦(  
/ ، ط١١٨ ص(، )٢٩/ ، ط٧٣ ص(: غــــــــــــــرورمَ 

، ٥١٣ ص(، )١١٦/ ، ح٤٨٩ ص(، )٨٦
  )٣٧٠/ ، ح٥٤٠ ص(، )٢٦٠/ح

/ ، ط١٥١ ص(، )١/ ، ط٤١ ص(: كفـــــــــــــــــوفمَ 
  )١٧١/ ، ط٢٤٥ ص( ،)١٠٥

ـــــــــــــــــــــــــــــونمَ  ، ٢٠٠ ص(، )٥/ ، ط٥٢ ص(: كن
، ٣٧٤ ص(، )١٤٩/، ط٢٠٧ ص(، )١٤٤/ط
  )٤١٩/ ، ح٥٥٠ ص(، )١٥/ر
  )٢٢٤/، ط٣٤٧ ص(: لفوفمَ 
/ ، ط١٢٢ ص(، )١/ ، ط٣٩ ص(: مــــــــــــــــــــدودمَ 

  )١٠٥/ ، ط١٥١ ص(، )٨٩
/ ، ح٥٥٤ ص(، )٢٧٨/ ، ح٥٢٥ ص(: ملـــولمَ 

٤٤٤(  
  )١٩٣/ ، ط٣٠٥ ص(: نزورمَ 
  

  

  مفعول من الفعل الثالثي المجرد الصحیح المهموزاسم ال - ٣
    ٢٦= األول  المهموز -):أ(

  )٢/ ، ط٤٦ ص(: أثورمَ 
  )٤٢/ ، ر٤١٤ ص(: أثوممَ 

ـــــــــ / ، ح٥٢٧ ص(، )١٨/ ، ر٣٧٦ ص(: أجورمَ
٢٩١(  
ـــــــ / ، ط١٦٠ ص(، ٢×  )١/، ط٤٤ ص(: أخوذمَ

/ ، ط٢٥٠ ص(، )١٦٤/ ، ط٢٣٥ ص(، )١٠٩
/ ، ر٤٤٤ ص(، )٢١٥/ ، ط٣٣٢ ص(، )١٧٥
٥٣(  

  )٤٥/ ، ر٤١٩ ص(: أدوممَ 
ــــــــــ / ، ح٥٢٧ ص(، )١٨/ ، ر٣٧٦ ص(: أزورمَ

٢٩١(  
  )١٢٨/، ط١٨٦ ص(: أسورمَ 
  )٣٤/ ، ط٧٨ ص(: ألوسمَ 
  )٢٠٨/ ، ط٣٢٤ ص(: أمورمَ 

ــــــــــــــ / ، ط١٣٥ ص(، )٦٥/ ، ط٩٦ ص(: أمولمَ
/ ، ح٥٣٧ ص(، )١٩٣/ ، ط٣٠٥ ص(، )٩١

٣٥٨(  
ـــــــــ / ، ط١٥٣ ص(، )٧٢/ ، ط١٠١ ص(: أمونمَ

/ ، ط٣٠٥ ص(، )١٩٣/ ، ط٣٠٣ ص(، )١٠٦
  )١٤٧/ ، ح٤٩٦ ص(، )١٩٣

  

   ٥= الوسط  المهموز - ):ب(
  )٣٣٦/ ، ح٥٣٤ص (، )٢٢٣/، ط٣٤٤ص (، )١٦٧/ ، ط٢٤٢ص (، )٩٣/ ، ط١٣٧ص : (سؤولمَ 
  )٤٥٣/ ، ح٥٥٥ص : (شؤوممَ 
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   ٣= اآلخر  المهموز -):جـ(
  )٣٩٢/ ، ح٥٤٥ص (، )١٤٨/ ، ح٤٩٧ص : (خبوءمَ 
  )١٣٨/ط ،١٩٥ص : (ملوءمَ 

  

  المعتل اسم المفعول من الفعل الثالثي المجرد - ٤
    ٢٢) = المثال(المعتل األول  -):أ(

  )١٩٢/ ، ط٢٩٨ ص(: وؤودمَ 
، )١/ ، ط٤٠ ص(، )١/، ط ٣٩ ص(: وجــــــــــودمَ 
، )١٨٦/ ، ط٢٧٥ ص(، )١٠٥/ ، ط١٥١ ص(
  )١٤٧/ ، ح٤٩٦ ص(
  )١٨٢/ ، ط٢٦٠ ص(: وروثمَ 
  )٨٥/ ، ط١١٦ ص(: ورودمَ 
  )٢٦١/ ، ح٥٢٠ ص(: وزوعمَ 
، ١٦٠ ص(، ٢×  )١/ ، ط٣٩ ص(: وصـــــــوفمَ 
  )١٠٩/ ط

  )١/ ، ط٤٣ ص(: وضوعمَ 
، ٢٠٣ ص(، )١١٤/ ، ط١٦٩ ص(: وعـــــــــــــــودمَ 
، ٤٣٩ ص(، )١٥٠/، ط٢٠٨ ص(، )١٤٦/ط
  )٥٣/ ر
  )١١١/ ، ط١٦٥ ص(: وفورمَ 
ـــــــودمَ  / ، ر٣٩١ ص(، )١٨٦/ ، ط٢٧٣ ص(: ول

٣١(  
  )٣٥٤/ ، ح٥٣٧ ص(: وهوبمَ 
  )٤٥ /، ط٨٥ ص(: أیوسمَ 

  

  ) األجوف(المعتل الوسط  - ):ب( 
ول(األجوف الواوي  ُف ل أو مَ عْ ُف     ٢١) = مَ

/ ، ط٢٨٢ ص(، )١٠٩/ ، ط١٦١ ص(: خـــوفمَ 
/ ، ط٣٢١ ص(، )١٩٠/ ، ط٢٨٢ ص(، )١٩٠
/ ، ح٥٣٧ ص(، )٤٦/ ، ر٤٢٠ ص(، )٢٠٤
  )٤٣٢/ ، ح٥٥٢ ص(، )٣٥٨

  )٤٤٤/ ، ح٥٥٤ ص(: دوممَ 
  )٢٨/ ، ر٣٨٦ ص(: سوسمَ 
  )١٠٣/ ، ط١٤٨ ص(: شوبمَ 
/ ، ط٣٣١ ص(، )١٤٤/، ط٢٠٠ ص(: صـــــونمَ 

  )٤١/ ، ر٤١٣ ص(، )٢١٤
  )٢٩/ ، ط٧٣ ص(: طولمَ 
ـــــــــــودمَ  / ، ح٥٢٠ ص(، )١٥١/، ط٢١٠ ص(: ق

٢٦١(  
/ ، ط٢٤٤ ص(، )٢٧/ ، ط٧٠ ص(: لــــــــــــــــــــوممَ 

/ ، ر٤١٤ ص(، )٢٨/ ، ر٣٨٨ ص(، )١٦٩
٤٢(  

  )٢٠٤/ ، ط٣٢١ ص(: هولمَ 
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فِ (األجوف الیائّي  ل أو مَ ِفعْ     ١٠) = یلمَ
ـــــــــــــــــــــــ ، ١٨٧ص (، )٨٣/ ، ط١٠٩ص : (دینمَ

  )١٩٠/ ، ط٢٨٢ص (، )١٢٩/ط
  )١٠/ ، ر٣٧٠ص : (رینمَ 
/ ، ط١٨١ص (، )١١٤/ ، ط١٧٠ص : (زیــــــــــدمَ 

  )٢١٦/ ، ط٣٣٣ص (، )١٢٤
، ٣٤٨ص (، )١٣٢/، ط١٩٠ص : (شــــــــــــــــــــیدمَ 
  )٢٢٦/ط
  )٦١/ ، ر٤٥٠ص : (هیبمَ 

  ) الناقص(المعتل اآلخر  -):جـ(
    ١٢= الناقص الواوّي 

  )٣٤٣/ ، ح٥٣٥ص (: بلّو مَ 
  )٤٥/ ، ر٤١٦ص (: جفّو مَ 
  )١٧٨/ ، ط٢٥٧ص (: جلّو مَ 
  )٤٥/ ، ط٨٥ص (: خلّو مَ 

ـــــــــــ / ، ط١٣٢ص (، )٧٢/ ، ط١٠٠ص : (دحومَ
  )١٩٨/ ، ط٣١٧ص (، )٩١

  )٤٥/ ، ر٤١٦ص : (دعّو مَ 
/ ، ح٥٥٢ص (، )٩١/ ، ط١٣٥ص : (رجــــــــــــّو مَ 

٤٣٢(  
  )٢٣٤/ ، ح٥٠٩ص : (زهّو مَ 
  )٩١/ ، ط١٢٨ص : (محّو مَ 

    ١١= الناقص الیائّي 
  )٥٧/ ، ر٤٤٨ص : (بغّي مَ 
  )٢١/ ، ر٣٧٧ص : (جزّي مَ 
  )٩٣/ ، ط١٣٨ص : (خشّي مَ 
  )٧٢/ ، ط١٠١ص : (رضّي مَ 
/ ، ر٤٢٠ص (، )١٦٣/ ، ط٢٣٣ص : (رعـــــــّي مَ 

٤٥(  

  )٨٣/ ، ط١١١ص : (عنّي مَ 
  )١/، ط٤٣ص : (نسّي مَ 
  )١٤٧/، ط٢٠٥ص : (نفّي مَ 
  )٢٠٨/ ، ط٣٢٤ص : (نهّي مَ 
  )١٦٥/ ، ط٢٣٧ص : (ّي وشمَ 
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  اسم المفعول من الفعل الثالثي المزید: ثانیاً 
  اسم المفعول من الفعل الثالثي المزید بحرف واحد - ١

ل( صیغة -):أ( ْفعَ    ٦٦=  )مُ
م ــــــــــــــــــــرَ بْ / ، ط٢٢٣ ص(، )٦٥/ ، ط٩٦ ص(: مُ

  ) ١٨٢/ ، ط٢٦١ ص(، )١٥٨
َهم بْ   )٨٧/ ، ط١١٩ ص(، )١٧/ ، ط٥٩ ص(: مُ

ف ــــــرَ تْ / ، ط٢٩٥ ص(، )١٠٣/ ، ط١٤٨ ص(: مُ
/ ، ر٣٨٣ ص(، )١٠/ ، ر٣٧٠ ص(، )١٩٢
  )١٤٧/ ، ح٤٩٧ ص(، )٢٧

  )٢٥/ ، ر٣٨٢ ص(: بعَ تْ مُ 
ن ــــــــــــــــــتَْق / ، ط٢٦١ ص(، )٦٥/ ، ط٩٦ ص(: مُ

١٨٢(  
ْثبَت   )١/ ، ط٤٥ ص(: مُ
  )١/ ، ر٣٦٣ ص(: مجبر
ل ْجمَ   )١/ ، ط٤٤ ص(: مُ

/ ، ط٢٧٤ ص(، )١٥٢/ ، ط٢١١ ص(: ثدَ ْحـــــمُ 
١٨٦(  

  ٢×  )١٢٧/ ، ط١٨٢ ص(: نَص ْح مُ 
ْحَكـــــــــم ، )٦٥/ ، ط٩٦ ص(، )١/ ، ط٤٤ ص(: مُ

، )٩١/ ، ط١٢٦ ص(، )٨٨/ ، ط١٢١ ص(
 )٢١٠/ ، ط٣٢٥ ص( ،)١٨٢/ ، ط٢٦٦ ص(

  )٥٣/ ، ر٤٣٤ ص(، ٢× 
  )١١٩/ ، ط١٧٥ ص(: سرَ خْ مُ 
  )٢٠١/ ، ط٣١٩ ص(: ماةْح مُ 
، )١/ ، ط٤٤ ص(، )١/، ط٤٣ ص(: لَســـــــــــــــرْ مُ 
، )٩١/ ، ط١٢٩ ص(، )٨٣/ ، ط١١٤ ص(
، )٤٥/ ، ر٤١٨ ص(، )١٨٢/ ، ط٢٦٣ ص(
  )٦٢/ ، ر٤٥١ ص(
  )١٥٠/، ط٢٠٨ ص(: دَص رْ مُ 

  )٣/ ، ر٣٦٥ ص(: جَع ْز مُ 
  )١٥٥/ ، ط٢١٧ ص(: لدَ ْس مُ 
  )١٦٨/ ، ط٢٤٣ ص(: حمَ ْس مُ 
  )١٩٢/ ، ط٢٨٦ ص(: رمَ ْض مُ 

ـــــــــــق ْطَل / ، ط٣١١ ص(، )٩٤/ ، ط١٤٠ ص(: مُ
١٩٦(  

  )٢٢٣/ ، ط٣٤٥ ص(: طاعمُ 
  )١٩٢ /، ط٢٨٨ ص(: دّ عَ مُ 
  )١٨٧/ ، ط٢٧٧ ص(: ىطَ عْ مُ 
  )١٤٧/ ، ح٤٩٦ ص(: مغرَ مُ 

م ْكرَ   )٢/ ، ط٤٧ ص(: مُ
ْكـــــــــــ / ، ر٣٧٠ ص(، )١٧٢/ ، ط٢٤٧ ص(: هرَ مُ

  )٧٨/ ، ح٤٨١ ص(، )١٠
  )١٦٥/ ، ط٢٣٨ ص(: سبَ لْ مُ 

ْلَجم   )٢/ ، ط٤٧ ص(: مُ
  )٢٢٦/ ، ط٣٤٨ ص(: َحدلْ مُ 
  )٦٩/ ، ر٤٦٠ ص(: قَح لْ مُ 

ْنَزل   )١/، ط٤٣ ص(: مُ
  )١٦٣/ ، ط٢٣٣ ص(: أشَ نْ مُ 
  )٢٧٣/ ، ح٥٢٤ ص(: معَ نْ مُ 
  )٢٣٤/، ط٣٥٥ ص(: ركَ نْ مُ 

ــــــــــــل ْهمَ / ، ط١٧٢ ص(، )٨٣/ ، ط١١٤ ص(: مُ
  )٣١/ ، ر٤٠٠ ص(، )١١٤
وَجع   )٣٢/ ، ط٧٥ ص(: مُ
َزع وْ   )١٢٥/ ، ط١٨٢ ص(: مُ
َقد وْ   )١٩٨/ ، ط٣١٣ ص(: مُ
ه َل وْ   )١٢٥/ ، ط١٣٤ ص(: مُ
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فاَعل( صیغة - ):ب(    ١٠=  )مُ
  )١١٥/ ، ط١٧٢ص : (كبارَ مُ 
  )١/ ، ط٤٥ص : (نبایَ مُ 
/ ، ط١٢٢ص (، )٨٣/ ، ط١٠٨ص : (بحاَســـــمُ 

٨٩(  
/ ، ط٢٣٣ص (، )٧٢/ ، ط١٠١ص : (فضــاَع مُ 

١٦٣(  
  )٢٨٥/ ، ح٥٢٥ص : (لعاَج مُ 
/ ، ر٤٢٥ص (، )٢٧/ ، ط٦٩ص (: عاَهــــــــــــــــدمُ 

٥١(  
  )٤٨/ ، ط٨٧ص : (كاَفأمُ 

  

عَّل( صیغة -):جـ( َف    ٧٩=  )مُ
  )١٨٠/ ، ح٥٠١ ص(: ؤبَّدمُ 
ـــــــــلمُ  / ، ح٥٢٥ ص(، )١٢٩/، ط١٨٧ ص(: ؤجَّ

٢٨٥(  
  )٢٧/ ، ر٣٨٤ ص(: ؤّقتمُ 
  )١٦٥/ ، ط٢٣٨ ص(: ؤلَّفمُ 
  )٥٣/ ، ر٤٢٨ ص(: ؤمَّرمُ 
  )١١٤/ ، ط١٧٠ ص(: ؤمَّلمُ 

رَّأ بَ   )٩١/ ، ط١٢٥ ص(: مُ
  )٦١/ ، ر٤٥٠ ص(: تبّرمُ 
  )٥/ ، ح٤٦٩ ص(: جدَّدمُ 

َجسَّم   )٩١/ ، ط١٢٦ ص(: مُ
  )٧/ ، ر٣٦٧ ص( :حبَّرمُ 
، ٣٤٧ ص(، )٩٨/ ، ط١٤٣ ص(: حـــــــــــــــــــــــرَّممُ 
، ٥٤٥ ص(، )٣١/ ، ح٤٧٣ ص(، )٢٢٤/ط
  )٣٩٠/ ح
  )١٦٠/ ، ط٢٢٦ ص(: حقَّقمُ 
  )١٢٢/ ، ح٤٩٠ ص(: خلَّدمُ 
فمُ    )٢٨/ ، ر٣٨٩ ص(: خوَّ
  )١/ ، ر٣٦٣ ص(: خیَّرمُ 
  )٤٤/ ، ر٤١٦ ص(: دّفعمُ 
  )١/ ، ط٤٥ ص(: رّخصمُ 

قمُ    )١٦٥/ ، ط٢٣٩ ص(: روَّ
رمُ  / ، ط٣٢٨ ص(، )١٨٥/ ، ط٢٧٢ ص(: ســــخَّ

٢١١(  
  )١٠٥/ ، ط١٥١ ص(: سلَّطمُ 
ىمُ    )٦٥/ ، ط٩٦ ص(: سمّ
  )٢٢٦/، ط٣٤٨ ص(: سنَّدمُ 
، ٣٤٦ ص(، )٢٠٢/ ، ط٣٢٠ ص(: ســــــــــــــــهَّدمُ 
  )٢٢٤/ط
/ ، ط٢٤٤ ص(، )١٥٥/ ، ط٢١٧ ص(: شـــــــبَّهمُ 

١٦٩(  
  )١٧٦/ ، ط٢٥٢ ص(: شفَّعمُ 

َصبَّر   )٩٣/ ، ط١٣٨ ص(: مُ
  )١٧٦/ ، ط٢٥٢ ص(: صدَّقمُ 
  )١٠٩/ ، ط١٦٠ ص(: صرَّحمُ 

َصـــــــرَّف / ، ط٢٣٦ ص(، )٩١/ ، ط١٢٧ ص(: مُ
١٦٥(  

  )٢٢٤/، ط٣٤٦ ص(: صفَّدمُ 
  )١٦٥/ ، ط٢٣٩ ص(: صفَّقمُ 
  )٤٥/ ، ر٤١٧ ص(: صفَّىمُ 
  )١٠٦/ ، ط١٥٤ ص(: ضعَّفمُ 

َضمَّن   )٨٣/ ، ط١٠٩ ص(: مُ
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  )١٢٩/، ط١٨٧ ص(: ضیَّعمُ 
قمُ    )١٢٨/، ط١٨٦ ص(: طرَّ
  )٦٦/، ط٩٧ ص(: بَطنَّ مُ 

ـــــــــــر َطهَّ / ، ط١٥١ ص(، )٩٤/ ، ط١٣٩ ص(: مُ
١٠٥(  

ــــــذَّبمُ  / ، ط٣٠٣ ص(، )١٤٠/ ، ط١٩٧ ص(: ع
  )٢١٥/ ، ط٣٣٢ ص(، )١٩٣

ـــــــــلمُ  / ، ط٢٦٣ ص(، )١٣١/، ط١٨٩ ص(: عطَّ
١٨٢(  

/ ، ح٤٩٧ ص(، )٣١/ ، ر٤٠٠ ص(: علـــــــــــــقَّ مُ 
١٤٧(  

ـــــــــــــــــــــرمُ  ، ٣٥٦ ص(، )١٤٥/، ط٢٠٢ ص(: عمَّ
  )٢٣٧/ط
  )١٠/ ، ر٣٧٠ ص(: غطَّىمُ 
  )١٠٧/ ، ط١٥٥ ص(: قدَّممُ 
/ ، ط٢٨٦ ص(، )١٩٢/ ، ط٢٦٢ ص(: قـــــــرَّبمُ 

١٩٢(  

  )١٠٩/ ، ط١٦٢ ص(: قطَّعمُ 
ممُ    )٩٧/ ، ط١٤٢ ص(: قوَّ
  )٢٢٣/، ط٣٤٥ ص(: كذَّبمُ 
  )١٦٤/، ط٢٣٧ ص(: كلَّلمُ 
نمُ    )١٦٥/ ، ط٢٣٨ ص(: كوَّ

َكیَّف   )٩١/ ، ط١٢٧ ص(: مُ
نمُ    )١٦٥/ ، ط٢٣٨ ص(: لوَّ
  )١٥٥/ ، ط٢١٧ ص( :مثَّلمُ 
  )٢٢٦/، ط٣٤٨ ص(: مهَّدمُ 

یَّز مَ   )٨٣/ ، ط١٠٩ ص(: مُ
  )١٩٣/ ، ط٣٠٣ ص(: نعَّممُ 
  )١/ ، ط٤٥ ص(، )١/ ، ط٤٤ ص(: وسَّعمُ 
  )١٦٥/ ، ط٢٣٧ ص(: وشَّامُ 
لمُ    )٧/ ، ر٣٦٧ ص(: وصَّ
  )١٧٨/ ، ط٢٥٧ ص(: وضَّحمُ 
  )١٨٢/ ، ط٢٦١ ص(: وطَّدمُ 
كَّلمُ    )٦٤/ ، ط٩٥ ص(: وَ

  المفعول من الفعل الثالثي المزید بحرفین اسم - ٢

تَفاَعل( صیغة):أ(    ٢=  )مُ
  )٢٧٥/ ، ح٥٢٤ص : (ستنافَ مُ       )١٣/ ، ط٥٥ص : (كتدارَ مُ 

ل( صیغة): ب( ْفتَعَ    ٤٨=  )مُ
ـــــدَ مُ  / ، ط٢٧٤ ص(، )١٦٩/ ، ط٢٤٤ ص(: عبت

  )٣٧/ ، ر٤١٠ ص(، )١٨٦
ـــــــــــمُ  / ، ط١٤٥ ص(، )٩٧/ ، ط١٤٢ ص(: ىبتَل

/ ، ر٤٤١ ص(، )٢٢٣/، ط٣٤٤ ص(، )٩٩
/ ، ح٥٢٨ ص(، )٢٧٣/ ، ح٥٢٤ ص(، )٥٣

٣٠٢(  
  )٣٧/ ، ر٤١٠ ص(: عتَّبَ مُ 

ــــــــــــ / ، ر٣٩٠ ص(، )٢٢٣/، ط٣٤٥ ص(: متََّه مُ

  )٤٢/ ، ر٤١٤ ص(، )٢٩
  )١٧٨/ ، ط٢٥٧ ص(: ىجتبَ مُ 
  )١٤٣/ ، ط٢٠٠ ص(: ىجتنَ مُ 
  )١٣/ ، ط٥٦ ص(: سحتبَ مُ 

ر ْختَبَ   )٨٣/ ، ط١٠٨ ص(: مُ
  )١٧٨ /، ط٢٥٧ ص(: ّص ختَ مُ 

ــــــــــــــ / ، ط١١١ ص(، )١٣/ ، ط٥٥ ص(: نرتَه مُ
/ ، ط٢٨٢ ص(، )٨٩/ ، ط١٢٢ ص(، )٨٣
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١٩٠(  
  )٢٠/ ، ط٦٢ ص(: رزدَج مُ 
/ ، ر٤٤١ ص(، )١٩٢/ ، ط٢٩٢ ص(: كشــــترَ مُ 

٥٣(  
  )١٧٨/ ، ط٢٥٧ ص(: ىصطفَ مُ 
/ ، ح٤٩٨ ص( ،)٦٠/ ، ر٤٥٠ ص(: رّ ضــــــــطَ مُ 

  ٢×)٤٦٨/ ، ح٥٥٨ ص(، )١٥٠
  )٥٣/ ، ر٤٢٩ ص(: دَه ضطَ مُ 
  )٣٠/ ، ر٣٩٠ ص(: بلَ طّ مُ 

ـــــــــــر تَبَ عْ / ، ط٢٦٥ ص(، )٨٨/ ، ط١٢١ ص(: مُ
  )٦٩/ ، ر٤٦٠ ص(، )١٨٣

  )٢/ ، ط٤٦ ص(: دعتقَ مُ 

  )١٧٨/ ، ط٢٥٧ ص(: عتاممُ 
  )٨٣/ ، ط١١٣ ص(: فترَضمُ 
  )٣١/ ، ر٣٩٤ ص(: لقتبَ مُ 
  )١٥٨/ ، ط٢٢٣ ص(: ىقتدَ مُ 
  )١٩٢/ ، ط٢٩٢ ص(: مقتَس مُ 
  )٣٩٥/ ، ح٥٤٥ ص(: رقتَص مُ 
  )١٢٩/، ط١٨٧ ص(: قتضىمُ 
  )٣١/ ، ر٤٠١ ص(: بكتَس مُ 
  )١٩٢/ ، ط٢٩٣ ص(: فّ لتَ مُ 
  )٢/ ، ط٤٦ ص(: نمتَح مُ 
  )٨٣/ ، ط١١٤ ص(: رنتَظ◌َ مُ 

ل( صیغة): جـ( عَ ْنَف    ٢=  )مُ
  )١٧٦/ ، ط٢٥٣ص : (عطَ نقَ مُ 
  )٩١/ ، ط١٣٢ص : (ادنقَ مُ 

عَّل(صیغة  ):د( تََف    ٥) = مُ
  )١٤٩/، ط٢٠٧ص : (تلفَّقمُ 
  )٩١/ ، ط١٣٢ ص: (سَّمتنَ مُ 
  )٧٥/ ، ح٤٨٠ص (، )١٩٨/ ، ط٣١٣ص (، )١٠٣/ ، ط١٤٩ص : (قَّعتوَ مُ 

  اسم المفعول من الفعل الثالثي المزید بثالثة أحرف - ٣
ل(صیغة  ْستَْفعَ    ٢٨) = مُ

  )٦/ ، ط٥٣ ص(: رستأثَ مُ 
، ٣٣١ ص(، )١٩٧/ ، ط٣١١ ص(: ظســــــــتحفَ مُ 
  )٢١٤/ط
  ٢×  )٤٦/ ، ط٨٦ ص(: فستخلَ مُ 
، ٥١٣ ص(، )١١٦/ ، ح٤٨٩ ص(: جســــــــــتدرَ مُ 
  )٢٧٣/ ، ح٥٢٤ ص(، )٢٦٠/ ح
  )١٩٦/ ، ط٣١٠ ص(: كستدرَ مُ 

  )٥/ ، ر٣٦٦ ص(: سترعىمُ 
  ٢×  )٤٦/ ، ط٨٦ ص(: بستصَح مُ 
  )١٨٩/ ، ط٢٨٠ ص(: بستصعَ مُ 
 ص(، ٢×  )١٩٢/ ، ط٢٩١ ص(: فستضـــــــــعَ مُ 

  )٢٨٩/ ، ح٥٢٦
، ٢٦٨ ص(، )١٣٣/، ط١٩٢ ص(: ســـــــــــــتعانمُ 
  )١٨٣/ط
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، ٥٠٦ ص(، )٢١٣ /، ط٣٣٠ ص(: ســــــــــــتفادمُ 
  )٢١١/ ح
/ ، ط٣٥٧ ص(، )١٦٩/ ، ط٢٤٤ ص(: هســتكرَ مُ 

  )١/، ر٣٦٣ ص(، )٢٣٨
  )١٠٥/ ، ط١٥١ ص(: رستمطَ مُ 

  )٣١/ ، ر٤٠٢ ص(: حستنَص مُ 
  )٤٥/ ، ط٨٥ ص(: فستنكَ مُ 
  )٢٢٦/، ط٣٤٨ ص(: فستهدَ مُ 
  )١٩١/ ، ط٢٨٤ ص(: عستودَ مُ 

  

  اسم المفعول من الفعل الرباعي المجرد: ثالثاً 

ل( صیغة َل عْ َف    ١) = مُ
  )١٢٨/، ط١٨٥ص : (فزخرَ مُ 

  

  اسم المفعول من الملحق بالفعل الرباعي المجرد: رابعاً 

ل(صیغة  َل عْ َف     ١) = مُ
  )٤٤/ ، ر٤١٦ص : (بذبذَ مُ 



 
 



 ١٥٧  

 
 

  

 
 

 
ْن بعَدهُ  يَ له مَ   )١/، ط٤٣ ص(  ُسمِّ

  )٢/، ط٤٦ ص(  عُِصيَ الرحمُن 
  )٢/، ط٤٦ ص(  ونُِصرَ الشيطانُ 
  )٢/، ط٤٦ ص(  وُخِذَل اإليمانُ 

ِطَئ الَحَسناِن    )٣/، ط٤٩ ص(  حتى لقد وُ
  )٣/، ط٤٩ ص(  وُشقَّ عطفاي

رَ سمٌع  قِ   )٤/، ط٥١ ص(  وُ
َط َجنانٌ  ِب   )٤/، ط٥١ ص(  رُ

ُ قْد    )١٥/، ط٥٧ ص(  تـُُزوَِّج به النساء
ُ و  َِك بهِ اإلماء ل   )١٥/، ط٥٧ ص(  مُ

ٌ ُشُمٌس، ُحِمَل عليها أهلُ    )١٦/، ط٥٧ ص(  هاخيل
عَْت لُجُمهاو  ِ   )١٦/، ط٥٧ ص(  ُخل

، ُحِمَل عليها أهُلها ٌ لل   )١٦/، ط٥٧ ص(  مطايا ُذ
ْن الجنة والنار َأمامه َل مَ   )١٦/، ط٥٨ ص(  ُشغِ

ْقرِ  ِزَي قومٌ َقطُّ في عُ   )٢٧/، ط٦٩ ص(إال ذّلوا....ما ُغ
  )٢٧/، ط٦٩ ص(  حتى ُشنَّْت عليكم الغاراُت 

َكْت عليكم األوط ِ ل   )٢٧/، ط٦٩ ص(  انُ ومُ
  )٢٧/، ط٧٠ ص(  وال ُأِريَق لهم دمٌ 

َِب واِهللا المتخاذلونَ  ل   )٣٤/، ط٧٨ ص(  ُغ
  )٣٤/، ط٧٨ ص(ما ُضمَّْت عليه جوانُح صدرهضعيٌف 

 ُ نِيَ لها الفناء   )٤٥/، ط٨٥ ص(  والدنيا داٌر مُ
عَْت مثانيها ِ   )٥٤/، ط٩١ ص(  وُخل

ِيَ الناُس بها فتنةً  ل تُ   )٦٣/، ط٩٤ ص(  ابـْ
ْعَد خوضاِت وُهِد  َْت بهِ القلوُب بـَ   )٧٢/، ط١٠١ ص(..ي

 ُ   )٧٩/، ط١٠٥ ص(  ُصِرَف عنهُ السوء
ــداعي إلــى فصــِل الخطــاب  ةِ ال ــرَ ِعــَدِت األســماعُ لَزبـْ  ص(وُأرْ

  )٨٣/، ط١٠٩

َِب  ي ُهْم ُسَدُف الرِّ   )٨٣/، ط١٠٩ ص(  وُكِشَفْت عنـْ
َلْت لهُ مواِرُدهُ  ْن عْذٍب ُفراٍت ُسهِّ   )٨٧/، ط١١٨ ص(  مِ

،وال  ْصارُ   )٨٩/، ط١٢٢ ص(  ُشقَّْت َلُهْم األب
َلْت لهم األفئدُة في ذلك   )٨٩/، ط١٢٢ ص(  وال ُجعِ

ْعَلمَ عدُد السنيَن  يـُ ِ ، ١٢٨ ص(  بمقاديرهما... ول
  )٩١/ط

هُ أفئدُة األبراِر،   )٩٦/، ط١٤١ ص(  قد ُصِرَفْت نحوَ
َْت إليه أزمَُّة األبصار، ي ُنِ   )٩٦/، ط١٤١ ص(  وث

رَ اهللاُ َه  ُهم حتىإذا ذُكِ   )٩٧/، ط١٤٣ ص(  ..َمَلْت أعينـُ
، ةِ تَِن الُمْعِضَل َدْت راياُت الفِ قِ   )١٠١/، ط١٤٧ ص(  عُ

ْعِمَلِت المودَُّة باللِّساِن    )١٠٨/، ط١٥٧ ص(  واْستـُ
، ١٥٨-١٥٧ ص(  ... ولُبَِس اإلْسالمُ 

  )١٠٨/ط
هُ    )١٠٩/، ط١٦١ ص(  فُقبَِض بصرُ

، هُ   )١٠٩/، ط١٦١ ص(  كما ُقبَِض سمعُ
َل    )١١١/، ط١٦٦ ص(  لهم من الصفيح أجناٌن،وُجعِ

،   )١١٤/، ط١٧١ ص(  رُِجيَ غدًا زيادتُهُ
، َع الغمامُ نِ   )١١٥/، ط١٧٢ ص(  ومُ

، هُ ُ   )١١٦/، ط١٧٣ ص(  مما ُطِوَي عنكم غيب
  )١١٩/، ط١٧٦ ص(  ولو قد ُحمَّ لي لقاُؤهُ 

مَ الحكماِن ليحييا   )١٢٧/، ط١٨٥ ص(  ...فإنما ُحكِّ
هُ  ِيَ بهِ غيرُ ل   )١٤٠/، ط١٩٧ ص(  .مما ابتُ

،   )١٤٤/، ط٢٠١ ص(  وُصبِغَْت بهِ خالئُقهُ
ـــــــمُ الجنَّـــــــةِ والنـــــــاِر    ـــــــَع لهـــــــم َعَل ِ ف ، ٢٠٢-٢٠١ ص(ورُ

  )١٤٤/ط
ْت بِْدَعٌة إال   )١٤٥/، ط٢٠٢ ص(  ...وما ُأْحِدَث

  )١٤٥/، ط٢٠٢ ص(  إال تُِرَك بها ُسنَّةٌ 



 ١٥٨  

  )١٤٨/، ط٢٠٦ ص(  فقد ُسنَّْت لهم الُسنُن،
مَ لهمُ الَخبـَ    )١٤٨/، ط٢٠٦ ص(  .رُ وُقدِّ

ُ الجماعة َد عليهِ حبل قِ وا ما عُ   )١٥١/، ط٢١١ ص(  واْلَزمُ
، َْت عليه أركاُن الطاعةِ ي نِ ُ   )١٥١/، ط٢١١ ص(  وب

ِن    )١٥٦/، ط٢٢٠ ص(  ....حيُث استُْشِهَد مَ
، َزْت عني الشهادُة   )١٥٦/، ط٢٢٠ ص(  وِحيـْ
، هِ ِ   )١٦٠/، ط٢٢٥ ص(  عُِرَف رجاُؤهُ في َعَمل

  )١٦٠/، ط٢٢٦ ص(  عنه أطراُفها،إْذ ُقبَِضْت 
ِطئَْت لغيِرهِ أكناُفها،   )١٦٠/، ط٢٢٦ ص(  ووُ

  )١٦٠/، ط٢٢٨ ص(  ...عُِرَضْت عليهِ الدنيا فأبى
َْت عنهُ زخارفها مع عظيم   )١٦٠/، ط٢٢٨ ص(  ...وُزِوي

ـــى ســـواحل  ـــان المســـك عل ـــْت عروُقهـــا فـــي كثب َ يِّب أشـــجاٍر ُغ
  )١٦٥/، ط٢٣٩ ص(أنهارها 

ـــــــتَِح بـــــــاُب ا ، ٢٤٨ ص(...لحـــــــرِب بيـــــــنكم وبـــــــينوقــــــد ُف
  )١٧٣/ط

َْت األمثاُل لكم،   )١٧٦/، ط٢٥٤ ص(  وُضِرب
دَّ عليكم أمرُُكْم إنَّكْم     )١٧٨/، ط٢٥٧ ص(  ...ولئِْن رُ

  )١٨١/، ط٢٥٩ ص(  لو ُأْشِرَعِت األسنَُّة إليهم،أما 
  )١٨١/، ط٢٥٩ ص(  وُصبَِّت السيوُف على هاماتِِهْم،

ْلُك    )١٨٢/، ط٢٦٢ ص(  ....الذي ُسخِّرَ لهُ مُ
َكْت دماؤُهْم    )١٨٢/، ط٢٦٤ ص(  ....الذيَن ُسفِ

ِجَد لهُ أمامٌ    )١٨٦/، ط٢٧٣ ص(  ولكاَن لهُ وراءٌ إذا وُ
ْت عنَد ذلك اآلجاُل واألوقاُت    )١٨٦/، ط٢٧٦ ص(عُِدمَ

َن العذاُب،   )١٩١/، ط٢٨٢ ص(  قْد ُأمِ
يَ عليهما أساورٌة من ذهٍب    )١٩٢/، ط٢٩١ ص(  فهّال أُْلقِ

دَّ    )١٩٢/، ط٢٩٦ ص(  ِت العافيُة بهِ عليهم،ومُ
ُة قلبِهِ  َ   )١٩٢/، ط٣٠٠ ص(  بصعقةٍ ُسِمعَْت لها وْجب
  )١٩٣/، ط٣٠٣ ص(  نـُزَِّلْت منهم أنفُسهم في البالءِ 

  )١٩٣/، ط٣٠٤ ص(  ...إذا زُكِّيَ أحٌد منهم
َق عنكم دونهُ باٌب، ِ   )١٩٥/، ط٣٠٩ ص(  وال ُأْغل

  )١٩٧/، ط٣١١ ص(  ....ولقْد ُقبَِض رسوُل اهللا 
  )١٩٨/، ط٣١٤ ص(  وأعالمٌ ُقِصَد بها فجاُجها،
، ِجعَِت الوديعُة رْ   )٢٠٢/، ط٣٢٠ ص(  فلقد اْستـُ

  )٢٠٢/، ط٣٢٠ ص(  !وُأِخَذِت الرهينةُ 
  )٢١٦/، ط٣٣٤ ص(  وتُرَِكْت محاجُّ الُسنَِن،

،   )٢١٦/، ط٣٣٤ ص(  وعُطَِّلِت األْحكامُ
،   )٢٢١/، ط٣٣٩ ص(  ُسلَِّطِت األرُض عليهم فيهِ

ــــــــك ْحُجــــــــوُب الغطــــــــاءِ ل ، ٣٤٠ ص(أو ُكِشــــــــَف عــــــــنهم مَ
  )٢٢١/ط

تَِحْت لهم أبواُب السماءِ    )٢٢٢/، ط٣٤٣ ص(  وُف
قاعُد الكرماِت    )٢٢٢/، ط٣٤٣ ص(  وُأِعدَّْت لهْم مَ

مِ  ِ ْظل ُجوُههم بالعِ َدْت وُ   )٢٢٤/، ط٣٤٦ ص(  كأنَّما ُسوِّ
ـــي  ناُؤهـــا، الت ِ ـــى الخـــراِب ف ـــيَ عل نِ ُ ـــد ب ، ٣٤٩-٣٤٨ ص(ق

  )٢٢٦/ط
  )٢٢٦/، ط٣٤٩ ص(  يِّدَّ بالتراِب بناُؤها،وشُ 

، ورُ ُ ِت الُقب ْعثِرَ ُ   )٢٢٦/، ط٣٤٩ ص(  وبـ
  )٢٢٧/، ط٣٤٩ ص(  وإْن ُصبَّْت عليهم المصائُب 

ِطئ الضعيُف،   )٢٢٩/، ط٣٥١ ص(  ووُ
مٌ  َح لهُ قـَوْ يْ ِ   )١/، ر٣٦٣ ص(  ....فأُت

بيدُة بن الحارث يومَ بْدٍر،   )٩/، ر٣٦٩ ص(  فُقتَِل عُ
  )٩/، ر٣٦٩ ص(  ومَ ُأُحٍد،وُقتَِل حمزُة ي

ْؤتةَ    )٩/، ر٣٦٩ ص(  .وُقتَِل جعفرٌ يومَ مُ
دَِّت األعناُق،   )١٥/، ر٣٧٣ ص(  ومُ
، َلِت األقدامُ   )١٥/، ر٣٧٣ ص(  ونُقِ
َْت األَبدانُ    )١٥/، ر٣٧٣ ص(  .وأُنِْضي

ْستُْشِهَد شهيُدنا   )٢٨/، ر٣٨٦ ص(  ...حتى إذا ُا
ِْهم في سبيل  ِْدي ي ِ ، ٣٨٦ ص(  اهللاأنَّ قومًا ُقِطعَْت أ

  )٢٨/ر
َل بواحدنا ما    )٢٨/، ر٣٨٦ ص(  ...حتى إذا ُفعِ

ـهُ  تْ َل ـيَ فيهـا مـن شـيءٍ َقبِ ، ٣٩٣ ص(.كاألرِض الخاليةِ مـا أُْلقِ
  )٣١/ر

، ْت عنَك اإلجابُة   )٣١/، ر٣٩٩ ص(  وربَّما ُأخِّرَ
هَ إلى الموسِم أناٌس     جِّ   )٣٣/، ر٤٠٧-٤٠٦ ص(أنَّهُ وُ

، ٤١٤ ص(  ....بالمحلِّ وعُِرَضْت عليَك أعماُلَك 
  )٤١/ر

َقْت عليهِ دماُؤهم،   )٤٣/، ر٤١٥ ص(  وُأِريـْ
، ْدِرٍك ما َقِضيَ فواتُهُ   )٤٨/، ر٤٢٣ ص(  أنََّك غيرُ مُ

ـــــى اإلســـــالِم الرضـــــائُخ  ـــــى رُِضـــــَخْت لـــــهُ عل ، ٤٥٢ ص(حت
  )٦٢/ر

  )٦٤/، ر٤٥٤ ص(  يومَ ُأِسرَ أخوَك،



 ١٥٩  

َئ بهِ َصْدرَُك، ِ ل   )٦٥/، ر٤٥٦ ص(  ومُ
َِجْت عل ت   )٦٥/، ر٤٥٦ ص(  يَك االمورُ ُأرْ

هُ  هُ َأنَْكرَ ُ   )٦٩/، ر٤٥٩ ص(  إذا ُسئَِل عنهُ صاحب
َح لهُ األبعدُ  يْ ِ هُ األقرُب أُت ْن َضيـَّعَ   )١٤/، ح٤٧١ ص(  .مَ

َدُّ  َْت إليَك ي   )٦٢/، ح٤٧٩ ص(  ....وإذا ُأْسِدي
ها بأولها بِرَ آخرُ   )٧٦/، ح٤٨٠ ص(  .اْعتُ
َع أحُدهما، ِ ف   )٨٨/، ح٤٨٣ ص(  وقد رُ

ةٌ لق َْضعَ ياِط هذا اإلنساِن ب لَِّق بنِ   )١٠٨/، ح٤٨٧ ص(  د عُ
تَِّع بهِ غنيٌّ فما جاَع فقيرٌ    )٣٢٨/، ح٥٣٣ ص(  إال بما مُ

نِيَ عنها بالراحةِ  ْن َغ َن مَ   )٣٦٧/، ح٥٣٩ ص(  .وُأِعيْ
ٌؤ عبثاً  َق امرُ ِ   )٣٧٠/، ح٥٤٠ ص(  ...فما ُخل
مَ الكتاُب، ِ ل   )٤٣٢/، ح٥٥٢ ص(  بهم عُ

ِرَفْت بِ  ْن عُ ُ مَ   )٤٣٦/، ح٥٥٣ ص(  .هِ الُكرماء

 
ــــآل محمــــد  قــــاُس ب ُ ــــة أحــــدٌ .. ال ي ــــن هــــذه األم ، ٤٧ ص(م

  )٢/ط
ْن َجرْت  ُسوَّى بهم مَ   )٢/، ط٤٧ ص(   ...وال ي

ُف المسجدحتى  ُرى منها إال ُشرَ   )١٣/، ط٥٦ ص(ما ي
  )١٨/، ط٦١ ص(  وال تُكَشُف الظلماُت إال بِهِ 

ُْطرَ    )٢٠/، ط٦٢ ص(  ُح الحجاُب وقريٌب ما ي
ُِكْم آخرُُكْم  تََظرُ بأوَّل نْ ُ   )٢١/، ط٦٣ ص(  فإنما يـ

غْرى بها لئامُ الناس ُ   )٢٣/، ط٦٤ ص(  ويـ
مُ  ُع بها عنه الَمغْرَ َف رْ ُ   )٢٣/، ط٦٤ ص(  ويـ

َُض منه عنهمُ يدٌّ واحدةٌ  ْقب   )٢٣/، ط٦٥ ص(  فإنما تـُ
َُض منهم عنهُ أيٍد كثيرةٌ  ْقب   )٢٣/، ط٦٥ ص(  وتـُ

 ُ   )٢٥/، ط٦٧ ص(  ماُث الملُح في الماءكما ي
َضونَ  ْعصى اهللاُ وتـَرْ ُ   )٢٧/، ط٧٠ ص(  ويـ

َُسبَُّخ عنا الحرُّ    )٢٧/، ط٧٠ ص(  أمهلنا ي
ُْدرَُك الحقُّ إال بالجدِّ    )٢٩/، ط٧٣ ص(  وال ي

ْعَمهونَ  ُج عليكم َحوارْي فتـَ َت رْ ُ   )٣٤/، ط٧٨ ص(  يـ
َقُص أطراُفكم فال  تـَ نْ   )٣٤/، ط٧٨ ص(  ....وتـُ

ُطاعُ لقصيٍر أمرٌ لو كان    )٣٥/، ط٨٠ ص(  ي
ُْدرَُك بُِكْم ثْأٌر    )٣٩/، ط٨٢ ص(  فما ي
رامٌ  ُغ بكم مَ َل بـْ ُ   )٣٩/، ط٨٢ ص(  وال يـ

 ٌ ُراُد بها باِطل   )٤٠/، ط٨٢ ص(  كلمُة حقٍّ ي
 ُ ُْجَمُع به الفيء   )٤٠/، ط٨٢ ص(  وي
ُ به العدوُّ  ل قاَت ُ   )٤٠/، ط٨٢ ص(  وي

ْفَقُد له نعمةٌ    )٤٥/، ط٨٥ ص(  وال تـُ
ُخا   )٥٠/، ط٨٨ ص(  لٌف فيها كتاُب اِهللا ي

ْؤَخُذ من هذا ضغثٌ  ُ   )٥٠/، ط٨٨ ص(  ولكن يـ

ِمَدةُ    )٦٩/، ط٩٨ ص(  كما تُدارى البكارُ العَ
ُض األمثالُ    )٧٥/، ط١٠٣ ص(  وعلى كتاِب اِهللا تـُْعرَ
  )٧٥/، ط١٠٣ ص(  وبما في الصدوِر تُجازى العباُد 

ْعَقُد الُقلوُب منهُ على كيفية   )٨٥/، ط١١٥ ص(  وال تـُ
ُع عن هذهِ األمَّةِ سوُطها َف رْ ُ   )٨٧/، ط١٢٠ ص(  وال يـ

ـــــهُ  ـــــهبأن ـــــهُ معرفت ِر االعتســـــاِف ُكنْ ـــــاُل بَجـــــوْ ن ُ ، ١٢٦ ص(ال ي
  )٩١/ط

، ُْحَصُد القائمُ   )١٠١/، ط١٤٧ ص(  وي
ُْحَطمُ المحصوُد    )١٠١/، ط١٤٧ ص(  !وي
، دُّ لها رايٌة   )١٠٢/، ط١٤٨ ص(  وال تـُرَ

لى أهُلَك بالموِت األحمرِ  تَ بْ ُ   )١٠٢/، ط١٤٨ ص(  ،وسي
ُْدرى ما هو آٍت منها   )١٠٣/، ط١٤٨ ص(  ...وال ي

ُْكَفأُ فيهِ اإلسالمُ    )١٠٣/، ط١٥٠ ص(  ي
ُ بما فيه، ُْكَفأُ اإلناء   )١٠٣/، ط١٥٠ ص(  كما ي

مُ بها إماؤُُكْم    )١٠٦/، ط١٥٤ ص(  تُْكرَ
ُ بها جيرانُُكْم، َصل   )١٠٦/، ط١٥٤ ص(  وتـُوْ

ُفادى أسيرها،   )١٠٩/، ط١٦٢ ص(  وال ي
ولُها، ُ   )١٠٩/، ط١٦٢ ص(  وال تـُْفَصمُ ُكب
ُن فجعتُها   )١١١/، ط١٦٤ ص(  .وال تـُْؤمَ
ُهْم  ُ ُْخشى فجع   )١١١/، ط١٦٦ ص(  ال ي
ُهْم  ُ ع جى دفـْ رْ ُ   )١١١/، ط١٦٦ ص(  وال يـ
  )١١٤/، ط١٧٠ ص(  .وال تـُْؤسى ِجراُحهُ 

ْن رَْجعة العمِر مافإنهُ  جى مِ رْ ُ   )١١٤/، ط١٧١ ص(...ال يـ
َج اليومَ  رْ ُ هُ  لْم يـ تُ   )١١٤/، ط١٧١ ص(   .رَْجعَ

َُسلََّطنَّ عليكم غالمُ ثقيٍف أما واِهللا،  ، ١٧٤ ص(  لي
  )١١٦/ط
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،   )١٢٠/، ط١٧٦ ص(  ليومٍ تُْذَخرُ لهُ الذخائرُ
لى فيهِ السرائرُ  بْ   )١٢٠/، ط١٧٦ ص(  .وتـُ
لى األخبارُ  بْ   )١٢٤/، ط١٨١ ص(  !اليومَ تـُ

َُجرَّ ببالدهم الخميُس    )١٢٤/، ط١٨١ ص(  وحتى ي
يُلُهمالذ نَْدُب َقتِ ُ   )١٢٨/، ط١٨٦ ص(  ين ال يـ

ُهم بـُ ْفَقُد غائِ ُ   )١٢٨/، ط١٨٦ ص(  .وال يـ
هِ       ُْخَدعُ اهللاُ َعْن َجنَّتِ   )١٢٩/، ط١٨٨-١٨٧ ص(ال ي
  )١٢٩/، ط١٨٨ ص(  وال تُناُل مرضاتُهُ إال بطاعته

،   )١٣٣/، ط١٩١ ص(  وبيٌت ال تـُْهَدمُ أركانُهُ
  )١٣٣/، ط١٩١ ص(  .وعزٌّ ال تـُْهَزمُ أعوانُهُ 

تَضى فيه السيوُف، نْ   )١٣٩/، ط١٩٦ ص(  تـُ
  )١٣٩/، ط١٩٦ ص(  وتُخاُن فيهِ العهوُد،

ْعطى الهدى، ُْستـَ   )١٤٤/، ط٢٠١ ص(  بنا ي
ُْستَْجلى العمى   )١٤٤/، ط٢٠١ ص(  .وي

مَّرٌ منكم يومًا من عُُمِرهِ  عَ مَّرُ مُ عَ ُ   )١٤٥/، ط٢٠٢ ص(وال يـ
ـــهِ  ِ ، ٢٠٢ ص(   إال بنفــــاد...وال تَُجـــدَُّد لـــه زيـــادٌة فـــي َأْكل

  )١٤٥/ط
، دُّ عنهُ المعذرُة   )١٤٧/، ط٢٠٥ ص(  الذي تـُرَ

، ُع عنهُ التوبُة َف   )١٤٧/، ط٢٠٥ ص(  وتـُرْ
هُ بهِ  ُْكَشُف قناعُ ا قليل ي   )١٤٨/، ط٢٠٦ ص(  !وعمَّ

ُْشَحَذنَّ فيها قومٌ شْحَذ القينِ ثمَّ    )١٥٠/، ط٢٠٨ ص(  لي
ُهْم،   )١٥٠/، ط٢٠٨ ص(  تُْجلى بالتنزيل أبصارُ

، ُؤازى فضُلهُ   )١٥١/، ط٢١٠ ص(  ال ي
ْقُدهُ  رُ فـَ ُْجبـَ   )١٥١/، ط٢١٠ ص(  .وال ي

، ْقَطُع فيها األرحامُ   )١٥١/، ط٢١١ ص(  تـُ
فارَُق عليها اإلسالمُ  ُ   )١٥١/، ط٢١١ ص(  !وي

، ْفتَُح الخيراُت إال بمفاتيِحهِ   )١٥٢/، ط٢١٣ ص(  ال تـُ
مـــــــــــــاُت إال بمصـــــــــــــابيِحهِ  ، ٢١٣ ص(.وال تُْكَشـــــــــــــُف الظُُل

  )١٥٢/ط
  )١٥٤/، ط٢١٥ ص(  وال تـُْؤتى البيوُت إال من أبوابها،

، ْلمُ ْعَمرُ العِ ُ   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  وباإليماِن يـ
َهُب الموُت، رْ ُ   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  وبالعلم يـ
  )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  وبالموِت تُْختَمُ الدُّنيا،
، ُز اآلخرُة   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  وبالدُّنيا تُْحرَ
،   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  وبالقيامةِ تـُْزَلُف الجنُة

رَُّز الجحيمُ للغاوين بـَ   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  .وتـُ
ْقَطُع ُحَمُة الخطايا،   )١٥٧/، ط٢٢١ ص(  أال وبالتقوى تـُ

  )١٥٧/، ط٢٢١ ص(  .وباليقيِن تُْدرَُك الغايُة الُقْصوى
وا يومًا تـُْفَحُص فيه األعماُل،   )١٥٧/، ط٢٢٢ ص(  اْحَذرُ

، ُة ْلَفُظ النُخامَ   )١٥٨/، ط٢٢٤ ص(  كما تـُ
ٌد و  ُب لهُ َأمَ ُْضرَ   )١٦٣/، ط٢٣٢ ص(  )).بحتى (( ال ي

ُ في هذه األمةِ إمامٌ  ْقتَل ُ   )١٦٤/، ط٢٣٥ ص(  ....يـ
ـــــــدي أضـــــــعافاً  ـــــــن بع ـــــــهُ م َُضـــــــعََّفنَّ لُكـــــــمُ التِّي ، ٢٤١ ص(لي

  )١٦٦/ط
تََظرُ بأولكم آخرُُكم نْ ُ   )١٦٧/، ط٢٤٢ ص(  .فإنما يـ
، ْسَمَحًة   )١٦٨/، ط٢٤٣ ص(  وتـُْؤَخَذ الحقوُق مُ

ُة عنَد شرائها،كما تُ    )١٧٢/، ط٢٤٧ ص(  َجرُّ اَألمَ
ُْستَْصغَرُ ذلك معهُ    )١٧٦/، ط٢٥٥ ص(  .ولكنه ما ي

، هُ ُ ْف باب ْعرَ ُ   )١٧٤/، ط٢٥٠ ص(  وجاء بأمٍر لم يـ
هُ  نْ ُن ذلَك مِ ْؤمَ ُ ْن يـ   )١٧٥/، ط٢٥٠ ص(  .ممَّ

ُْدرَُك بالصفاِت ذوو الهيئات، ، ٢٦٢ ص(  فإنَّما ي
  )١٨٢/ط

َُسدُّ عنهم باُب ال   )١٨٣/، ط٢٦٦ ص(  .توبةِ وي
نُها، َق رهائِ ْن قبِل أْن تـُغَْل   )١٨٣/، ط٢٦٧ ص(  مِ

هُ أعناُق الرجاِل، ْلٍك تَُمدُّ نحوَ   )١٩٢/، ط٢٩٢ ص(  ومُ
َقُد الرحاِل،   )١٩٢/، ط٢٩٢ ص(  وتَُشدُّ إليهِ عُ

ُف لهُ سبٌب وال علةٌ  ْعرَ ُ   )١٩٢/، ط٢٩٥ ص(  .ما يـ
  )١٩٢/، ط٢٩٨ ص(  ال تـُغَْمُز لهم قناٌة،

عُ لهم صفاةٌ و    )١٩٢/، ط٢٩٨ ص(  !ال تـُْقرَ
ومُ العشارِ  ُ فيهِ ُصرُ طَّل   )١٩٥/، ط٣١٠ ص(  وتـُعَ

،   )١٩٨/، ط٣١٥ ص(  نورًا ال تُْطَفأُ مصابيُحهُ
هُ، ُْدرَُك قْعرُ   )١٩٨/، ط٣١٥ ص(  وبحرًا ال ي

، هانُهُ رْ ُ ُْخَمُد بـ   )١٩٨/، ط٣١٥ ص(  وفرقانًا ال ي
، يانًا ال تـُْهَدمُ أركانُهُ بْ   )١٩٨/، ط٣١٥ ص(  وتِ

، هُ ً ال تُْخشى أسقامُ   )١٩٨/، ط٣١٥ ص(  وشفاء
هُ،   )١٩٨/، ط٣١٥ ص(  وعّزًا ال تـُْهَزمُ أنصارُ

،   )١٩٨/، ط٣١٥ ص(  وحّقًا ال تُْخَذُل أعوانُهُ
، هُ ُ َق أبواب   )٢١٤/، ط٣٣١ ص(  وبادرَ الهدى قبَل أن تـُغَْل

، هُ ُ ْقَطَع أسباب   )٢١٤/، ط٣٣١ ص(  وتـُ
َجُب بعُضها  وْ ُْستـَ   )٢١٦/، ط٣٣٣ ص(  إال ببعٍض،وال ي
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َُظنَّ بهم ُحبُّ الفخِر،   )٢١٦/، ط٣٣٥ ص(  أْن ي
ِر، هم على الِكبْ َضَع أمرُ وْ ُ   )٢١٦/، ط٣٣٥ ص(  ويـ

قاَل ذلَك  ُ   )٢١٦/، ط٣٣٥ ص(  ...ولو كنُت ُأِحبُّ أْن ي
،   )٢١٦/، ط٣٣٥ ص(  فال تَُكلِّموني بما تَُكلَّمُ بهِ الجبابرُة

ُْجَز  ، ٣٤٥ ص(  إال بحقِّهِ  ...خرُق بصرٍ ...فلْم ي
  )٢٢٣/ط

  )٢٣٠/، ط٣٥١ ص(  .وتُناُل الرغائُب 
ُْمَلُك ردُّهُ،   )٢٣٥/، ط٣٥٥ ص(  ولكنَّهُ ما ال ي

هُ  عُ ُْستَطاعُ َدفـْ   )٢٣٥/، ط٣٥٥ ص(  !وال ي
، َُسدُّ باُب التوبةِ   )٢٣٧/، ط٣٥٦ ص(  وي

عُ باُب هذهِ الدارِ  ُْشرَ   )٣/، ر٣٦٥ ص(  .وفيهِ ي
، نَّى فيها النظرُ ثـَ ُ   )٧/، ر٣٦٧ ص(  ال يـ

ْأنَُف فيها الخيارُ  ُْستَ   )٧/، ر٣٦٧ ص(  .وال ي
ْن لْم  ُن بي مَ ْقرَ ُ ُت يـ   )٩/، ر٣٦٩ ص(  ...إْذ ِصرْ

ُخاُف وْهنُهُ فإنَّهُ    )١٣/، ر٣٧٣ ص(  ممَّْن ال ي
دُّ لهم َدْعوٌة،   )٢٧/، ر٣٨٤ ص(  ال تـُرَ

  )٢٧/، ر٣٨٤ ص(  وال تُْسَمُع فيها دعوٌة،
  )٢٧/، ر٣٨٤ ص(  .وال تـَُفرَُّج فيها كربةٌ 

ُ المغشوُش حتى أُبايَِع  قاُد الجمل ُ   )٢٨/، ر٣٨٧ ص(كما ي
َ الشرِّ إال فاعُلهُ  ُْجزى جزاء   )٣٣/، ر٤٠٧ ص(  .وال ي

رٌْث، ُْستََحقُّ بها ِإ   )٤٤/، ر٤١٦ ص(  وال ي
  )٤٥/، ر٤١٦ ص(  تُْستَطاُب لَك األلواُن،

ُ إليَك الِجفانُ  َقل نـْ   )٤٥/، ر٤١٦ ص(  .وتـُ
  )٥٣/، ر٤٣٥ ص(  دنياوتُْطَلُب بهِ ال

ْن  ْؤتى خراُب األرِض مِ ُ   )٥٣/، ر٤٣٦ ص(إعوازِ وإنَّما يـ
، هُ   )٥٣/، ر٤٣٨ ص(  فإنهم ِسْلٌم ال تُخاُف بائقتُ

هُ    )٥٣/، ر٤٣٨ ص(  .وُصْلٌح ال تُْخشى غائلتُ
ُشاُب الحقُّ بالباِطلِ    )٥٣/، ر٤٤١ ص(  .وي

َن  ُف بها ُضروُب الصدِق مِ   )٥٣/، ر٤٤١ ص(   ...تـُْعرَ
وَ    )٤٧/ر، ٤٢٢ ص(  لَّى عليكم شرارُكمفيـُ

َمَل  ْلَزمُ ُكلُّ امرءٍ بقْدِر ما اْحتَ ُ   )٥٤/، ر٤٤٦ ص(  .ثمَّ يـ
ُْدَك بخاثرَك، َط ُزب ُْخَل   )٦٣/، ر٤٥٣ ص(  حتَّى ي

رَْكُب جمُلها ُ   )٦٣/، ر٤٥٣ ص(ولكنها الداهيُة الكبرى، يـ
ها، ُ ُ صعب َُذلَّل   )٦٣/، ر٤٥٣ ص(  وي
ُلها ُ َجبـَ َُسهَّل   )٦٣/، ر٤٥٣ ص(  وي

يُّوقُ  ُحاذى بها العَ   )٦٥/، ر٤٥٦ ص(  .وي
رَ عليَك أثرُ ما أنعمَ اهللا بهِ  يـُ ِ   )٦٩/ر، ٤٥٩ ص(  ول

، نَْكرُ َعَمُلهُ ُ   )٦٩/، ر٤٦٠ ص(  ويـ
، َُسدَّ بهِ ثغرٌ   )٧١/، ر٤٦٢ ص(  فليَس بأهٍل َأْن ي

، َفَذ بهِ أمرٌ نـْ ُ   )٧١/، ر٤٦٢ ص(  أو يـ
ْعلى لهُ قْدٌر، ُ   )٧١/، ر٤٦٢ ص(  أو يـ

ُْستََحقُّ الثواُب والعقاُب التي به   )٩٣/، ح٤٨٤ ص(  ا ي
، ُ َقرَُّب فيهِ إال الماحل ُ   )١٠٢/، ح٤٨٥ ص(  ال يـ
، َُظرَُّف فيهِ إال الفاجرُ   )١٠٢/، ح٤٨٥ ص(  وال ي

َُضعَُّف فيهِ إال الُمنِْصُف،   )١٠٢/، ح٤٨٥ ص(  وال ي
، ْأخيِر حقِّهِ ُ بِتَ ء عاُب المرْ ُ   )١٦٦/، ح٥٠٠ ص(  ال ي

ْن  عاُب مَ ُ   )١٦٦/، ح٥٠٠ ص(  .َأَخَذ ما ليس لهُ  إنما ي
 ٌ ُراُد بها باطل   )١٩٨/، ح٥٠٤ ص(  .ي

ْقَهرُ المناِوُئ، ُ   )٢٢٤/، ح٥٠٨ ص(  وبالسيرةِ العادلةِ يـ
ُد غريبُة اإلبلِ    )٢٥٧/، ح٥١٣ ص(  .كما تُْطرَ

ُ على حبِّ ُأمِّهِ  ُالمُ الرَُّجل   )٣٠٣/، ح٥٢٩ ص(  .وال ي
ْعصى اهللاُ فيه فهو عي ُ   )٤٢٨/، ح٥٥١ ص(دٌ وكلُّ يومٍ ال يـ

ُف الغايُة عنَد قصبتها،   )٤٥٥/، ح٥٥٦ ص(  في حلبةٍ تـُْعرَ
ْلوُ مع غنائهم، بَّى الفِ رَ ُ   )٤٦٥/، ح٥٥٧ ص(  كما يـ

، َذُل األخيارُ   )٤٦٨/، ح٥٥٨ ص(  وتُْستَ

  
– 

 
  )٢٠/، ط٦٢ ص(  وُهِديتُْم إن اهتديتُم

تُْم بما فيه مزدجروُزِج    )٢٠/، ط٦٢ ص(  رْ
  )٣٢/، ط٧٥ ص(  وُقِهروا حتى ذلُّوا 

لوا  حتى قـَلُّوا   )٣٢/، ط٧٥ ص(  وُقتِ
تُْم في الدنيا رْ   )٥٢/، ط٩٠ ص(  ثمَّ عُمِّ

ِدُت على الفطرة ل   )٥٧/، ط٩٢ ص(  فإني وُ
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  )٦٣/، ط٩٤ ص(  ُأْخرِجوا منه 
  )٦٣/، ط٩٤ ص(  وُحوِسبوا عليه 

ِهُلوا في طَ    )٨٣/، ط١٠٩ ص(  َلِب المخرجقْد ُأمْ
َهَل الُمْستْعتَِب  وا مَ رُ   )٨٣/، ط١٠٩ ص(  وعُمِّ
  )٨٣/، ط١٠٩ ص(  وُخلُّوا لمضماِر الجياِد 

موا عِ نَ وا فـَ رُ   )٨٣/، ط١١٤ ص(  أيَن الذيَن عُمِّ
ا  َهوْ َل وا فـَ   )٨٣/، ط١١٤ ص(  وأُنِْظرُ
ا نََسوْ   )٨٣/، ط١١٤ ص(  وُسلُِّموا فـَ
ِهُلوا طويالً    )٨٣/ط، ١١٤ ص(  ُأمْ

وا تُْم فاْصبِرُ يْ ِ ل تُ ِن ابـْ   )٩٨/، ط١٤٤ ص(  وِإ
  )١١١/، ط١٦٦ ص(  ُحِمُلوا إلى قبورهم

ُحوا، ْفرَ   )١١١/، ط١٦٦ ص(  إْن ِجيُدوا لم يـَ
ْقنَُطوا   )١١١/، ط١٦٦ ص(  .وإْن ٌقِحُطوا لم يـَ

بُِطوا بما    )١١٣/، ط١٦٨ ص(  .....وإْن اْغتُ
ْشٍد  دتُْم لرُ   )١١٩/، ط١٧٥ ص(  !ال ُسدِّ

تُم لقصٍد وال    )١١٩/، ط١٧٥ ص(  !ُهِديـْ
  )١٢١/، ط١٧٧ ص(  الذين ُدعُوا إلى اإلسالم 

  )١٢١/، ط١٧٧ ص(  وِهيُجوا إلى الجهاِد 
تُم والطريَق،   )١٢٣/، ط١٨٠ ص(  قد ُخلِّيْ

تُْم  يْ ِ ْن أيَن أُت   )١٢٥/، ط١٨٢ ص(  !ومِ
لِّيُْت عليهِ    )١٢٦/، ط١٨٣ ص(  !فيَمْن وُ

ْقتُم إال في حثالةٍ  ِ   )١٢٩/، ط١٨٧ ص(  وهل ُخل
َمتا على حدوِد مصالحكم يْ ِ   )١٤٣/، ط١٩٩ ص(  ...وُأق

ِرُسوا في هذا َة من قريٍش ُغ   )١٤٤/، ط٢٠١ ص(  إنَّ األَئِمَّ
ثْتُم على المسيِر،   )١٥٧/، ط٢٢١ ص(  وُحثِ

َت  ُِدْئ نٍ (( ب   )١٦٣/، ط٢٣٣ ص(   ))من ساللةٍ من ِطيْ
ِضْعَت    )١٦٣/، ط٢٣٣ ص(   ))... في قراٍر مكين ((ووُ

  )١٦٣/، ط٢٣٣ ص(  ...مَّ ُأْخرِْجَت من مقرَِّك إلى داٍر ث
ْقتُْم لهُ  ِ ُكْم الذي ُخل ِ   )١٧٣/، ط٢٤٨ ص(  وال منزل

تُْم إليهِ    )١٧٣/، ط٢٤٨ ص(  .وال الذي ُدِعيْ
تُْم إليها،   )١٧٣/، ط٢٤٨ ص(  إلى الدار التي ُدِعيْ
ُكْم، َل ِعْظتُْم بَِمْن كاَن قبـْ   )١٧٦/، ط٢٥٤ ص(  ووُ

تُْم إ   )١٧٦/، ط٢٥٤ ص(  لى األمر الواضح،وُدِعيْ
ِهْلتُْم ُخْضتُْم،   )١٨٠/، ط٢٥٨ ص(  إْن ُأمْ
تُْم  تُْم ُخرْ   )١٨٠/، ط٢٥٨ ص(  .وإْن ُحوِربـْ

تُْم إلى مُشاقَّةٍ نََكْصتُْم    )١٨٠/، ط٢٥٨ ص(  .وإْن ُأِجئْ
ُوا   )١٨٢/، ط٢٦٤ ص(  ُدعُوا للجهاِد فَأجاب

  )١٨٨/، ط٢٧٨ ص(  ُحِمُلوا إلى قبورهم غير راكبيَن،
  )١٨٨/، ط٢٧٨ ص(  وأُنِْزُلوا فيها غيرَ نازليَن،

تُْم إليها   )١٨٨/، ط٢٧٩ ص(  .وُدِعيْ
  )١٩٠/، ط٢٨٢ ص(  وُزْحزُِحوا عن الناِر،

ُِطوا   )١٩٣/، ط٣٠٤ ص(  !لقد ُخول
تُْم، بِرْ   )٢٠٢/، ط٣٢٠ ص(  ففيها اْختُ
ْقتُْم  ِ   )٢٠٢/، ط٣٢٠ ص(  .ولغيرها ُخل
قُِصوا دونَهُ    )٢١٩/، ط٣٣٧ ص(  .فوُ

وا من كلِّ أْوٍب،   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  ُجِمعُ
ٍب، ُلقُِّطوا من كل شوْ   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  وتـُ

تُْم  تُم فأَجبْ   )٢/، ر٣٦٤ ص(  .وُدِعيْ
ْستُْشِهُدوا في سبيل اهللا   )٢٨/، ر٣٨٦ ص(  أنَّ قومًا ُا

ْصُت في جسمي،   )٣١/، ر٣٩٣ ص(  كما نُقِ
، ْن عالِج التْجِربةِ يَْت مِ ِ ف   )٣١/، ر٣٩٣ ص(  وعُوْ

ليلَ  ْن كاَن قـَبْ ُت عُُمرَ مَ رْ   )٣١/، ر٣٩٣ ص(  ْم أكْن عُمِّ
ُت مع أولهم إلى آخِرهم، رْ   )٣١/، ر٣٩٤ ص(  قد عُمِّ

ْقَت بهِ جاهالً  أولُ  َك فإنَّ  ِ   )٣١/، ر٣٩٥ ص(  ...ما ُخل
َقْصِدَك فُكْن  ِ َْت ل   )٣١/، ر٣٩٨ ص(  ...وإذا أنَت ُهِدي

ْقَت لآلخرةِ ال للدنيا، ِ   )٣١/، ر٤٠٠ ص(  َأنََّك إنما ُخل
نَْت تحَت الثرى، ِ   )٤١/، ر٤١٤ ص(  وُدف

ُ الطيباُت  ني أكل ْشغََل َ ْقُت لي ِ   )٤٥/، ر٤١٨ ص(  فما ُخل
يَْت بخطأٍ  ِ ل تُ   )٥٣/، ر٤٤٣ ص(  ...وإْن ابـْ

ْقنا، ِ   )٥٥/، ر٤٤٦ ص(  ولْسنا للدنيا ُخل
ِضْعناوإنما  لىفيها  وُ تَ بْ   )٥٥/، ر٤٤٦ ص(  بها لنُ

تِ  َقْمنا وُف تُْم،واليومَ أنَّا اْستـَ   )٦٤/، ر٤٥٤ ص(  نْ
  )٦٤/، ر٤٥٥ ص(  فُصِرعُوا مصارَعُهْم 

يَْت بتحيَّةٍ فَحيِّ بأحسَن منها ، ٤٧٩ ص(  إذا ُحيـِّ
  )٦٢/ح

نا بكلِّ جائحةٍ  يْ مِ   )١٢٢/، ح٤٩٠ ص(  ورُ
تُْم، َْصرْ تُْم إْن َأب ُصِّرْ   )١٥٧/، ح٤٩٩ ص(  قد ب

تُْم، َديـْ تُْم إْن اْهتَ   )١٥٧/، ح٤٩٩ ص(  وقد ُهِديـْ
ُْت،وال ُكذِّ    )١٨٥/، ح٥٠٢ ص(  ب

  )٢٣٣/، ح٥٠٩ ص(  وإْن ُدِعيَْت إليها فَأِجْب،
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ِهْلُت بعدهُ حتى    )٢٩٩/، ح٥٢٨ ص(  ....ُأمْ
   

 
 

ُن إلى هذهِ النظائرِ  رَ ُت ُأقـْ   )٣/، ط٤٩ ص(  حتى ِصرْ
، والذي بعثهُ بالحقِّ  ًة َل ْلبـَ ُلنَّ بـَ ْلبـَ بـَ   )١٦/، ط٥٧ ص(  لتُ

غَ و  ،لتـُ ًة َل بـَ رْ ُلنَّ َغ بـَ   )١٦/، ط٥٧ ص(  رْ
ْدِر، َط القِ   )١٦/، ط٥٧ ص(  ولتُساُطنَّ َسوْ

دالوَن منكم باجتماعهم على ُ   )٢٥/، ط٦٧ ص(  ...سي
غُْزونَ    )٢٧/، ط٧٠ ص(  وتـُغَْزوَن وال تـَ

ِكيدونَ    )٣٤/، ط٧٨ ص(  تُكادوَن وال َت
  )٤٧/، ط٨٦ ص(  يا كوفُة تَُمدَّيَن مدَّ األديم

  )٤٧/، ط٨٦ ص(  وازِل تـُْعرَكيَن بالن
  )٤٧/، ط٨٦ ص(  وتـُرَْكبيَن بالزالزل

ْمَزجاِن  ُ   )٥٠/، ط٨٨ ص(  ومن هذا ضغٌث في
ُفونَ    )٨٣/، ط١١٤ ص(  !أْم أيَن تُْصرَ
ُكونَ  ى تـُْؤَف   )٨٧/، ط١١٩ ص(  !وأّن

َزنُوا، ْن قبِل أْن تـُوْ   )٩٠/، ط١٢٣ ص(  مِ
وا، ُ ِل أْن تُحاَسب بْ ْن قـَ   )٩٠/، ط١٢٣ ص(  مِ

قْ  َن مُ نَْكرْ ُ   )٩٣/، ط١٣٧ ص(  بِالٍت،يـ
ْدبِراٍت، ْفَن مُ ْعرَ ُ   )٩٣/، ط١٣٧ ص(  ويـ

ْن قبل أن تُْشغَُلوا بأنفسكم عن   )١٠٥/، ط١٥٢ ص(  ومِ
َن و  وْ ْؤتـَ ْن أيَن تـُ   )١٠٨/، ط١٥٧ ص(  مِ

ُكوَن؟   )١٠٨/، ط١٥٧ ص(  وأنَّى تـُْؤَف
هينٍ  ُْخَلقوا من ماءٍ مَ   )١٠٩/، ط١٥٩ ص(  ولْم ي
َضعاِن  َِخُف ميزاٌن تـُوْ   )١١٤/، ط١٦٩ ص(  فيهِ  ال ي

عاِن عنه َف ُ ميزاٌن تـُرْ ُقل ثـْ   )١١٤/، ط١٦٩ ص(  وال يـَ

، وَن باألحياءِ َشَّرُ ب ُ   )١٢١/، ط١٧٧ ص(  ال يـ
ــــــــــــــَزْوَن عــــــــــــــن المــــــــــــــوتى عَ ُ ، ١٧٩-١٧٨ ص(.      وال يـ

  )١٢١/ط
ا بالمناسر  وْ مَ رْ ُ   )١٢٤/، ط١٨١ ص(  وحتى يـ

َجُموا بالكتائِب  رْ ُ   )١٢٤/، ط١٨١ ص(  ويـ
ُقوا، وإْن َصَمتُوا لم ُْسبـَ   )١٥٤/، ط٢١٥ ص(  ي

َقُلوَن عنها نـْ ُ   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  .وال يـ
نُوا بأعالقها، ْفتـَ   )١٩١/، ط٢٨٤ ص(  وال تـُ
َجُدوَن، وْ ُ   )٢٢١/، ط٣٣٩ ص(  وِضمارًا ال يـ

ْوَن، تََظرُ نْ ُ يَّبًا ال يـ   )٢٢١/، ط٣٣٩ ص(  ُغ
ْغٍم  قوا بوَ َ ُْسب   )١٨/، ر٣٧٦ ص(  وإنَّهْم لم ي

هم أهالً ألْن  ُْدنَوافلْم َأرَ   )١٩/، ر٣٧٦ ص(  ي
ْقَصوا ُ   )١٩/، ر٣٧٦ ص(  وال أْن يـ

ُْجَفوا   )١٩/، ر٣٧٦ ص(  وي
وا   )٤٧/، ر٤٢٢ ص(  .لْم تُناَظرُ

َمنوَن عليهِ من خواصِّ  ْؤَت ُ   )٥٣/، ر٤٣٢ ص(  ....ويـ
ــــــــهِ  وَن بجهالت ْعــــــــَذرُ ــــــــْن ال تـُ ، ٤٩٩ ص(علــــــــيكم بطاعــــــــة مَ

  )١٥٦/ح
ُفوا، ْعرَ ُ َفرَّقوا لْم يـ   )١٩٩/، ح٥٠٤ ص(  وإذا تـَ

  )٢٦٤/، ح٥٢١ ص(  .تُْحَفُظوا في عقبُِكْم 
وَن عليهِ من الجهاِد  ُ ب   )٣٧٥/، ح٥٤٢ ص(  ...أوُل ما تـُغَْل

ُفوا، َكلَُّموا تـُْعرَ   )٣٩٢/، ح٥٤٥ ص(  َت

  
– 

 
ِزنَ    )٢/، ط٤٦ ص(  فإنهُ أرجح ما وُ

ُ ما ُخِزنَ    )٢/، ط٤٦ ص(  وأفضل
هِ  ِ ل إلى منتَقل   )٢/، ط٤٧ ص(  نُقِ

رَ فهربتُْم  قِ   )١٣/، ط٥٥ ص(  وعُ

ٌ لما قٌـرَِّظ بِهِ    )١٧/، ط٦٠ ص(  وال أْهل
  )١٧/، ط٦٠ ص(  من الكتاب إذ تُلِيَ حقَّ تالوته،

  )١٧/، ط٦٠ ص(  من الكتاب إذا ُحرَِّف عن مواضعه
تَْت  يْ وَن بدعًة قد ُأمِ ُ   )٢٢/، ط٦٣ ص(  .ويحي
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ْن دعا   )٢٢/، ط٦٣ ص(  !مَ ُأجيَب وإلى ! مَ
  )٢٣/، ط٦٤ ص(  بما ُقِسمَ لها من زيادة أو نقصان

ْت  رَ َخشع لها إذا ذُكِ   )٢٣/، ط٦٤ ص(  في
  )٢٧/، ط٦٩ ص(  وُديَِّث بالصغاِر والقماءةِ 

  )٢٧/، ط٦٩ ص(  وُأِديَل الحقُّ منهُ بتضييع الجهاد
  )٣٤/، ط٧٨ ص(   ....فكلما ُجِمعَْت من جانب

  )٦٠/، ط٩٤ ص(  ٌن ُقِطَع،كلما نََجمَ منهم قر 
  )٦٩/، ط٩٩ ص(  ....كلما ِحيَْصْت من جانب

يَ بكم  مِ ْن رُ   )٦٩/، ط٩٩ ص(  ومَ
يَ بأفوق ناصل مِ   )٦٩/، ط٩٩ ص(  فقد رُ
  )٧٦/، ط١٠٣ ص(  وُدِعيَ إلى رشاٍد فَدنى
تَِن  غنى فيها ُف ْن استَ   )٨٢/، ط١٠٦ ص(  مَ

رَ  بـَ رَ فاْعتَ بـِّ   )٨٣/، ط١٠٩ ص(  وعُ
رَ فَحَذرَ    )٨٣/، ط١٠٩ ص(  وُحذِّ
  )٨٣/، ط١٠٩ ص(  وُزِجرَ فاْزَدَجرَ 

وِدرَ في محلة األموات رهيناً    )٨٣/، ط١١١ ص(  وقْد ُغ
لِساً  بْ مَّ ُأْدرَِج في أكفانه مُ   )٨٣/، ط١١٣ ص(  ُث

  )٨٣/، ط١١٣ ص(  وُجِذَب منقادًا َسلِساً 
يَ على األعواِد رجيَع وصٍب  مَّ أُْلقِ   )٨٣/، ط١١٣ ص(  ُث

َد في ُحْفرَ  هِ نجيًا لبهتةِ السؤاِل،ُأْقعِ ِ   )٨٣/، ط١١٣ ص(  ت
َجعَْت إْذ ُجبَِهْت،   )٩١/، ط١٢٦ ص(  فرَ

ْن ناضِر  ةِ ما ُسِمَطْت بِهِ مِ َ   )٩١/، ط١٣٣ ص(  ...وِحْلي
ْن جانٍب    )٩٧/، ط١٤٢ ص(  ...ُكلَّما ُجِمعَْت مِ

  )١٠٣/، ط١٤٩ ص(  إْن ُدِعيَ إلى حرث الدنيا َعِمَل،
  )١٠٣/، ط١٤٩ ص(  َكِسَل،  وإْن ُدِعيَ إلى حرث اآلخرةِ 

وَِّقْت من الكدر ٍن قد رُ   )١٠٥/، ط١٥٢ ص(  من َصْفِو عيْ
،   )١٠٩/، ط١٦٢ ص(  وباٍب قْد ُأْطبَِق على أهلهِ

ــــــــهوات ــــــــْت بالشَّ ، ١٦٤ ص(فإنهــــــــا حلــــــــوٌة خضــــــــرٌة، ُحفَّ
  )١١١/ط

لَّةِ صبرِكم عّما ُزِوَي منها عنكم ِ   )١١٣/، ط١٦٨ ص(  وق
ـــــــرُ ممـــــــا ، ١٧١-١٧٠ ص(    ...ومـــــــا ُأِحـــــــلَّ لُكـــــــم أكث

  )١١٤/ط
رُ مما ُحرِّمَ عليكم   )١١٤/، ط١٧١ ص(  .أكثـَ

  )١١٤/، ط١٧١ ص(  ..حتى كأنَّ الذي ُضِمَن لكم قد
  )١١٤/، ط١٧١ ص(قد ُفِرَض عليكم...حتى كأنَّ الذي 

  )١١٤/، ط١٧١ ص(  ..وكأنَّ الذي قد ُفِرَض عليكم قد
ِضَع عنكْم    )١١٤/، ط١٧١ ص(  .قد وُ
  )١٢٢/، ط١٧٩ ص(  ،إْن ُأِجيَْب َأَضلَّ 

  )١٢٢/، ط١٧٩ ص(  .وإْن تُِرَك ذلَّ 
  )١٢٣/، ط١٨٠ ص(  بفضل نجدته التي ُفضَِّل بها عليهِ 

َقْت لكم مجازاً  ِ   )١٣٢/، ط١٩٠ ص(  بل ُخل
َْت ِهللا، ِهب   )١٤٤/، ط٢٠١ ص(  أيَن الُقُلوُب التي وُ

َدْت على طاعةِ اِهللا  ِ ق   )١٤٤/، ط٢٠١ ص(  !وعُوْ
 ِ من الكتاِب إذا تُل   )١٤٧/، ط٢٠٤ ص(  يَ َحقَّ تالوتِهِ أبورَ

، هِ َفَق منهُ إذا ُحرَِّف عن مواِضعِ   )١٤٧/، ط٢٠٤ ص(  أنـْ
فَِّق،إنَّهُ  نَْصَح اهللاَ وُ ْن استـَ   )١٤٧/، ط٢٠٥ ص(  مَ

،   )١٤٧/، ط٢٠٥ ص(  ُهِدَي للتي هي أقومُ
َْت لتناَل من غيري ما أتْت    )١٥٦/، ط٢١٨ ص(  ولو ُدِعي

َن الُمْس  ِن اْستُْشِهَد مِ ميَن،مَ ِ   )١٥٦/، ط٢٢٠ ص(  ل
َق لآلِخرةِ  ِ ْن ُخل   )١٥٧/، ط٢٢٢ ص(  !مَ

  )١٦٠/، ط٢٢٦ ص(  وُفِطمَ َعْن رََضاعها،
  )١٦٠/، ط٢٢٦ ص(  وُزِوَي عن َزخارفها

، ٢٣٥-٢٣٤ ص(إمــــــــــامٌ عــــــــــادٌل ُهــــــــــِدَي وَهــــــــــَدى،....
  )١٦٤/ط

، ِمَس فيهِ هُ غيرُ لوِن ما ُغ ُ َُشوب   )١٦٥/، ط٢٣٦ ص(  ال ي
ٍغ قد طُ  ، ٢٣٦ ص(  ...وَِّق بخالِف مافي لوِن ِصبْ

  )١٦٥/ط
  )١٦٥/، ط٢٣٦ ص(  .بخالِف ما ُصبَِغ بِهِ 

هِ  ِ   )١٦٥/، ط٢٣٧ ص(  وما أُنْبَِت عليها من عجيب دارت
ْن زهرةِ : قـُْلَت    )١٦٥/، ط٢٣٧ ص(  ....جنىً ُجنِيَ مِ

  )١٦٥/، ط٢٣٧ ص(  قد نُطَِّقْت بالُلجيِن ....كفصوٍص 
ــــــدنيا  ــــــى ال ــــــدائع مــــــا ُأْخــــــِرَج إل ــــــْن عــــــن ب ، ٢٣٩ ص(...مِ

  )١٦٥/ط
  )١٦٨/، ط٢٤٣ ص(  إذا ُحرِّكَ  -من هذا األمِر 

ُِهَت    )١٧٢/، ط٢٤٦ ص(  كأنَّهُ ب
ْعتَِب،   )١٧٣/، ط٢٤٨ ص(  فإْن َشغََب شاغٌب اْستـُ

تَِل،   )١٧٣/، ط٢٤٨ ص(  فإْن َأبى قـُوْ
  )١٧٣/، ط٢٤٨ ص(  على ما ُزِوَي عنهُ منها،

ْن َشَفَع لهُ القرآُن    )١٧٦/، ط٢٥٢ ص(  ،ُشفَِّع فيهِ ... مَ
ـــــــهِ القـــــــرآُن  َحـــــــَل ب ـــــــْن مَ ،...ومَ ـــــــهِ َق علي ، ٢٥٢ ص(ُصـــــــدِّ
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  )١٧٦/ط
ُِحلُّ لكم شيئًا مّما ُحرِّمَ عليكم   )١٧٦/، ط٢٥٤ ص(  ال ي

ها، ِ   )١٨٥/، ط٢٧٠ ص(  وُصبَّْت على رزق
  )١٩٣/، ط٣٠٣ ص(  .كالتي نـُزَِّلْت في الرخاء

، َن الغفلةِ رَ مِ   )١٩٣/، ط٣٠٥ ص(  حِذرًا لّما ُحذِّ
ــــــذاكرين ــــــَب فــــــي ال ْن كــــــاَن فــــــي الغــــــافليَن ُكتِ ، ٣٠٥ ص(ِإ

  )١٩٣/ط
  )١٩٩/، ط٣١٧ ص(  ...إنَّها عُِرَضْت على السماوات

مَ على الطريِق، يْ ِ   )٢١٤/، ط٣٣١ ص(  فقد ُأق
  )٢١٦/، ط٣٣٤ ص(  لعظيِم حقٍّ عُطَِّل،

َل    )٢١٦/، ط٣٣٤ ص(  !وال لعظيِم باطٍل ُفعِ
يل لي، ِ   )٢١٦/، ط٣٣٥ ص(  في حقٍّ ق

،فكل اءةٍ َ ب دَّْت لهم إلى مَ ، ٣٣٩ ص(  تا الغايتيِن مُ
  )٢٢١/ط

  )٢٢٤/، ط٣٤٧ ص(  كأنما عُِجنَْت بريق حيَّةٍ أو قيئها،
يٍِّت قْد ُأْزِعَج للرحيلِ  ْن مَ   )٣/ر، ٣٦٥ ص(  مِ

َلْت،   )٩/، ر٣٦٩ ص(  ولكنَّ آجالُُهْم عُجِّ
َلْت  هُ ُأجِّ   )٩/، ر٣٦٩ ص(  .ومنيِّتَ

،   )٢٤/، ر٣٧٩ ص(  وُهِدَي لهُ
  )٢٧/، ر٣٨٣ ص(  َسَكنوا الدنيا بأفضِل ما ُسِكنَْت،

َلْت،   )٢٧/، ر٣٨٣ ص(  وأَكُلوها بَأْفَضِل ما ُأكِ
َل بواحدهم،   )٢٨/، ر٣٨٦ ص(  بواحدنا ما ُفعِ

نا قْد ُسِمَع،   )٢٨/، ر٣٨٧ ص(  فاسالمُ
أتَُك عن َ ب   )٣١/، ر٣٩٦ ص(وما ُأِعدَّ ألهلها فيها...وأنـْ

  )٣١/، ر٣٩٩ ص(  ،أو ُصِرَف عنَك لما هو خيرٌ لَك 
رَ لَك    )٣١/، ر٤٠٢ ص(  .سوَف يأتيَك ما ُقدِّ
تَِحْت، تُ   )٣٥/، ر٤٠٨ ص(  فإنَّ مصرَ فد افـْ

، ٤٠٨ ص(  قد اْستُْشِهَد،....ومحمُد بُن أبي بكرٍ 
  )٣٥/ر

وا هللا حيَن عُِصيَ في أرضهِ  ُ ِضب   )٣٨/، ر٤١٠ ص(  َغ
، ِهَب بحقِّهِ   )٣٨/، ر٤١١ ص(  وُذ

 ِ رَّ عن حبائل ِن اْزوَ فَِّق،ومَ   )٤٥/، ر٤١٩ ص(  ِك وُ
  )٤٧/ر، ٤٢١ ص(وال تأسفا على شيءٍ منها ُزِوَي عنكما

  )٤٧/، ر٤٢٢ ص(  ....فإنَّهُ إْن تُِرَك لم 
ٌل ُخصَّ بِهِ    )٥٠/ر، ٤٢٤ ص(  وال َطوْ

َد عليَك، قِ   )٥٣/، ر٤٣٧ ص(  من إطالِق ما عُ
َد حّدًا في اإلسالِم،...الذي قد ِ ، ٤٥٢ ص(  وُجل

  )٦٢/ر
تَِحْت،وإلى أمصارك تُ   )٦٢/، ر٤٥٢ ص(  م قد افـْ

َِما قد اْختُِزَن ُدْونََك    )٦٥/ر، ٤٥٦ ص(  وابتزاِزَك ل
َْدْت عن أبوابها   )٦٧/، ر٤٥٧ ص(  ....فإنَّها أْن ِذي

، ْن ُفضِّْلَت عليهِ   )٦٩/، ر٤٦٠ ص(  إلى مَ
قِّيَ إليَّ عنَك    )٧١/، ر٤٦٢ ص(  فيما رُ

ْعَلمَ أْن    )٨٢/، ح٤٨٢ ص(  ...إذا ُسئَِل عمَّا ال يـَ
ُلهُ  َْت مقاتِ ب   )٨٥/، ح٤٨٢ ص(  .ُأِصيْ

َع فهو ِ ف   )٨٨/، ح٤٨٣ ص(  ...أما األماُن الذي رُ
قَِف على اللساِن،   )٩٢/، ح٤٨٣ ص( َأْوَضُع العلِم ما وُ
ِرنَا ُكتَِب  يْ يَها َعَلى َغ ِ َت ف   )١٢٢/، ح٤٩٠ ص(  َكَأنَّ اْلَموْ
ِيَ بالهمِّ، ل تُ ْن َقصَّرَ في العمِل ابـْ   )١٢٧/، ح٤٩١ ص(  مَ

  )١٣٠/، ح٤٩٢ ص(  أما الدورُ فقد ُسِكنَْت،
  )١٣٠/، ح٤٩٢ ص(  وأما األزواُج فقد نُِكَحْت،
  )١٣٠/، ح٤٩٢ ص(  وأما األمواُل فقد ُقِسَمْت،

 ....، فِيَ   )١٥٠/، ح٤٩٨ ص(  بنفِسهِ إذا عُوْ
، لِيَ تُ ْقنَُط إذا ابـْ   )١٥٠/، ح٤٩٨ ص(  ويـَ

تَِن، ، وُف َِطرَ غْنى ب   )١٥٠/، ح٤٩٨ ص(  إْن اْستـَ
  )١٩٣/، ح٥٠٣ ص(  .فإنَّ القلَب إذا ُأْكِرهَ َعِميَ 

  )٢٧٠/، ح٥٢٣ ص(  ...إنَّ هذا القرآَن أُنِْزَل على النبيِّ 
ــــــْل  َْجعَ يَ لــــــهُ ...لـــــْم ي ، ٥٢٤-٥٢٣ ص(أكثــــــرَ ممـــــا ُســــــمِّ

  )٢٧٣/ح
ـــــذكرو  ـــــهُ فـــــي ال يَ ل ـــــا ُســـــمِّ ـــــَغ م ُل بـْ ـــــيَن أْن يـَ ، ٥٢٤ ص(...ب

  )٢٧٣/ح
َِب على الكالِم  ل   )٢٨٩/، ح٥٢٦ ص(  ...وكاَن إذا ُغ

، ْن َسلَّ سيَف البغِْي ُقتَِل بهِ   )٣٤٩/، ح٥٣٦ ص(  ومَ
ْن َدَخَل مداِخَل السوء اتُِّهمَ    )٣٤٩/، ح٥٣٦ ص(  .ومَ

  )٣٧٠/، ح٥٤٠ ص(  ....وال تُِرَك ُسدى 
، هُ بلسانِهِ فقد ُأِجرَ ْن أنَْكرَ   )٣٧٣/، ح٥٤١ ص(  ومِ

َِب  نَْكرًا ُقل نِْكرْ مُ ُ ْن لْم يـ   )٣٧٥/، ح٥٤٢ ص(  ...ومَ
رَ لَك    )٣٧٨/، ح٥٤٣ ص(  .ما قْد ُقدِّ

َقْت لغيرها، ِ   )٤٦٣/، ح٥٥٧ ص(  الدنيا ُخل
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ُف  ْعرَ ُ   )٨/، ط٥٤ ص(  بأمٍر يـ
  )٢٢/، ط٦٤ ص(  وما ُأَهدَُّد بالحرِب 

َهُب بالضرِب    )٢٢/، ط٦٤ ص(  !وال ُأرْ
مى رْ ُ   )٢٧/، ط٧٠ ص(  حين صرتم غرضًا يـ

ُطاعُ ال رأي ولكْن    )٢٧/، ط٧١ ص(  لمن ال ي
 ُ ُع .... إنَّما بْدء َ تَّب   )٥٠/، ط٨٨ ص(  أهواءٌ تـُ

تََدعُ  بْ   )٥٠/، ط٨٨ ص(  وأحكامٌ تـُ
ها ِ ْن صالِح عمل زاُد مِ   )٨٣/، ط١١١ ص(  ال تُْستَ
ها ِ ْعتَُب من سيِِّئ َزَلل   )٨٣/، ط١١١ ص(  وال تُْستـَ

، ْؤَخَذ بَكَظِمهِ ُ   )٨٦/، ط١١٦ ص(  قبَل أْن يـ
ْن  ْن على نفِسهِ حتى  أنَّهُ مَ عَ ُ   )٩٠/، ط١٢٣ ص(  ...لْم يـ

رُ مأمول،   )٩١/، ط١٣٥ ص(  إْن تـَُؤمَّْل فَخيـْ
َج فخيرُ مرجوٍّ    )٩١/، ط١٣٥ ص(  .وإْن تـُرْ

ْن أهلها قتالً، ُ مِ ْقتَل ُ ْن يـ   )٩٣/، ط١٣٧ ص(  ومَ
ُرى   )٩٤/، ط١٣٨ ص(ليَس فيها منارُ ُهدًى، وال علٌم ي

ناُل، ُ   )٩٤/، ط١٣٩ ص(  وثمرٌ ال ي
بْكى، ُ   )٩٧/، ط١٤٥ ص(  فَميٌَّت يـ
ّزى،   )٩٩/، ط١٤٥ ص(  وآخرُ يعَ

ْن أعداِد نعمه ُْحصى مِ   )٩٩/، ط١٤٥ ص(  وما ال ي
تََظرَ  نْ   )١٠٣/، ط١٤٨ ص(  .ما هو آٍت منها فيـُ

ْف، ْعرَ ُ   )١٠٣/، ط١٤٩ ص(  إْن َشِهَد لْم يـ
َقْد، ْفتـَ ُ   )١٠٣/، ط١٤٩ ص(  وإْن غاَب لْم يـ
مى عن حياضها،   )١٠٧/، ط١٥٥ ص(  تـُرْ
  )١٠٧/، ط١٥٥ ص(  !وتُذاُد َعْن مواِردها

ْقضى   )١٠٩/، ط١٦٢ ص(  .وال أجَل للقوم فيـُ
ُْسَلُب، ْلكها ي   )١١٣/، ط١٦٨ ص(  ومُ

َقُض نـَْقَض البناء، نـْ رُ داٍر تـُ   )١١٣/، ط١٦٨ ص(  فما َخيـْ
ُْدرَُك، ٌ ي   )١١٤/، ط١٧٠ ص(  فال أمل
كُ  رَ تـْ ُ ٌ يـ َؤمَّل   )١١٤/، ط١٧٠ ص(  .وال مُ

رَ  ُ   )١١٤/، ط١٧٠ ص(  دُّ،ال جاءٍ يـ
جى من رجعةِ الرزِق  رْ ُ   )١١٤/، ط١٧١ ص(  .ما يـ
ُع، َ تَّب ُ   )١٢٢/، ط١٧٩ ص(  إنِّي َلْلُمِحقُّ الذي يـ

  )١٢٥/، ط١٨٢ ص(  وال تـُْؤَخُذ بأكظامها
قام ْق لكم دارَ مُ   )١٣٢/، ط١٩٠ ص(  فإنَّ الدنيا لم تُْخَل

نَْكْب،   )١٣٤/، ط١٩٣ ص(  ...فتـُ
ِديُن تُداُن،   )١٥٣/، ط٢١٤ ص(  وكما َت

، قامَ ُ ْعوَجُّ في   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  ال يـَ
ْعتََب، ُْستـَ ِزيُغ في َ   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  وال ي

ُْحَجُب عنَك،   )١٦٠/، ط٢٢٥ ص(  حْمدًا ال ي
ْقَصرُ دونََك، ُ   )١٦٠/، ط٢٢٥ ص(  وال يـ

ْقِل تُرى من شفيِف    )١٦٠/، ط٢٢٧ ص(  ...خضرُة البـَ
ُْذَكرَ ِعنَْدهُ    )١٦٠/، ط٢٢٨ ص(  وأْن ي

َقصَّى، ال تـَ ُ   )١٦٣/، ط٢٣٢ ص(  شبٌح في
ُْحوى   )١٦٣/، ط٢٣٢ ص(  .وال محجوٌب في

َصَّرُ من عمى -واِهللا  -فإنََّك  ب   )١٦٤/، ط٢٣٤ ص(  ما تـُ
َصُف لَك منها وْ ُ   )١٦٥/، ط٢٣٩ ص(  نحوَ ما يـ

َكلٍُّف  ْن غيِر َت   )١٦٥/، ط٢٣٩ ص(  تُْجنى مِ
ا  ُْحصى ممَّ   )١٧١/، ط٢٤٥ ص(  ...ومما ال ي

ُرى   )١٧١/، ط٢٤٥ ص(  ،مّما  ي
ُرى،   )١٧١/، ط٢٤٥ ص(  وما ال ي

  )١٧٤/، ط٢٤٩ ص(  وما ُأَهدَُّد بالحرِب،
هَُّب بالضرِب،   )١٧٤/، ط٢٤٩ ص(  وال ُأرَ

ُراُد بها   )١٧٥/، ط٢٥٠ ص(  !ماذا ي
، غَْفرُ ُ   )١٧٦/، ط٢٥٥ ص(  فظلٌم ال يـ
ُك، رَ تـْ ُ   )١٧٦/، ط٢٥٥ ص(  وظلٌم ال يـ

ُْطَلُب    )١٧٦/، ط٢٥٥ ص(  .وظلٌم مغفور ال ي
غَْفرُ  ُ   )١٧٦/، ط٢٥٥ ص(  ....فأما الظلم الذي ال يـ

غَْفرُ  ُ   )١٧٦/، ط٢٥٥ ص(  ....وأما الظلم الذي يـ
ُك  رَ تـْ ُ   )١٧٦/، ط٢٥٥ ص(  ....وأما الظلم الذي ال يـ

ْن معكوس  ُف مِ ْعرَ ُ   )١٧٧/، ط٢٥٦ ص(  ...وأتيا بما ال يـ
، َصُف بالخفاءِ وْ ُ   )١٧٩/، ط٢٥٨ ص(  لطيٌف ال يـ

َصُف  وْ ُ   )١٧٩/، ط٢٥٨ ص(  بالجفاء، كبيرٌ ال يـ
، َصُف بالحاسَّةِ وْ ُ   )١٧٩/، ط٢٥٨ ص(  بصيرٌ ال يـ

َصُف بالرقَّةِ  وْ ُ   )١٧٩/، ط٢٥٨ ص(  .رحيٌم ال يـ
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َلْد سبحانه  وْ ُ   )١٨٢/، ط٢٦٠ ص(  لم يـ
ُْدرَُك بوهٍم،   )١٨٢/، ط٢٦٢ ص(  ال ي
َقدَّرُ بَفْهٍم، ُ   )١٨٢/، ط٢٦٢ ص(  وال يـ
ٍْن، َُحدُّ بأي   )١٨٢/، ط٢٦٢ ص(  وال ي

َصُف باألزواِج، وْ ُ   )١٨٢/، ط٢٦٢ ص(  وال يـ
ُق بعالٍج، ُْخَل   )١٨٢/، ط٢٦٢ ص(  وال ي

، ُْدرَُك بالحواسِّ   )١٨٢/، ط٢٦٢ ص(  وال ي
  )١٨٢/، ط٢٦٢ ص(  .وال يقاُس بالناسِ 

ََصِر،   )١٨٥/، ط٢٧٠ ص(  ال تكاُد تُناُل بلْحِظ الب
، ُ بحدٍّ ُْشَمل   )١٨٦/، ط٢٧٣ ص(  ال ي

، ُْحَسُب بعدٍّ   )١٨٦/، ط٢٧٣ ص(  وال ي
يكوَن محدوداً  َلْد َف وْ ُ   )١٨٦/، ط٢٧٣ ص(  ولْم يـ

َصُف بشيءٍ من األجزاءِ  وْ ُ   )١٨٦/، ط٢٧٤ ص(  وال يـ
ُْسَمُع،   )١٨٦/، ط٢٧٤ ص(  وال بنداءٍ ي

،   )١٩٢/، ط٢٩٢ ص(  ولو كان األنبياء أهل قوةٍ ال تُرامُ
،   )١٩٢/، ط٢٩٢ ص(  وعزَّةٍ ال تُضامُ

، قاُل لهُ ُ   )١٩٣/، ط٣٠٤ ص(  خاف مما ي
ــــــَن  ــــــْب مِ ُْكتَ ، ٣٠٥ ص(..وإْن كــــــاَن فــــــي الــــــذاكريَن لــــــم ي

  )١٩٣/ط
َُدنْ    )١٩٥/، ط٣٠٩ ص(  .وداَن ولْم ي

، ُ بالمكيدةِ غَْفل ْستـَ   )٢٠٠/، ط٣١٨ ص(  واِهللا ما ُا
غَْمُز بالشديدةِ  ْستـَ   )٢٠٠/، ط٣١٨ ص(  .وال ُا

قى، تَ نْ ُ   )٢١٤/، ط٣٣١ ص(  فكانوا كتفاضل البذر يـ
ْلقى ُ   )٢١٤/، ط٣٣١ ص(  ويـ

  )٢١٥/، ط٣٣٢ ص(  ضامَ في سلطانَك،أو أُ 
  )٢١٥/، ط٣٣٢ ص(  !أو ُأْضَطَهَد واألمرُ لَك 

تََن عْن دينَك، ْفتَ   )٢١٥/، ط٣٣٢ ص(  أو أْن نـُ
هُ ... َل   )٢١٦/، ط٣٣٤ ص(  ...بفوَق أْن يعاَن على ما حمَّ
عاَن عليهِ .. ُ يَن على ذلك أو ي عِ ُ   )٢١٦/، ط٣٣٤ ص(  .أن ي

قا ُ َقَل الحقَّ أْن ي ثـْ ْن استَ   )٢١٦/، ط٣٣٥ ص(  ...َل له مَ
، َض عليهِ ْعرَ ُ   )٢١٦/، ط٣٣٥ ص(  أو العدَل أْن يـ

، َق بصفةٍ غْرَ   )٢٢١/، ط٣٤١ ص(  هي أفظُع من أْن تُْستـَ
  )٢٢٤/، ط٣٤٦ ص(  أو ُأَجرَّ في األغالِل مصفَّداً 
لى بحمِد من أعطاني، تَ   )٢٢٥/، ط٣٤٨ ص(  وأُبـْ

تََن بذمِّ من منعني، تَ   )٢٢٥/، ط٣٤٨ ص(  وُأفـْ

ُع،وال َف رْ ُ ُ يـ   )٢٣٠/، ط٣٥١ ص(  عمل
ُْسَمُع، ُ ي   )٢٣٠/، ط٣٥١ ص(  والدعاء
ُْدعى،   )٢٣٧/، ط٣٥٦ ص(  والُمْدبِرُ ي

جى، رْ ُ ُ يـ   )٢٣٧/، ط٣٥٦ ص(  والُمسيء
َفقَّهَ  ُ   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  ممَّْن ينبغي أْن يـ

َؤدََّب، ُ   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  ويـ
لَّمَ  عَ ُ   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  ويـ

َُدرََّب،   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  وي
ْوَن إلى بالدكم تـُغْزى،أ   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  ال تـَرَ

مى؟   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  وإلى َصَفاتُِكْم تـُرْ
هُ من بعِدهِ  ُ يـَّرُ بها وعقب عَ   )١٤/، ر٣٧٣ ص(  .فيـُ

، فتُْمَسُك عل ولِدها ٌ   )٢٤/، ر٣٨٠ ص(  أو هي حامل
ُكم ْن َخْلفِ   )٢٧/، ر٣٨٤ ص(  .والدنيا تُْطوى مِ

ُع،   )٢٨/ر ،٣٨٧ ص(  وجاهليتنا ال تُْدَف
  )٢٨/، ر٣٨٧ ص(  ....إني كنُت ُأقاُد كما 

  )٢٨/، ر٣٨٨ ص(فلَك أْن تُجاَب عن هذه لرحمَك منهُ 
، ْعَذرُ بجهالتهِ   )٣٠/، ر٣٩٠ ص(  إلى معرفةِ ما ال تـُ

ُْدرَُك،   )٣١/، ر٣٩١ ص(  إلى المولوِد المَؤمِِّل ما ال ي
ْأيي كما    )٣١/، ر٣٩٣ ص(  ...أو أْن أُنـَْقَص في رَ

 ِ ْظل ،وال َت   )٣١/، ر٣٩٧ ص(  ْم كما ال تُِحُب أْن تُْظَلمَ
قاَل لَك  ُ ُقْل ما ال تُِحُب أن ي   )٣١/، ر٣٩٧ ص(  .وال تـَ

، ناُل إال بشرٍّ ُ   )٣١/، ر٤٠١ ص(  وما خيرُ خيٍر ال ي
ناُل إال بعُْسٍر؟ ُ ُسٍر ال ي   )٣١/، ر٤٠١ ص(  !وي

  )٣١/، ر٤٠٤ ص(  وال كلُّ فرصةٍ تُصاُب،
ْلقى إليهِ  ُ تَِظرُ ما يـ نْ   )٣٨/، ر٤١١ ص(  ...من فْضِل  ويـَ
ُراُد بها، ْلُهو عما ي   )٤٥/، ر٤١٨ ص(  وتـَ

َك ُسدى، رَ   )٤٥/، ر٤١٨ ص(  أْو أُتـْ
،   )٤٥/، ر٤١٨ ص(  أو ُأْهَمَل عابثًا

َُكْن  ُخاُف لكانَ ....ولو لْم ي ، ٤٢٥ ص(  عقاٌب ي
  )٥١/ر

رُ فُأطاعُ : وال تقوَلنَّ  َؤمَّرٌ آمُ   )٥٣/ر، ٤٢٨ ص(  إنِّي مُ
َفرُ مع رضى وإنَّ ُسْخطَ  غْتـَ ُ ، ٤٢٩ ص(  الخاصَّةِ يـ

  )٥٣/ر
ُْدرَُك إال بالعمارة،   )٥٣/، ر٤٣٦ ص(  ألنَّ ذلَك ال ي

ــَك فإنَّــَك  ــهَ إلحكامِ ِ ْعــَذرُ بتضــييعَك التاف ، ٤٣٩ ص(... ال تـُ
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  )٥٣/ر
  )٥٣/، ر٤٤٤ ص(  ....ا تـُْعنى بِهِ مما ّم ع

ِضْعنا فيها  لىوإنَّما وَ تَ بْ   )٥٥/، ر٤٤٦ ص(  بها، لنُ
عالَ  ُْدرَُك اليومَ بإطفاءَت   ) ٥٨/، ر٤٤٨ ص(وا نُداِو ما ال ي

  )٦٢/، ر٤٥٢ ص(  وإلى ممالِكُكْم تـُْزوى،
  )٦٢/، ر٤٥٢ ص(  وإلى بالدكم تـُغْزى،

ْن حيُث أنَْت، نَّ مِ َ ي ْؤتـَ   )٦٣/، ر٤٥٣ ص(  لتـُ
ُك حتى  رَ تـْ   )٦٣/، ر٤٥٣ ص(  ...وال تـُ

ْعدتَِك، ِ   )٦٣/، ر٤٥٣ ص(  وحتى تـُْعَجَل عْن ق
نَّ وأنَت نائٌم، فبالحريِّ  َ   )٦٣/، ر٤٥٣ ص(  لتُْكَفي

  )٦٧/، ر٤٥٧ ص(  .لْم تُْحَمْد فيما بعُد على قضائها
هُ لعامَّةِ .... واْحَذرْ كلَّ  ُْكرَ   )٦٩/، ر٤٥٩ ص(  ....وي

ْعَذرُ بهِ    )٦٩/، ر٤٦٠ ص(  .أو في أمٍر تـُ
، َك في أمانةٍ ُْشرَ   )٧١/، ر٤٦٢ ص(  أو ي

، َن على جبايةٍ ْؤمَ ُ   )٧١/ر، ٤٦٢ ص(  أو يـ
رَْكَب،   )١/، ح٤٦٩ ص(  ال َظْهرٌ فيـُ

ُْحَلَب    )١/، ح٤٦٩ ص(  .وال ضرعٌ في
ُب  عاَت ُ   )١٤/، ح٤٧١ ص(  .ما كلُّ مفتوٍن ي

ْعَص مغلوباً  ُ   )٧٨/، ح٤٨١ ص(  ولْم يـ
، هًا ْكرَ َُطْع مُ   )٧٨/، ح٤٨١ ص(  ولْم ي

؟ ُ َقبَّل تـَ ُ لُّ ما يـ قِ َ   )٩٥/، ح٤٨٤ ص(  وكيَف ي
ْن  ْؤتى من ...يكوُن حاُل مَ ُ هِ ويـ   )١١٥/، ح٤٨٩ ص(  مأمنِ

، نَْسْب إلى البِْدعةِ ُ   )١٢٣/، ح٤٩٠ ص(  ولْم يـ
ُحاَسُب في اآلخرةِ حساَب    )١٢٦/، ح٤٩١ ص(  ...وي

تَِك، َ   )١٣١/، ح٤٩٣ ص(  ولْم تُْسعَْف فيهِ بِِطْلب
ْعصي، ُطاعُ ويـَ   )١٥٠/، ح٤٩٩ ص(  فهو ي

  )٢٠٠/، ح٥٠٥ ص(  ...المرحبًا بوجوهٍ ال تُرى إال عنَد 
  )٢٥٣/، ح٥١٢ ص(  ْل،لْم يعاَج 

،: كراكِب األسِد  َُط بموقعهِ غْب ُ   )٢٦٣/، ح٥٢١ ص(  يـ
غَْلْب على الُسكوِت، ُ   )٢٨٩/، ح٥٢٦ ص(  لْم يـ
ْعصى  ُ َِجُب أْن ال يـ   )٢٩٠/، ح٥٢٧ ص(  ...لكاَن ي

، ْلقى بالفضاءِ   )٣٦٧/، ح٥٣٩ ص(  فيـُ
ْعصى إال فيها،أنَّهُ  ُ   )٣٨٥/، ح٥٤٤ ص(  ال يـ

ناُل ما عندهُ إال ب ُ   )٣٨٥/، ح٥٤٤ ص(  .تركهاوال ي
ْق لنفسها   )٤٦٣/، ح٥٥٧ ص(  .ولْم تُْخَل

  
  

 

 
 

ٍط وشماٍس،.... فُمنِيَ الناُس    )٣/، ط٤٩ص (  بَخبْ
هِ وأُْلِحَق آِخ  ِ   )١٠٩/، ط١٦١ص (  رُ الَخْلِق بَأوَّل

 
ْلَحُق التالي ُ   )٢/، ط٤٧ص (  وبهم يـ

 
 

بِّئُْت بهذا المقاِم    )١٦/، ط٥٧ ص(  ولقد نـُ
تُم بالظعنِ  رْ   )٢٨/، ط٧١ ص(  أال وإنَّكم قد ُأمِ

  )٢٨/، ط٧١ ص(  الزاِد وُدلِّْلتُم على 

ُطيُع إذا أمرُت  يٌْت بَمْن ال ي نِ   )٣٩/، ط٨١ ص(  مُ
تُْم بِْه  يْ   )٨٩/، ط١٢٢ ص(  وال ُأْصفِ

يُْت منكم بثالٍث واثنتيِن، نِ   )٩٧/، ط١٤٢ ص(  مُ
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تُْم بالنهِي بعَد التناهي رْ   )١٠٥/، ط١٥٢ ص(  فإنَّما ُأمِ
َن  تُْم بِهِ أوسُع مَ رْ   )١١٤/ط، ١٧٠ ص(  ....إنَّ الذي ُأمِ

تُْم عنهُ  َن الذي نُِهيْ   )١١٤/، ط١٧٠ ص(  .أوسُع مِ
تُم بالعمِل، رْ   )١١٤/، ط١٧١ ص(  وُأمِ

تا بمنافعكم رَ   )١٤٣/، ط١٩٩ ص(  ....ولكن ُأمِ
وا بمودتهِ  رُ   )١٥٠/، ط٢٠٩ ص(وَهَجروا السبَب الذي ُأمِ

ْلتُم على الزاد، ِ   )١٥٧/، ط٢٢١ ص(  قد ُدل
تُْم بالظعِن، رْ   )١٥٧/، ط٢٢١ ص(  وُأمِ

تُْم منها باالرتحاِل،   )١٨٣/، ط٢٦٧ ص(  وقد ُأْوِذنـْ

تُْم فيها بالزاد رْ   )١٨٣/، ط٢٦٧ ص(  وُأمِ
ـــــــهُ بصـــــــعقةٍ  تُ يْ ـــــــا شـــــــيطاُن الردهـــــــةِ فقـــــــد ُكفِ ، ٣٠٠ ص(وأمّ

  )١٩٢/ط
لوا  ــــــي َســــــَقرَ :((ِحــــــيَن ُســــــئِ َكُكْم ف ــــــا َســــــَل ، ٣١٦ ص( ))م

  )١٩٩/ط
وا بها رُ   )٢٢٢/، ط٣٤٣ ص(  ...كلِّ صغيرة أو كبيرةٍ ُأمِ

  )٢٢٢/، ط٣٤٣ ص(  أو نـُُهوا عنها 
،   )٥١/، ر٤٢٥ ص(  أنَّ ما ُكْلْفتُْم بهِ يسيرٌ
نا، رْ   )٥٥/، ر٤٤٦ ص(  وال بالسعي فيها ُأمِ

   
 

 
رِ  يْ وَن بالسَّ رُ ْؤمَ ُ وَن متى يـ َْدرُ   )١٥٧/، ط٢٢٢ص (  .ال ي

، وَن بهِ رُ ُضوا لما تـُْؤمَ   )١٧٣/، ط٢٤٨ص (  فامْ
ُفوا ع ِ ،وق هُ َهوَن عنْ نـْ   )١٧٣/، ط٢٤٨ص (  نَد ما تـُ

ًة تُقاُلونَ  رَ   )١٩٠/، ط٢٨٢ص (  .وال َعثـْ
  

– 

 
، رَ بالُمضيِّ على إرادتهِ   )٩١/، ط١٢٧ص (  إْذ ُأمِ
هُ من ريِط    )٩١/، ط١٣٣ص (  ....وتْزَدهي بما أُْلبَِستْ

ْت بِهِ  رَ ا ُأمِ   )١١٤/، ط١٦٩ص (  ،عمَّ

َْت عنهُ  راِع إلى ما نُِهي   )١١٤/، ط١٦٩ص (  .السِّ
، رَ بهِ   )٢٣١/، ط٣٥٣ص (  فُصِدَع بما ُأمِ

رَ بهِ  َق من ثمره حيُث ُأمِ فِ نْ ُ   )٢٤/، ر٣٧٩ص (  ...ويـ

 
ْلَحُق بأبيهِ يومَ    )٤٢/، ط٨٤ص ...(فإنَّ كلَّ مولوٍد سيـُ

ُطا   )١٧٤/، ط٢٤٩ص (  َلَب بدمه،إال خوفًا من أن ي
رُ بالكفِّ عنهن  ْؤمَ   )١٤/، ر٣٧٣ص (  إْن كنَّا لنـُ

رْ بذلَك، ْؤمَ ُ   )٤٦٨/، ح٥٥٧ص (  ولْم يـ
  

  

  
 

 
َِت الشبهةُ  ي   )٣٨/، ط٨١ص (  ...شبهةً  وإنما ُسمِّ
، هُ َل أعاله أسفَل   )٣٧٥/، ح٥٤٢ص (  فُجعِ

 
دُّ فيه المحسُن مسيئاً  عَ ُ   )٣٢/، ط٧٤ص (  يـ
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، َن رُْكبانًا ُْدَعوْ   )١١١/، ط١٦٦ص (  فال ي

، َن ِضيفانًا ُْدَعوْ   )١١١/، ط١٦٦ص (  فال ي

 
 

  )١٥٤/، ط٢١٥ص (  من غير أبوابها ُسمِّيَ سارقاً ... 
َلْت مع الزكاةِ قرباناً    )١٩٩/، ط٣١٧ص (  إنَّ الصالَة ُجعِ

 
، ُ له كفارًة ل   )١٩٩/، ط٣١٧ص (  فإنَّها تُْجعَ

  

  

 

 
َل كلُّ امرٍئ منكم مجهوَدهُ    )١٤٩/، ط٢٠٧ص (  ُحمِّ

 
ْن أحبه َ مَ ْعطى البقاء ُ   )٣٨/، ط٨١ص (  وال يـ

  
 

 
هُ  تُ   )٤/، ط٥١ ص(  ما شككُت في الحقِّ مذ ُأِريـْ

  )١٦/، ط٥٨ ص(  ُأْعطوا أزمَّتَها و 
  )٨٣/، ط١٠٩ ص(  المنَهجوُهُدوا سبيَل 

َلها في هذا الزمان   )٨٩/، ط١٢٢ ص(أال وقد ُأْعِطيتُْم مثـْ
تُْم بعده شيئًا َجِهُلوهُ،ووِهللا  ُصِّرْ   )٨٩/، ط١٢٢ ص(  ما ب

وهُ،   )٨٩/، ط١٢٢ ص(  وُحِرمُ
لِّْمُت تبليَغ الرساالت،اِهللا ت   )١٢٠/، ط١٧٦ ص(  لقد عُ

ْقــــــــــــــَدها، ِب األوالد فـَ ُلوا بُقـــــــــــــرْ ـــــــــــــدِّ ُ ، ٢٣١-٢٣٠ ص(فب
  )١٦١/ط

تُْم مؤونََة االعتساف، يْ   )١٦٦/، ط٢٤١ ص(  وُكفِ
وها، ْعُمرُ تُْم أن تـَ رْ   )١٨٨/، ط٢٧٩ ص(  التي ُأمِ

هُ  لِّيُْت غْسَل   )١٩٧/، ط٣١١ ص(  .....ولقد وُ

  )٢٢١/، ط٣٣٩ ص(  ...وا كأسًا ولكنَّهم ُسقُ 
  )٢٢٤/، ط٣٤٧ ص(....لو ُأْعِطيُْت األقاليمَ السبعةَ واِهللا 

يَْت مؤونَة الطلِب،   )٣١/، ر٣٩٣ ص(  فتكوَن قْد ُكفِ
يَْت خيرًا منهُ عاجالً أو آجالً،   )٣١/، ر٣٩٩ ص(  وُأْوتِ

، هُ تَ يْ   )٣١/، ر٣٩٩ ص(  فيه هالُك دينَِك لو ُأوتِ
رَ  لِّيَْت َأمْ   )٥٣/، ر٤٣٧ ص(  .هُ لَمْن وُ

ْن عيٍب ...ومهما كانَ  هُ ...مِ تَ   )٥٣/، ر٤٣٧ ص(  .أُْلِزمْ
، ِعيَْت حقَّهُ رْ   )٥٣/، ر٤٣٩ ص(  وكلٌّ َقْد اْستـُ

ْعَت أمرًا هو منَك  نِ   )٦٥/، ر٤٥٦ ص(  ...ومُ
ناهُ    )٢٢/، ح٤٧٢ ص(  ...فإْن ُأْعِطيْ

هُ  تُ ْذ ُأِريـْ   )١٨٤/، ح٥٠٢ ص(  .ما َشَكْكُت في الحقِّ مُ
زِ    )٣٥٤/، ح٥٣٧ ص(  .ْقَت بِرَّهُ ورُ
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  )٢٤/، ط٦٦ص (  إْن لم تُْمنَُحوه عاجالً 

ونَهُ ....  مُ   )١١٣/، ط١٦٨ص (  !الكثيرُ من اآلخرةِ تُْحرَ
 ً وَن منِّي جثًَّة خالء ُ ْعَقب   )١٤٩/، ط٢٠٧ص (  ...وَستـُ

ْعَد  ُقوَن كأَس الِحْكَمةِ بـَ غْبـَ ُ   )١٥٠/، ط٢٠٨ص (  ...ويـ
  
  

 
 

  )١١١/، ط١٦٦ص (  وأُنِْزُلوا األجداثَ 
، ِجَل العقوبَة   )٢٥٣/، ح٥١٢ص (  عُوْ

 
، نُوا األرحامَ َُضمَّ   )١٠٨/، ط١٥٩ص (  وَلْم ي

  
– 

 
  )٢٧/، ط٦٩ص (  وِسيمَ الخْسَف 
َع النََّصَف  نِ   )٢٧/، ط٦٩ص (  ومُ

ْفَع ما  ْن ُحِرمَ نـَ يَ مَ   )٧٨/، ر٤٦٦ص (  ....فإنَّ الشَّقِ
ْن ُأْعِطيَ أربعًا لْم    )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  ....مَ

َ لْم  ْن ُأْعِطيَ الدعاء   )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  ...مَ
ْن ُأْعِطيَ الت   )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  ...وبَة لْم ومَ

ْن ُأْعِطيَ االستغفارَ لْم    )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  ...ومَ
ْن ُأْعِطيَ الُشْكرَ لْم    )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  ...ومَ

 
 

هُ  ُ ب ُْســــــَل ـــــٍل ي يْ ِ ــــــا َقل ـــــْن عمَّ َْصـــــنَُع بالمــــــال مَ ، ٢٢٢ص (ومـــــا ي
  )١٥٧/ط

، هُ عَ   )٢١٧/، ط٣٣٦ص (  وفي الحقِّ أْن تُْمنـَ
َ فال تـُْؤتاهُ،   )٣١/، ر٣٩٩ص (  وربَّما سأْلَت الشيء

عاً  َ ب ْم أرْ ُْحرَ   )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  لْم ي
، مِ اإلجابَة ُْحرَ   )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  لْم ي

مِ القبوَل، ُْحرَ   )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  لْم ي
، مِ المغفرَة ُْحرَ   )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  لْم ي
، مِ الزيادَة ُْحرَ   )١٣٥/، ح٤٩٤ص (  لْم ي

ُْســـــــَأَل حـــــــاجتينِ فـــــــإنَّ اهللاَ أكـــــــرمُ  ـــــــْن أْن ي ، ٥٣٨ص ...(مِ
  )٣٦١/ح

 
  )٢١٤/، ط٣٣١ص (  .وُهِدَي نْهَج السبيل

، ِجَل العقوبَة   )٢٥٣/، ح٥١٢ص (  عُوْ
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تُْم، ْصرْ تُْم إْن أب ُصِّرْ   )٢٠/، ط٦٢ص (  ولقد ب
  )٢٠/، ط٦٢ص (  واْسِمْعتُْم إن َسِمْعتُْم،

لُِّموا فَفِهُموا،   )٨٣/، ط١١٤ص (  وعُ
نُِحوا جميالً    )٨٣/، ط١١٤ص (  ومُ
وا أليماً    )٨٣/، ط١١٤ص (  وُحِذرُ

ِعُدوا جسيماً    )٨٣/، ط١١٤ص (  ووُ

ِزُقوا،   )١١٣/، ط١٦٨ص (  بما رُ
تُم،            رْ تُم ما ذُكِّ   )١١٦/، ط١٧٤-١٧٣ص (نسيْ

تُْم، رْ تُْم ما ُحذِّ نْ   )١١٦/، ط١٧٤ص (  وَأمِ
لِّْمَت،   )٣١/، ر٣٩٥ص (  ثمَّ عُ

لُّوا للصالحيَن  ُهْم بما وُ بِرْ   )٥٣/، ر٤٣٧ص (  ولكْن اْختَ
َمْعتُْم    )١٥٧/، ح٤٩٩ص (  .واْسِمْعتُْم إْن اْستَ

 
ُوَعُدونَ    )١٠٩/، ط١٦٠ص (  .على ما كانوا ي

َُكلَُّفوا،   )٣١/، ر٣٩٥ص (  واإلمساك عما لْم ي
 

 
َل فاْضَطلَع،   )٧٢/، ط١٠١ص (  كما ُحمِّ

  )٨٣/، ط١١٠ص (  وُأِرَي فرَأى،
، ١٢٤ص (  ...وَد منه بما لموليَس بما ُسئَِل بأج

  )٩١/ط
ِر ربِّهِ إّال ليس على اإلماِم  ْن أمْ َل مِ ص (  .... ما ُحمِّ

  )١٠٥/، ط١٥٢
َظ، َُضيُِّع ما اْستُْحفِ   )١٩٣/، ط٣٠٦ص (  ال ي

، رَ نْسى ما ذُكِّ   )١٩٣/، ط٣٠٦ص (  وال يـَ

، لِّيَ   )٦١/، ر٤٥٠ص (  فإنَّ تضييع المرءِ ما وُ
، يَ   )٦١/، ر٤٥٠ص (  وتكلَُّفهُ ما ُكفِ

ــــْن  ْقــــلِ ...فـــإنَّ الشــــقي مَ ــــَن العَ ــــيَ مِ ْفــــَع مــــا ُأْوتِ ، ٤٦٦ص (نـَ
  )٧٨/ر

  )١٥٠/، ح٤٩٨ص (  ....إْن ُأْعِطيَ منها لم 
نَِع منها لم    )١٥٠/، ح٤٩٨ص (  ...وإْن مُ

، ْعَجُز عن ُشكِر ما ُأْوتِيَ   )١٥٠/، ح٤٩٨ص (  يـَ

 
 

، ُ َخل بْ َ ُْسأُل في   )٨٤/، ط١١٥ص (  وي
ُْسَألْ    )٩١/، ط١٢٤ص (  .بأجوَد منه بما لم ي

لَّمُ من َجْهٍل،   )١٦٤/، ط٢٣٤ص (  وال تـُعَ
  )٣١/، ر٣٩٢ص (  .والِخطاَب فيما لْم تَُكلَّْف 

ْعَجُب بنْفِسهِ إذا  ُ   )١٥٠/، ح٤٩٨ص (  ...يـ
ْعَط باليِد الطويلة ُ   )٢٣٢/، ح٥٠٩ص (  .يـ

ْعَط قاعداً  ُ ْن لْم يـ   )٣٩٦/، ح٥٤٦ص (  ...ومَ
 ُ ،لم يـ   )٣٩٦/، ح٥٤٦ص (  ْعَط قائمًا
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َع اليمَن  ُْسرًا قد اطََّل ئُْت ب   )٢٥/، ط٦٧ص (  أُنْبِ

 
 

  )١٠/، ط٥٤ ص(  َس عليَّ وال لُبِّ 
  )٢٧/، ط٦٩ ص(  وُضِرَب على قلبه باإلسهاِب 

  )٦٤/، ط٩٥ ص(  فقد ُجدَّ بكم
َح بهم   )٦٤/، ط٩٥ ص(  وكونوا قومًا ِصيْ

  )١٢٥/، ط١٨٢ ص(  فنحُن ..وإْن ُحِكمَ بسنةِ رسوِل اِهللا 
  )١٢٥/، ط١٨٢ ص(  فإذا ُحِكمَ بالصِّْدِق في كتاب اهللا

  )١٣٧/ط ،١٩٤ ص(  .وال لُبَِس عليَّ 
  )١٤٩/، ط٢٠٧ ص(  .وُخفَِّف عن الجهلةِ 

....،   )١٦٤/، ط٢٣٥ ص(  إمامٌ جائرٌ َضلَّ وُضلَّ بهِ
  )١٧٥/، ط٢٥٠ ص(  ....إذا ُأْحِسَن إليها 

ةِ  ِرَد برؤوسِهْم إلى الَفَجرَ ْ   )١٨٢/، ط٢٦٤ ص(  !وأُب
رَ  غِيَ عليه َصبـَ ُ   )١٩٣/، ط٣٠٦ ص(  ....وإْن ب

ِدَي فيكم بالرحيِل،ف   )٢٠٤/، ط٣٢١ ص(  قد نـُوْ
ــــــه رســــــول اهللا  ــــــهُ ....مــــــا جــــــاء ب ــــــرَِغ من ، ٣٢٢ ص(قــــــد ُف

  )٢٠٥/ط
، ٣٢٥ ص(علـــــى عهـــــِدهِ ...ُكـــــِذَب علـــــى رســــول اهللاولقــــْد  

  )٢١٠/ط
،   )٢١٠/، ط٣٢٧ ص(  وما ٌقِصَد بِهِ

  )٢١٦/، ط٣٣٣ ص(  وُطِمَع في بقاءِ الدولةِ 
ِمَل بالهوى،   )٢١٦/، ط٣٣٤ ص(  فعُ

  )٣٦/ر، ٤٠٩ ص(  بعدما ُأِخَذ منهُ بالُمَخنَّق
ٌع، إْن ُخلِّيَ عنهُ َعَقرَ  ُ   )٦٠/، ح٤٧٨ ص(  .اللساُن َسب

  )١٠٤/، ح٤٨٦ ص(  إال اْستُِجيَْب لهُ،ال يدعو فيها عبٌد 
  )١٨٥/، ح٥٠٢ ص(  .وال ُضلَّ بي

َل فيهِ    )٢٠٥/، ح٥٠٥ ص(  بما ُجعِ
ِرَك لَك في الموهوِب، وْ ُ   )٣٥٤/، ح٥٣٧ ص(  وبـ

سَِّع عليهِ في ذاِت يِدهِ  ْن وُ   )٣٥٨/، ح٥٣٧ ص(  ...مَ
ْن ُضيَِّق عليهِ في ذاِت يِدهِ    )٣٥٨/، ح٥٣٧ ص(  ...ومَ
، ٍر منها بالفاقةِ ْكثِ   )٣٦٧/، ح٥٣٩ ص(  ُحِكمَ على مُ

ِرَح لهُ بالبقاءِ    )٣٦٧/، ح٥٣٩ ص(  ...وإْن ُف
  )٣٦٧/، ح٥٣٩ ص(  !ُحِزَن لهُ بالفناءِ 

 
يرونَ    )٢٧/، ط٧٠ ص(  يغارُ عليكم وال تُغِ

ُماُل بكم،   )٣٤/، ط٧٨ ص(  وال أنتم بركن ي
َقرُ إليكم ْفتـَ ُ   )٣٤/، ط٧٨ ص(  .وال زوافر عزٍّ يـ

نامُ عنكم  ُ   )٣٤/، ط٧٨ ص(  ال ي
، ْؤَخُذ به للضعيف من القويِّ ُ   )٤٠/، ط٨٢ ص(  ويـ

ُْستراُح من فاجرٍ    )٤٠/، ط٨٢ ص(  .وي
ُْسَلمُ منها إال فيها   )٦٣/، ط٩٤ ص(  داٌر ال ي

نْجى ُ   )٦٣/، ط٩٤ ص(  بشيءٍ كان لها  وال يـ
ُْحَسَن إلى محسنهم   )٦٧/، ط٩٨ -٩٧ ص(        بأْن ي

ئِهم ِسيْ َز عن مُ تَجاوَ ُ   )٦٧/، ط٩٨ ص(  ويـ
ْهتَدى به ُ اكم وتعلم النجوم، إال ما يـ ّ   )٧٩/، ط١٠٥ ص(إي

تاهُ بكم ُ   )٨٧/، ط١١٩ ص(  !فأيَن ي

ُْدعى بكم   )١١٣/، ط١٦٨ ص(  .قبل أن ي
تاهُ بكم ُ   )١٢٥/، ط١٨٢ ص(  فأيَن ي

ُق بها، ْعَل ُ   )١٢٥/، ط١٨٣ ص(  ما أنتم بوثيقةٍ يـ
ْعتََصمُ إليها ُ   )١٢٥/، ط١٨٣ ص(  .وال زوافرَ عزٍّ يـ

ُْكَشُف لكم عن سرائري،   )١٤٩/، ط٢٠٨ ص(  وي
مى بالتفسير في مسامعهم، رْ ُ   )١٥٠/، ط٢٠٨ ص(  ويـ

َدُل على الصالحاِت، ُْستَ   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  فباإليمان ي
ُْس  َدُل على اإليماِن،وبالصالحات ي   )١٥٦/، ط٢١٩ ص(  تَ

َقصَّرُ بهِ عّما  ُ   )١٦٠/، ط٢٢٦ ص(  ....يـ
؟ ُْصنَُع بِهِ لعباِدهِ   )١٦٠/، ط٢٢٦ ص(  عّما ي
ُطاُف على نزَّالها    )١٦٥/، ط٢٣٩ ص(  باألعساِل ...وي
، ُْشَهَد عليهِ   )١٩٣/، ط٣٠٦ ص(  قبَل أْن ي
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َفُخ في الصوِر، نـْ ُ   )١٩٥/، ط٣١٠ ص(  ويـ
ْؤَخُذ م   )٢١٤/، ط٣٣١ ص(  نهُ فيـُ

َحُش لعظيِم حقٍّ  وْ ُْستـَ   )٢١٦/، ط٣٣٤ ص(  ....فال ي
، تََحفَُّظ بهِ عنَد أْهِل الباِدرةِ ُ   )٢١٦/، ط٣٣٥ ص(  بما يـ

، ّلى عليهِ وَ ُ   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  ويـ
، ْؤَخَذ على يديهِ ُ   )٢٣٨/، ط٣٥٧ ص(  ويـ

َِحقُّ تعلُُّمهُ  ْلٍم ال ي َفُع بِعِ تـَ نْ ُ   )٣١/، ر٣٩٣ ص(  .وال يـ
ُْحَسَن إليكوأْح    )٣١/، ر٣٩٧ ص(ِسْن كما تُِحُب أْن ي

، ُسارُ به وإْن كاَن واقفًا   )٣١/، ر٤٠١ ص(  فإنَّهُ ي
ُق بهِ عليِهنَّ  َث وْ ُ ْن ال يـ ْن إدخالك مَ   )٣١/، ر٤٠٥ ص(  مِ

، ْعتََذرُ منهُ ُ اَك وما يـ ّ   )٣٣/، ر٤٠٧ ص(  وإي
ُْستَجاُب لُكْم    )٤٧/، ر٤٢٢ ص(  .فال ي

ْعدى ب ُ   )٥١/، ر٤٢٥ ص(  ...ه على فرسًا أو سالحًا يـ
ُسارُ فيها فرسخاِن،   )٥٢/، ر٤٢٦ ص(  ِحيَن ي

ُْستََدلُّ على الصالحين بما  ، ٤٢٧ ص(  ...وإنما ي

  )٥٣/ر
ِْهْم في العمِد  ِْدي ْؤتى على َأي ُ   )٥٣/، ر٤٢٨ ص(  ....ويـ

ُ فيهِ بالهوى، ْعَمل ُ   )٥٣/، ر٤٣٥ ص(  يـ
تََصُف منَك للمظلومِ  نْ ُ   )٥٣/، ر٤٤٤ ص(  .ويـ

ْن نا ،ومَ نَْم عنهُ ُ   )٦٢/، ر٤٥٢ ص(  مَ لْم يـ
ُ بهِ في السرِّ  ْعَمل ُ   )٦٩/، ر٤٥٩ ص(  ...يـ

ُْستَحى منهُ في العالنيةِ    )٦٩/، ر٤٥٩ ص(  .وي
ُسارُ بهم ُ الدنيا كركٍب ي   )٦٤/، ح٤٧٩ ص(  ...أهل

  )١٤٧/، ح٤٩٦ ص(  معرفُة العلِم ديٌن يداُن بهِ 
ْن بعِدكَ  ْعَمَل فيه مَ ُ   )٢٥٤/ح ،٥١٢ ص(  .ما تـُْؤثِرُ أْن يـ

ْؤَخَذ بَِكَظِمهِ  ُ   )٣٦٧/، ح٥٣٩ ص(  كذلَك حتى يـ
ُ بهِ  ْعَمل ُ   )٣٧٣/، ح٥٤١ ص(  ....عدوانًا يـ

ُْدعى إليه نَْكرًا ي   )٣٧٣/، ح٥٤١ ص(  ومُ
قاُد بهِ إلى كلِّ سوء ُ   )٣٧٨/، ح٥٤٣ ص(  .وهوَ ِزمامٌ ي

ْن تُُكلَِّف لهُ    )٤٧٩/، ح٥٥٩ ص(  .شرُّ اإلخواِن مَ

 

 
رَ  ـــــــِرَف أْن ال مْشـــــــعَ ، ٢٧٣ص (....بتشـــــــعيرهِ المشـــــــاعرَ عُ

  )١٨٦/ط
ــــِرَف أْن ال ضــــدَّ لــــه ، ٢٧٣ص (وبمضــــادته بــــين األمــــور عُ

  )١٨٦/ط
ــــه ــــِرَف أْن ال قــــريَن ل ــــيَن األشــــياء عُ ، ٢٧٣ص (وبمقارنتــــهِ ب

  )١٨٦/ط

َل  يْ ِ ،: ق   )٢٨/، ر٣٨٦ص (  سيُد الشهداءِ
َل  يْ ِ   )٢٨/، ر٣٨٦ص (  ....))الطيارُ في الجنة : ((ق
، ٤٧٧ص :(َأنَّــــهُ قــــال....علــــى لســــاِن النبــــيِّ ...ُقِضــــيَ أنَّــــهُ 

  )٤٥/ح
َل َأْثرى  يْ ِ   )٣٦٧/، ح٥٣٩ص (  ...إْن ق

َل َأْكدى يْ ِ   )٣٦٧/، ح٥٣٩ص (  !ق

 
قاُل له ُ   )١٦٣/، ط٢٣٢ص (  ))متى؟ : (( ال ي

قالُ  الظاهرُ  ُ   )١٦٣/، ط٢٣٢ص (  ))ممَّ؟ : (( ال ي
قالُ  ُ ؟ : (( والباطُن ال ي   )١٦٣/، ط٢٣٢ص (  ))فيمَ

قالُ  ُ   )١٦٤/، ط٢٣٥ص (  : .....فإنَّهُ كاَن ي
ُ لكثرةِ مائِهأنَّهُ  َُخيَّل ، ٢٣٨ص (  ...أنَّ الخضرةَ ...ي
  )١٦٥/ط

قالُ  ُ ،: وال ي   )١٨٦/، ط٢٧٤ص (  لهُ حدٌّ وال نهايٌة
قالُ  ُ   )١٨٦/، ط٢٧٤ص (  بعد أن لم يكن،كاَن : ال ي

ْن  ْن ِسنِيِّ الدنيا أم مِ ُْدرى َأمِ   )١٩٢/، ط٢٨٧ص (  ...ال ي
قالَ  ُ   )٤٥/، ر٤١٨ص (  ...هذا أميرُ المْؤمنيَن،: بأْن ي

ْلقـــى فــيفــواِهللا  ُ ـــْزِعُج  ....مــا كــاَن يـ ، ٤٥١ص (أنَّ العــرَب تـُ
  )٦٢/ر

قالَ  ُ َْن فالٌن؟: حتى الي   )٦٣/، ر٤٥٣ص (  َأي
قاَل لَك واألولى أَ  ُ   )٦٤/، ر٤٥٥ص ... (َأنََّك رقيَت : ْن ي
قاُل لي ُ َت : في رْ   )١٩٤/، ح٥٠٤ص (  لو َصبـَ
قاُل لي ُ َت : في )١٩٤/، ح٥٠٤ص (  .لو َعَفوْ
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Abstract 
In the name of God: Most gracious, Most Merciful. 

 The book (Nahjul Balagha) (The main Rood to Eloquence) Which is a 
book is a hich Al-Shareef-ul Radhi collected choices of Imam Ali speeches, 
letters and wisdoms – most valuable and eloquent book which contained the 
essence of Arabic Language quotations and texts after the holy Quraan and 
the prophet Sunna. It is said to be under the level of God’s speech and above 
the speech of human beings. I have passed some studies which deals with 
“Passive Voice” in the Quraan expression so an a desire formed in my mind 
to study this subject in the book (Main Rood To Eloquence) beeause of its 
vast service to Language and to study it in its valuable standard (texts) and 
quotation. 

The Research contains an introduction and preface with three chapters 
and conclusion includes the results that have come up and three 
supplementaries. 
 In the introduction, I explained why I have chosen this subject and the 
programmer I’ve followed in my research and the most important references 
which I depended on and making clear the difficulties I have faced. 

 In the preface I’ve introduced a definition of the “Passive Voice” and 
the suitable passive verbs which can be predicated after omitting the (subject) 
and the couses that call for using passive voice and the most important 
purposes of omitting the subject as the grammarians say dividing then into 
verbal purposes and sense purpose. 

Chapter One: Containing two researches: the first research studies the 
passive verb on the basis of formation and the transformations a then I 
counted their forms in past and present tense mentionyin the phonetic changes 
that happen and how to transform then into Passive. The second research 
studies the passive participle which is considered a phenomenon of passive 
voice building in which I followed the same programming in the first research  
studying the regular and irregular forms. 

 Chapter Two: in this chapter the passive statement and sentence were 
studied and the relation of predications in it. I explained the forms in which 
the subject comes through dividing the sentences according to intransitive or 
transitive verbs which need one objects. Mentioning which word is most 
suitable to be used as a subject of the passive verb showing the view: of other 
grammarians pointing to the preferred of supported ones through my 
programming. The chapter also contains study of the sentences and statements 
regarding negative, certainty, preceding, following, omission. It shoos two 
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characteristics used by Imam Ali (peace be on him) or employed in particular 
employment or dealings. 

 Chapter Three: It contains the purposes of omitting the subject in [The 
main Rood to Eloquence] whether they were mentioned  by the grammarians 
or which is a characteristic feature of [ the main Rood to Eloquence]. I’ve 
mentioned them through dividing them into verbal and sense purposes 
depending in analysing their texts on the reliable and important Explanations 
of the (main Rood). 

 Chapter Four: consists of the results produced by the research; one of 
the most important of which is that passive texts in the (main Rood) are in 
harmoney and corresponding with to the most chaste and famous language 
decided  by the grammarians in their books. The (main Rood) also contains 
some special purposes some came according to the circamstances existing in 
the Islamic state at that time, and some one products of the distinguished 
psyche of Imam Ali (peace be on him). which way grown up in the hands of 
the prophet Mohammed who said “I am the most eloquent of the Arabs.” “I 
was given the skill and art of speech.” 

 The first supplementary is related to the subject of the first research of 
the (Chapter One) which is a inventory and dividing the passive verbs in the 
(Main Rood). The second supplementary is related to the second research of 
Chapter one which is also an inventory and dividing of the regular passive 
participles mentioned in the (Main Rood). The third supplementary is related 
to theme of the chapter two which is an inventory and dividing passive 
sentences and statements. 
 
 
 
 

       [ Firas Abdul-Kadhim Al-Hilli ] 
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  ملخص باللغة اإلنكليزية

ـدُّ نهـج البالغــة    عَ ُ ــَع فيـه الشـريف الرضــي مختـارات مـن خطــب وكتـب وحكــم  -يـ وهـو كتـاب جمَ
أرقى وأبلغ الكتب التي حوت جواهر نصوص اللغة العربية بعـد  - اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم

الخــالق وفـوق كــالم المخلــوقين، هــذا دوَن كــالم : القـرآن الكــريم والســنة النبويـة المشــرفة، فهــو كمــا قيـل
وقــد رأيــُت بعــض الدراســات التــي كانــت عــن المبنــي للمجهــول فــي التعبيــر القرآنــي فأخــذتني الرغبــة فــي 
دراسة هذا الموضوع في نهج البالغة لما تتم من خدمة كبيرة للغـة بدراسـتها مـن خـالل نصوصـها الراقيـة 

  .الفصيحة
الثة فصـول وخاتمـة تضـمنت النتـائج التـي أسـفر عنهـا وقد احتوى البحث على مقدمة وتمهيد وث

  .البحث وثالثة مالحق
أمـا المقدمــة فقـد تطرقــُت فيهــا إلـى أســباب اختيــار الموضـوع والمــنهج الــذي اتبعتـه فــي الدراســة   

  .وأهم المصادر التي تمَّ االعتماد عليها، موضحًا أهم الصعوبات التي واجهتني
ُسند إليه الفعـل بعـد حـذف وأما التمهيد فقد قدمُت فيه تعري   فًا بالمبني للمجهول وما يصلح أن ي

ُْحـَذُف  الفاعل، وما هي األسباب التـي تـدعو إلـى البنـاء للمجهـول وأيضـًا أهـم األغـراض التـي مـن أجلهـا ي
مًا إياها على أغراض لفظية وأخرى معنوية   .الفاعل كما ذكرها النحاة في كتبهم مقسِّ

األول ُدرس فيه الفعل المبني للمجهـول مـن حيـث الصـياغة ومـا  :واحتوى الفصل األول مبحثين  
ــنهج ســواء الماضــية منهــا أم  هِ الــواردة فــي ال ــع صــيغِ ُ جمي ــمَّ إحصــاء ــه، وأيضــًا ت ــر فــي بنائ يجــري مــن تغيي

واخـتص المبحـث الثـاني بدراسـة . المضارعة واإلشارُة إلى ما يكون فيها من ظواهر صوتية وصرفية مميـزة
ُِحــَث علـى نفـس مـنهج دراســة الفعـل فـي المبحــث اسـم المفعـول بعـدِّ  ه أحــَد مظـاهر البنـاء للمجهـول إذ ب

  .األول، علمًا أن المبحث تضمن دراسة الصيغ القياسية وغير القياسية
ودرس الفصــل الثــاني الجملــَة المبنيــة للمجهــول وعالقــاِت اإلســناد فيهــا، فبيَّنــُت األشــكال التــي   

ليها المسند إليه من خالل تقسيم الجمل بحسب لـزوم أفعالهـا أو تعـديها إلـى مفعـول بـه واحـد أو جاء ع
أكثــر وكــذلك تبيــين أي مــن أشــكال الفضــلة فــي الجملــة هــو األحــق باإلنابــة عــن الفاعــل مستعرضــًا آراء 

ذلك كــ. النحــاة فــي ذلــك ومشــيرًا إلــى مــا يمكــن تعضــيده أو ترجيحــه منهــا مــن خــالل مــا ورد فــي الــنهج
ــوال الجملـــة مـــن حيـــث النفـــيُ والتوكيـــُد والتقـــديمُ والتـــأخيرُ والحـــذُف وتبيـــيَن  احتـــوى الفصـــل دراســـَة أحـ

  .خصائص كل أسلوب استعمله اإلمام علي عليه السالم أو وظفه توظيفًا خاصاً 
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ثمَّ احتوى الفصل الثالث على دراسـة األغـراض التـي مـن أجلهـا ُحـِذف الفاعـل فـي نهـج البالغـة   
ــه أســلوب نهــج البالغــةســواء أ ــمَّ التطــرق إليهــا مــن خــالل . كانــت ممــا ذكــره النحــاة أم ممــا اخــتص ب وت

ــة مســتعينًا فــي تحليــل نصوصــها بالشــروح المهمــة المعتمــدة  ــة وأخــرى معنوي تقســيمها إلــى أغــراض لفظي
  .للنهج

نصـوص وأما الخاتمة فقد احتوت النتائَج التي توصل إليها البحُث والتي من أهمهـا هـو مجـيء ال  
المبنية للمجهول في نهج البالغة موافقة ألفصح وأشهر ما أقرَّه النحاة فـي كتـبهم، كـذلك احتـواء الـنهج 
على أغراض خاصة بعضها اقتضتها الظروف التي كانت تلم بالدولـة اإلسـالمية فـي ذلـك العصـر وبعضـها 

نشــأت بــين يــدي الرســول نــاتج عــن الــنفس المميــزة لإلمــام علــي عليــه الســالم تلــك الــنفس التــي تربَّــت و 
  ).أوتيُت جوامع الكلم(و ) أنا أفصُح العرب(محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي قال 

وقــد تعلــق الملحــق األول بمــادة المبحــث األول مــن الفصــل األول وهــو جــرد وتبويــب األفعــال   
ألول وهــو جــرد المبنيـة للمجهــول فــي الــنهج، وتعلــق الملحــق الثــاني بمـادة المبحــث الثــاني مــن الفصــل ا

وتبويب أسماء المفعول القياسية الواردة في النهج، وتعلق الملحق الثالث بمادة الفصل الثاني وهـو جـرد 
  .وتبويب الجمل المبنيةِ أفعاُلها للمجهول

  
 فراس عبد الكاظم حسن الحلي  

 


