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 شكـر وتقدير
 

على شكخك سبحانك ... إليي حسجًا لك على عظيم نعسائك وجديل أفزالك ...  بجءًا ال شكخ يعله
 ندألك الخضا والتهفيق في كل ما ندعى إليو . انك نعم السهلى ونعم الشريخ.

األستاذ  فاضلستاذي الألى إقجم بجديل الذكخ وعظيم االمتشان تأن أبعج الذكخ هلل ال يدعشي اال 
لعلسّية بالخعاّية والتهجيو؛ إْذ كانت تهجيياتو ا زل عليَّ الحي تف(، أحسج حدين عبج الدادة) الجكتهر

خ في إخخاج ىحه الجراسة بذكليا الحالي, فجداه هللا تبارك وتعالى خيخ يكبومالحظاتو الجقيقة ليا أثخ 
 جداء السحدشين.

 كليدددةفدددي  يإلدددى أسددداتحت يوامتشدددان ي عبدددخ عدددن خدددال  شدددكخ أُ الهفددداء علددديَّ أْن  جدددج مدددن حدددقّ أو     
ليدددم فدددي  حين تلسدددح التخبيدددة للعلدددهم اةنددددانية , ال سدددّيسا أسددداتحتي فدددي قددددم الل دددة العخبيدددة اّلددد

 مخحلتي البكالهريهس والساجدتيخ, أمّج هللا بأعسارىم وأبقاىم ذخخًا للعلم . 
شدددكخي وتقدددجيخي لددددمالء الجراسدددة, ول دددل َمدددْن أسددديم معدددي فدددي ىدددحه الجراسدددة ولددده بكلسدددة أو     

  هللا التهفيق . داعيَا منمذهرة , 
لحين تحسلها بربخىم الجسيل رحلتي إال أن اذكخ بالخيخ والهفاء عائلتي اّ  يوفي الشياية ال يدعش   

 العلسية مبتياًل إلى العلي القجيخ أن يهفقشي لخعايتيم.
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 أ
 

 المقدمة

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

األنبٌاء والمرسلٌن , والصالة الحمد هلل رّب العالمٌن , بارئ الخالئق أجمعٌن , باعث 

 على آله الطٌّبٌن الطاهرٌن . وث رحمةً للعالمٌن , سٌدنا دمحم ووالسالم على المبع

 وبعد

افق أن , وقد و بدأت دراسة هذه اللغة الشرٌفةقد كنت أجد فً نفسً مٌالً لدراسة النحو منذ ف    

, وقد بحثنا (الجملة العربٌة, فً مادة الدراسات النحوٌة موضوع )درسنا فً السنة التحضٌرٌة

تلك , والظواهر التركٌبٌة فٌها داللتها و, وأقسامها, ع الجملة العربٌة من حٌث تألٌفهاموضو

فكان اختٌار رغبةً ملحةً , الجملة , وهذا ما جعل ذلك المٌل التً تؤثر فً معنى  الظواهر

( له سببان , عراب فً نهج البالغة دراسة نحوٌة تطبٌقٌةالتً لها محل من اإل موضوع : )الجمل

ه ٌحقق لً تلك الرغبة فً دراسة النحو , وأّما اآلخر )واألهم( فإنّه ٌتخذ من نهج أّما االول : فإنّ 

التً ال تقتصر الزاخر بشتى العلوم والمعارف ,  ٌقٌاً , نهج البالغة ذلك البحرالبالغة مٌداناً تطب

 . رسول هللا )صلى هللا علٌه وآله( , وكٌف ال ٌكون كذلك وصاحبه سٌد البلغاء بعدعلوم اللغةعلى 

, ٌنتمً إلى نّص نثري ـنهج البالغة متن الدراسة ـ ّن أوضوع فتتلخص فً أّما أهمٌة الم    

ذلك العصر الذي اعتنى فٌه النحاة بالنّص الشعري عناٌة لم ٌحَظ النّص النثري حتجاج , عصر اال

 .  بمثلها, فضالً عّما ٌتمتع به صاحبه )اإلمام علٌه السالم( من فصاحة وبالغة لٌس لها نظٌر

 :  فً ثالث نقاط أّما هدف الرسالة فٌمكن تلخٌصه    

لها محل من اإلعراب فً كالم اإلمام علً )علٌه  ـ تأصٌل القواعد النحوٌة فً الجمل الت1ً

 السالم( وهذا الهدف له أهمٌة فً معالجة نقص االستقراء الذي ِوِسَم به النحو العربً .

ـ االحتجاج بكالم أمٌر المؤمنٌن )علٌه السالم( فً تعدٌل القواعد النحوٌة التً منعها بعض 2

الواقعة فاعالً فقد منعها بعض النحاة وجوزها  النحاة وجوزها البعض اآلخر , مثال ذلك الجملة

جوز وقوع الجملة فاعالً بعضهم , وقد وردت هذه الجملة فً نهج البالغة , لذا ٌمكن القول ٌ

 اسناداً إلى كالم اإلمام بالنهج . 

 ـ أّما الهدف الثالث من الرسالة فهو بناء قواعد نحوٌة لم ٌُشر إلٌها النحاة . 3

تسبقها مقدمة وتمهٌد , وتتلوها ثالثة فصول , ع أن ٌقّسم على عة الموضوت طبٌوقد اقتض    

ئج, وثالثة مالحق إجمالٌة ضّمت أكثر الجمل التً لها محل من اإلعراب التً بأهم النتاخاتمة 

 وردت فً نهج البالغة . 

التً أفاد هم المصادر , وأاختٌار الموضوع, والمنهج المتبع أّما المقدمة فقد عرضت فٌها سبب    

 , وأهم الصعوبات التً واجهت الباحث . منها البحث



 ب
 

اولت فٌه مصطلحات فقد وسمته بـ )الجملة العربٌة مصطلحاتها وأقسامها( , تنوأّما التمهٌد     

وآراء النحاة فً هذٌن المصطلحٌن, من حٌث الترادف واالختالف, ثم عرضت  ,الجملة والكالم

لى جملة صغرى , وانقسامها عوشرطٌةملة على اسمٌة وفعلٌة , كانقسام الجإلى أقسام الجملة

 عراب ., وجمل لٌس لها محل من اإلعرابلى جمل لها محل من اإلوانقسامها ع, وجملة كبرى

ثالثة مباحث , تناول  ول فتناول الجمل الواقعة فً موضع المرفوع , وقد ضمّ أّما الفصل األ    

التً تأتً فً موضع  الجمل مسند إلٌه , وقد بٌنت أنّ الول الجمل الواقعة فً موضع المبحث األ

المسند إلٌه ثالثة أنواع , هً : الجملة الواقعة مبتدأ , والجملة الواقعة فاعالً , والجملة الواقعة 

دة نائباً عن الفاعل( إاّل بصٌغة واحنائباً عن الفاعل , ولم تأِت الجملتان )الواقعة مبتدأ , والوقعة 

 توحة الهمزة( مع معمولٌها , وفً مواضع قلٌلة فً نهج البالغة .وهً )أّن المف

أّما البحث الثانً , فقد تناول الجملة الواقعة خبراً , ولكون هذا الفصل خاصاً بالجمل الواقعة     

 اً للمبتدأ والجملة الواقعة خبراً على الجملة الواقعة خبر ٌهفً موضع المرفوع , فقد اقتصرت ف

الجملة الواقعة خبراً لألفعال الناقصة فقد أرجأت الحدٌث عنها إلى  الفعل , أّماللحرف المشبه ب

الفصل الثانً لتكون بٌن أخواتها المنصوبات , وقد عرضت فً هذا المبحث للجملة الواقعة خبراً 

 فت بهذه الجملة , وتناولت أقسامهاللمبتدأ , والجملة الواقعة خبراً للحرف المشبه بالفعل , وقد عرّ 

رى أو كبرى , ومن حٌث الظواهر , ومن حٌث كون الجملة صغمن حٌث االسمٌة والفعلٌة 

, خبراً كما تناولت فً هذا المبحث الجملة الطلبٌة الواقعة التركٌبٌة التً تطرأ على هذه الجملة , 

سم شرط, وآراء النحاة فً هذه المسألة, والجملة لت جملة الخبر إذا كان المبتدأ اكما تناو

 .شرطٌةال

االول القسم ملة قسمان : الجملة التابعة لمرفوع , وهذه الجأّما المبحث الثالث فقد تناولت فٌه     

لمفرد مرفوع , وتقع هذه الجملة فً ثالثة أبواب , هً : الجملة الواقعة نعتاً لمفرد  ةالجملة التابع

, والمعطوفة على مفرد مرفوع , والمبدلة من مفرد مرفوع , أّما القسم الثانً : فهو  مرفوع

 الجملة التابعة لجملة فً موضع رفع , وتقع فً بابً عطف النسق والبدل . 

ً بالجمل الواقعة فً موضع المنصوب , وقد جاء فً       أربعةأّما الفصل الثانً فقد كان خاصا

ول الجملة الواقعة خبراً لألفعال الناقصة , وقد قسمت الجملة الواقعة , تناول المبحث األمباحث 

خبراً لألفعال الناقصة على جملة صغرى وجملة كبرى , والظواهر التركٌبٌة , وكل جملة من 

خبراً اربة , أو واتها , أو خبراً ألحد أفعال المقن تكون خبراً لـ )كان( أو إحدى أخهذه الجمل إّما أ

وردت خبراً لألفعال الناقصة فً  الجملة االسمٌة , وإن( , وقد اتضح أنّ , وال, والتألدوات )مال

 ضع قلٌلة , فكانت هذه الجملة فعلٌة فً أغلب مواضعها . امو

على أربعة أقسام , القسم أّما المبحث الثانً فقد تناول الجملة الواقعة مفعوالً به , وهذه الجملة     

دف القول , حٌث وردت االقسم الثانً : الجملة المحكٌة بما ٌرالول : الجملة المحكٌة بالقول , ا

أفعال فً نهج البالغة متضمنة معنى القول فعملت عمله , القسم الثالث : الجملة الواقعة مفعوالً به 

فعال القلوب , ( أو إحدى أخواتها , وقد وردت هذه الجملة فً نهج البالغة تارة معمولة أللـ )ظنّ 
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هذه ة مفعوالً به للفعل المعلق , ووتارة معمولة ألفعال التحوٌل , القسم الرابع : الجملة الواقع

تكون فً موضع مفعول مقٌد بالجار ,الثانً أن تكون فً ن ول أفً ثالثة أبواب , األتقع الجملة 

 أن تكون فً موضع المفعولٌن .  الثالث موضع المفعول المسرح , 

بٌنت د عرضت فٌه جملة الحال , ووققد تناول الجملة الواقعة حاالً , أّما المبحث الثالث ف    

شروطها , والروابط التً تربطها بصاحبها , وموقف النحاة والبالغٌٌن من واو الحال , 

وأحكامها من حٌث وجوب اقتران جملة الحال بها , أو امتناعها , أو جواز األمرٌن . ثم تناولت 

 .  ـ فً نهج البالغةوالشرطٌة جملة الحال ـ االسمٌة والفعلٌة أنماط 

بعة لمنصوب , وهذه الجملة قسمان , االول : التابعة افقد تناول الجملة الت أّما المبحث الرابع    

 منصوب , والثانً الجملة التابعة لجملة واقعة فً موضع المنصوب . دلمفر

الجملتٌن المجرورة والمجزومة , وكان حّق كل جملة منهما أن تناول فقد ل الثالث أّما الفص    

ً لمنهج التقسٌم الذي اتبع عرابً , تُه , وهو التقسٌم بحسب المحل اإلٌعقد لها فصل خاص , وفقا

رى , آثرت أن اجعلهما جملة منهما , قٌاساً بالفصول األخولكن نظراً لقلة المادة الداخلة فً كل 

 سم الجملتٌن , وقد ضّم هذا الفصل ثالثة مباحث . وسمته با ,فً فصل واحد 

إلٌه , وهذه الجملة قسمان : االول ول الجملة الواقعة فً موضع المضاف تناول المبحث األ    

زمان , وقد وردت هذه الجملة فً نهج البالغة اللى أحد الظروف الدالة ع المضاف إلٌها الجملة

الجملة إّما اسمٌة أو فعلٌة ,  هٌها ظرف الزمان )إذ( وهذعلى النحو اآلتً : الجملة التً أضٌف إل

والجملة لب مواضعها , ذا( وكانت فعلٌة فعلها ماٍض فً أغوالجملة التً أضٌف إلٌها الظرف )إ

التً أضٌف إلٌها ما فً معنى )إذ , وإذا( وقد ورد من هذه الظروف فً نهج البالغة الظرفان 

, والجملة التً أضٌف إلٌها الظرف)مذ( الظرفٌة)لّما(  إلٌها, والجملة التً أضٌف  )ٌوم , وحٌن(

 .  (بٌنا), والجملة التً أضٌف إلٌها الظرف 

, وقد  (حٌث)أّما القسم الثانً فقد تناول الجملة التً أضٌف إلٌها الظرف الدال على المكان     

 ها ماٍض أو مضارع . ن فعلووالفعلٌة , والفعلٌة إّما أن ٌكدت هذه الجملة بنوعٌها االسمٌة ور

, وهً إّما تابعة لمفرد مجرور , أو تابعة أّما المبحث الثانً فقد تناول الجملة التابعة لمجرور     

 المجرور .لجملة واقعة فً موضع 

ملة الججازم والجملة التابعة لها , وبحث الثالث فقد تناول الجملة الواقعة جواباً لشرط مأّما ال    

وردت الخبرٌة بقسمٌها االسمٌة وقد تكون خبرٌة أو إنشائٌة ,  إّما أنالواقعة جواباً لشرط جازم , 

ً بٌلط أنشاءً والفعلٌة , واإلنشائٌة إّما أن تكون  , وقد ورد من أنواع اإلنشاء الطلبً طلبً أو غٌر  ا

   , أّما اإلنشاء غٌر الطلبً فلم ٌرد .واالستفهام , : األمر , والنهً 

نهج البالغة إاّل فً مواضع قلٌلة, وفً باب عطف فً  , فلم تردابعة لمجزومأّما الجملة الت    

 .النسق



 د
 

     ً لدراسة الجملة المستثناة , وذلك لقلّة أمثلة هذه الجملة فً  جدٌر بالمالحظة أنًّ لم أعقد عنوانا

 نهج البالغة 

قد تنوعت بٌن القدٌمة والحدٌثة , كما تنوعت أّما المصادر والمراجع التً أفاد منها البحث ف    

ى هذه الكتب علهج البالغة , ونذكر بعض و وكتب البالغة , فضالً عن شروح نبٌن كتب النح

سبٌل التمثٌل ال الحصر , فمن كتب النحو : كتاب سٌبوٌه , والمقتضب للمبرد , وشرح المفصل 

البن ٌعٌش , ومن كتب البالغة : دالئل االعجاز للجرجانً , والطراز المتضمن للعلوي , 

واالٌضاح فً علوم البالغة للقزوٌنً , ومن شروح نهج البالغة : شرح نهج البالغة البن أبً 

, وشرح نهج البالغة البن مٌثم البحرانً , وفً ظالل نهج البالغة لدمحم جواد مغنٌة , ومن  الحدٌد

افً للدكتور عباس والنحو الوالمراجع الحدٌثة : معانً النحو للدكتور فاضل صالح السامرائً , 

 فخر الدٌن قباوة . لحسن , واعراب الجمل واشباه الجمل 

مة بـ )الجمل التً ولى موسوع منها تحت ٌدي ثالث دراسات , األفقد وقالسابقة أّما الدراسات     

ن الكرٌم دراسة نحوٌة وداللٌة(, وهً رسالة الدكتور صاحب عراب فً القرآلها محل من اإل

التً لها محل موسومة بـ )الجمل  عة الكوفة كلٌة التربٌة , والثانٌةمنشد عباس للماجستٌر , جام

من خالل تفسٌر جامع البٌان للسٌد معٌن الدٌن اإلٌجً الشافعً ن الكرٌم من االعراب فً القرآ

المنورة ,  هـ( ومنهج اإلٌجً فً توجٌهها عرض ودراسة(, الجامعة االسالمٌة بالمدٌنة906)ت 

الجمل التً لها محل من اإلعراب دراسة نحوٌة تطبٌقٌة )الثالثة موسومة بـوكلٌة اللغة العربٌة , 

 جامعة أم درمان اإلسالمٌة . , رسالة ماجستٌر, (نصاريفً دٌوان حسان بن ثابت األ

 علً أّما الدراسات فً نهج البالغة, فمنها : الجملة الخبرٌة فً نهج البالغة )دراسة نحوٌة(,   

عبد الفتاح محًٌ, الجملة الفعلٌة فً نهج البالغة )دراسة داللٌة( وهً رسالة الدكتور محمود عبد 

الظواهر التركٌبٌة فً خطب نهج البالغة )دراسة ومعة القادسٌة, حمد الالمً للماجستٌر, جا

داللٌة تطبٌقٌة( وهً أطروحة دكتوراه للدكتور حسن هادي نور تاج الدٌن, جامعة بغداد, كلٌة 

     / ابن رشد, وغٌر ذلك . التربٌة 

الفصل  ذكر الجملة ضمنستقراء , فأالقائم على اإلوقد اتبعت فً دراستً المنهج الوصفً     

ً ماط التسب األنأقّسم هذه الشواهد بح المخصص لها , ثم آتً بالشواهد من نهج البالغة , ثمّ 

للوقوف على المعانً  الشواهدبعض ولم أقف أسٌر هذا المنهج فقد حاولت تحلٌل وردت علٌها, 

 , وقد نظرت إلى الجملة االسمٌة على أنّها مكّونة من مبتدأ وخبر .التً تؤدٌها

ب نهج , فقمت بجرد الشواهد من كتاأّما اإلحصاء فقد تّم بجهد شخصً وبطرٌقة ٌدوٌة     

 عراب نهج البالغة للشٌخ عبد القادر قطٌش .البالغة , مستعٌناً بكتاب إ

وبعد ... فإّن مّما ٌبعث السرور فً نفسً هو أن تكون رحلتً البحثٌة مع كالم أمٌر المؤمنٌن     

ً بـ)نهج البالغة( , ثم ٌكون المشرف على هذه الرسالة باحث )علٌه السالم( , متمثالً  ً المع ا هو  ا

بأّيِ نصٌحة أو إرشاد أو الذي لم ٌبخل على تلمٌذه  (ٌن عبد الّسادةسأحمد ح)استاذنا الدكتور 



 ه
 

ً , وعن توجٌه , حتى استوى البحث على سوقه وظهر بالصورة التً بٌن أٌدٌكم , فجزاه هللا عنّ 

 , خٌر جزاء المحسنٌن .  العلم , وطالبه

حسنٍة فبتوفٌق ّن الكمال هلل وحده , فما به من عً الكمال لهذا البحث , فإدّ وختاماّ أقول : ال ا    

 وما به من نقص فمن نفسً ., من هللا وَمنِّه

 أسأل هللا أن ٌنفعنً بعملً هذا فً الدنٌا واآلخرة, وعلى هللا قصد السبٌل     

 الباحث                                                                                          



 

 

 

 مهيدالت  
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 الجملة لؽةً :  

على  أحدهما ٌدلّ  : )الجٌم والمٌم والالم أصالن :هـ( 9ٖ٘)ت لال أحمد بن فارس     

, وهذه جملة الشًء ... تجمع وعظم الخلك, واآلخر الحسن, فاألول لولن : أجملت الشًء

 . (ٕ), و )الجمل الجماعة من الناس((ٔ)الجمال ضد المبح ...(واألصل اآلخر 

مت من جملة شتِ ها اُ جماعة الشًء كؤنّ  : )والجملة بالضمّ هـ( ٕ٘ٓٔ)ت ولال الزبٌدي     

فمٌل  , ولال الراؼب : واعتبر معنى الكثرةلت جملةمعت فؤُجمِ ها لًوى كثٌرة جُ الحبل ألنّ 

كلمتٌن  ومنه أخذ النحوٌون الجملة لمركب من, للت : لكل جماعة ؼٌر منفصلة جملة

ٌِْه اْلمُْرآُن ُجْملَةً َولاَل الَِّذٌَن َكفَُروا لَوْ )حداهما لألخرى وفً التنزٌل : دت إسنِ أُ  َل َعلَ ال نُّزِ

ً  (ٖ)(واِحَدةً   .  (ٗ), ال كما أنزل نجوماً متفرلة(أي مجتمعا

إذا تؤملنا المعانً التً وردت لهذه الكلمة )الجملة( فً المعاجم اللؽوٌة ألفٌناها كلها     

 , هً االبتالؾ والضم والجمع . رٌباً ترجع إلى داللة واحدة عامةتم

 الجملة اصطالحاً :

, مع م ٌظهر مصطلح )الجملة( على شهرتهٌمول الدكتور دمحم حماسة عبد اللطٌؾ : )ل    

كتاب سٌبوٌه  , إذا أخذنا فً االعتبار أنّ النحوٌة التً عاصرت كتاب سٌبوٌه الدراسات

ً للجهود النحوٌة فً هذه الفترةتمثٌالً ناضج ٌعدّ  لكتاب فٌما تاله من كتب ر هذا ا, ولد أثّ ا

لوجه الذي تناوله به من جاء , فسٌبوٌه نفسه لم ٌستخدم مصطلح )الجملة( على احتى اآلن

جاءت فٌها بصٌؽة الجمع,  (٘)كلمة )الجملة( فً كتابه إاّل مرة واحدة, ولم أعثر على بعده

 ً ً نحوٌا , والموضع الذي أشار (ٙ), بل وردت بمعناها اللؽوي(ولم ترد بوصفها مصطلحا

فً باب ما ٌحتمل الشعر : )ولٌس شٌباً هـ( 8ٓٔ)ت إلٌه الدكتور حماسة هو لول سٌبوٌه 

ً  ٌضطرون الشعر أكثر من أن أذكره لن  , وما ٌجوز فًإلٌه إاّل وهم ٌحاولون به وجها

 .  (7), إن هذا موضع ُجَمٍل(ههنا

                                                           
( معجم مماٌٌس اللؽة , ألبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا , تح : عبد السالم دمحم هارون , دار الفكر (ٔ

  .  8ٔٗ/ ٔم , 979ٔهـ ـ 99ٖٔللطباعة والنشر والتوزٌع , د . ط , 
  ( لسان العرب , (ٕ
  .  ٕٖ( الفرلان / (ٖ
ً الزبٌدي , تح : محمود دمحم الطانجً , د . ( تاج العروس من جواهر الماموس , للسٌد دمحم مرتضى الحسٌن(ٗ

  .  8ٖٕ/ 8ٕم 99ٖٔهـ ـ ٖٔٗٔمط , الكوٌت , د . ط , 
ا ذ( وردت كلمة )جملة( فً ؼٌر الموضع الذي ذكره الدكتور حماسة , فمد جاء فً كتاب سٌبوٌه : )جملة ه(٘

. ولال فً موضع  9ٔٔ/ ٖالكتاب ,  الباب أن الزمان إذا كان ماضٌاً أضٌؾ إلى الفعل وإلى االبتداء والخبر( .
وله مثال فً االسماء انصرؾ , فإن سمٌته باسم  بشًء من الفعل لٌست فً أوله زٌادةآخر : )فكل اسم ٌسمى 

  .   8ٕٓ/ ٖفً أوله زٌادة وأشبه االفعال ثم ٌنصرؾ فهذه جملة هذا الباب( . الكتاب , 
, دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع , الماهرة ـ مصر , د .  ( بناء الجملة العربٌة , دمحم حماسة عبد اللطٌؾ(ٙ

  .  ٕٔم , ٖٕٓٓط , 
, تح : عبد السالم دمحم هارون , الناشر :  8ٓٔ( الكتاب كتاب سٌبوٌه , أبً بشر عمر بن عثمان بن لنبر ت(7

  .  ٕٖ/ٔم , 988ٔهـ ـ 8ٓٗٔ,  ٖمكتبة الخانجً , الماهرة ـ مصر , ط
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أول من استعمل مصطلح هـ( 8ٕ٘)ت ولد رجح الدكتور حماسة أن ٌكون المبرد     

, ومن المواضع التً ورد فٌها ذكر الجملة عند (ٔ)الجملة بالمفهوم الذي شاع فٌما بعد

ً ألنّ المبرد لوله : )وإنّما كان الفاعل  , (ٕ)ه هو والفعل جملة ٌحسن علٌها السكوت(رفعا

 , الجملة بمعناها االصطالحً .المبرد ٌرٌد بموله جملة فواضح أنّ 

  والكالم : الجملة

مصطلح الكالم بل ٌستعمل أحدهما مكان عض النحاة بٌن مصطلح الجملة ولم ٌفرق ب    

, لال ابن ٌسمٌه النحوٌون الجملكالم هو ما ال ً ٌرى أنّ دون تفرٌك فابن جنّ من اآلخر 

, وهو الذي ٌسمٌه ل لفظ مستمل بنفسه , مفٌد لمعناه: )أّما الكالم فكهـ(9ٕٖ)ت ً جنّ 

, وفً موضع آخر ٌمول : )الكالم إنّما هو فً لؽة العرب عبارة عن  (ٖ)النحوٌون الجمل(

ه الصناعة تً ٌسمٌها أهل هذ, وهً ال, المستؽنٌة عن ؼٌرهابرإوسهاااللفاظ المابمة 

, كل لفظ مستمل بنفسه مفٌد لمعناه ً, فالكالم عند ابن جنّ (ٗ), على اختالؾ تراكٌبها(الجمل

وهو عبارة عن االلفاظ المابمة برإوسها وهو ما ٌسمٌه النحوٌون الجمل فالجملة هً 

 الكالم والكالم هو الجملة . 

 7ٔٗ)تلوا بٌن الكالم والجملة الشٌخ عبد الماهر الجرجانً ومن العلماء الّذٌن لم ٌفرّ     

بتلؾ فإذا ا ,ن االسم والفعل والحرؾ ٌسمى كلمةالواحد م علم أنّ فٌمول : )اهـ( 7ٗٗأو 

ً وسُ مّ منها اثنان فؤفادا نحو : خرج زٌد سُ  , وواضح من كالم (٘)ً جملة(مّ ً كالما

, ٌسمى جملة كما ٌسمى كالماً خرج زٌدالجملة والكالم فمولنا : الجرجانً التسوٌة بٌن 

 من دون فرق . 

, فمد الكالم والجملة الدكتور عباس حسنومن الباحثٌن المحدثٌن الّذٌن لم ٌفرلوا بٌن     

ً واحداً عر الكالم )أو الجملة( : هو : ما (, لال عباس حسن : ؾ الكالم والجملة تعرٌفا

 .  (ٙ)مستمل(تركب من كلمتٌن أو أكثر , وله معنى مفٌد 

, هـ( 7ٙٔ)ت  خر من النحاة بٌن الجملة والكالم, منهم ابن هشامفً حٌن فّرق فرٌك آ    

لال ابن هشام : )الكالم : هو المول المفٌد بالمصد . والمراد بالمفٌد ما دل على معنى 

)لام رٌٌد( والمبتدأ وخبره كـٌحسن السكوت علٌه . والجملة عبارة عن الفعل وفاعله 

الزٌدان( و )كان زٌٌد  ب اللص( و )ألابمٌ ٌٌد لابٌم( وما كان بمنزلة أحدهما نحو )ُضرِ )زكـ

                                                           
  . ٖٕلجملة العربٌة , ( ٌنظر : بناء ا(ٔ
هـ ـ ٘ٔٗٔ( الممتضب , أبو العباس دمحم بن ٌزٌد المبرد , تح : دمحم عبد الخالك عضٌمة , الماهرة ـ مصر , (ٕ

  .  ٙٗٔ/ ٔم , 99ٗٔ
  .  7ٔ/ ٔ( الخصابص , أبو الفتح عثمان بن جنً , تح :دمحم علً النجار , المكتبة العلمٌة , د . ط , د . ت , (ٖ
  .  ٕٖ/ ٔ,  لمصدر نفسه( ا(ٗ
د . , دمشك ـ سورٌا , , تح : علً حٌدر , د . مط( الجمل , ألبً بكر عبد الماهر بن عبد الرحمن الجرجانً (٘

  .  ٓٗم , 97ٕٔهـ ـ 9ٕٖٔ ط ,
( النحو الوافً مع ربطه باألسالٌب الرفٌعة والحٌاة اللؽوٌة المتجددة , عباس حسن , دار المعارؾ , مصر , (ٙ

  .   ٘ٔ/ ٔت , د . 



ٖ 
 

, رادفٌن كما ٌتوهمه كثٌر من الناسهما لٌسا متلابماً( و )ظننته لابماً( . وبهذا ٌظهر لن أنّ 

, (ٔ)ى جملةالكالم لال : وٌسمّ  ه بعد أن فرغ من حدّ , فإنّ المفصلوهو ظاهر كالم صاحب 

لهذا نسمعهم ٌمولون : جملة الشرط, , بخالفها ومنه إذ شرطه االفادة ها أعمّ أنّ  ابوالصو

, فؤساس التفرلة بٌن (ٕ), وكل ذلن لٌس مفٌداً فلٌس بكالم(جملة الجواب, جملة الصلة

والكالم ـ فً نظر ابن هشام ـ هو اإلفادة وعدمها, فشرط الكالم اإلفادة بخالؾ  الجملة

لشرط, وجملة الجواب, وجملة الصلة, لٌست بكالم, فعاللة الكالم لذا كانت جملة ا الجملة؛

 . بالجملة عاللة الخاص بالعام, إذ الكالم أخص من الجملة 

مفهوم الجملة ٌتحدد فً اتجاهات ثالثة : )ٌرى  وٌرى الدكتور علً أبو المكارم أنّ     

, وٌذهب ثانٌها سناداإل النظر عن مسؤلة فٌد( بؽضّ على )التركٌب الم الجملة تدلّ  أولها أنّ 

حاول الثالث , وٌفادةالنظر عن مسؤلة اإل ادي( بؽضّ سنعلى )التركٌب اإل ها تدلّ إلى أنّ 

 .  (ٖ)سناد والفابدة(تحمك لؽوٌاً بتكامل اإلالجملة ت , فٌمرر أنّ الجمع بٌن االتجاهٌن

براهٌم أنٌس لابالً : فها إ, فمّمن عرّ ثون المحدثون تمدٌم تعرٌؾ للجملةولد حاول الباح    

)الجملة فً ألصر صورها هً ألل لدر من الكالم ٌفٌد السامع معنى مستمالً بنفسه سواء 

تركب هذا المدر من كلمة واحدة أو أكثر . فإذا سؤل الماضً أحد المتهمٌن لابالً : من كان 

 معن ولت ارتكاب الجرٌمة فؤجاب )زٌد( فمد نطك هذا المتهم بكالم مفٌد فً ألصر

فها , وعرّ والكالم لدر من الكالم, بال فرق بٌن الجملةلجملة عنده هً ألل , فا(ٗ)صورة(

ٌفٌد السامع  مهدي المخزومً بموله : )والجملة فً ألصر صورها هً ألل لدر من الكالم

ً أن ٌحتوي العناصر المطلوبة كلها(معنى مستمالً بنفسه , وواضح أنه لم (٘), ولٌس الزما

 والكالم .  , ولم ٌفرق بٌن الجملةبراهٌم أنٌسإ ا لالهمّ ع ٌبتعد

ولد فّرق فرٌك من الباحثٌن المحدثٌن بٌن الجملة والكالم منهم عبد السالم دمحم هارون     

 (ٙ)منه( , والجملة أعمّ من الجملة الكالم أخصّ  )والحك أنّ  الذي ٌمول فً تفرٌمه بٌنهما :

فً تعرٌؾ الجملة : )وعلى ذلن فتعرٌؾ وبعد هذا التفرٌك بٌن الجملة والكالم ٌمول 

                                                           
لم أن الكالم عند النحوٌٌن عبارة عن كل لفظ مستمل بنفسه مفٌد لمعناه وٌسمى ( لال صاحب المفصل : )اع(ٔ

  .  ٕٓ/ ٔالجملة , نحو )زٌُد أخون( و )لام بكر( . شرح المفصل , البن ٌعٌش , 
مازن المبارن و دمحم علً حمد ( مؽنً اللبٌب عن كتب االعارٌب , لجمال الدٌن بن هشام االنصاري , تح : (ٕ

  .  9ٔٗ/ ٕهللا و سعٌد االفؽانً ,
هـ ـ 8ٕٗٔ,  ٔ( الجملة االسمٌة , علً أبو المكارم , مإسسة المختار للنشر والتوزٌع , الماهرة ـ مصر , ط(ٖ

  .  ٓٔـ  9م , 7ٕٓٓ
 77ٕـ  7ٕٙم , 978ٔ,  ٙ( من أسرار اللؽة , ابراهٌم أنٌس , مكتبة االنجلو مصرٌة , الماهرة ـ مصر , ط(ٗ

 .  
هـ ـ ٙٓٗٔ,  ٕ( فً النحو العربً نمد وتوجٌه , مهدي المخزومً , دار الرابد العربً , بٌروت ـ لبنان , ط(٘

  .  ٖٖم , 98ٙٔ
( االسالٌب االنشابٌة فً النحو العربً , عبد السالم دمحم هارون , الناشر : مكتبة الخانجً , الماهرة ـ مصر , (ٙ

  .  ٕ٘م , ٕٔٓٓـ  هـٕٖٔٔ,  ٘ط
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, وسواء أكانت مركبة و )المول المركب( أفاد أم لم ٌفد, لُصد لذاته أم لم ٌُمصدالجملة ه

  . (ٔ)من فعل وفاعل , أم من مبتدأ وخبر ...(

ى سنادٌة واحدة علالجملة ما تركب من عملٌة إ نّ وبناًء على ما تمّدم ٌمكن المول إ     

, اإلفادةـ فضالً عن اإلسناد ـ رط فٌه , أّما الكالم فٌشتلنظر عن اإلفادةلل, بصرؾ ااأل

الذي  , بل لد ٌتركب من كلمة واحدة كالمثاللى ذلن فالكالم لد ٌتركب من جملةوبناًء ع

ً ضربه الدكتور إ سناد ولم , أّما إذا تحمك اإلبراهٌم أنٌس, فهذا ٌكون جملة وٌكون كالما

ال ؼٌر, فالكالم )ٌصلح ألن ٌطلك على جملة واحدة, كما ٌصلح تتحمك اإلفادة فهو جملة 

  . (ٕ)أن ٌطلك على عدد ال حصر له من الجمل(

 ألسام الجملة : 

 الجملة االسمٌة والجملة الفعلٌة 

, هما : باعتبار صدرها ـ تمسم على لسمٌن الجملة العربٌة ـ ٌرى معظم النحاة أنّ     

م : )مرادنا بصدر الجملة المسند و المسند , لال ابن هشاملة الفعلٌة, والجالجملة االسمٌة

عبرة بما تمدم علٌهما من الحروؾ, فالجملة من نحو )ألابم الزٌدان, وأزٌد  , فالإلٌه

, وهال , ولعل أبان منطلك, وما زٌٌد لابماٌ( اسمٌة, ومن نحو )ألام زٌد, وإن لام زٌدأخون

, فالجملة من نحو )كٌؾ جاء زٌد( صلاأل بر أٌضاً ما هو صدر فًلمت( فعلٌة . والمعت

ً َكذَّْبتُْم َوفَِرٌماً تَْمتُلُوَن(ومؼ نحؽ  (3)(فَؤَيَّ آٌاِت هللاِ تُْنِكُرونَ )ومن نحو  ُخشَّعاً )و  (4))فَفَِرٌما

ملة على , ولسمة الج (ٙ)سماء فً نٌة التؤخٌر(هذه األ فعلٌة , ألنّ  (٘)أَْبصاُرُهْم ٌَْخُرُجوَن(

, وربّما تُفهم من كالم سٌبوٌه حٌن لال فً باب المسند والمسند وفعلٌة لسمة لدٌمةاسمٌة 

ذلن االسم  , وال ٌجد المتكلم منه بداً فمنما ال ٌؽنً واحد منهما عن اآلخر إلٌه : )وهما

عبد  , وهذا أخون . ومثل ذلن : ٌذهبالمبتدأ والمبنً علٌه, وهو لولن : عبد هللا أخون

, فمد مثل فً هذا (7)من اآلخر( ل بدّ وّ عل من االسم كما لم ٌكن لالسم األلفل , فال بدّ هللا

فاالسمٌة ح ابن هشام بهذه التسمٌة لابالً : ), ولد صرّ للجملة االسمٌة والجملة الفعلٌة النص

, )لام زٌدٌ والفعلٌة : هً التً صدرها فعل كـ)زٌٌد لابم( ... : هً التً صدرها اسم كـ

  . (8)ُضرب اللص ...(

                                                           
ٔ
  .  ٕ٘( االسالٌب االنشابٌة فً النحو العربً , (

ٕ
  .  ٕ٘ٔ( دراسات نمدٌة فً النحو العربً, الدكتور : عبد الرحمن دمحم اٌوب, مإسسة الصباح, الكوٌت, د . ط , د . ت , (

  .  8ٔ( ؼافر/ (ٖ
  .  87( البمرة / (ٗ
  .  7( الممر / (٘
  .  ٕٔٗ/ ٕ( مؽنً اللبٌب , (ٙ
  .  ٖٕ/ ٔ( الكتاب , (7
  .  ٕٓٗ/ ٕ( مؽنً اللبٌب , (8
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الجملة مركبة من مسند ومسند جاء فً كتاب التطور النحوي : )أكثر الكالم جمل . و    

ً أو بمنزلة االسم, فالجملة اسمٌة, فإن كإلٌه , وإن كان المسند فعالُ أو ان كالهما اسما

فإذا كان المسند فعالً فالجملة فعلٌة, وإذا كان المسند , (ٔ)بمنزلة الفعل فالجملة فعلٌة(

 الجملةً أن تكون ولد رجح الدكتور فاضل السامرابوالمسند إلٌه اسمٌن فالجملة اسمٌة, 

, لال الدكتور السامرابً : )والراجح عندي فٌما أرى جملة اسمٌة من نحو )دمحم ٌحضر(

لجواز دخول النواسخ علٌها وهً ال  ٌحضر( جملة اسمٌة ال فعلٌة وذلن نحو )محمدٌ  أنّ 

خل دمحماً ٌحضر( ولو كانت الجملة جملة فعلٌة لم تد تدخل إاّل على الجمل االسمٌة نحو )إنّ 

 .  (ٕ)(علٌها النواسخ

ً وهو الجملة الظرفٌة     ً ثالثا , هـ(9ٔٔ)ت  (ٗ), وتابعة السٌوطً(ٖ)وزاد ابن هشام لسما

ً رابعهـ( 8ٖ٘)ت وزاد الزمخشري  ً وهو الجملة الشرطٌةلسما ده , لتصبح الجمل عنا

: فعلٌة  )والجملة على أربعة أضرب )اسمٌة وفعلٌة وظرفٌة وشرطٌة(, لال الزمخشري :

, وعمرو أبوه منطلك , وبكر إن تعطه , وذلن زٌد ذهب أخوهواسمٌة وشرطٌة وظرفٌة

على  هذه المسمة ألبًهـ(ٖٗٙ)ت , ونسب ابن ٌعٌش (٘)ٌشكرن , وخالد فً الدار(

, ولعل الفابدة هً التً جعلت الجملة الشرطٌة ـ فً نظر أبً هـ(77ٖ)ت  (ٙ)الفارسً

ً برأسه ً لابما ً للجملة االسمٌة والفعلٌة علً الفارسً والزمخشري ـ لسما , وهو ما لسٌما

ى ٌراه أحد الباحثٌن فٌمول : )وٌبدو أن السبب الذي دعا أبا علً الفارسً والزمخشري إل

, هو أن الفابدة ال تتم إاّل باجتماع جملتً الشرط الشرطً جملة واحدةعّد التركٌب 

, أّما مسؤلة كون الجملة الشرطٌة جملة واحدة أم جملتان, فبعض النحاة ٌرى (7)والجواب(

)الجزاء وجوابه جملتان تنفصل كل واحدة  , والبعض اآلخر ٌرى أنّ (8)ةأنّها جملة واحد

, ولد دعا عدد من الباحثٌن المحدثٌن إلى عّد (9)ختلطا(منهما عن صاحبتها, فال ٌجوز أن ٌ

والجواب جملة واحدة , ٌمول الدكتور مهدي المخزومً : )لٌست جملة الشرط جملة 

عبارتا الشرط , أّما بالنظر اللؽوي فشرط جملتٌن إاّل بالنظر العملً, والتحلٌل المنطمًال
                                                           

المستشرق االلمانً  9ٕٖٔ( التطور النحوي للؽة العربٌة , محاضرات الماها فً الجامعة المصرٌة سنة (ٔ

اهرة ـ مصر , برجشتراسر , أخرجه وصححه وعلك علٌه : رمضان عبد التواب , الناشر : مكتبة الخانجً , الم
  .   ٕ٘ٔم , 99ٗٔهـ ـ ٗٔٗٔ,  ٕط
( الجملة العربٌة تؤلٌفها وألسامها , فاضل صالح السامرابً , دار الفكر ناشرون وموزعون , عمان ـ االردن (ٕ

  .  9٘ٔم , 7ٕٓٓهـ ـ 7ٕٗٔ,  ٕ, ط
  .  ٕٓٗ/ ٕ( ٌنظر : مؽنً اللبٌب , (ٖ
  .  ٓ٘/ ٔ( ٌنظر : همع الهوامع , (ٗ
المفصل فً صنعة االعراب , تؤلٌؾ : أبً الماسم محمود بن عمر الزمخشري , لدم له وبوبه على بو ملحم ( (٘

/ ٕ, ومؽنً اللبٌب ,  88/ ٔم , وٌنظر : شرح المفصل , 99ٖٔ,  ٔ, دار ومكتبة الهالل , بٌروت ـ لبنان , ط
ٕٗٔ  . 

  .    88/ ٔ( ٌنظر : شرح المفصل , (ٙ
  .  ٓٔ( تراكٌب االسلوب الشرط فً نهج البالؼة , (7
اسرار البالؼة , تؤلٌؾ : أبً بكر عبد الماهر عبد الرحمن بن دمحم الجرجانً  , و  9ٕ٘/ ٔ( ٌنظر : الكتاب , (8

, و  ٔٔٔ, لرأه وعلك علٌه : محمود دمحم شاكر , الناشر : دار المدنً , جدة ـ السعودٌة , د . ظ , د . ت , 
فً علوم المرآن , لإلمام بدر الدٌن دمحم بن عبد هللا الزركشً , تح : دمحم أبو الفضل ابراهٌم , مكتبة دار  نالبرها

 . ٕٖ٘ـ  ٖٔ٘/ ٕم , 98ٗٔهـ ـ ٗٓٗٔ,  ٖالتراث , الماهرة ـ مصر , ط
9
  , ومؽنً اللبٌب .  89ـ  88/ٔ, وٌنظر : شرح المفصل ,  79ٔ/ ٕ( األصول فً النحو , (
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إنّما ٌعبران , الجزءٌن المعمولٌن فٌها والجزاء جملة واحدة, وتعبٌر ال ٌمبل االنشطار, ألنّ 

ن إذا التصرت على واحدة منهما أخللت باإلفصاح عّما ٌجول فً , ألنّ معاً عن فكرة واحدة

  . (ٔ)ذهنن ولصرت عن نمل ما ٌجول فٌه إلى ذهن السامع(

جملة , أو على جملة الجواب دون جملة الجوابفااللتصار على جملة الشرط دون     

ح هو الفابدة المتوخاة من , واإلفصاإلفصاح عّما ٌجول فً ذهن المتكلمباالشرط ٌخل 

ربط جملة , فإن الفابدة ال تتم إاّل أن تُ كانت الفابدة شرط فً جملة الشرط , وإذاالجملة

, وعلى هذا ط , مكّونة جملة واحدة تإدي معنى, بوساطة أداة الشرالجواب بجملة الشرط

عرابٌة , فمد وردت فً مواضع إها لسم لابم برأسهنّ ة الشرط على أفسنتعامل مع جمل

 مختلفة فً نهج البالؼة , وفً مواضع كثٌرة منه .  

 صؽرى : الالجملة كبرى وال الجملة

:  , هماسنادٌة, على لسمٌنولها أو بحسب العملٌات اإلبن هشام الجملة بحسب طلّسم ا    

خبرها  : )الكبرى : هً االسمٌة التًفهما بموله , ولد عرّ الجملة الصؽرى والجملة الكبرى

( . والصؽرى : هً المبنٌة على المبتدأ كالجملة لابم أبوه , وزٌدجملة نحو : )زٌد لام أبوه

ة لد تكون )صؽرى وكبرى الجمل , ثم أضاؾ ابن هشام أنّ (ٕ)المخبر بها فً المثالٌن(

, و جملة كبرى ال ؼٌرموع هذا الكالم , نحو : )زٌد أبوه ؼالمه منطلك( فمجباعتبارٌن

, و )أبوه ؼالمه منطلك( كبرى باعتبار ها خبرمه منطلك( صؽرى ال ؼٌر ألنّ )ؼال

لسمة  , ٌظهر من كالم ابن هشام أنّ (ٖ))ؼالمه منطلك( وصؽرى باعتبار جملة الكالم(

الجملة االسمٌة  الجملة على كبرى وصؽرى تتعلك بالجملة االسمٌة . فالجملة الكبرى هً

الجملة تكون ؼٌر  نّ , )ثم إأكانت جملة الخبر فعلٌة أم اسمٌة, سواء ا جملةالتً خبره

ون( فهذه نحو لولن )أخون مسافر( و )سافر أخموصوفة بؤنها صؽرى أو كبرى وذلن 

 . (ٗ)لٌست صؽرى وال كبرى فالمسمة ؼٌر حاضرة لمجموع الجمل(

 :  العرابالجمل التً لها محل من االعراب والجمل التً لٌس لها محل من ا

جمل إذا لُدر ولوعها مولع عراب أن ٌكون للمفردات ولد ٌكون للصل فً اإلاأل    

ة معناه , وذلن بؤن تكون مإدٌّ عرابهالمفرد أخذت إ ت محلّ إذا حلّ  الجملة , فإنّ المفرد

وعلى عراب, ها بمفرد فال ٌكون لها محل من اإلتمدٌر تً ال ٌصحّ لأّما الجملة ا, النحوي

عراب من اإل , جمل لها محلّ ـ من حٌث محلها االعرابً ـ تُمسم على لسمٌن جملهذا فال

                                                           
ٔ
  .  8ٙٔحو العربً نمد وتوجٌه , ( فً الن(

  .  ٕٗٗ/ ٕ( مؽنً اللبٌب , (ٕ
  .  ٕ٘ٗ/ ٕ,  ( المصدر نفسه(ٖ
ٗ
  .  9ٙٔ( الجملة العربٌة تؤلٌفها وألسامها , (
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ها محلّ  عراب وهً التً ال ٌحلّ المفرد , وجمل لٌس لها محل من اإل محلّ  وهً التً تحلّ 

 .  (ٔ)المفرد

)هً التً تحّل محّل المفرد فتعرب بإعرابه فتكون عراب والجمل التً لها محل من اإل    

موضع الحال أو مضاؾ إلٌه أو موضع الأو موضع المفعول به أو فً موضع الخبر 

راب وذلن بحسب المولع الذي ولعت فٌه . عا إلى ذلن , فٌكون لها محل من اإلالنعت وم

فإن ولعت خبراً للمبتدأ كانت فً محل رفع وإن ولعت خبراً لـ )كان( كانت فً محل 

ً إلٌه كانت فً جّر نصب وإن ولعت مفعوالً به كانت فً محل نصب وإن ولع ت مضافا

 . (ٕ)وهكذا(

هـ( 7ٗ٘)ت فمد اُختُِلَؾ فٌها, فؤبو حٌان عراب لتً لها محل من اإلأّما أنواع الجمل ا    

ً صلها إأو ألسام الجمل التً لها محل من  , لال أبو حٌان فًلى ثالثة وثالثٌن لسما

, أو خبراً للمبتدأ باتفاق الوالعة, ففً موضع رفع عرابب : )تنمسم بؤلسام أنواع اإلعرااإل

, ( التً لنفً الجنس المعرب اسمها, و لـ)إّن( وأخواتها, وصفة لموصوؾ مرفوع)اللـ

ة فً موضع فاعله وفً , وباختالؾ فً الوالععطوفة على مرفوع وبدالً من مرفوعوم

وضع نصب باتفاق الوالعة خبراً لـ)كان( وأخواتها, وثانٌاً , وفً مموضع النابب

ً لـ)أعلمت()ظـل لحجازٌة و لـ)ال( أختها, ولـ)إن( النافٌة, , وخبر )ما( اننت(, وثالثا

والمحكٌة بالمول, ومعلماً عنها العامل, ومعطوفة على منصوب, وصفة لمنصوب, وحاالً, 

وفً الوالعة فً االستثناء بالفعل ... وفً الجملة الوالعة وباختالؾ فً مذ ومنذ ... 

ها فً موضع نصب ... عدى إلى واحد بعدما أخذ مفعوله, فاتفموا على أنّ ٌتاستفهاماً بعد ما 

ً إلٌها أسماء وفً موضع جرّ  الزمان ؼٌر الشرطٌة التً ال , فباتفاق أن تكون مضافا

وباختالؾ  , أّما فً موضع جرّ تجزم, أو تمع صفة لمجرور, أو تمع معطوفة على مجرور

بذي تسلم( ... وفً الوالعة بعد )آٌة( بمعنى فً الوالعة بعد )ذو( فً لول العرب )اذهب 

ؼٌر مجزومة  عالمة ... وفً الوالعة ابتداء بعد )حتى( ... وموضع جزم فً الوالعة

ً للشرط العامل, أو عطفت على مجزوم ألسام  , أّما(ٖ), أو على ما موضعه جزم(جوابا

فهً : الجملة الوالعة خبراً,  (ٗ)عراب كما نمل ابن هشامالجمل التً لها محل من اإل

, والجملة الوالعة والجملة الوالعة حاالً, والجملة الوالعة مفعوالً, والجملة المضاؾ إلٌها

, أو معطوفة علٌه, لجملة التابعة لمفرد : منعوت بها, واد الفاء أو إذا جواباً لشرط جازمبع

ضاؾ ابن هشام الجملتٌن ثم أ ,عرابابعة لجملة لها محل من اإل, والجملة التأو مبدلة منه

                                                           
( ٌنظر : ارتشاؾ الضرب من لسان العرب , ألبً حٌان االندلسً , تح : رجب عثمان دمحم , مراجعة : (ٔ

, و الجملة 7ٔٙٔم , 998ٔهـ ـ 8ٔٗٔ,  ٔرمضان عبد التواب , اناشر : مكتبة الخانحً , الماهرة ـ مصر , ط
م , 987ٔهـ ـ 8ٓٗٔ,  ٕ, الكوٌت , طالنحوٌة نشؤة وتطوراً واعراباً , فتحً عبد الفتاح الدجنً , مكتبة الفالح 

9ٖ  .  
  .  9ٙٔـ  9٘ٔ( الجملة العربٌة تؤلٌفها وألسامها , (ٕ
  .  9ٔٙٔـ  8ٔٙٔ( ارتشاؾ الضرب , (ٖ
  .  77ٗـ  8٘ٗ/ ٕ( ٌنطر : مؽنً اللبٌب , (ٗ
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عراب هو التمسٌم ن هشام للجمل التً لها محل من اإل, وتمسٌم ابالمستثناة, والمسند إلٌها

 الذي سنعتمده فً البحث . 
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 الفصل األول

 الجمل الوالعة فً موضع المرفوع

اسم )كان( و, المبتدأ وخبره, والفاعل وناببهربٌة كثٌرة منها : المرفوعات فً اللؽة الع    

إن(, وخبر األحرؾ دوات التً تعمل عملها مثل )ما, وال, والت, أو إحدى أخواتها أو األ

ً لمالمشبهة بالفعل , والبدل وعطؾ البٌان وعطؾ النسك رفوع, كالنعت, وما كان تابعا

 وتمع الجملة فً موضع المرفوع إذا أُّولت بمفرد مرفوع . 

, , والفاعل والنابب عن الفاعلولد وردت الجملة ـ فً نهج البالؼة ـ فً موضع المبتدأ    

, كما وردت فً موضع التابع لمرفوع ,للمبتدأ والحرؾ المشبه بالفعلالخبر فً موضع و

, ولد وردت فً موضع المرفوع فً مواضع لنسكفً أبواب : النعت والبدل وعطؾ ا

   كثٌرة فً نهج البالؼة . 
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 المبحث األول :

 الوالعة فً موضع المبتدأ والفاعل وناببه الجمل

التً تإول بالمفرد المسند إلٌه , وهذه الجملة نوعان , األول : التً ٌسند  الجملةوهً      

إلٌها الخبر وهً جملة المبتدأ , والثانً التً ٌسند إلٌها فعل معلك أو ما ٌموم ممامه وهً 

 أهمل بعض النحاة هذه الجملةولد  (ٔ)جملة الفاعل, أو تمع الجملة فً محل رفع نابب فاعل

  . (ٕ)ولال بها بعضهم

: الوالعة فً موضع  ولد وردت هذه الجملة فً ثالثة مواضع فً نهج البالؼة هً    

, وفٌما ٌؤتً لوالعة فً موضع النابب عن الفاعل, واالمبتدأ, والوالعة فً موضع الفاعل

 عرض لهذه الجمل ولألحوال التً وردت علٌها : 

 أّوالً : الجملة الوالعة مبتدأ : 

, ولد مواضع (ٖ), بلؽت )ثمانٌة(ً مواضع للٌلة فً نهج البالؼةوردت هذه الجملة ف    

 تٌة : وردت وفك األنماط اآل

ورد , مولٌها مبتدأ مإخر(ول : )جار ومجرور فً موضع خبر ممدم + أّن + معالنمط األ

ِ :  (علٌه السالم), منها لوله هذا النمط فً )ستة( مواضع  ْنٌَا َعلَى َّللاه أَنههُ اَل )ِمْن َهَواِن الدُّ

ٌُْعَصى إِاله فٌَِها َو اَل ٌُنَاُل َما ِعْنَدهُ إاِله بِتَْرِكَها(
والعة , فشبه الجملة ) من هوان الدنٌا ...( (ٗ)

ا( والعة فً موضع رفع مبتدأ , والجملة )أنّه ال ٌعصى إاّل فٌهفً موضع رفع خبر ممدم

بالمصدر الصرٌح )عصٌان( دون ه )علٌه السالم( كان ٌمكن أن ٌعبر , وواضح أنّ مإخر

المصدر المإول من )أّن ومعمولٌها( ؼٌر أّن التركٌب سٌفمد بعض المزاٌا الداللٌة التً لد 

كدة, ٌكون االمام علٌه السالم لصد إلٌها لصداً , منها داللة التوك ٌد المستفادة من )أّن( المّإِ

مد داللة االستمرارٌة المستفادة فضالً عن ذلن فإّن التركٌب سٌف, واسلوب النفً واالستثناء

من الفعل المضارع , كما إّن هنان فابدة أخرى للمصدر المإول كما ٌرى أحد الباحثٌن إذ 

ذ ٌتحمك ٌمول : )ٌفاد من المصدر المإول فً البنٌة والتركٌب إذا أرٌد نفً أمر ما , إ

 (٘)علٌه( فعال بخالؾ المصدر الصرٌح فال ٌجوز دخولهادخول أدوات النفً على األ

ٌْبِ )عالى : ومثل على ما ٌراه بموله ت ثم علك بموله : )فما كان  (ٙ)(ِلٌَْعلََم أَنًِّ لَْم أَُخْنهُ بِاْلؽَ

                                                           
  .  7٘ٔـ  ٖٗٔ( ٌنظر : إعراب الجمل وأشباه الجمل , (ٔ
األعارٌب , جمال الدٌن بن هشام االنصاري , حممه وخرج شواهده : مازن مؽنً اللبٌب عن كتب ٌنظر : ( (ٕ

  .  77ٗ/ ٕالمبارن و دمحم علً حمد هللا , 
  ( أوالً . ٔ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٖ
هـ ٖٔٗٔ,  ٔاٌران , ط –( نهج البالؼة , تح : الشٌخ : لٌس بهجت العطار , مإسسة الرافد للمطبوعات , لم (ٗ

  .  7ٔٓم , ٕٓٔٓ -
  .  7ٕٔ, وأثرها فً المعنى , أخمد عبد هللا العانً ( البنى النحوٌة (٘
 .  ٌٕ٘وسؾ /  ((ٙ
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نفى لوال مجًء المصدر مإوالً وما كان لألداة الجازمة والممصودة بمعانٌها للمصدر أن ٌُ 

 . (ٔ)الخاصة أن تدخل إاّل على األفعال(

خبرها ممدم )جار ومجرور( + اسمها مإخر جملة مصدرة بؤن( النمط الثانً : )إّن + 

ْكِر ):  (علٌه السالم)ورد هذا النمط فً موضع واحد وهو لوله  ِ فًِ الذِّ إِنه ِمْن َعَزابِِم َّللاه

ٌَْها ٌُثٌُِب َو ٌُعَالُِب َو لََها ٌَْرَضى َو ٌَْسَخُط أَنههُ اَل ٌَْنفَُع َعْبداً  َو إِْن أَْجَهَد  اْلَحِكٌِم الهتًِ َعلَ

ً َربههُ بَِخْصلٍَة ِمْن َهِذِه اْلِخَصاِل لَْم ٌَتُْب  ْنٌَا اَللٌِا نَْفَسهُ َو أَْخلََص فِْعلَهُ أَْن ٌَْخُرَج ِمَن الدُّ

, جملة )من عزابم هللا( خبرها ممدم, وشبه ال( حرؾ مشبه بالفعل)إنّ , فـ(ٕ)(ِمْنَها

 .  (ٖ)اسمها مإخرالمصدر المإول )أنّه ال ٌنفع عبداً( و

+ أّن + معمولٌها اسم لٌس مإخر(, ورد هذا النمط  النمط الثالث : )لٌس + خبرها ممدم

ٌْسَ أَ َو ), وهو لوله )علٌه السالم( : فً موضع واحد ً أَنه ُمعَاِوٌَةَ ٌَْدُعو اْلُجفَاةَ  لَ َعَجبا

ٌِْر َمعُونٍَة َو اَل َعطَ  َعلَىالطهؽَاَم فٌََتهبِعُونَهُ  ْساَلِم َو بَِمٌهةُ  تَِرٌَكةُ اٍء َو أَنَا أَْدُعوُكْم َو أَْنتُْم َؼ اْْلِ

ًه  ِمنَ النهاِس إَِلى اْلَمعُونَِة أَْو َطابِفٍَة  لُوَن َعنًِّ َو تَْختَِلفُوَن َعلَ )عجباً( , فـ(ٗ)(اْلعََطاِء فَتَفَره

من خطبة له )علٌه هذا النص لة )أّن معاوٌة ٌدعو( اسمها مإخر, خبر )لٌس( ممدم والجم

د لهم فٌها بعض ما ضٌعوا من حموق, بسبب تفرٌطهم السالم( فً ذم أصحابه وهو ٌعد

, ة وال عطاءذٌن ٌطٌعونه على ؼٌر معوننهم أمٌرهم, عكس أصحاب معاوٌة الّ وعصٌا

, لعجب وكان حمه التؤخٌر إذ هو خبروهذا ٌدعو إلى العجب لذا نراه )علٌه السالم( لّدم ا

, وكانت هذه الجملة مسندها فعالً مضارعاً ـ السالم( عبّر بالجملة دون المفردلٌه ثم أنّه )ع

على استمرار دعوة معاوٌة ألصحابه  , لٌدلّ لمضارع ـ ٌدل على الحدوث والتجددوالفعل ا

, م( ألصحابه واستمرار عصٌانهم لهواستمرار طاعتهم له واستمرار دعوته )علٌه السال

حممت داللة التوكٌد الجملة ولال )أولٌس عجباً دعوة معاوٌة ...( لما تولو جاء باالسم بدل 

 , التً فً الفعل المضارع . التً فً )أن(, وال داللة التجدد والحدوث

 :  فاعالً ثانٌاً الجملة الوالعة 

َم علٌه سند إلٌه فعل أو ما جرى مجراه ولُدِّ )هو كل اسم أو ما هو فً تمدٌره أ والفاعل    

ها ا ما هو فً تمدٌره فهو إّن و أن وما وكً المصدرٌات وسمٌت مصدرٌات ألنّ ... وأمّ 

 –, وللنحاة فً مسؤلة مجًء الفاعل جملة ثالثة مذاهب (٘)مع ما بعدها فً تؤوٌل المصدر(

ً , وهو مذهب هشام األ -( ٙ)نملها ابن هشام ً , والثانً : الجواز مطلما ول : المنع مطلما

ونسبوه إلى  –لام زٌد( , والثالث : وهو مذهب الفراء وجماعة  وثعلب , نحو : )ٌعجبنً

ك عن العمل نحو : )ظهر لً ألام زٌد( صح لّ إن كان الفعل للبٌاً وِوِجَد مع وهو –سٌبوٌه 

                                                           
  .  7ٕٔ, وأثرها فً المعنى ( البنى النحوٌة (ٔ
  .  8ٕٗ( نهج البالؼة , (ٕ
,  ٔلبنان , ط -( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , عبد المادر لطٌش , دار الوالء لصناعة النشر , بٌروت (ٖ

  .  ٙٔٗ – ٘ٔٗ/ ٗم , 7ٕٔٓ -هـ 8ٖٗٔ
  .  ٖٗٗ – ٖٖٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  7٘ٔ/ ٔ( شرح جمل الزجاجً , أبً الحسن علً بن مإمن بن دمحم بن علً بن عصفور االشبٌلً , (٘
  .  78ٗ/ ٕمؽنً اللبٌب , نظر : ٌ( (ٙ
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وإاّل فال . ولد عرض الدكتور فخر الدٌن لباوة آراء النحاة فً هذه المسؤلة , ونالشها , 

والجملة الوالعة فاعالً : )هً الجملة التً , (ٔ)جملة وذهب إلى المول بجواز مجًء الفاعل

 .  (ٕ), ومحلها الرفع(إلٌها فعل معلك أو ما ٌموم ممامهٌُسند 

 (ٖ)بلؽت )ستة عشر(, فً مواضع للٌلة فً نهج البالؼة ولد وردت الجملة فاعالً     

 وجاءت وفك االنماط االتٌة : موضعاً, 

, )فعل + الفاعل جملة مصدرة بؤّن(, ورد هذا النمط فً )خمسة( مواضع ول :النمط األ

ُجَل ِمْنُهْم َكاَن ٌَْدُخُل َعلَى اْلَمْرأَِة اْلُمْسِلَمِة َو ):  (علٌه السالم)منها لوله  َو لَمَْد بَلَؽَنًِ أَنه الره

لمصدر )أّن الرجل , فاعله افـ)بلؽنً( فعل, (ٗ)(اأْلُْخَرى اْلُمعَاِهَدِة فٌََْنتَِزُع ِحْجَلَها َو لُلُبََها

صرٌح فٌمول : , وكان من الممكن أن ٌؤتً علٌه السالم بالمصدر المنهم كان ٌدخل(

, ؼٌر أن المصدر الصرٌح لٌس فً صٌؽته ما ٌدل على زمن )بلعنً دخول الرجل(

ان , فموله )أن الرجل منهم ك(٘)بخالؾ المصدر المإول الذي ٌفٌد الداللة على الزمن

مصدر المإول , فالزمن ماٍض بالنسبة إلى زمن التكلمٌدخل( معناه أن الحدث ولع فً 

روؾ المصدرٌة , وفضالً عن ذلن فـ )إّن لكل حرؾ من الحخصص الحدث بزمن معٌن

, فإذا جبت بالمصدر الصرٌح لم ٌتبٌن الممصود وذلن أّن )أّن( تفٌد التوكٌد معنًى خاصاً به

, وهذا هذا النص ٌرٌد الداللة على الزمن, وعلى التوكٌدالسالم فً , فاإلمام علٌه (ٙ)...(

نّه علٌه , كما ألذا آثر التعبٌر بالمصدر المإول ,ال ٌتؤتى باستعمال المصدر الصرٌح

, لٌدل على الرجل منهم كان ٌدخل( بل لال )أنّ , الرجل منهم دخل( م لم ٌمل : )أنّ السال

الحدث , كما إّن صٌؽة )كان ٌفعل( تدل على , الذي ٌفٌد تحمك ولوع الزمن الماضً

 ة من الزمن .   , بل إنّه استمر لمدّ فالدخول لم ٌكن لد ولع مرة واحدة, (7)الماضً المتجدد

ورد هذا النمط فً )ثمانٌة( , ولد فعل + أّن + اسمها ضمٌر + خبرها(النمط الثانً : )

أَْن ٌَُكوَن َجاَل فًِ َظنُِّكْم أَنًِّ أُِحبُّ  َكِرْهتُ َو لَْد ):  (علٌه السالم), منها لوله مواضع

ْطَراَء َو  ِ َكَذِلنَ  اْستَِماعَ اْْلِ عل ماٍض فاعله الجملة , فـ )جال( ف(8)(الثهنَاِء َو لَْسُت بَِحْمِد َّللاه

 (علٌه السالم)عبّر  –أٌضاً  –, وهنا ً لإلطراء(كم حبّ م ٌمل )جال فً ظنّ , ول)أنًّ أحب(

ثمة أمور مستفادة من هذا , فً(( بدل المصدر الصرٌح )حبّ ً أحبّ نّ )أ بالمصدر المإول

على الحدوث  لّ ( الذي اشتمل علٌه المصدر المإول ٌد, فالفعل المضارع )أحبّ التعبٌر

                                                           
,  ٘سورٌة , ط –( ٌُنظر : اعراب الجمل واشباه الجمل , فخر الدٌن لباوة , دار الملم العربً , حلب (ٔ

  .  ٔٙٔ – 9٘ٔم , 989ٔ -هـ 9ٓٗٔ
  .  ٙ٘ٔ( اعراب الجمل واشباه الجمل فخر الدٌن لباوة , (ٕ
  ( ثانٌاً . ٔ( ٌنظر الملحك رلم )(ٖ
  .  8٘( نهج البالؼة , (ٗ
االردن ,  –( ٌنظر : معانً النحو , فاضل صالح السامرابً , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع , عمان (٘

  .  7ٗٔ/ٖم , ٕٓٓٓ -هـ ٕٓٗٔ,  ٔط
  .  9ٗٔ/ ٖ( معانً النحو , (ٙ
 99ٗٔالمؽرب , د . ط ,  –البٌضاء  ( ٌنظر : اللؽة العربٌة معناها ومبناها , تمام حسان , دار الثمافة , الدار(7

 ,ٕٗ٘  ,ٕٗ٘ . 
  .  ٙٗٗ( نهج البالؼة , (8
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مور المستفادة التوكٌد , وكذلن من األعلى تجدد هذا الظن لدى المخاطبٌن, لٌدل والتجدد

ً فً اذهانهم هذا الظنّ  , وهذا ٌعنً أنّ (أنّ )الذي أفادته   تمكن من هإالء وأصبح راسخا

هم عن نفسه الشرٌفة ولال : )ولست بحمد , ثم نفى ظنّ هم هذامام عن كرهه لظنّ فعبّر اإل

 هللا كذلن( . 

النافٌة للجنس + اسمها +  النمط الثالث : )فعل + أن + اسمها ضمٌر الشؤن + ال

)ال( التً لُِصد بها التنصٌص على استؽراق  , و )ال( النافٌة للجنس )المراد بهاخبرها(

, )وتسمى )ال( النافٌة للجنس ال التبربة لتبربة أفراد الجنس عن حكم (ٔ)النفً للجنس كله(

أكثر من ؼٌرها من أدوات الخبر وهً تختص بهذه التسمٌة لموة داللتها على النفً المإكد 

:  (علٌه السالم)عهما لوله , ولد ورد هذا النمط فً )موضعٌن( جم(ٕ)خرى(النفً األ

َل ) ِلٌهتِِه َوَجَب أَْن اَل أَوه ٍل َو اْْلِخِر بَْعَد ُكّلِ آِخٍر َو ِبؤَوه ِل لَْبَل ُكّلِ أَوه ِ اأْلَوه لَهُ َو اْلَحْمُد ّلِِله

 ه الجملة االسمٌة )أن ال أول, فاعل, فـ)وجب( فعل ماٍض (ٖ)(بِآِخِرٌهتِِه َوَجَب أَْن اَل آِخَر لَهُ 

)الباري تعالى موجود لبل  مام أنّ عنى كالم اإل, ومومثلها جملة )وجب أن ال آخر له( ,له(

كل شًء , ٌشٌر العمل إلٌه وٌفرضه أول الموجودات , وكذلن هو موجود بعد كل شًء , 

مام علٌه السالم ٌتعلك بوحدانٌة هللا ونمً الحدوث عنه , وكالم اإل (ٗ)ٌشٌر العمل إلٌه(

النافٌة تنفً  بؤكثر من مإِكد فـ )أّن( تفٌد التوكٌد , و )ال( اّ جاء كالمه مإكدسبحانه , لذا 

ن حكم , وهً المسولة لتبربة أفراد الجنس ععلى نحو التوكٌد وجود األولٌة وآلخرٌة

 . الخبر 

مّما تمدم ٌمكننا المول أنّه ٌجوز ولوع الفاعل جملة استناداً إلى ورود ذلن فً نح     

 البالؼة . 

 لثاً : الجملة الوالعة نابباً عن الفاعل : ثا

, فإذا بُنً الفعل لبلها األصل والعة فً موضع المفعول به وهً الجملة التً )تكون فً    

)خمسة  , ولد وردت هذه الجملة فً(٘)للمجهول ونابت عن فاعله أصبحت فً محل رفع(

ً  (ٙ)عشر(  , وسؤبٌّن هذه الجمل على النحو اآلتً :موضعا

 :  لة االسمٌةالجم-1

 :  ءت هذه الجملة وفك النمط اآلتًجا    

                                                           
( شرح ابن عمٌل علً الفٌة ابن مالن , بهاء الدٌن عبد هللا بن عمٌل العمٌلً , تح : دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد (ٔ

  .  9ٖٖ/ ٔلبنان , د . ط , د . ت ,  –, دار احٌاء التراث العربً , بٌروت 
دلٌل السالن الى الفٌة ابن مالن , عبد هللا بن صالح الفوزان , دار المسلم للنشر والتوزٌع  , د . ط , د . ت ( (ٕ

 ,ٔ /ٕ7ٖ  .  
  .  9ٖٔ – 9ٕٔ( نهج البالؼة ,(ٖ
  .  9ٙ/ 7( شرح نهج البالؼة , ابن ابً الحدٌد , (ٗ
  .  7٘ٔ( اعراب الجمل واشباه الجمل , (٘
  ( ثالثا . ٔ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٙ



ٔٗ 
 

ِمْن  أَأَْلنَعُ ):  (علٌه السالم), كموله لمجهول + نابب فاعله جملة اسمٌة()فعل لول مبنً ل

ْهِر أَْو أَُكوَن أُْسَوةً لَُهْم فًِ  أَُشاِرُكُهمْ نَْفِسً بِؤَْن ٌُمَاَل َهَذا أَِمٌُر اْلُمْإِمنٌَِن َو اَل  فًِ َمَكاِرِه الده

ٌِْش  ُجُشوبَةِ  , ونابب فاعله الجملة االسمٌة , فـ)ٌمال( فعل مضارع مبنً للمجهول(ٔ)(اْلعَ

 )هذا أمٌر المإمنٌن( .

 :  : الجملة الفعلٌة 2

 جاءت هذه الجملة وفك النمط االتً :     

علٌه ), كموله فاعله جملة مصدرة بكان التامة( ب)فعل مضارع مبنً للمجهول + ناب

فَاُت اْلُمْحَدثَاتُ  بَْعدَ اَل ٌُمَاُل َكاَن ):   (السالم ٌِْه الّصِ , فـ )ٌمال(  (ٕ)(أَْن لَْم ٌَُكْن فَتَْجِرَي َعلَ

فعل مضارع مبنً للمجهول , ونابب فاعله )كان بعد أن لم ٌكن( , و )كان( فً لول 

ولد صرح سٌبوٌه بمجًء االمام فعل تام ٌكتفً بالفاعل وال ٌحتاج إلى اسم وال إلى خبر 

( موضع آخر ٌمتصر على الفاعل فٌه, تمول )كان)كان( تامة, لال سٌبوٌه : )ولد ٌكون لـ

د ذكر , ول(ٖ), أي : ولع األمر(بد هللا, أي : لد ُخِلَك عبد هللا, ولد كان األمر: لد كان ع

, منها : )أن ٌكون بمعنى ولع وُخِلَك أن لـ)كان( ثالثة مواضعهـ( ٖٙٔ)ت ابن السراج 

ذلن لولن : أنا أعرفه مذ كان زٌد, أي : مذ , وً باالسم وحده وال تحتاج إلى خبرفتكتف

)كان( تكون  , ٌتضح من لول سٌبوٌه وابن السراج أنّ (ٗ), أي : ولع(رُخِلَك, ولد كان األم

ها فً لول اإلمام , وٌظهر أنّ ن بمعنى ُخِلَك أو ولع أو ِوِجدَ , وٌكوٌكتفً بالفاعلفعالً تاماً 

ِوِجَد ...( وفً هذا نفً الحدوث, والوجود بعد العدم عنه  , أي : )ال ٌمالبمعنى )ِوِجَد(

, ٌها )ضمٌر مستتر ٌعود إلٌه تعالى, ال إلى كالمهلول اإلمام ف, و )كان( فً سبحانه

ن مخلولاً , ولو كازلٌة, واآلخر باألبدٌة والسرمدٌةهللا هو األول بالِمَدم واأل والمعنى أنّ 

مام , فكالم اإل(٘), وال له علٌه فضل(لكان هو والمخلوق سواء, ال ٌمتاز عنه بفضٌلة

اري تعالى عن الحدوث فمال : ال ٌجوز أن ٌوصؾ به )تنزٌه البمسوق لـ (علٌه السالم)

 . (ٙ)فتجري علٌه الصفات المحدثات كما تجري على كل محدث(

 

 

 

 

                                                           
  .  ٘٘٘( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٖٙٙ,  ( المصدر نفسه(ٕ
  .  ٙٗ/ ٔ( الكتاب , (ٖ
  .  9ٕ/ ٔ( األصول فً النحو , (ٗ

( فً ظالل نهج البالؼة محاولة لفهم جدٌد , شرح : دمحم جواد مؽنٌة , دار العلم للمالٌٌن , بٌروت ـ لبنان , (٘٘

  .  7ٔ/ ٖ,  97ٕٔ,  ٔط
( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , تح : دمحم أبو الفضل ابراهٌم , دار إحٌاء الكتب العربٌة (ٙ

  .  87/ ٖٔ,  9٘9ٔهـ ـ 78ٖٔ,  ٔعٌسى البابً الحلبً وشركاه , ط
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 الظواهر التركٌبٌة فً الجملة الوالعة نابباً عن الفاعل : -3

 أ : الحذؾ : 

ها جمٌع اللؽات ظاهرة لؽوٌة عامة تشترن فٌٌعرؾ بعض الباحثٌن الحذؾ بؤنّه )    

, أو إلى حذؾ عناصر المكررة فً الكالمنسانٌة حٌث ٌمٌل الناطمون إلى حذؾ بعض الاإل

 .  (ٔ)ما ٌمكن للسامع فهمه اعتماداً على المرابن المصاحبة حالٌة كانت أو عملٌة أو لفظٌة(

والحذؾ فً اللؽة : )لطؾ الشًء من الطرؾ كما ٌحذؾ طرؾ ذنب الشاة ...     

, تمول : حذفنً فالن بجابزة, أي : ضرب عن جانب: الرمً عن جانب وال والحذؾ

ً : لطعه من ظرفه, وفً اللسان : )حذؾ ا(ٕ)وصلنً ...( , والحجام لشًء ٌحذفه حذفا

 .  (ٖ)ٌحذؾ الشعر ... والُحذافة : ما ُحذؾ من شًء فطرح ...(

: هـ( 8ٖٗ)ت أّما الحذؾ فً االصطالح فهو كما ٌمول علً بن عٌسى الرمانً     

 .  (ٗ)كلمة لالجتزاء عنها بداللة ؼٌرها من الحال أو فحوى الكالم()اسماط 

ه إذا طال ولد ذكر سٌبوٌه الحذؾ فً ؼٌر موضع من كتابه من ذلن لوله : )... ألنّ     

, وعمد باباً فً كتابه سماه : (٘)ه شًء ٌصٌر بدالً من شًء(الكالم كان الحذؾ أجمل وكؤنّ 

 .  (ٙ)استخفافاً()هذا باب ٌُحذؾ المستثنى 

 , لال العلوي : )والعلى وجود الحذؾ دلٌل ٌدلّ ولد اشترط النحاة فً الحذؾ وجود     

ون لؽواً من ه ٌكعلٌه فإنّ  , فإن لم ٌكن هنان داللةمن الداللة على ذلن المحذوؾ بدّ 

ً بحال(عتماد علٌهالحدٌث, وال ٌجوز اال فه , وعرّ (7), وال ٌحكم علٌه بكونه محذوفا

لك بمسم من , والحذؾ ال ٌتع(8)سماط جزء من الكالم أو كله لدلٌل(ه : )إكشً بؤنّ الزر

علٌه  , وهذا ما نصّ ؾ الجملة والمفرد والحرؾ والكلمة, فمد ٌحذألسام الكالم دون لسم

ٌس شًء من ً بموله : )لد حذفت العرب الجملة والمفردة والحرؾ والحركة ولابن جنّ 

, (9) كان فٌه ضرب من تكلٌؾ علم الؽٌب من معرفته(, وإالّ ذلن إاّل عن دلٌل علٌه

وللحذؾ أهمٌته اللؽوٌة, عبّر عنها الجرجانً بموله : )هو باب دلٌك المسلن, لطٌؾ 

والصمت  ,نّن ترى ترن الذكر أفصح من الذكر, فإالمؤخذ, عجٌب األمر, شبٌه بالسحر

ً إذا لم , وتجدن أنطك ما تكون إذا لم تنطك ,عن االفادة أزٌد لإلفادة وأتم ما تكون بٌانا

                                                           
  .  ٗ( ظاهرة الحذؾ فً الدرس اللؽوي , (ٔ
هـ , تح : مهدي المخزومً 7٘ٔـ  ٓٓٔأحمد الفراهٌدي  ( كتاب العٌن , ألبً عبد الرحمن الخلٌل بن(ٕ

  .  ٕٕٓـ  ٕٔٓ/ ٖوابراهٌم السامرابً , 
  .  9ٖ/ 9( لسان العرب , (ٖ
( ثالث رسابل فً إعجاز المرآن , للرمانً والخطابً وعبد الماهر الجرجانً فً الدراسات المرآنٌة والنمد , (ٗ

  .  7ٙ, د . ت ,  ٖتح : دمحم خلؾ هللا أحمد و دمحم زؼلول سالم , دار المعارؾ , الماهرة ـ مصر , ط
  .  8ٖ/ ٕ( الكتاب , (٘
  .  ٕ٘ـ  ٕٗ/  ٌٔر الموضعٌن المذكورٌن , ٌنظر : , كما ذكر الحذؾ فً ؼ ٖٗٗ/ ٕ( الكتاب , (ٙ
  .  9ٕ/ ٕ( الطراز المتضمن , (7
  .  ٕٓٔ/ ٖ( البرهان فً علوم المرآن , (8
  .  ٖٓٙ/ ٕ( الخصابص , (9
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ٌجاز )تملٌل الكالم من ؼٌر إخالل , واإلٌجازاً من وجوه اإلّده الرمانً وجه, ولد ع(ٔ)تبن(

حذؾ ولد ٌُ ولد ٌُحذؾ الحرؾ, , والحركة الجملة والمفردة حذؾ, إذاً لد تُ (ٕ)بالمعنى(

على المحذوؾ وإاّل كان الحذؾ ضرب  , ولكن ال بّد من وجود دلٌل ٌدلّ (ٖ)الكالم برمته

ً عل الحذؾ نوععدم الدلٌل على المحذوؾ ٌج, وًتكلٌؾ علم الؽٌب كما لال ابن جنّ من   ا

 بانة . , فٌما وظٌفة اللؽة هً اإلفهام واإلمن اإلبهام والؽموض

 الحذؾ فً الجملة االسمٌة : أوالً : 

 ورد الحذؾ فً هذه الجملة وفك االنماط اآلتٌة :     

, كموله الخبر اسم ظاهر(ول : )فعل لول فعل مبنً للمجهول + مبتدأ محذوؾ + النمط األ

هُ َرُسوُل  إَِذاَحتهى )علبه السالم :  ) صلى هللا  َّللاهِ اْستُْشِهَد َشِهٌُدنَا لٌَِل َسٌُِّد الشَُّهَداِء َو َخصه

محذوؾ تمدٌره )هو( والجملة  )سٌد( خب والمبتدأ, فـ(ٗ)(علٌه وآله ( بَِسْبِعٌَن تَْكبٌَِرةً 

ؼراض إذ )لد , ولحذؾ المبتدأ أٌد( والعة فً موضع رفع نابب فاعلاالسمٌة )هو س

ا كان الخبر ال ٌصلح لؽٌره , وألن الخبر ال ٌصلح إاّل له ... ولمّ ٌحذؾ المبتدأ لوضوحه

ر , فحذؾ المبتدأ )وهو الضمٌ(٘)جاء الكالم على الحذؾ لإلشعار باختصاص هذه الصفة(

, كما إنّه ُحِذَؾ على اختصاصه بصفة )سٌد الشهداء( الذي ٌعود إلى شهٌدنا( دلّ 

 المحذوؾ هو هذا الضمٌر .   , فالسٌاق ٌدل على أنّ حهلوضو

النمط الثانً : )فعل لول مبنً للمجهول + جار ومجرور متعلمان بخبر ممّدم محذوؾ + 

لَهُ َحدٌّ َو اَل نَِهاٌَةٌ َو اَل اْنِمَطاٌع َو اَل  ٌُمَالُ َو اَل )مبتدأ مإخر(, كموله )علٌه السالم( : 

فعل مضارع مبنً  للمجهول, و )له( جار ومجرور متعلمان بخبر ممدم  ٌمال()فـ(, ٙ)(َؼاٌَةٌ 

محذوؾ, و )حّد( مبتدأ مإخر, والجملة االسمٌة )له حّد( والعة فً موضع رفع نابب 

 فاعل. 

للمجهول + اسم استفهام متعلك بخبر ممّدم محذوؾ +  النمط الثالث : )فعل مضارع مبنً

َعْملََن َو اْمِلْن أَْمَرَن َو ُخْذ نَِصٌبََن َو َحظهَن فَِإْن  فَاْعِملْ )مبتدأ مإخر(, كموله علٌه السالم : 

ٌِْر َرْحٍب َو اَل فًِ نََجاٍة فَبِاْلَحِرّيِ  َكِرْهتَ  ٌَْن َو أَْنَت نَ  لَتُْكفٌََنه فَتَنَحه إِلَى َؼ ابٌِم َحتهى اَل ٌُمَاَل أَ

 ِ , فـ)ٌمال( فعل مضارع (7)(لََحكٌّ َمَع ُمِحّكٍ َو َما أُبَاِلً َما َصنََع اْلُمْلِحُدونَ  إِنههُ فاَُلٌن َو َّللاه

                                                           
  .  ٙٗٔ( دالبل االعجاز , (ٔ
( ثالث رسابل فً إعجاز المرآن , للرمانً والخطابً وعبد الماهر الجرجانً , تح : دمحم خلؾ هللا أحمد و دمحم (ٕ

  .  7ٙ, د . ت ,  ٖزؼلول سالم , دار المعارؾ , الماهرة ـ مصر , ط
 .  7ٕٖ/ ٕ( ٌنظر : مؽنً البٌب , (ٖ
  .  ٗٔ٘ – ٖٔ٘( نهج البالؼة , (ٗ
اللؽوي , طاهر سلٌمان حمودة , الدار الجامعٌة للطباعة والنشر والتوزٌع , د . ط ( ظاهرة الحذؾ فً الدرس (٘

  .  ٓٔٔم , 998ٔ, 
  .  ٖ٘ٙ( نهج البالؼة , (ٙ
  .  ٙٓٙ,  ( المصدر نفسه(7
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بخبر ممّدم, و  مبنً للمجهول, و )أٌن( اسم استفهام فً محل نصب مفعول فٌه وهو متعلك

 (ٔ))فالن( مبتدأ مإخر, والجملة االسمٌة )أٌن فالن(والعة فً موضع رفع نابب فاعل

 الحذؾ فً الجملة الفعلٌة : ثانٌاً : 

 نماط اآلتٌة : الحذؾ فً الجملة الفعلٌة وفك األ ورد    

علٌه ), لال للمجهول + ظرؾ متعلك بفعل محذوؾ(ول : )فعل لول مبنً النمط األ

ُرهُ اأْلَْوَهاُم بِاْلُحُدوِد َو اْلَحَرَكاِت َو اَل بِاْلَجَواِرحِ َو اأْلََدَواِت اَل ٌُمَاُل لَهُ ):  (مالسال اَل تُمَّدِ

, فـ )متى( ظرؾ زمان متعلك بفعل محذوؾ تمدٌره )متى كان( وجملة )متى  (ٕ)(َمتَى

 .   (ٖ)كان( والعة فً محل رفع نابب فاعل

, كموله جار ومجرور متعلمان بفعل محذوؾ( لول مبنً للمجهول +نً : )فعل االنمط الث

, (ٗ)(اَل ٌُْضَرُب لَهُ أََمٌد بَِحتهى الظهاِهُر اَل ٌُمَاُل ِممه َو اْلبَاِطُن اَل ٌُمَاُل فٌِمَ ):  (علٌه السالم)

ور متعلمان بالفعل والمجر , والجارّ و )ما االستفهامٌة( اسم مجرور جرّ )من( حرؾ فـ

, والعة فً موضع رفع نابب فاعل , والتمدٌر )ال ٌمال خلك مّم( والجملةالمحذوؾ )خلك(

 , والجارّ )ما االستفهامٌة( اسم مجرور ؾ جرّ ومثلها جملة )ال ٌمال فٌم( فـ )فً( حر

والمجرور متعلمان بالفعل )بطن( المحذوؾ والتمدٌر )فٌم بطن( والجملة والعة فً موضع 

, لال الشارح المعتزلً : )ودخل فً لوله : الظاهر فال  (٘)لبلهارفع نابب فاعل للفعل ٌمال 

ٌمال : )ّمم( أي : ال ٌمال : من أي شًء ظهر , والظاهر فال ٌمال : )فٌم( أي : فٌما ذا 

ول )ظهر( األ, وبحسب كالم المعتزلً ٌكون تمدٌر الفعل المحذوؾ فً الموضع (ٙ)بطن(

 وفً الموضع الثانً )بطن( . 

, لال مضارع مبنً للمجهول(النمط الثالث : )فعل لول مبنً للمجهول + نابب فاعله فعل 

ِة اْلَمْمتُوَل فَِإنههُ َكاَن ٌُمَاُل ٌُْمتَُل ):  (علٌه السالم) َ أاَله تَُكوَن إَِماَم َهِذِه اأْلُمه َو إِنًِّ أَْنُشُدَن َّللاه

ِة إَِماٌم ٌَْفتَُح َعلٌَْ  )ٌمال( فعل مضارع , فـ(7)(َها اْلمَتَْل َو اْلِمتَاَل إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمةِ فًِ َهِذِه اأْلُمه

ومجرور  , و )فً هذه االمة( جارّ و )ٌمتل( فعل مضارع مبنً للمجهولمبنً للمجهول 

مة والجملة الفعلٌة )ٌمتل فً هذه األمتعلمان بالفعل )ٌمتل( و )إمام( نابب فعل للفعل )ٌمتل( 

 محل رفع نابب فاعل للفعل )ٌمال( .  إمام( والعة فً

 :   ب : ممٌّدات الجملة الوالعة نابباً عن الفاعل

, فاالسمٌة نحو )زٌد أخون( جملة فً اللؽة العربٌة على لسمٌن, اسمٌة وفعلٌةتمسم ال    

, وهذه الجملة تمتصر على صل فً تركٌب الجملةن( هذا هو األوالفعلٌة نحو )جاء أخو

                                                           
  .  ٓٓٔ/ ٓٔ( ٌنظر : إعراب نهج البالؼة , (ٔ
  .  7ٖٓ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  9ٔٔ/ ٘( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٖ
  .  7ٖٓ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٕٓٔ/ ٘( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (٘
  .  ٕٗ٘/ 9( شرخ نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٙ
  .  ٖٔٔ( نهج البالؼة , (7
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, وؼرض مل على صرؾ الكالم إلى معنى معٌنلمسند( من دون زٌادة تع)المسند إلٌه وا

 , ولد تطرأ على هذا التركٌبصلًر فمط, وهو ما ٌإدٌه التركٌب األخباهذه الجملة هو اإل

, والزٌادة هً )ما ٌضاؾ إلى الجملة النواة من كلمات زٌادة تإدي إلى زٌادة فً المعنى

, وٌعبر عنها البالؼٌون بالمٌد ٌضاؾ بالفضالت أو التتمات أو ؼٌر ذلن ٌعبر عنها النحاة

, تعنً زٌادة فً فً المعنى, فكل زٌادة فً المبنى صل لتحمٌك زٌادةإلى الجملة األ

, وهذا ما ٌراه الدكتور تمام حسان فٌمول : )إّن الزابد إنّما هو زابد على أصل (ٔ)المعنى(

فضالتها من المنصوبات فللجملة أركانها و ,النمط, أي على أصل وضع الجملة

فادة وما دامت ن فهو زابد على مطالٌب الصحة واإل, فإذا ورد فٌها ؼٌر ذلوالمجرورات

, وٌرى الزركشً (ٕ)على زٌادة المعنى فإّن زٌادة المبنى تؤكٌد للمعنى( زٌادة المبنى تدلّ 

, معنى كالم الزركشً (ٖ)نى(عراب ال من جهة المعمراد النحوٌٌن بالزابد من جهة اإل)أن 

 , أّما من ناحٌةصل, ألنها زٌادة على الجملة األالزٌادة تكون وفك المنظور النحويأن 

 , إذ كل زٌادة فً المبنى تمابلها زٌادة فً المعنى .             المعنى فإّن اللفظ ٌساوي المعنى

ة ـ فمختلفة, فتارة تكون األداة ـ االسمٌة أو الفعلٌ أّما األدوات التً تزاد على الجملة    

أداة نفً , وتارة تكون ة معٌنة, وتارة تكون أداة تصرؾ الجملة إلى جهة زمنٌأداة توكٌد

, وفٌما ٌؤتً بٌان ألشكال الزٌادة التً طرأت على الجملة إلى ؼٌر ذلن من األدوات

 الوالعة نابباً عن الفاعل : 

 النماط اآلتٌة : هذه الجملة فً نهج البالؼة وفك اوردت     

علٌه ), لال ب الفاعل جملة اسمٌة مصدرة بؤّن(ول  : )فعل مبنً للمجهول + نابالنمط األ

ِة بَِرٌِمِه أَنه اْلُخْضرَ ):  (السالم ةَ َو َكؤَنههُ ُمتَلَفٌِّع بِِمْعَجٍر أَْسَحَم إِاله أَنههُ ٌَُخٌهُل ِلَكثَْرِة َمابِِه َو ِشده

, نابب فاعله الجملة مجهول)ٌخٌل( فعل مضارع مبنً لل, فـ(ٗ)(ُمْمتَِزَجةٌ بِهِ النهاِضَرةَ 

 االسمٌة )أّن الخضرة الناضرة ممتزجة( . 

, اسمها ضمٌر + خبرها جملة فعلٌة( النمط الثانً : )فعل لول مبنً للمجهول + إّن +

ِ َما َعِلْمُت ):   (علٌه السالم)لال  اْلمَْلِب اْلُممَاِرُب اْلعَْمِل َو اأْلَْولَى أَْن  ؾُ اأْلَْؼلَ َو إِنهَن َو َّللاه

فالجملة االسمٌة )إنّن رلٌت سلماً( والعة  (٘)(َرلٌَِت ُسلهماً أَْطلَعََن َمْطلََع ُسوءٍ  إِنهنَ ٌُمَاَل لََن 

, وهذه الجملة ولعت فً موضع المشتك فهً ممدرة مال(رفع نابب فاعل للفعل )ٌُ  محلّ  فً

على زمن معٌن,  ال تدلّ  إذ االصل )ٌمال راِق ...( وهذه الجملة (ٙ)اٍق(باسم الفاعل )ر

                                                           
,  ٔ( فً نحو اللؽة وتراكٌبها منهج وتطبٌك , خلٌل أحمد عماٌرة , عالم المعرفة , جدة ـ السعودٌة , ط(ٔ

  .  9ٙم , 98ٗٔهـ ـ ٗٓٗٔ
( البٌان فً روابع المرآن دراسة لؽوٌة واسلوبٌة للنص المرآنً , تمام حسان , عالم الكتب , الماهرة ـ مصر , (ٕ

  .  7ٕٔم , 99ٖٔهـ ـ ٖٔٗٔ,  ٔط
البرهان فً علوم المرآن , لإلمام : بدر الدٌن دمحم بن عبد هللا الزركشً , تح : دمحم أبو الفضل ابراهٌم ,  ((ٖ

  .  7ٕ/ ٖمكتبة دار التراث , الماهرة ـ مصر , د . ط , د . ت , 
  .  ٖ٘ٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8ٓٙ,  ( المصدر نفسه(٘
  .  ٖٙٔ( ٌنظر : اعراب الجمل واشباه الجمل , (ٙ
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لٌدل على ولوع الفعل فً الزمن )رلٌت( الفعل الماضً التً مسندها الجملة عُِدَل إلى ف

, إذ معنى )إّن( و )أّن( التوكٌد تدخالن )إّن( على الجملة إلفادة التوكٌدالماضً , ثم أدخل 

 .  (ٔ)الخبر وتمرٌرهعلى الجملة لتؤكٌد 

النمط الثالث : )فعل مبنً للمجهول + أن المخففة من الثمٌلة + اسمها ضمٌر الشؤن 

بِتَْشِعٌِرِه اْلَمَشاِعَر ):  (علٌه السالم), كموله + ال النافٌة للجنس + معمولٌها( المحذوؾ

ٌَْن اأْلُُموِر ُعرِ  أَنْ ُعِرَؾ  تِِه بَ ٌَْن اأْلَْشٌَاِء  ِضده َؾ أَْن اَل اَل َمْشعََر لَهُ َو ِبُمَضاده لَهُ َو بُِممَاَرنَتِِه بَ

, وفً من الثمٌلة فً النص ثالث مرات (ٖ), تكررت )أن( المخففة(ٕ)(ُعِرَؾ أَْن اَل لَِرٌَن لَهُ 

ال النافٌة للجنس وما دخلت , وخبرها جملة )رة كان اسمها ضمٌر الشؤن المحذوؾكل م

عمد  (علٌه السالم)لذا نجده  ( فً توحٌد هللا؛علٌه السالم), هذا النص من خطبة له علٌه(

فنون من  إلى استعمال (علٌه السالم)إلى نفً صفات المخلولٌن عنه سبحانه , كما عمد 

, و مثل )أن( المإكدة –ترسٌخ هذا المعنى فً ذهن المتلمً  التً تساعد على -التوكٌد 

بنى الفعل للمجهول وحذؾ الفاعل , لعدم تعلك  (علٌه السالم)ه , ثم إنّ )ال( النافٌة للجنس

ولد , ة لكل ذي لب وؼٌر ممصورة على أحد, إذ وحدانٌة هللا سبحانه معروفؼرض بذكره

ر موجه لمخاطب وكالمه ؼٌٌكون لحذؾ الفاعل ؼرض آخر وهو التركٌز على الحدث, 

االسمٌة لٌدل على  ه جاء بالجملة, ومن الجدٌر بالمالحظة ـ أٌضاً ـ أنّ معٌن بل كالمه عام

 ثبوت هذه الصفة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 8ٗٔ( شرح لطر الندى , (ٔ
  .  ٖٖٙ( نهج البالؼة , (ٕ
ٖ) ً  ( إذا خففت )أن( المفتوحة بمٌت على ما كان لها من العمل لكن ال ٌكون اسمها إاّل ضمٌر الشؤن محذوفا

 .  8ٖٖ/ ٔوخبرها ال ٌكون إاّل جملة . شرح ابن عمٌل , 
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 المبحث الثانً

 الجملة الوالعة خبراً 

: )التً تكون خبراً لمبتدأ, أو لفعل نالص, أو لحرؾ مشبه بالفعل, الجملة وهً     

, والنصب إذا كانت خبراً للمبتدأ أو للحرؾ المشبه بالفعل , إذا كانت خبراً ومحلها الرفع

, وإنّما جاز ة أو فعلٌة, والخبر )لد ٌكون جملة أسمٌ(ٔ)أو الحرؾ المشبه به(للفعل النالص 

ها إذا , )إاّل أنّ (ٕ)أن ٌكون جملة لتضمنها الحكم المطلوب من الخبر كتضمن المفرد له(

  . (ٖ)ولعت خبراً كانت ناببة عن المفرد والعة مولعه ولذلن ٌحكم على موضعها(

, إّما أن ٌكون فعلها أن تكون اسمٌة, أو فعلٌة, والفعلٌة لوالعة خبراً إّماوالجملة ا    

جرداً أو ممترناً بؤداة , والفعل المضارع ال ٌخلو من أن ٌكون مأو ماضٌاً أو أمراً مضارعاً 

هو اآلخر  -نه بهذه الجملة الذي ٌُخبر ع -المبتدأ  , كما أنّ نحوٌة ما, ومثله الفعل الماضً

, أو ضمٌراً, أو اسم شرط, أو اسم استفهام, إلى ؼٌر ذلنأنواع, فمد ٌكون اسما ظاهراً, 

ٌم الجمل الوالعة , وعلٌه سؤلوم بتمسإّن الجملة لد تكون صؽرى أو كبرىفضالً عن ذلن ف

 استناداً إلى :على أنماط  –بعد التوكل على هللا  – خبراً 

 , أمر(نوع الفعل )ماٍض, مضارع-ٔ

 ( ., ...استفهامنوع المبتدأ )اسم ظاهر, ضمٌر, اسم -ٕ

 , شرطٌة( . نشابٌةنوع الجملة )خبرٌة, إ -ٖ

 تعدد الخبر .  -ٗ

نت أكثر مواضع الجملة الفعلٌة الوالعة خبراً فً نهج البالؼة كا ومن الجدٌر بالذكر أنّ     

مكانة الفعل وأهمٌته فً  هذا ٌإٌد ما ٌراه النحوٌون من , ولعلّ من مواضع الجملة االسمٌة

, وفً هذا ٌمول : )الفعل من أجزاء الجملة ه أهمّ ومً ٌعدّ كتور مهدي المخز, فالدالعربٌة

ه , ولكنّ ٌمتصر على الداللة على الحدث حسبها فهو ال أجزاء الجملة بل هو أهمّ  أهمّ 

ضافة إلى , ... وهو باإللشًء وعّما ٌفعالن وعّما سٌفعالنٌحدثنا عّما ٌفعل الشخص أو ا

لٌة التً , والجملة الفععن أمر وؼٌرها, وٌعبر عن سإال سناد, وٌعبرذلن ٌساعد على اإل

, (ٗ)أساس التعبٌر فً العربٌة( , أكثر شٌوعاً فً االستعمال بل تعدّ ٌكون فٌها المسند فعالً 

راسة شاملة ألؼلب الجمل التً لها محل من اإلعراب فسؤلسم الجمل على ولكً تكون الد

 والظواهر التركٌبٌة . اسمٌة وفعلٌة

                                                           
  . 7ٗٔ,  ( اعراب الجمل واشباه الجمل , فخر الدٌن لباوة(ٔ
  . 7ٕٙ/ ٔ( شرح الرضً على الكافٌة , (ٕ
الدٌن ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش , صححه وعلك علٌه جماعة من العلماء , الماهرة ـ  ( شرح المفصل , موفك(ٖ

  . 88/ ٔمصر , د . ط , د . ت , 
  .  7ٕٓ( فً النحو العربً نمد وتوجٌه , مهدي المخزومً , (ٗ
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 الوالعة خبراً :     الجملة االسمٌة أوالً :

ألل عدداً من  كانت, وفً نهج البالؼة ,مواضعً وردت الجملة االسمٌة خبراً للمبتدأ ف    

, ولال (ٔ), وذكر بعض النحوٌٌن أن الجملة االسمٌة تفٌد الثبوت والدوامالجملة الفعلٌة

, ومتى كان وأنت فعلت ة االسمٌة نحو لولن زٌد لد فعل, وأنا فعلت,العلوي : )الجمل

الفاعل لد  ول : أن ترٌد أنّ نه ٌندرج فٌه معنٌان : المعنى األوارداً على جهة االسمٌة فإ

فعل ذلن على جهة االختصاص به دون ؼٌره ... المعنى الثانً : أن ال ٌكون المعنى 

ً نفس السامع بحٌث ال , وتمكٌن ذلن المعنى فاالختصاص وإنّما الممصود التحمٌك

عبٌر بالجملة الت , والذي ٌبدو من كالم العلوي , أنّ (ٕ)(, وال ٌعترٌه شنلجه رٌبٌخا

)الجملة الجملة على الحدوث أو الثبوت فـ , أّما داللةص أو التحمٌكختصااالسمٌة ٌفٌد اال

ال تدل على حدوث أو ثبوت ولكن الذي ٌدل على الحدوث أو الثبوت ما فٌها من اسم أو 

 : (٘)أو للحرؾ المشبه بالفعل ,(ٗ)تكون خبراً للمبتدأ إّما , وهذه الجملة(ٖ)فعل(

 الوالعة خبراً للمبتدأ :  الجملة االسمٌة-

جاءت هذه الجملة  , ولدمواضع للٌلة بلؽت )أربعة( مواضع وردت هذه الجملة فً    

 :  على وفك النمطٌن اآلتٌٌن

َو َما )موله )علٌه السالم( : كالنمط االول : )المبتدأ اسم صرٌح + الخبر جملة اسمٌة( 

ٌِْر فََدٍن َو النهْفُس َمَظانَُّها فًِ َؼٍد َجَدٌث  أَْصنَعُ  , (ٙ)(فًِ ُظْلَمتِِه آثَاُرَها تَْنمَِطعُ بِفََدٍن َو َؼ

, ولد )استفهم ـ علٌه السالم ـ فً ؼٍد جدث( خبر المبتدأ )النفس(فالجملة االسمٌة )مظانها 

المٌنات الدنٌوٌة استفهام إنكار لوجه حاجته إلٌها تسلٌة لنفسه عّما ٌصنع بفدن وؼٌرها من 

عمال الصالحة بذكر ؼاٌة النفوس منها وهً صٌرورتها عنها وجذباً له عن الدنٌا إلى األ

, والخبر ـ كما لخبر فً هذه الجملة لد جاء نكرةً ا , جدٌر بالمالحظة أنّ (7)إلى الجدث ...(

كٌر الخبر )جدث( ٌدل , فتنإلفادة التعمٌم والشمول جًء نكرةٌرى أحد الباحثٌن ـ لد ٌ

 , فهو ٌرٌد أي جدث ال جدث بعٌنه .  (8)على عدم لصد التعٌٌن بل إرادة العموم

ًْ ):  (علٌه السالم)كموله , بتدأ لفظ كل + الخبر جملة اسمٌة(النمط الثانً : )الم  ءٍ  َو ُكلُّ َش

 ًْ ْنٌَا َسَماُعهُ أَْعَظُم ِمْن ِعٌَانِِه َو ُكلُّ َش , (9)(ٍء ِمَن اْْلِخَرِة ِعٌَانُهُ أَْعَظُم ِمْن َسَماِعهِ  ِمَن الدُّ

                                                           
( ٌُنظر : حاشٌة الخضري على شرح ابن عمٌل على الفٌة ابن مالن , ضبط وتشكٌل وتصحٌح : ٌوسؾ الشٌخ (ٔ

  .  ٕٓٔ/ٔم , ٖٓٓٔ -هـ ٕٗٗٔلبنان ,  –, بٌروت  ٔدمحم البماعً , دار الفكر , ط
  .  7ٕ – ٕ٘/ ٕ( الطراز , (ٕ
  .  ٕٙٔ( الجملة العربٌة تؤلٌفها وألسامها , فاضل صالح السامرابً , (ٖ
  (, رابعاً . ٔ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٗ
  ( خامساً . ٔ( ٌنظر الملحك رلم )(٘
  . ٗ٘٘( نهج البالؼة , (ٙ
  .  87ٙ/ ٘( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (7
  .  ٕٕٔ( ٌنظر : الظواهر التركٌبٌة فً نهج البالؼة , (8
  .  ٕٕٙ( نهج البالؼة , (9
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, ومثلها فً موضع رفع خبر المبتدأ كلوالعة انه( فالجملة االسمٌة )سماعه أعظم من عٌ

لمبتدأ )كل( الثانٌة, نالحظ ضع رفع خبر لالجملة االسمٌة )عٌانه أعظم من سماعه( فً مو

نة من ذه الجملة مكوّ , ولد جاءت هالخبر لد جاء جملة اسمٌة ٌن أنّ تبمٌن السافً الجملت

 , ألنّ على الحدوث والتجدد فعل الذي ٌدلّ , أي إنّها خالٌة من معنى الركنٌن اسمٌٌن

لجملة االسمٌة , علٌه ا المعنٌٌن الُمعبّر عنهما فً النصٌن ٌمتضٌان معنى الثبوت الذي تدلّ 

بة سماعه أعظم من بة أو المرهّ شًء من أمور الدنٌا المرؼّ  كلّ  إذ )ذكر )علٌه السالم( أنّ 

من و ... فإذا سافرنا إلٌه لم نجده ا بالخصب واألعٌانه ... فمد ٌُوَصؾ لنا البلد البعٌد عنّ 

وتضٌك عنه ر ما فً اآلخرة من نعٌم وجحٌم ٌفوق التصوّ  , و )كلّ (ٔ)كما وِصؾ لنا(

شٌاء , فوصؾ األ(ٕ)خرة هناء كانت أو شماء(اء اآلشٌمات للتفاوت الهابل بٌن الدنٌا وأالكل

, وحمٌمة ما فً اآلخرة دابماً تفوق التصّور لذا ن دابماً أعظم مّما هً فً الوالعبالكالم ٌكو

, االسمٌة دوام والثبوت وهو الجملةعلى ال عن هذٌن المعنٌٌن بما ٌدلّ  (علٌه السالم)عبّر 

 على العموم .   ( لٌدلّ وجاء بلفظ )كلّ 

 الوالعة خبراً للحرؾ المشبه بالفعل :  الجملة االسمٌة-

 , وعلى وفك النمط اآلتً :ضع فً نهج البالؼةوردت هذه الجملة فً )أربعة( موا    

فَِإنه اْلُمتََكاِرَه ):  (علٌه السالم)+ اسمها اسم ظاهر + خبرها جملة اسمٌة( , كموله  )إنّ 

ٌٌْر ِمْن َمْشَهِدِه َو  من  , فالجملة االسمٌة )مؽٌبه خٌرّ (ٖ)(أَْؼنَى ِمْن نُُهوِضهِ  لُعُوُدهُ َمِؽٌبُهُ َخ

ة رج إلى الجهاد من ؼٌر نٌّ , )والمتكاره : الذي ٌخرفع خبر )إّن( ( والعة فً محلّ مشهده

وهو  ,ر وال ٌتبدلمتكاره ودأبه ال ٌتؽٌّ ع ال, هذا طب(ٗ), وإنّما ٌخرج كارهاً مرتاباً(وبصٌرة

ثبوت هذه الصفة صّدر الجملة بـ )إّن(  (علٌه السالم)د , ولٌإكّ علٌه الجملة االسمٌة ما تدلّ 

 التً تفٌد التوكٌد . 

 الوالعة خبراً :  ثانٌاً: الجملة الفعلٌة

 نّ , كما إ(ٙ)المشبه بالفعل, أو خبراً للحرؾ (٘)تكون خبراً للمبتدأأن إّما الفعلٌة الجملة و    

 مضارعاً أو ماضٌاً . أن ٌكونفعل هذه الجملة إّما 

 الوالعة خبراً التً فعلها ماٍض :     ـ الجملة الفعلٌة1

الحدث فٌما مضى  والفعل الماضً كما ٌمول سٌبوٌه : )إذا لال : )ذهب( دلٌل على أنّ     

لدمون فهذا تمام اه األالفعل الماضً عّما ٌر, ولم ٌبتعد المحدثون فً داللة (7)من الزمان(

                                                           
  .  7ٕ٘/7( شرح نهج البالؼة , ابن ابً الحدٌد , (ٔ
  .  9ٔٔ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
  .  8٘ٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .   ٕٖ/ ٗٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٗ
  ( سادساً.ٔ( ٌنظر الملحك رلم )(٘
  ( سابعاً . ٔ( ٌنظر الملحك رلم )(ٙ
  .  ٖ٘/ ٔ( الكتاب , (7
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الفعل الماضً  , إذاً (ٔ): )والماضً ما دّل على حدث مضى لبل زمن التكلم(حسان ٌمول

 على حدث ممترن بزمن سبك زمن التكلم . ما دلّ 

, خبراً ألحد األحرؾ المشبّه بالفعلولد وردت هذه الجملة خبراً للمبتدأ كما وردت     

 تً :  وعلى النحو اال

 خبر المبتدأ :-

 نماط اآلتٌة : تسعة وعشرٌن( موضعاً وعلى وفك األوردت هذه الجملة فً )    

, خبر جملة فعلٌة فعلها ماٍض الزم(+ ال ول : )المبتدأ اسم صرٌح مجرور بربّ النمط األ

ٌَْس بُِمْستَْدبِِرِه ):  (علٌه السالم)كموله  ً لَ ٌِْلِه لَاَمْت  وَ ُربه ُمْستَْمبٍِل ٌَْوما ِل لَ َمْؽبُوٍط فًِ أَوه

ً مرفوع محالً على أنّه مبتدأ)مستمبل( مجرور , فـ(ٕ)(بََواِكٌِه فًِ آِخِرهِ  , و )رب( لفظا

, والجملة الفعلٌة )لامت بواكٌه( عطوؾ علٌه, و )مؽبوط( م(ٖ)عند البصرٌٌن حرؾ جرّ 

فً معانً )رّب( على ألوال, لنحوٌون , واختلؾ اة فً موضع الخبر للمبتدأ )مؽبوط(والع

فال  ها إذا دخلت على ظاهر)من أحكام رّب أنّ , فـ(ٗ), هما التملٌل والتكثٌرأشهرها معنٌان

)رّب( فً  , و(٘), ألّن التملٌل والتكثٌر ال ٌكونان إاّل بالنكرات(ٌكون بعدها إاّل نكرة أبداً 

جاٍر  , وهو ال شنّ الموت ( هو حولعلٌه السالم), فكالم االمام هذا النص تفٌد التكثٌر

, ولد معنى التكثٌر هو ما ٌناسب السٌاق, وعلى هذا فحمل )رّب( على على كّل انسان

ر عنه ّن الحدث الذي ٌعبّ مع أ -الفعلٌة التً فعلها ماٍض بالجملة  (علٌه السالم)أخبر 

 على )أنّ  , فالتعبٌر بالفعل الماضً ٌدلّ لٌدّل على حتمٌة ولوع الحدث -ستمر)الموت( م

 .  (ٙ)ه لد ولع ألّن ولوعه أمر محمك وٌكثر ذلن فً الوعد والوعٌد(الحدث كان كؤنّ 

(: )المبتدأ اسم صرٌح + الخبالنمط الثانً علٌه , كموله )ر جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

ٌِْه ِمنْ ): السالم( ِه أَ ٌَِلُج َعلَ ٌَْؾ ٌَتََوفهى اْلَجنٌَِن فًِ بَْطِن أُّمِ وُح  بَْل َك بَْعِض َجَواِرِحَها أَْم الرُّ

, ة فً موضع الخبر للمبتدأ )الروح(, فالجملة الفعلٌة )أجابته( والع(7)(أََجابَتْهُ بِِإْذِن َربَِّها

زمن ـ فٌما ٌبدو وبلحاظ السٌاق ـ على  فمد عبّر أوالً بالفعل المضارع ٌتوفى, الذي ٌدلّ 

, ثم عدل إلى الفعل الماضً )أجابته( ل )ٌلج(عام ألنّه ال ٌتعلك بزمن معٌّن, ومثله الفع

 لٌدل على تحمك الحدث . 

(: )المبتدأ ضمٌر + الخبالنمط الثالث , كموله )علٌه السالم( ر جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

ٌِْه َو ٌَْرِوٌِه َو ):  ِ )  ٌَْعَملُ فَُهَو فًِ ٌََد صلى هللا علٌه بِِه َو ٌَمُوُل أَنَا َسِمْعتُهُ ِمْن َرُسوِل َّللاه

                                                           
  .ٕٔم , 99ٓٔمناهج البحث فً اللؽة  , تمام حّسان , مكتبة االنجلو مصرٌة  , د . ط  , ( (ٔ
  .  7ٔٓ – 7ٓ9( نهج البالؼة , (ٕ
  .  9ٖٗ – 8ٖٗ( ٌُنظر : الجنى الدانً , (ٖ
  .  ٖٗٔ/ ٔ, ومؽنً اللبٌب ,  ٓٗٗ – 9ٖٗ, المصدر نفسه ( ٌنظر :(ٗ
  .  89ٔ( رصؾ المبانً , (٘
  .  ٘٘ٔالعربً نمد وتوجٌه , ( فً النحو (ٙ
  .  ٕٕٔ( نهج البالؼة , (7



ٕٗ 
 

, وٌبدو من سٌاق لعة فً موضع الخبر للمبتدأ )أنا(, فالجملة الفعلٌة )سمعته( وا(ٔ)(وآله (

 على حكاٌة الحال الماضٌة .   الفعل الماضً دالّ  أنّ  النصّ 

(النمط الرابع : )المبتدأ كم الخبرٌة + الخب , كموله )علٌه ر جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

ٌْنَا ُهَو َكَذِلَن )السالم( :  ْنٌَا َو تَْرِن اأْلَِحبهِة إِْذ َعَرَض لَهُ  َعلَىفَبَ  َعاِرضٌ َجنَاحٍ ِمْن فَِراِق الدُّ

فََكْم ِمْن ُمِهّمٍ ِمْن َجَوابِِه َعَرفَهُ  ِلَسانِهِ ِمْن ُؼَصِصِه فَتََحٌهَرْت نََوافِذُ فِْطنَتِِه َو ٌَبَِسْت ُرُطوبَةُ 

ِه  ًه َعْن َرّدِ ة )عرفه( والعة , فالجملة الفعلٌ(ٕ)(ُمْإِلٍم بِمَْلبِِه َسِمعَهُ فَتََصامه َعْنهُ  ُدَعاءٍ َو فَعَ

ه , وجوابه الذي ٌعجز عن ردّ (ٖ), وكم الخبرٌة تفٌد التكثٌرموضع الخبر لـ)كم( الخبرٌة

حاول أن ٌعرؾ أهله به , فٌن ٌُسؤل عنه حال ما ٌكون محتضراً كؤن )ٌكون له مال مدفو

, أّما داللة , وهذا كثٌر الحصول كما هو معروؾ(ٗ)جوابهم( , وٌعجز عن ردّ ٌستطٌع فال

 على تحمك ولوع الحدث .   الفعل الماضً فهو ٌدلّ 

(االستفهامٌة + الخب النمط السادس : )المبتدأ أيّ  , كموله ر جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

ًْ أَ اَل تُْخبَِرانًِ أَيُّ ))علٌه السالم( :  , فالجملة (٘)(َكاَن لَُكَما فٌِِه َحكٌّ َدفَْعتُُكَما َعْنهُ  ءٍ  َش

 الفعلٌة )دفعتكما( والعة فً موضع الخبر للمبتدأ )أي االستفهامٌة( .

كموله  ,االستفهامٌة + الخبر جملة فعلٌة فعلها ماٍض الزم( النمط السابع : )المبتدأ أيّ 

ٌُْكَماأَْم أَيُّ لَْسٍم ))علٌه السالم( :  العة فً , فالجملة الفعلٌة )استؤثرت( و(اْستَؤْثَْرُت َعلَ

( كلّم علٌه السالم), هذا المثال والمثال الذي سبمه من كالم له موضع الخبر للمبتدأ )أّي(

ما )أن ٌكون لهما حّك ٌدفعهما عنه, أو استؤثر علٌهما فً , وهو ٌستفهمهبه طلحة والزبٌر

ً من أحكام الشرٌعة لسم, أو ضعؾ عن السٌاسة, أو , (ٙ), أو أخطؤ بابه(جهل حكما

 ال شًء من ذلن لهما .      لٌمرا أنّ  ه السالم( على سبٌل التمرٌر لهما؛واستفهامه )علٌ

(النمط الثامن : )المبتدأ ما االستفهامٌة + الخب , كموله )علٌه ر جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

ْنَسانُ )السالم( :  أََن َعلَى َذْنبِنَ  ٌَا أٌََُّها اْْلِ , فالجملة الفعلٌة )جرأن( والعة فً (7)(َما َجره

 موضع الخبر للمبتدأ ) ما االستفهامٌة( . 

(النمط التاسع : )المبتدأ َمْن االست , كموله )علٌه السالم( : فهامٌة + الخبر فعل ماٍض متعّدٍ

نَ )  )َمن( مبتدأ خبره الجملة الفعلٌة )هدان( . , فـ(8)(فََمْن َهَداَن اِلْجتَِراِر اْلِؽذَاِء ِمْن ثَْديِ أُّمِ

 

 

                                                           
  .  ٖ٘ٗ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٘٘ٗ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٕٓٓ/ ٔ( ٌُنظر : مؽنً اللبٌب , (ٖ
  .  7ٙٔ/ ٔٔ( شرح نهج البالؼة , ابن ابً الحدٌد , (ٗ
  .  9ٕٗ( نهج البالؼة , (٘
  .  8/ ٔٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٙ
  .  8٘ٗ( نهج البالؼة , (7
  .  9ٖٓ, المصدر نفسه( (8
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 خبر الحرؾ المشبه بالفعل : -

نماط اضع كثٌرة بلؽت )عشرة ومبة( موضع, وعلى وفك األوردت هذه الجملة فً مو    

 اآلتٌة : 

, كموله )علٌه رها جملة فعلٌة فعلها ماٍض الزم(ول : )إّن + اسمها ضمٌر + خبالنمط األ

ِ فَاْرُج َمْن َؼِضْبَت لَهُ )السالم( :  )ؼضبت(  , فالجملة الفعلٌة(ٔ)(ٌَا أَبَا َذّرٍ إِنهَن َؼِضْبَت ّلِِله

هذه الصٌؽة صٌؽة )إنّه فَعََل(  , وٌرى الدكتور تمام حسان أنّ والعة فً موضع خبر )إّن(

وات أد على معناه الزمنً الصرفً ولكنّ  على الماضً البسٌط , وعنده أّن الفعل ٌظلّ  تدلّ 

ة الفعل )ؼضبت( دت )إّن( مضمون الجملة أّما دالل, فمد أكّ (ٕ)التوكٌد تطرأ على الجملة

 . فهً الماضً

( النمط الثانً : )إّن + اسمها اسم صرٌح + خبرها جملة فعلٌة فعلها , كموله ماٍض متعّدٍ

ً بٌَهنَ ))علٌه السالم( :  ً َهاِدٌا َ ُسْبَحانَهُ أَْنَزَل ِكتَابا ٌَْر َو الشهره  إِنه َّللاه , فالجملة (ٖ)(فٌِِه اْلَخ

, هذا كالم من خطبة له )علٌه السالم( فً كتاباً( والعة فً موضع خبر )إّن( الفعلٌة )أنزل

, وحثهم على أمور, فمن األمور التً أخبرهم بها, , ولد أخبرهم بؤمور(ٗ)أول خالفته

تكلم فمد أخبر عنه لبل زمن ال, ولكون هذا الحدث لد ولع إنزال الكتاب من هللا تعالى

 د مضمون الجملة بؤداة التوكٌد )إّن( مراعاةً لحال السامعٌن . , ولد أكّ بالفعل الماضً

فعلها ماٍض متعّدٍ إلى النمط الثالث : )إّن + اسمها اسم صرٌح + خبرها جملة فعلٌة 

داً )), كموله )علٌه السالم( : مفعولٌن( َ َجعََل ُمَحمه ً  فَِإنه َّللاه  صلى هللا علٌه وآله ( َعلَما

راً بِاْلَجنهةِ  داً , فالجملة الفعلٌة )(٘)(ِللسهاَعِة َو ُمبَّشِ َعلَماً  ) صلى هللا علٌه وآله (َجعََل ُمَحمَّ

فالجملة المثبتة  لفعل )جعل( ٌدل على الماضً, وا( والعة فً موضع خبر )إّن(ِللسَّاَعةِ 

ً عطاه إٌّ تحتفظ لصٌؽة )فَعََل( بزمنها الذي أ , (ٙ)اها النظام الصرفً فٌظل )فَعََل( ماضٌا

 ضً .  اعلى الم , التً تدلّ ن به ما ٌصرفه عن داللته الصرفٌةوالفعل )جعل( هنا لم ٌمتر

(النمط الرابع : )كؤّن + اسمها + خبره , كموله )علٌه ا جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

دهةُ فًِ ِخٌَانَِة )السالم( :  ا أَْمَكنَتَْن الّشِ ةِ فَلَمه ةَ َو َعاَجْلَت اْلَوثَْبةَ َو اْختََطْفَت  اأْلُمه أَْسَرْعَت اْلَكره

ٌِْه ِمْن أَْمَواِلِهُم اْلَمُصونَِة أِلََراِمِلِهْم َو  لََدْرتَ َما  ٌْتَاِمِهمُ َعلَ بِْب اأْلََزّلِ َداِمٌَةَ  أَ اْختَِطاَؾ الذِّ

ِّمٍ  فََحَمْلتَهُ َزى اْلَكِسٌَرةَ اْلِمعْ  ٌَْر ُمتَؤَث ْدِر بَِحْمِلِه َؼ أَْخِذِه َكؤَنهَن اَل أَبَا  ِمنْ  ِإلَى اْلِحَجاِز َرِحٌَب الصه

ٌِْرَن َحَدْرَت إَِلى أَْهِلَن تَُراثََن  نَ  ِمنْ ِلؽَ , فالجملة الفعلٌة )حدرت إلى أهلن (7)(أَبٌَِن َو أُّمِ

ولد  –حال المخاطب  (علٌه السالم)مام ه اإل, ٌشبّ بر )كؤّن(تراثن( والعة فً موضع خ

                                                           
  .  ٕٓ٘, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٕٙٗ( ٌنظر : اللؽة العربٌة معناها ومبناها , (ٕ
  .  ٕٖٔ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  88ٕ/ 9( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد  , (ٗ
  .  ٕٖٓ( نهج البالؼة , (٘
  .  ٕ٘ٗ( ٌنظر : اللؽة العربٌة مبناها ومعناها , (ٙ
  .  9ٗ٘ – 8ٗ٘( نهج البالؼة , (7
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, بحال من وتصرفه بؤموال المسلمٌن – (ٔ)كثرون هو عبد هللا بن عباساُختِلؾ فٌه فمال األ

 حدر إلى أهله تراثه من أمه وأبٌه .  

, كموله )علٌه السالم( : مها ضمٌر + خبرها فعل ماٍض الزم(النمط الخامس : )لكّن + اس

ِل ِمْنُهْم َحتهى ِصْرُت أُْلَرُن إِلَى َهِذِه ) ًه َمَع اأْلَوه ٌُْب فِ ِ َو ِللشُّوَرى َمتَى اْعتََرَض الره فٌََا ّلَِله

سفت( والعة فً جملة الفعلٌة )أ, فال(ٕ)(النهَظابِِر لَِكنًِّ أَْسفَْفُت إِْذ أََسفُّوا َو ِطْرُت إِْذ َطاُروا

 موضع خبر )لكّن( . 

(السادس : )لكّن + اسمهالنمط  , كموله )علٌه السالم( : ا ضمٌر + خبرها فعل ماٍض متعّدٍ

َص ) ُ فَلَْو َرخه ِة  َّللاه َص فٌِِه ِلَخاصه ٌَابِهِ فًِ اْلِكْبِر أِلََحٍد ِمْن ِعبَاِدِه لََرخه َو أَْوِلٌَابِِه َو لَِكنههُ  أَْنبِ

ٌِْهُم  َه إِلَ ًَ لَُهُم التهَواُضعَ َو  التهَكابُرَ ُسْبَحانَهُ َكره تكابر( , فالجملة الفعلٌة )كّره إلٌهم ال(ٖ)(َرِض

ص هللا سبحانه وتعالى لد رخّ  , فمد نفى )علٌه السالم( أنّ والعة فً موضع خبر )لكّن(

نّه سبحانه كّرهه إلٌهم, , بل أنبٌاء )علٌهم السالم(كبّر ألحد من عباده بما فٌهم األالتّ 

, ألن )لكّن( تفٌد ة التواضع إلٌهم على نحو التحمٌكنسب , وتكونورضً لهم التواضع

, ولال الماضً ٌدّل على تحمك ولوع الحدث الفعلو –كما للت  –االستدران مع التحمٌك 

أن ٌبٌن للمخاطبٌن فً  أحد الباحثٌن فً شرح هذا النص : )أراد اإلمام فً هذا النصّ 

ألنبٌابه فهم أولى بها من  خالصةر رخصة لجعلها لو كان فً التكبّ  سٌاق شرطً أنّ 

, ثم نراه ٌردؾ ذلن بنتٌجة تمثلت فً لوله : ؼٌرهم, فهم خواصه وأحباإه وأهل طاعته

ً وتؤكٌداً لمضمون المول الشرطً  )ولكنه سبحانه كره ...( مإكداً إٌاها بالمٌد )لكن( تثبٌتا

نى دالة التضاد فً , كما أسهم فً بٌان المعمٌد لما تحمك هذا المعنى فً النصفلوال ال

)كره ـ رضً( , )التكابر ـ والتواضع( فضالً عن النؽم الموسٌمً المنبعث من  النصّ 

 .  (ٗ)السجع المتوازي فً نهاٌتً الفمرتٌن )التكابر ـ التواضع(

, كموله فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ إلى مفعولٌن(النمط السابع : )لكّن + اسمها + خبرها جملة 

ٌِْه لََكاَن َذِلَن  لَوْ َو ))علٌه السالم( :  ً َكاَن أِلََحٍد أَْن ٌَْجِرَي لَهُ َو اَل ٌَْجِرَي َعلَ ِ  َخاِلصا ّلِِله

ٌِْه ُصُروُؾ لََضابِِه َو  ِلعَْدِلهِ ُسْبَحانَهُ ُدوَن َخْلِمِه ِلمُْدَرتِِه َعلَى ِعبَاِدِه َو  فًِ ُكّلِ َما َجَرْت َعلَ

ٌِْه ُمَضاَعفَةَ الثهَوابِ  َجَزاَءُهمْ َعَلى اْلِعبَاِد أَْن ٌُِطٌعُوهُ َو َجَعَل  َجَعَل َحمههُ  ُسْبَحانَهُ لَِكنههُ  , (٘)(َعلَ

ٌر , جدٌطٌعوه( والعة فً موضع خبر )لكّن(فالجملة الفعلٌة )جعل حمه على العباد أن 

)جعل(, الذي ٌدّل على  بالفعل الماضًـ فرضها ـ الطاعة  بالمالحظة أنّه عبّر عن جعل

الطاعة  , ألنّ ة نفسها بالفعل المضارع )ٌطٌعوه(, ثم عبّر عن الطاعولوع الحدثتحمك 

, ٌمول أحد تحتاج إلى أن تكون متجددة مستمرة, وهو ما ٌدّل علٌه الفعل المضارعإنّما 

المصدر لتتبٌن ما  ؼاٌتها فنّ  الباحثٌن : )أّما )أن( فؤرى فٌها التؤكٌد بصورة عامة أو أنّ 

                                                           
  .  9ٙٔ/ ٙٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٔ
  .  8٘( نهج البالؼة , (ٕ
  .  88ٖ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  7ٔٔ( الظواهر التركٌبٌة فً خطب نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٖٗٗ( نهج البالؼة , (٘
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ٌمول )جعل حمه على العباد , أن , فؤصل الكالم(ٔ)زمنٌة معٌنة( فً الفعل من داللة

 ً الفعل المضارع من داللة على الحدوث والتجددالسٌاق ٌتطلب ما ف , ولكنّ الطاعة(

 فعدل عن المصدر الصرٌح إلى المصدر المإول .    

(النمط الثامن : )لعّل + اسمها + خبره علٌه ), كموله ا جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

َ فََكْم ِمْن ):  (السالم لٍ َمعَاِشَر النهاِس اتهمُوا َّللاه َما اَل ٌَْبلُؽُهُ َو بَاٍن َما اَل ٌَْسُكنُهُ َو َجاِمعٍ  ُمَإّمِ

, فالجملة الفعلٌة )جمعه( (ٕ)(َو لَعَلههُ ِمْن بَاِطٍل َجَمعَهُ َو ِمْن َحّكٍ َمنَعَهُ  ٌَتُْرُكهُ َما َسْوَؾ 

 ر )لعّل( . والعة فً موضع خب

 الوالعة خبراً التً فعلها مضارع :  الجملة الفعلٌة ـ2

صالح للحال واالستمبال, فالزمخشري  –كما ٌرى بعض النحاة  -والفعل المضارع     

, ومن (ٖ)فً معرض تعرٌفه بالفعل المضارع : )ٌشترن فٌه الحاضر والمستمبل( ٌمول

.  (ٗ)الفعل المضارع تترجح داللته على الحال إذا تجرد من المرابن النحاة َمْن ٌرى أنّ 

لعود انمضى  ه بالحال كابن الطراوة الذي ٌمول : )لولن )لعد( دلٌل علىومنهم َمن خصّ 

دلٌل على لعود ٌؤتً وهو اآلن فً العدم و )ٌمعد( دلٌل على لعود  بعد وجود, و)سٌمعد(

ى ٌإدٌها السٌاق, وهو ما ٌسمّ , والمحدثون ٌمولون بالداللة الزمنٌة التً (٘)فً حال حدٌثن(

 على األزمنة علوه دااّلً , فجاتسعت داللة الفعل المضارع عندهم, فمد )الزمن النحوي(بـ

, وجعلوا من السٌاق والمرابن اللفظٌة ٌد الحال أو االستمبال أو الماضً, فٌفالمتعددة

, فالفعل المضارع  (ٙ), فزمن الصٌؽة ال ٌرتبط بصٌؽتهالزمنوالمعنوٌة هً المحددة لذلن 

, الزمانٌة التً ٌشٌر إلٌها البناء)ٌؤتً للتعبٌر عن حاالت خاصة بصرؾ النظر عن الداللة 

, والذي (7)هذه الداللة لد تتحصل مّما ٌبرز من لرابن تكون فً بناء الجملة( وذلن ألنّ 

طبٌعة ما ذهب إلٌه المحدثون فً داللة الفعل المضارع ألرب إلى روح اللؽة و ٌبدو أنّ 

, والجملة الفعلٌة سؤبٌّنه باألمثلة التً ولفت علٌها فً نهج البالؼة , وهذا مااستعمالها

, وعلى النحو حد األحرؾ المشبهة بالفعل, أو ألا أن تكون خبراً للمبتدأالوالعة خبراً إمّ 

 اآلتً :

 بتدأ : ـ خبر الم

موضعاً, ولد وردت على  وردت هذه الجملة فً مواضع كثٌرة بلؽت )ثالثة وتسعٌن(    

 , فٌما ٌؤتً بٌانها : وفك أنماط مختلفة

                                                           
  .  ٕٙٙ( البنى النحوٌة وأثرها فً المعنى , (ٔ
  .  99ٙ( نهج البالؼة , (ٕ
  ,  ٕٖٔ( المفصل فً صنعة االعراب , الزمخشري , (ٖ
 . ٕٖ/ ٌٔوطً , وهمع الهوامع , الس . ٗ/ٔ( ٌنظر : تسهٌل الفوابد , ابن مالن , (ٗ
  .  ٕٔ( رسالة االفصاح ببعض ما جاء من الخطؤ فً االٌضاح , ابن الطراوة , (٘
 – ٙ٘ٔ, و فً النحو العربً نمد وتوجٌه ,  ٖٖٖ – ٖٕٖ/ ٖ( ٌنظر : معانً النحو , فاضل السامرابً , (ٙ

ٔ٘8 .  
  . ٕٖ( الفعل زمانه وأبنٌته , ابراهٌم السامرابً , (7
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, كموله )علٌه بر جملة فعلٌة فعلها مضارع الزم(ول : )المبتدأ اسم صرٌح + الخالنمط األ

لُ َو تَْجَمُع َهِذِه الدهاَر ُحُدوٌد أَْربَعَةٌ اْلَحدُّ )السالم( :  , (ٔ)(اْْلفَاتِ  ٌَْنتَِهً ِإلَى َدَواِعً اأْلَوه

, ولد عبّر )علٌه ول(موضع الخبر للمبتدأ )الحد األفالجملة الفعلٌة )ٌنتهً( والعة فً 

بالخبر المفرد , وكان ٌمكن أن ٌعبر لفعلٌة )ٌنتهً( التً فعلها مضارعالسالم( بالجملة ا

, تحدٌداً  , والجملة الفعلٌةالسم المفرد إلى التعبٌر بالجملةه عدل عن التعبٌر با)منتٍه( إاّل أنّ 

االسم ٌدل على الثبوت والدوام, والفعل ٌدل على الحدوث  نّ إذ ـ كما هو معروؾ ـ إ

ود حمٌمٌة مام هً حدذه الحدود التً ذكرها اإل, فـ )هوالتجدد, وهذا ما ٌناسب سٌاق كالمه

, وما دامت كذلن فالذي والدنٌا مستمرة إلى ما شاء هللا ,(ٕ)للدنٌا ال لدار شرٌح وكفى(

كالمه ال  , كما إنّ لتجدد التً ٌإدٌها الفعل المضارعٌناسب السٌاق هو داللة الحدوث وا

, أي لرٌنة تصرفه إلى أحد االزمنة ٌرتبط بزمن معٌن فعبّر بالفعل المضارع مجرداً من

عل المضارع )بناإه مجرداً من االدوات ٌستعمل فً الحال والمستمبل وال داللة له والف

, فكون الحد داللة الحدوث والتجدد واالستمرارفاد الفعل المضارع , ولد أ(ٖ)على أحدهما(

فهذا , فهذا أمر متجدد الحدوث باستمرار ول من هذه الدار ٌنتهً إلى دواعً اآلفاتاأل

, ة )الحد االول ٌنتهً( جملة اسمٌةالجمل جدٌر بالمالحظة أنّ ها, الدنٌا, وهذه حال شؤن

شؤ هذه الداللة , ومنت على الحدوث والتجددلدوام بل دلّ على الثبوت وا ها لم تدلّ ؼٌر أنّ 

من أن الجملة ال تدل السامرابً , وهو ما ذهب إلٌه الدكتور فاضل هو الفعل المضارع

, ما فٌها من اسم أو فعل الحدوث أو الثبوتعلى حدوث أو ثبوت ولكن الذي ٌدل على 

 نمل كالمه .     ولد سبك

( النمط الثانً : )المبتدأ اسم صرٌح + الخبر علٌه ), كموله جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

ُجُل  اْلؽََداةَ َو َصلُّوا بِِهُم )من كتاب كتبه إلى أمراء البالد فً معنى الصالة :  (السالم َو الره

ة فً موضع الخبر , فالجملة الفعلٌة )ٌعرؾ وجه صاحبه( والع(ٗ)(َوْجهَ َصاِحبِهِ ٌَْعِرُؾ 

لؽداة )حٌن ٌعرؾ الرجل وجه , صلوا بهم ا, ومعنى كالمه علٌه السالمللمبتدأ )الرجل(

ت صالة الؽداة ٌبدأ فً هذا الولت, ّن ول, أي أ(٘), وذلن حٌن طلوع الفجر الثانً(صاحبه

, فولت الفعل المضارع دّل على الحال أنّ  , والذي ٌبدوأخٌه وهو كون الرجل ٌعرؾ وجه

 صالة الؽداة ٌبدأ حال كون الرجل ٌعرؾ وجه أخٌه . 

علٌه ), كموله بر جملة فعلٌة فعلها مضارع الزم(النمط الثالث : )المبتدأ ضمٌر + الخ

ٌْنَا ُهَو ٌَْضَحُن ):  (السالم ٌٍْش َؼفُوٍل إِْذ َوِطَا  إِلَىفَبَ ٌِْه فًِ ِظّلِ َع ْنٌَا َو تَْضَحُن إِلَ  الدهْهرُ الدُّ

ذا , وفً ه(, فالجملة الفعلٌة )ٌضحن( والعة فً موضع الخبر للمبتدأ )هو(ٙ)(بِِه َحَسَكهُ 

ى نحو التجدد والحدوث , والدنٌا تضحن له هذا علَضِحن هذا الضاحن للدنٌا النصّ 

                                                           
  .  8ٖٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  8ٖٗ/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٗٔ( فً النحو العربً نمد وتوجٌه , (ٖ
  .  7ٙ٘( نهج البالؼة , (ٗ
  .  888/ ٘( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (٘
  .  ٗ٘ٗ( نهج البالؼة , (ٙ
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ه ذلن العٌش الؽفول ـ وهذا ما أفاده الفعل المضارع ـ حتى فاجؤه , ما أظلواالستمرار

 حسكه .    إذ وطادهر لا

( النمط الرابع : )المبتدأ ضمٌر + الخبر علٌه ), كموله جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

ً  أَنَاَو ):  (السالم علٌة )أداوي منهم , فالجملة الف(ٔ)(أَُداِوي ِمْنُهْم لَْرحاً أََخاُؾ أَْن ٌَُكوَن َعلَما

, هذا الكالم شكوى من أصحابه وأنصاره من لعة فً موضع الخبر للمبتدأ )أنا(لرحاً( وا

, لد لاربت اً, أي جراحة, فهو ٌصؾ حاله معهم كالطبٌب الذي ٌداوي لرحأهل العراق

على الثبوت  سم الذي ٌدلّ , وهذا السٌاق ال ٌناسبه التعبٌر باال(ٕ)االندمال ولم تندمل بعد

اولبن , فالمرح من على الحدوث التجدد لفعل الذي ٌدلّ , بل ٌناسبه التعبٌر باوالدوام

ً لذلن تتجدد المداواة من اإل, وصحاب ٌتجدد مرة بعد مرةاأل مرة  (علٌه السالم)مام تبعا

 بعد مرة . 

, فعولٌن(فعلها مضارع متعّدٍ إلى مالنمط الخامس : )المبتدأ ضمٌر + الخبر جملة فعلٌة 

ا نَفََر  اَو إِنِّ ):  (علٌه السالم)كموله  َ َمْن بَلَؽَهُ ِكتَابًِ َهَذا لَمه ُر َّللاه ًه أَُذّكِ , فالجملة الفعلٌة (ٖ)(إِلَ

هم على , فتذكٌر الناس وحثّ لعة فً موضع الخبر للمبتدأ )أنا(ر هللا من بلؽه كتابً( وا)أذكّ 

, بل ومواظبة على الحدث لذا أخبر ٌحتاج إلى الحركة والتجدد (السالمعلٌه )النفور إلٌه 

 بالفعل دون االسم .  

ُكلُّ ):  (علٌه السالم), كموله + الخبر فعل مضارع الزم( لفظ كلّ  النمط السادس : )المبتدأ

ة فً موضع الع, فالجملة الفعلٌة )ٌضٌك( و(ٗ)(اْلِعْلمِ  ِوَعاءَ ِوَعاٍء ٌَِضٌُك بَِما ُجِعَل فٌِِه إِاله 

عن أن الحدث ال الفعل المضارع فً هذا النص ٌعبر ) , وٌبدو أنّ الخبر للمبتدأ )كل(

, (٘), وال ٌالحظ فٌه زمان معٌن(, ولكنه ٌحدث فً كل زمانٌحدث فً زمان خاص

على عموم الكالم وعدم تخصٌصه بزمان معٌن هو لفظ )كل( الذي تصّدر  والذي ٌدلّ 

 النص . 

( )المبتدأ لفظ كل + الخبرالنمط السابع :  علٌه ), كموله جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

ٌِْه ُدوَن َصاِحبِهِ ):  (السالم , فالجملة الفعلٌة (ٙ)(ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ٌَْرُجو اأْلَْمَر لَهُ َو ٌَْعِطفُهُ َعلَ

تركٌب حٌث ال -, هذا النص من العة فً موضع الخبر للمبتدأ )كل()ٌرجو االمر له( و

خبر , والعلى العموم دأ لفظ )كل( الذي ٌدلّ , فالمبتمشابه للنص الذي سبمه –النحوي 

, فـ )ضمٌر التثنٌة ٌاقه ٌختلؾ عنه من حٌث الس, إاّل أنّ جملة فعلٌة فعلها مضارع مجرد

, لماضً, فمعنى هذا أن النص ٌحكً والعة لد ولعت فً ا(7)راجع إلى طلحة والزبٌر(

)وهو , د ٌؤتً للداللة على الزمن الماضً, والفعل المضارع لالمضارعولد عبّر بالفعل 

                                                           
  .  ٖٕٙ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  7٘/ 8ٔ ( شرح ابن ابً الحدٌد ,(ٕ
  .  98٘( نهج البالؼة , (ٖ
  .  7ٓٙ, المصدر نفسه( (ٗ
  .   7٘ٔ( فً النحو العري نمد وتوجٌه , (٘
  .  7ٕٗ( نهج البالؼة , (ٙ
  .  9ٓٔ/ 9( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (7
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 , وفٌه ٌجد المثمفون سحراً حكاٌة حٌث ٌسمى بالحاضر التارٌخًاستعمال شابع فً ال

 ً ً  , ٌمولون بؤنّ خاصا , حتى لٌجعل المنظر ٌحٌا من جدٌد الحاضر أكثر تعبٌراً وأبلػ وصفا

 . ( ٔ)اللحظة التً دار فٌها الحدث(أمـام عـٌنً المارئ وٌرجع بفكرنا إلى 

( النمط الثامن : )المبتدأ اسم اشارة + الخبر , كموله )علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

َو َذِلَن َزَماٌن اَل ٌَْنُجو فٌِِه إاِله ُكلُّ ُمْإِمٍن نَُوَمٍة إِْن َشِهَد لَْم ٌُْعَرْؾ َو إِْن َؼاَب لَْم )السالم( : 

ٌُْسوا بِاْلَمَساٌٌِحِ َو اَل اْلَمَذاٌٌِعِ اْلبُذُِر أُولَبَِن ٌُْفتَمَْد أُ  ولَبَِن َمَصابٌُِح اْلُهَدى َو أَْعاَلُم السَُّرى لَ

ُ لَُهْم أَْبَواَب َرْحَمتِهِ  ة فً , فالجملة الفعلٌة )ٌفتح هللا لهم أبواب رحمته( والع(ٕ)(ٌَْفتَُح َّللاه

على الحدوث  ارع الذي ٌدلّ هنا بالفعل المض, ولد عبّر موضع الخبر للمبتدأ )أولبن(

, أي : , ومعنى )ٌفتح هللا لهم سبحانه, وهذا التعبٌر هو الذي ٌناسب رحمة هللاوالتجدد

نمٌض  اء الحالة التً تضرّ ببركاتهم تنزل الخٌرات وتندفع الشرور واآلفات والضرّ 

ٌحتاج إلى التتابع , مّما , فانزال الخٌرات, ودفع الشرور, وسابر النعم(ٖ)السراء(

 علٌه الفعل المضارع .  واالستمرار والتجدد وهو ما ٌدلّ 

فعلها مضارع متعّدٍ إلى النمط التاسع : )المبتدأ أي االستفهامٌة + الخبر جملة فعلٌة 

نَا ٌَتََصاَوالَ ), كموله )علٌه السالم( : مفعولٌن( ُجُل ِمنها َو اْْلَخُر ِمْن َعُدّوِ ِن َو لَمَْد َكاَن الره

ٌِْن ٌَتََخالََساِن أَْنفَُسُهَما أٌَُُّهَما ٌَْسِمً َصاِحبَهُ َكؤَْس اْلَمنُونِ  , فالجملة الفعلٌة (ٗ)(تََصاُوَل اْلفَْحلَ

 –, والفعل )ٌسمً( فً موضع الخبر للمبتدأ )أٌّهما( )ٌسمً صاحبه كؤس المنون( والعة

الزمان الماضً وهذه  ٌدل على حكاٌة حال ولعت فً -بحسب السٌاق الذي رود فٌه 

ق النص وتصدره , سٌا, ومّما ٌإٌد هذه الداللة(٘)الداللة إحدى دالالت صٌؽة )ٌفعل(

 , فاإلمام علٌه السالم ٌحكً حالعلى الزمن الماضً , الذي ٌدلبالفعل النالص كان

 .  (ٙ)ه ٌتصاوالنالرجل منهم ولِرنَ , وكٌؾ أنّ المسلمٌن فً حروبهم مع المشركٌن

, كموله بر جملة فعلٌة فعلها مضارع الزم(العاشر : )المبتدأ ما االستفهامٌة + الخالنمط 

ٌَْس لَنَ  تَْصنَعُ َو إِْن لَْم تَُكِن السهنَةُ ِمْن ُعُمِرَن فََما ))علٌه السالم( :  فالجملة  (7)(بِاْلَهّمِ فٌَِما لَ

 .  الفعلٌة )تصنع( والعة فً موضع رفع خبر للمبتدأ )ما( االستفهامٌة

فعلها مضارع متعّدٍ إلى النمط الحادي عشر : )المبتدأ ما االستفهامٌة + الخبر جملة فعلٌة 

ا ِلً):  (علٌه السالم), كموله مفعولٌن( ًه ِممه , فالجملة الفعلٌة )ٌدرٌن  (8)(َما ٌُْدِرٌَن َما َعلَ

( والعة فً موضع الخبر للمبتدأ )ما االستفهامٌة( .   ًّ  ما عل

                                                           
و دمحم المصاص , مكتبة االنجلو مصرٌة , د .  ط , د  ( اللؽة , ج . فندرٌس  , تعرٌب : عبد الحمٌد الدواخلً(ٔ

  .  8ٖٔ. ت , 
  .  97ٔ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  7ٕٗ/ ٙٙ( بحار االنوار , (ٖ
  .  ٘ٔٔ – ٗٔٔ( نهج البالؼة , (ٗ
 . 8٘ٔفً النحو العربً تمد وتوجٌه ,  ((٘
  .  ٖٗ/ ٗ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٙ
  .  7ٓ9,  ( نهج البالؼة(7
  .  7ٗ, المصدر نفسه( (8
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 المشبه بالفعل : خبر الحرؾ-

, ولد جاءت وردت هذه الجملة فً مواضع كثٌرة, بلؽت )ثمانٌة عشر ومبة( موضع    

 نماط اآلتٌة : على وفك األ

ول : )إّن + اسمها اسم صرٌح + خبرها جملة فعلٌة فعلها مضارع الزم( ومعنى النمط األ

صل فٌها وٌدور )هو األل الدكتور فاضل السامرابً , والتوكٌد كما ٌمو(ٔ))إّن( التوكٌد

, : توكٌد نسبة الخبر إلى المبتدأ , أيوالمراد بالتوكٌد )توكٌد النسبة ,(ٕ)معها حٌث وردت(

ْنٌَا تَْبِكً ), كموله )علٌه السالم( : (ٖ)عنها أو اإلنكار( وإزالة الشنّ  اِهِدٌَن فًِ الدُّ إِنه الزه

, للوبهم( والعة فً موضع خبر )إّن()تبكً  , فالجملة الفعلٌة(ٗ)(لُلُوبُُهْم َو إِْن َضِحُكوا

بكاء للوب الزاهدٌن فً الدنٌا ال ٌرتبط بزمن  أنّ  ومّما ٌمكن أن ٌالحظ فً هذا النصّ 

تً جاء علٌه صٌؽة )ٌفعل( ال , كما تدلّ لى هذا السٌاق الذي ورد فٌه النصّ ع , ٌدلّ ٌنمع

الحدث ال  عن أنّ , وهذه الصٌؽة لد تستعمل ـ كما أَشرت ـ للتعبٌر علٌها الفعل الوالع خبراً 

, معنى نزمان, وال ٌالحظ فٌه زمان معٌّ  لّ ه ٌحدث فً كٌحدث فً زمان خاص, ولكنّ 

, فهذه صفة الزاهدٌن ـ تبكً على زمن عام ع فً هذا السٌاق ٌدلّ الفعل المضار هذا أنّ 

 زمان ِوجدوا .   للوبهم ـ فً أيّ 

, جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ (انً : )إّن + اسمها اسم صرٌح + خبرها النمط الث

ٌَْطاَن ٌَُسنًِّ لَُكْم ُطُرلَهُ َو ٌُِرٌُد أَْن ٌَُحله ِدٌنَُكْم ُعْمَدةً )كموله )علٌه السالم( :  إِنه الشه

الشٌطان  فإسناء ,م طرله( والعة فً موضع خبر )إّن(, فالجملة الفعلٌة )ٌسنً لك(٘)(ُعْمَدةً 

 شبه الجملة من الجارّ  , ولد دلّ ٌرتبط بزمن معٌن, بل هو زمن عامطرله للمخاطبٌن ال 

تهاء ؼاٌة إسناء الشٌطان هو نإ على أنّ  -الذي ٌتعلك بالفعل ٌسنً  –والمجرور )لكم( 

 .  (ٙ)نتهاء الؽاٌةإذ إّن حرؾ الجّر )الالم( ٌدّل على ا, للمخاطبٌن

فعلها مضارع متعّدٍ إلى النمط الثالث : )أّن + اسمها ضمٌر + خبرها جملة فعلٌة 

ٌُْت ):  (علٌه السالم), كموله مفعولٌن( ُكْم  َعِمٌالً لَمَْد َرأَ َو لَْد أَْملََك َحتهى اْستََماَحنًِ ِمْن بُّرِ

ً َو  ٌْتُ َصاعا َدْت ُوُجوُهُهْم  َكؤَنهَماْن فَْمِرِهْم ِصْبٌَانَهُ ُشْعَث الشُّعُوِر ُؼْبَر اأْلَْلَواِن مِ  َرأَ ُسّوِ

داً َو  رَ بِاْلِعْظِلِم َو َعاَوَدنًِ ُمَإّكِ ٌِْه َسْمِعً َكره ٌُْت إِلَ داً فَؤَْصؽَ ًه اْلمَْوَل ُمَرّدِ أَبٌِعُهُ  أَنًَِّفَظنه  َعلَ

هبُِع لٌَِاَدهُ  , موضع خبر )أّن(ه دٌنً( والعة فً , فالجملة الفعلٌة )أبٌع(7)(ِدٌنًِ َو أَت

( هذا ماضً )ظنّ ( التً خبرها فعل مضارع لد جاءت بعد الفعل الجملة )أنّ  فالمالحظ أنّ 

 .  اٌة حال ماضٌةحك الكالم على أنّ  ٌدلّ 

                                                           
  . ٖٙٗ/ ٔ( ٌنظر : شرح ابن عمٌل على الفٌة ابن مالن , (ٔ
  . 8ٕٙ/ ٔ( معانً النحو ,(ٕ
هامش  ٖٔٙ/ ٔمصر , د . ت ,  –, الماهرة  ٖ( النحو الوافً , تؤلٌؾ : عباس حسن , دار المعارؾ , ط(ٖ

  الصفحة . 
  .  ٕٕٕ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٖٕٙ, المصدر نفسه( (٘
  .  7ٔ/ ٖ( شرح ابن عمٌل , (ٙ
  .  ٔٙٗ( نهج البالؼة , (7
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+ خبرها جملة فعلٌة فعلها النمط الرابع : )أن + اسمها ضمٌر الشؤن المحذوؾ 

ٌْتُُكْم بِؤََخَرٍة َو لَمَْد َشفَى َوحَ ), كموله )علٌه السالم( : مضارع( اِوَح َصْدِري أَْن َرأَ

, واسمها ()رأٌتكم( والعة فً موضع خبر )أنّ , فالجملة الفعلٌة (ٔ)(تَُحوُزوَنُهْم َكَما َحاُزوُكمْ 

 ضمٌر الشؤن المحذوؾ . 

, ولد اختلؾ ملة فعلٌة فعلها فعل مضارع الزم(النمط الخامس : )كؤّن + خبرها ج

ول : وهو )مذهب الخلٌل , األبة هً أم بسٌطة على لولٌن( أمركنّ النحوٌون فً )كؤ

, أنّها مركبة من كاؾ التشبٌه و )إّن( راءواالخفش وجمهور البصرٌٌن والف (ٕ)وسٌبوٌه

فؤصل الكالم عندهم )إّن زٌداً كاألسد( ثم لدمت الكاؾ اهتماماً بالتشبٌه ففتحت )إّن( ألّن 

بهذا  المابلون , واحتجّ ها بسٌطةوالثانً : أنّ , (ٖ)(المكسورة ال ٌدخل علٌها حرؾ الجرّ 

ه لو كان مركباً لكانت , ومنها أنّ رئصل البساطة والتركٌب طاالرأي بؤمور منها , إّن األ

, ول : التشبٌه, األ(٘)أربعة , أّما من حٌث معناها فجملة معانً كؤنّ (ٗ)الكاؾ حرؾ جرّ 

وذلن , ابع : التمرٌبالرزلة )ظننت(, بمن , والثالث : أن تكون للشنّ , والثانً : التحمٌك

َكؤَنًِّ أَْنُظُر ), ومنه لوله )علٌه السالم( : ن بالفرج آٍت(لشتاء ممبل( و )كؤنّ ن بانحو )كؤنّ 

ٌُْكْم تَِكشُّونَ  ً  إِلَ ٌْما ً َو اَل تَْمنَعُوَن َض بَاِب اَل تَؤُْخذُوَن َحمّا , فالجملة الفعلٌة (ٙ)(َكِشٌَش الّضِ

ٌصلح  معنى )كؤن( فً هذا النصّ  , وٌبدو أنّ والعة فً موضع خبر )كؤّن(كم( )أنظر إلٌ

ع أصحابه بالجبن والفشل وٌمول )ٌمرّ  (علٌه السالم)فاإلمام مثاالً لمجًء )كؤن( للتمرٌب, 

, فاإلمام (7)ً أنظر إلٌكم وأصواتكم ؼمؽمة بٌنكم من الهلع الذي لد اعتراكم(لهم : لكؤنّ 

 باب .ون كشٌش الضّ كم تكشّ ٌكون حالكم أنّ  من أنّ  كم تمتربونٌمول لهم : إنّ 

( النمط السادس : )كؤّن + اسمها + خبرها , كموله )علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

ْساَلَم َعلَى َوْجِهِه  اْلعَارَ تَمُولُوَن النهاَر َو اَل )السالم( :  ً َكؤَنهُكْم تُِرٌُدوَن أَْن تُْكِفبُوا اْْلِ  اْنتَِهاكا

, سالم( والعة فً موضع خبر )كؤّن(, فالجملة الفعلٌة )ترٌدون أن تكفبوا اال(8)(ِلَحِرٌِمهِ 

 رادة . االسالم( أي : تمتربون من هذه اإلكم ترٌدون أن تكفبوا الذي ٌبدو أن معنى )كؤنّ و

 (لكنّ ) و, جملة فعلٌة فعلها مضارع الزم(النمط السابع : )لكّن + اسمها ضمٌر + خبرها 

, وجاء فً (9تعمٌب الكالم برفع ما ٌتوهم عدم ثبوته أو نفٌه(), واالستدران )تدرانلالس

                                                           
  .  ٕ٘ٓ – ٕٗٓ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٔ٘ٔ/ٖ( ٌُنظر : الكتاب , (ٕ
  .  8ٙ٘( الجنى الدانً فً خروؾ المعانً , (ٖ
  .  9ٕٓ – 8ٕٓ( ٌنظر : رصؾ المبانً فً شرح حروؾ المعانً , (ٗ
  .  ٕٓٔ – 9ٕٓ/ ٔ, ومؽنً اللبٌب ,  7ٖ٘ – 7ٓ٘الدانً , ( ٌُنظر الجنى (٘
  .  9ٖٕ( نهج البالؼة , (ٙ
  .  ٖٗٓ/ 7( شرح نهج البالؼة , ابن ابً الحدٌد , (7
  .  99ٖ( نهج البالؼة , (8
( شرح ابن الناظم على الفٌة ابن مالن , تؤلٌؾ : ابن الناظم أتً عبد هللا تدر الدٌن دمحم بن االمام جمال الدٌن (9

م , ٕٓٓٓ -هـ ٕٓٗٔلبنان ,  –, بٌروت  ٔدمحم بن مالن , تح : دمحم باسل عٌون السود , دار الكتب العلمٌة , ط
ٔٔٙ  .  
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 , وذهب الدكتور السامرابً إلى أن )االصل(ٔ)حاشٌة الصبان أنّها لالستدران والتوكٌد

َما ُمعَاِوٌَةُ  َّللاهِ  وَ ), كموله )علٌه السالم( : (ٕ)فٌها أن تكون لالستدران ولد تكون للتحمٌك(

, فالجملة (ٖ)(اَل َكَراِهٌَةُ اْلؽَْدِر لَُكْنُت ِمْن أَْدَهى النهاِس  َلوْ بِؤَْدَهى ِمنًِّ َو لَِكنههُ ٌَْؽِدُر َو ٌَْفُجُر َو 

, ومعنى )لكّن( فً كالمه )علٌه السالم( )ٌؽدر( والعة فً موضع خبر )لكّن(الفعلٌة 

أدهى منه على معاوٌة  ٌة بؤدهى منً( ٌوهم السامع أنّ , فموله : )وهللا ما معاودراناالست

, فمال : (علٌه السالم), فاستدرن كل حال, أي فً الخٌر والشر, وفً الوفاء والؽدر

معاوٌة ٌؽدر وٌفجر ـ واإلمام  ه لوال أنّ ه ٌؽدر وٌفجر( فعُِلَم من هذا االستدران أنّ )ولكنّ 

ح به هو , وهذا ما صرّ (علٌه السالم)ن ذلن ـ ما كان بؤدهى منه ه عمنزّ  (علٌه السالم)

, وجاء الفعالن المضارعان كراهة الؽدر لكنت من أدهى الناس علٌه السالم فمال : ولوال

 )ٌؽدر وٌفجر( للداللة على تجدد ؼدر معاوٌة وفجوره .   

( فعلها مضارع النمط الثامن : )لكّن + اسمها ضمٌر + خبرها جملة فعلٌة , كموله متعّدٍ

ُ َجعََل )ها : ة اعتلّ )علٌه السالم( لبعض أصحابه فً علّ  َما َكاَن ِمْن َشْكَواَن َحّطاً ِلَسٌِّبَاتَِن  َّللاه

, فالجملة الفعلٌة (ٗ)(اأْلَْوَراقِ فٌِِه َو لَِكنههُ ٌَُحطُّ السهٌِّبَاِت َو ٌَُحتَُّها َحته  أَْجرَ فَِإنه اْلَمَرَض اَل 

أن ٌكون فً  (علٌه السالم), فمد نفى سٌبات( والعة فً موضع خبر )لكّن(ال )ٌحطّ 

, وفضالً عن معنى االستدران الذي استدرن وأثبت له حّظِ السٌبات ثمّ , المرض أجر

, فً هذا المثال والمثال الذي سبمه, وهو ما ٌبدو )لكّن(, ٌظهر فٌها معنى التوكٌدتإدٌه 

السٌبات للمرض فً هذا المثال هو على  , وحطّ لسابكفإثبات الؽدر لمعاوٌة فً المثال ا

 نحو التحمٌك والتوكٌد . 

( النمط التاسع : )لعّل + اسمها ضمٌر + خبرها , أّما لعّل جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

ب صلٌة ولٌل هو حرؾ مركّ المه األولى أ ه حرؾ بسٌط وأنّ فـ )مذهب أكثر النحوٌٌن أنّ 

: بل هً زابدة لمجرد التوكٌد بدلٌل لولهم )عّل( فً )لعّل( وهذا  بتداء ولٌلوالمه الم اإل

ً (٘)مذهب المبرد وجماعة من البصرٌٌن( , (ٙ), والترجً هو أشهر معانٌها وأكثرها دورانا

اْلفَالَِة َمْن ٌَْحِمُل لََن َزاَدَن إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة  أَْهلِ َو إَِذا َوَجْدَت ِمْن )كموله )علٌه السالم( : 

ْلهُ  فٌََُوافٌِنَ  ٌِْه فَاْؼتَنِْمهُ َو َحّمِ ٌُْث تَْحتَاُج إِلَ َو أَْكثِْر ِمْن تَْزِوٌِدِه َو أَْنَت لَاِدٌر  إٌِهاهُ بِِه َؼداً َح

ٌِْه فَلَعَلهَن  , فالجملة الفعلٌة (7)(َمِن اْستَْمَرَضَن فًِ َحاِل ِؼنَانَ  فَاَل تَِجُدهُ َو اْؼتَنِمْ  تَْطلُبُهُ َعلَ

البنه  (علٌه السالم), هذا النص من وصٌته خبر )لعّل(رفع تطلبه( والعة فً موضع )

والصدلة على الفمراء والمساكٌن , وفٌها ٌحثه على االنفاق (8)(علٌه السالم)الحسن 

                                                           
بن مالن ومعه شرح الشواهد للعٌنً , تح : طه عبد الرإوؾ ( حاشٌة الصبان شرح االشمونً على الفٌة ا(ٔ

  .  ٖٕٗ/ ٔمصر , د . ت ,  –سعد , المكتبة التوفٌمٌة , د . ط , الماهرة 
  .  7ٖٓ/ ٔ( معانً النحو , (ٕ
  .  ٖ٘ٗ – ٕٗٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٖ٘ٙ, المصدر نفسه( (ٗ
  .  79٘( الجنى الدانً , (٘
  . 8ٕٗ/ ٔ, وهمع الهوامع ,  79٘,  ( ٌنظر الجنى الدانً(ٙ
  .  9ٕ٘( نهج البالؼة , (7
  .  9ٔ٘( ٌنظر : نهج البالؼة , (8
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, ومن طرٌماً بعٌد المسافة شدٌد المشمةدٌن , فٌمول له : )إّن بٌن ٌالمعروؾ إلٌهمسداء وإ

 ً وأن , ود من الزاد لدر ما ٌبلؽه الؽاٌة, وٌتزفال ؼنى له عن أن ٌرتاد لنفسه سلن طرٌما

, ان أن تحمل من المال ما ٌثملن, وٌكون وباالً علٌنفإٌّ , ٌكون خفٌؾ الظهر فً سفره ذلن

فٌوافٌن به ؼداً ولت الحاجة  عنناء والمساكٌن من ٌحمل ذلن الثمل وإن وجدت من الفمر

فاق المال على الفمراء والمساكٌن, هو رجاء ن, فإ(ٔ)ن تطلب مالن فال تجده(اه فلعلّ فحمله إٌّ 

 ( . داة )لعلّ , ومعنى الرجاء مستفاد من األوفابهم به ولت الحاجة

, كموله ملة فعلٌة فعلها مضارع خبر ثاٍن(النمط العاشر : )إّن + اسمها + خبر أول + ج

ٌَْن  َكالسهَرابِ إٌِهاَن َو ُمَصاَدلَةَ اْلَكذهاِب فَِإنههُ ):  (علٌه السالم) ُد َعلَ ٌَْن اْلبَِعٌَد َو ٌُبَعِّ ُب َعلَ ٌُمَّرِ

إّن( بعد الخبر االول )كالسراب( , ففً )جملة الفعلٌة )ٌمرب( خبر ثاٍن لـ, فال(ٕ)(اْلمَِرٌبَ 

وفً الخبر الثانً ذكر صفة من صفات السراب الذي  الخبر االول شبّه الكذاب بالسراب,

 .  (ٖ)ٌحسبه الظمآن ماًء, محذراً من مصادلة الكذاب

 الظواهر التركٌبٌة فً الجملة الوالعة خبراً :  ثانٌاً :

 الحذؾ : -1

 الفعلٌة الجملة والحذؾ إّما أن ٌمع فً الجملة االسمٌة أو     

 أ : الحذؾ فً الجملة االسمٌة : 

 الجملة  إّما أن تكون خبراً للمبتدأ أو للحرؾ المشبه بالفعل . وهذه    

 خبر المبتدأ : -

, وعلى وفك النمط اآلتً : )رّب + الجملة فً موضعٌن فً نهج البالؼةوردت هذه     

ِ ):  (علٌه السالم), لال جملة اسمٌة ُحِذَؾ منها المبتدأ(المبتدأ اسم ظاهر + الخبر  ِعبَاَد َّللاه

لُوَن َو َمِدٌنُوَن ُمْمتََضْوَن أََجٌل َمْنمُوٌص َو  ْنٌَا أَثِْوٌَاُء ُمَإجه إِنهُكْم َو َما تَؤُْملُوَن ِمْن َهِذِه الدُّ

ضٌع( خبر لمبتدأ محذوؾ , فـ )م(ٗ)(َو ُربه َكاِدحٍ َخاِسرٌ  َعَمٌل َمْحفُوٌظ فَُربه َدابٍِب ُمَضٌهعٌ 

م من ذكره ما ٌجوز حذؾ المبتدأ واضماره إذا تمدّ , إذ جابز , وهذا الحذؾتمدٌره هو

, والجملة االسمٌة )هو مضٌع( والعة فً موضع الخبر للمبتدأ )دابب( (٘)ٌعلمه السامع

 وهو مجرور لفظاً مرفوع محالً . 

 . رؾ المشبه بالفعل فً نهج البالؼةلم ٌرد الحذؾ فً الجملة االسمٌة الوالعة خبراً للحو   

 

 

                                                           
  .  8ٙ/ ٙٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٔ
  .  ٖٗٙ( نهج البالؼة , (ٕ
  . ٖٙٗ/ ٙٔ( ٌنظر : مفتاح السعادة, (ٖ
  .  8ٕٗ( نهج البالؼة , (ٗ
 .  8ٙ/ ٔ ( االصول فً النحو , ابن السراج , (٘
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 الجملة الفعلٌة الوالعة خبراً : ب : الحذؾ فً 

 : الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض :  أوالً 

 ـ خبر المبتدأ : 

 نماط اآلتٌة :دت هذه الجملة على وفك األور    

, كموله فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول( ول : )المبتدأ اسم ظاهر + الخبر جملةالنمط األ

ْنٌَا))علٌه السالم( :  ٌِْرَها َو لَْم تُْخلَْك ِلنَْفِسَها ُخِلمَتْ  الدُّ , فالجملة الفعلٌة )خلمت( (ٔ)(ِلؽَ

, للعلم ا حذؾ الفاعل وبنى الفعل للمجهولموالعة فً موضع الخبر للمبتدأ )الدنٌا(, وإنّ 

 إذ معلوم للمخاطب أن الخالك هو هللا سبحانه .  (ٕ)بالفاعل

, كموله )علٌه فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول( النمط الثانً : )المبتدأ كل + الخبر جملة

َ َكَذَب َو اْلعَِظٌِم َما بَالُهُ اَل ٌَتَبٌَهُن َرَجاُإهُ فًِ َعَمِلِه )السالم( :  ٌَدهِعً بَِزْعِمِه أَنههُ ٌَْرُجو َّللاه

فً موضع الخبر العة , فالحملة الفعلٌة )ُعِرَؾ( و(ٖ)(فَُكلُّ َمْن َرَجا ُعِرَؾ َرَجاُإُه فًِ َعَمِلهِ 

ً  –, وهنا للمبتدأ )كل( ً لإلٌجاز حُ  –أٌضا ِذؾ الفاعل لعدم تعلك ؼرض بذكره, وطلبا

, هً أن هذا أن هنان داللة أخرى لحذؾ الفاعل فهم من السٌاق, ولد ٌُ واالختصار

ذؾ الفاعل إلفادة العموم , فعلى هذا ٌكون حدَُّث عنه لم ٌعرؾ رجاءه أّي عارؾالُمتَحَ 

 , وٌعضد هذا االبتداء باللفظ )كل( الذي ٌفٌد العموم . والشمول

, فعلٌة فعلها ماٍض ُحِذؾ مفعوله( النمط الثالث : )المبتدأ ما االستفهامٌة + الخبر جملة

ا بََدا)كموله )علٌه السالم( :  , فالجملة (ٗ)(َعَرْفتَنًِ بِاْلِحَجاِز َو أَْنَكْرتَنًِ بِاْلِعَراِق فََما َعَدا ِممه

مة المجلسً )ت , لال العاّل الخبر للمبتدأ )ما االستفهامٌة( علٌة )عدا( والعة فً موضعالف

, أي : ما عدان ٌرٌد ما حذوفاً ٌدّل علٌه الكالمول لعدا مهـ( : )وٌكون المفعول األٓٔٔٔ

, ولال ابن أبً الحدٌد : )فعدا بمعنى صرؾ ... و (٘)منعن عّما كان بدا لن من نصرتً(

عنى )عن( ولد جاءت فً كثٌر من كالمهم كذلن ... وٌصٌر ترتٌب الكالم )من( هاهنا بم

لذي صدن عن طاعتً , والمعنى ما اصرفن عّما كان بدا منن أي : ظهر وتمدٌره : فما

َوْسبَْل َمْن ), وحذؾ الضمٌر المفعول المنصوب كثٌر جداً كموله تعالى : بعد إظهارن لها

 .  (7)أي : ارسلناه( (ٙ)(ِلناأَْرَسْلنا ِمْن لَْبِلَن ِمْن ُرسُ 

 خبر الحرؾ المشبه بالفعل : -

 :  تٌٌنت هذه الجملة على وفك النمطٌن اآلورد    

                                                           
  .  7ٕ٘( نهج البالؼة , (ٔ
  .   7ٔ/ ٕ. ومعانً النحو ,  87/ ٕ( ٌُنظر : حاشٌة الصبان , (ٕ
  .  99ٕ( هج البالؼة , (ٖ
  .  9ٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  7٘/ ٕٖ( بحار االنوار , (٘
  .  ٘ٗ( الزخرؾ / (ٙ
  .  ٗٙٔ – ٖٙٔ/ ٕ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (7
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, كموله فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول( ول : )أّن + اسمها + خبرها جملةالنمط األ

ِ ) صلى هللا علٌه وآله  أَنههُ َو َذِلَن ))علٌه السالم( :  ًّ ِ اأْلُّمِ ًّ ًَ فَاْنمََضى َعلَى ِلَساِن النهبِ لُِض

ًُّ اَل ٌُْبِؽُضَن ُمْإِمٌن َو اَل ٌُِحبَُّن  ة )لُضً( والعة , فالجملة الفعلٌ(ٔ)(ُمنَافِكٌ ( أَنههُ لَاَل ٌَا َعِل

ؾ الفاعل ة فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول, ولد ُحذ, وهً جملفً موضع خبر )أّن(

 هللا سبحانه هو الذي ٌمضً االمور .   , إذ معلوم أنّ للعلم به

النمط الثانً : )لعّل + اسمها ضمٌر + خبرها جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ إلى مفعولٌن 

ٌَْحنَ ), لال )علٌه السالم( : ِذَؾ مفعوله االول(وحُ  َحاتِماً  َظنَْنَت لََضاًء اَلِزماً َو لََدراً  لَعَلهنَ  َو

ّن( فعل ماٍض متعّدٍ إلى مفعولٌن, )ظ, فـ(ٕ)(لَبََطَل الثهَواُب َو اْلِعمَابُ  َكَذِلنَ لَْو َكاَن َذِلَن 

 ه, والجملة الفعلٌة )ظننتالثانً )لضاًء( ول محذوؾ والتمدٌر )ظننته( ومفعولهمفعوله األ

 –وأخواتها  فً باب ظنّ  –, وٌرى بعض النحاة لضاًء( والعة فً موضع خبر )لعّل(

 –عندهم  –, وهذا الحذؾ واز حذؾ أحد المفعولٌن أو كالهما, إذا دّل علٌه دلٌلج

حذؾ المفعول به لم ٌ (علٌه السالم), والذي ٌبدو من سٌاق الكالم أن االمام (ٖ)اختصاراً 

ٌضٌك داللة الفعل والمتكلم ـ بعٌنه مفعول لمجرد االختصار, وإنّما حذفه للتوسع, فذكر 

 )علٌه السالم( ـ ٌرٌد التوسع فً الداللة فََحَذَؾ المفعول به . اإلمام 

 ً  : الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :  ثانٌا

 خبر المبتدأ : -

 :  ذه الجملة على وفك النمط اآلتًوردت ه    

, كموله )علٌه فعلٌة فعلها مضارع مبنً للمجهول()المبتدأ اسم صرٌح + الخبر جملة 

ة فً , فالجملة الفعلٌة )ٌرفع( والع(ٗ)(اْلعََمُل ٌُْرفَُع َو التهْوبَةُ تَْنفَعُ  وَ  فَاْعَملُوا)السالم( : 

, والؽرض من حذؾ الفاعل ـ هنا ـ هو رعاٌة الفاصلة موضع الخبر للمبتدأ )العمل(

فظٌة د األؼراض اللوالتمارب بٌن الِفمَر وهذا الؽرض ـ كما ٌرى أحد الباحثٌن ـ هو أح

ؾ الفاعل لؽرض رعاٌة , ٌمول هذا الباحث : )لد ٌحذلحذؾ الفاعل فً نهج البالؼة

, وٌكون ذلن أمراً ثانوٌاً بما ال ٌُحذؾ لؽرض التمارب بٌن الِفمَر , وكذلن لدفواصل الجمل

المعنى بل لٌس فمط لم ٌإثر على ـ هنا ـ حذؾ الفاعل  , وٌبدو أنّ  (٘)ٌإثر فً أداء المعنى(

و التركٌز على الحدث )رفع على العكس لد أعطى معنى لم ٌكن فً الذكر وهذا المعنى ه

فه , أّما حذه عمدة فً الكالمكز االهتمام ألنّ , فذكر الفاعل لد ٌجعل الفاعل هو مرالعمل(

, أّما الفعل )تنفع( فمد بناه للمعلوم وفاعله الضمٌر فٌجعل الحدث هو مركز االهتمام

التوبة تنفع اإلنسان( , إذ التمدٌر : )ر )هً( الذي ٌعود إلى التوبة, ولد حذؾ مفعولهمستتال

                                                           
  .  ٖٙٙ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٔٗٙ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٕٓٙ, وشرح التصرٌح ,  9ٗ/ ٕ, وحاشٌة الصبان ,  ٓٗ/ ٔ( ٌنظر : الكتاب , (ٖ
  .  7ٙٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  7ٔٔ( المبنً  للمجهول فً نهج البالؼة , (٘
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, فالتوبة تنفع عوم من انتفع بها على العموم حذؾ هذا المفعول لٌدلّ ه , إاّل أنّ أو ما شابه

 ها ال تختص بمفعول معٌن لذا حذؾ المفعول .  أي أنّ 

 خبر الحرؾ المشبه بالفعل : -

 :  , وعلى وفك النمط اآلتًة فً مواضع للٌلة فً نهج البالؼةلجملوردت هذه ا   

, كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها مضارع مبنً للمجهول()إّن + اسمها + خبرها جملة 

ٌَْل ) ًه أَنه َمْن َكانَْت َمِطٌهتُهُ الله ً  وَ َو اْعلَْم ٌَا بُنَ , (ٔ)(النهَهاَر فَِإنههُ ٌَُساُر بِِه َو إِْن َكاَن َوالِفا

فعلٌة فعلها مضارع  , وهً جملةإّن(خبر )رفع سار( والعة فً موضع فالجملة الفعلٌة )ٌُ 

للتركٌز على هو  الؽرض من حذؾ الفاعل فً هذا النصّ  , وٌبدو أنّ مبنً للمجهول

المفعول إذا لم ٌذكر من فعل صار الفعل , لال ابن ٌعٌش : )إّن الحدث ال على المحدث

المحدث عنه حدٌثاً عنه كما كان حدٌثاً عن الفاعل إال ترى أنن إذا للت : )ُضِرَب زٌد( ف

, وفً لول (ٕ), كما أنن إذا للت : )لام زٌد( فالمحدث عنه هو الفاعل ...(هو المفعول

 التركٌز علٌه .     أنّ , وحدث )السٌر( فعُلم أن الحدٌث عنهاإلمام لم ٌُلفظ بؽٌر ال

 : ممٌّدات الجملة الوالعة خبراً  -2

 . هذه الممٌّدات إّما أن تكون أدوات نافٌة أو أدوات ؼٌر نافٌةو    

 :  ةفٌادوات النأوالً : األ

 الجملة االسمٌة : ة معفٌادوات الناأل-1

إّما أن تكون خبراً للمبتدأ أو للحرؾ المشبه  وهذه الجملة التً تدخلها هذه الممٌدات    

 بالفعل 

 خبر المبتدأ : -

 تٌة : وردت هذه الجملة على وفك األنماط اآل    

, كموله علٌه (ومعمولٌها ال النافٌة للجنس+ المبتدأ اسم نكرة +  ول : )ربّ النمط األ

ٌِْه إِْرَشاِدي َو )السالم :  )ال( نافٌة , فـ(ٖ)(لَهُ فَُربه َملُوٍم اَل َذْنَب لَهُ  تًِِهَداٌَ فَِإْن َكاَن الذهْنُب إِلَ

, وخبرها محذوؾ والجملة االسمٌة )ال ذنب له( والعة فً موضع للجنس و )ذنب( اسمها

ل )إّن( فنصبت االسم ورفعت الخبر للمبتدأ )ملوم( . فمد عملت )ال( النافٌة للجنس عم

النحاة فً االسم الذي تعمل فٌه )ال( أاّل ٌكون , واشترط (ٗ), وهو ما نّص علٌه النحاةالخبر

, وهً مسولة (٘)إاّل نكرة )من حٌث كانت تنفً نفٌاً عاماً مستؽرلاً فال ٌكون بعدها معٌن(

                                                           
  .  ٖٖ٘هج البالؼة , ( ن(ٔ
  .  7ٓ/ 7( شرح المفصل , ابن ٌعٌش , (ٕ
  .  ٙٔ٘( نهج البالؼة , (ٖ
  .   7ٕٗ/ ٕ( ٌنظر : الكتاب , (ٗ
  .  ٖٓٔ/ ٕ( شرح المفصل , (٘
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, مٌت كذلن لموة داللتها على النفً, وسلتبربة أفراد الجنس عن حكم الخبر –كما للت  –

ًٌ عن هذا الملوم نفٌاً مإكداً .    فالذنب منف

, كموله )علٌه السالم( خبر ثاٍن(ومعمولٌها ال النافٌة للجنس انً )مبتدأ + خبر + النمط الث

ٌٍْب ِعْنَدَن َشَهاَدةٌ أَْنَت اأْلَبَُد اَل أََمَد لَنَ ):  , فـ )أنت( مبتدأ (ٔ)(ُكلُّ ِسّرٍ ِعْنَدَن َعاَلنٌَِةٌ َو ُكلُّ َؼ

( , فمد نفت )العة فً موضع الخبر الثانًال, والجملة االسمٌة )ال أمد لن( وو )اآلبد( خبر

ول )اآلبد( هذه الجملة لتإكد جملة الخبر األ , وجاءتجنس االمد عن ذات هللا سبحانه

, ونفى الخبر الثانً )ال أمد لن( االمد أو الحد عنه بت هذا الخبر االزلٌة هلل سبحانهفؤث

 سبحانه . 

, بلٌس( + الخبر جملة مصدرة : )إّما + المبتدأ اسم ظاهر + الفاء الرابطة النمط الثالث

ا)كموله )علٌه السالم( :  َجاِل َفلَْسَت  اْستَِواُإنَا َو أَمه َعلَى الشهّنِ  بِؤَْمَضىفًِ اْلَحْرِب َو الّرِ

, هذا ابطةره )فلست بؤمضى( و )الفاء( ر)استواإنا( مبتدأ خب, فـ(ٕ)(ِمنًِّ َعلَى اْلٌَِمٌنِ 

إلى معاوٌة ٌمول له : )وأّما لولن نحن فً الحرب سواء  (علٌه السالم)من كتاب له  النصّ 

, وأنا من استحماله أنت طالب له على شنّ  )أنّن فً طلبن لما, لـ(ٖ)فبعٌد عن الصواب(

من أمره فلٌس بؤمضى فً حربه ولٌامه علٌه  على ٌمٌن فً ذلن وكل من كان فً شنّ 

منً على  ثمة فً أمره ٌنتج عن ذلن إنّن لست أمضى فً أمرن على الشنّ ن هو على ممّ 

مام علً أمضى من اإل , فمد نفت )لٌس( أن ٌكون معاوٌة على الشنّ (ٗ)الٌمٌن فً أمري(

د هذا النفً بالباء الزابدة الداخلة على خبر لٌس والتً , ولد أكّ ( على الٌمٌنعلٌه السالم)

 تفٌد توكٌد النفً . 

 خبر الحرؾ المشبه بالفعل : -

 نماط اآلتٌة : وردت هذه الجملة على وفك األ    

مصدرة بال النافٌة للجنس(,  ول : )أّن + اسمها ضمٌر ظاهر + خبرها جملةالنمط األ

ٌَْر فًِ ِعْلٍم اَل ٌَْنفَعُ  أَنههُ َو اْعلَْم ): كموله )علٌه السالم(   , فالجملة االسمٌة )ال خٌر((٘)(اَل َخ

 , إن لم ٌكن نافعاً .  فمد نفت )ال( جنس الخٌر عن العلموالعة فً موضع خبر )أّن( 

مصدرة بال النافٌة  محذوؾ + خبرها جملةالالنمط الثانً : )أّن + اسمها ضمٌر الشؤن 

)ال( نافٌة , فـ(ٙ)(اَل َمْشعََر لَهُ  أَنْ بِتَْشِعٌِرِه اْلَمَشاِعَر ُعِرَؾ ), كموله )علٌه السالم( : للجنس(

, والجملة االسمٌة )ال مشعر له( والعة فً و )رجل( اسمها وخبرها محذوؾللجنس 

 , واسمها ضمٌر الشؤن المحذوؾ .رفع خبر )أن(موضع 

                                                           
  .  ٕٓٔ – 9ٕٓ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  9ٙٗ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٕ٘ٗ/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٖ
  . 8ٓٓ/ ٗالبالؼة , ابن مٌثم البحرانً , ( شرح نهج (ٗ
  .  ٕٕ٘( نهج البالؼة , (٘
  .  ٖٖٙ, المصدر نفسه( (ٙ
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, ولد تكرر هذا م ظاهر + خبرها جملة مصدرة بلٌس(النمط الثالث : )أّن + اسمها اس

خطبة له فً ٌه السالم( من , منها لوله )علط فً )ستة( مواضع فً نهج البالؼةالنم

ٌَْسْت )عمال : المبادرة إلى صالح األ ْنٌَا لَ َو ُكونُوا لَْوماً ِصٌَح بِِهْم فَاْنتَبَُهوا َو َعِلُموا أَنه الدُّ

, وخبرها الجملة , فـ)أّن( حرؾ مشبه بالفعل, و )الدنٌا( اسمها(ٔ)(لَُهْم بَِداٍر فَاْستَْبَدلُوا

, ولد جاء هذا النفً مإكداً خبرها عن اسمها فت )لٌس( حكم, فمد ن(ٕ))لٌست لهم بدار(

 بالباء الزابدة التً تفٌد توكٌد النفً .  

, ولد تكرر هذا النمط ا ضمٌر + خبرها جملة مصدرة بلٌس(النمط الرابع : )إّن + اسمه

ٌَْس )فً )ثمانٌة عشر( موضعاً منها لوله )علٌه السالم( :  ِ إِنههُ لَ ُ ِمَن ِعبَاَد َّللاه ِلَما َوَعَد َّللاه

ٌِْر َمتَْرنٌ  , وخبرها الجملة , فـ)إنّه( حرؾ مشبه بالفعل, واسمها الضمٌر المتصل(ٖ)(اْلَخ

 .  (ٗ))لٌس لما وعد هللا من الخٌر مترن(

 الجملة الفعلٌة :  ة معفٌادوات الناأل-2

 الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : ة معفٌادوات الن: األ آ

 .   ؤِت هذه الجملة خبراً للمبتدألم ت    

 ـ خبر الحرؾ المشبه بالفعل : 

 ولد جاءت هذه الجملة على وفك النمطٌن اآلتٌٌن :     

رها جملة فعلٌة فعلها ماٍض مسبوق بما ول : )لكّن + اسمها ضمٌر + خبالنمط األ

 وَ  (ٌه السالمعل), هو لوله ط فً )موضع( واحد فً نهج البالؼة, ولد ورد هذا النمالنافٌة(

إِنهَما اْختَلَْفنَا ): لَهُ  ) علٌه السالم (فَمَاَل  فٌِهِ لَاَل لَهُ بَْعُض اْلٌَُهوِد َما َدفَْنتُْم نَبٌَُِّكْم َحتَّى اْختَلَْفتُْم 

ً َكما َلُهْم  ِلنَبٌُِِّكمْ َما َجفهْت أَْرُجلُُكْم ِمَن اْلبَْحِر َحتهى لُْلتُْم  لَِكنهُكمْ َعْنهُ اَل فٌِِه َو  اْجعَْل لَنا إِلها

, و )ما( حرؾ نفً )لكنّكم( حرؾ مشبه بالفعل, واسمها الضمٌر المتصل, فـ(آِلَهةٌ 

)ما( النافٌة إذا دخلت على الفعل  , جدٌر بالذكر أنّ (٘)والجملة )ما جفت( خبر لكنّ 

عل( الدالة مستفادة من صٌؽة )ف, وداللتها على الزمن (ٙ)الماضً فإنّها تنفً )لمد فعل(

    , والداللة على الزمن الماضً واضحة فً النّص .(7)على الماضً

, ولد ورد هذا رها فعل ماٍض مسبوق بما النافٌة(النمط الثانً : )إّن + اسمها ضمٌر + خب

من كالم له فً فضل  (علٌه السالم), هو لوله ط فً )موضع( واحد فً نهج البالؼةالنم

َ )المرآن:  ُهوا فَاْسؤَلُوا َّللاه ٌْهِ  بِِه َو تََوجه هَ  إِلَ إِلَى  اْلِعبَادُ بُِحبِِّه َو اَل تَْسؤَلُوا بِِه َخْلمَهُ إِنههُ َما تََوجه

                                                           
  .  9ٔٔ, المصدر نفسه( (ٔ
  . 7ٖ – 7ٕ( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٕ
  .  9ٕٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  . ٗٓ٘ – ٖٓ٘/ ٗ( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٗ
  .  7ٔ – ٙٔ/ ٕٔ( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (٘
  .  7ٓٔ/ 8, وشرح المفصل ,  7ٔٔ/ ٖ( ٌنظر : الكتاب , (ٙ
  .  9ٕٗ( ٌنظر : فً النحو العربً نمد وتوجٌه , (7
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ِ تَعَالَى بِِمثِْلهِ  , فـ)إنّه( حرؾ مشبه بالفعل, واسمها الضمٌر المتصل, و )ما( حرؾ (ٔ)(َّللاه

 .  , والجملة الفعلٌة )توجه( خبر إنّ نفً

 الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :  ة معفٌاالن دوات: األ ب

 وهذه الجملة إّما أن تكون خبر للمبتدأ أو خبر للحرؾ المشبه بالفعل :     

 خبر المبتدأ : -

 تٌة : وردت هذه الجملة على وفك األنماط اآل    

, افٌة(فعلها مضارع مسبوق بال الن ول : )المبتدأ اسم ظاهر + الخبر جملة فعلٌةالنمط األ

فعال فالؽالب أن ٌكون لمرادي إنّها : )إذا دخلت على األو )ال( هذه : حرؾ نفً ٌمول ا

, فدخولها على المضارع أكثر (ٕ)مضارعاً ... ولد تدخل )ال( النافٌة على الماضً للٌالً(

, لال الفراء فً لوله تعالى : , وال تعمل فً الفعل الذي بعدهامن دخولها على الماضً

عبدون( ألّن دخول )أن( : )ُرفِعت )ت (ٖ)(أََخْذنا ِمٌثاَق بَنًِ إِْسرابٌَِل ال تَْعبُُدوَن إِالَّ هللاَ َوإِْذ )

لها والفعل بعدها  )ال( ال عمل , فمعنى هذا أنّ (ٗ), فلما حذؾ الناصب رفعت(ٌصلح فٌها

, وابن (ٙ), والزمخشري(٘), أّما الزمن المنفً بها فهو المستمبل عند سٌبوٌهباٍق على رفعه

, ومن أمثلة هذا النمط فً نهج البالؼة (8), وعند ابن مالن تنفً الحال والمستمبل(7)ٌعٌش

, فالجملة الفعلٌة )ال ٌبمى لن( (9)(لََن َو اَل تَْبمَى لَهُ  ٌَْبمَىفَاْلَماُل اَل )لوله )علٌه السالم( : 

من المال والمخاطب  ّن وجود أيّ , والذي ٌبدو أة فً موضع الخبر للمبتدأ )المال(والع

ذلن على  , فدلّ أحدهما عن اآلخر ٌكون بعد زمن التكلم, وإنّما نفً تكلمؼٌر منفً لحظة ال

, أّما من الناحٌة لد نفت زمن المستمبل فً هذا النصّ )ال( الداخلة على المضارع  أنّ 

بل , فهو باٍق على أصله لعمل لها فً الفعل المضارع )ٌبمى(االعرابٌة فإّن )ال( ال 

 دخولها علٌه وهو الرفع .  

فعلها مضارع مسبوق بال النافٌة(,  النمط الثانً : )المبتدأ ضمٌر + الخبر جملة فعلٌة

ًَ فَِإَذا أَْنَت فٌَِما )كموله )علٌه السالم( :  ًه َعْنَن اَل تََدُع ِلَهَواَن اْنِمٌَاداً  ُرلِّ , فالجملة (ٓٔ)(إِلَ

, فالكالم حكاٌة حال ماضٌة, خبر للمبتدأ )أنت(لعة فً موضع الالفعلٌة )ال تدع( وا

السٌاق  واإلمام )علٌه السالم( ٌُحّدث المخاطب بما كان منه ـ المخاطب ـ فً الماضً فدلّ 

 .   رع )ال تدع( دال على الماضًالفعل المضا على أنّ 

                                                           
  .  ٖٖٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  97ٕ – 9ٕٙ( الجنى الدانً فً حروؾ المعانً , الحسن بن لاسم المرادي , (ٕ
  .  8ٖة / ( البمر(ٖ
  .  ٖ٘/ ٔ( معانً المران , (ٗ
  .  ٕٕٕ/ ٗ( ٌنظر : الكتاب , (٘
  .  ٖٔٔ( ٌنظر : المفصل فً علم العربٌة , (ٙ
  .  7ٓٔ/ 8( ٌنظر : شرح المفصل , (7
  .  ٘( شرح التسهٌل , (8
  .  ٖٔ٘(نهج البالؼة , (9

  .  8ٔٙ, المصدر نفسه( (ٓٔ
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خبر ارع مسبوق بال النافٌة النمط الثالث : )المبتدأ + خبر أول + جملة فعلٌة فعلها مض

ٌِن بِِإْعَزاِز اْلَحْوَزِة َو َستِْر ):  (علٌه السالم), كموله ثاٍن( ُ أِلَْهِل َهَذا الّدِ َو لَْد تََوكهَل َّللاه

, ضمٌر )هم( مبتدأ, و )للٌل( خبره, فال(ٔ)(اْلعَْوَرِة َو الهِذي نََصَرُهْم َو ُهْم لَِلٌٌل اَل ٌَْنتَِصُرونَ 

, لد تكون سبب ربٌس فً عدم النصر , فالملةبر بعد خبرلفعلٌة )ال ٌنتصرون( خوالجملة ا

ٌن ال ٌتحمك النصر على للة , حنه ٌنصر المإمنٌن على للتهمهللا سبحا ولكن ال عجب أنّ 

 كلّ , والذي ٌبدو أن لوله )ال ٌنتصرون( معناه ال ٌنتصرون ـ إاّل بنصر من هللا ـ فً العدد

 عل المضارع على الحدوث والتجدد .    , ولد دّل الفولت فً الحاضر أو فً المستمبل

, و )لم( لة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم(النمط الرابع : )المبتدأ اسم اشارة + الخبر جم

, ولال : )هذا باب ما ٌعمل فعال فٌجزمهاباب ما ٌعمل فً اال حرؾ جزم ذكره سٌبوٌه فً

فعال ل علٌها لم فهً األفعال التً تدخ, أّما األ(ٕ)فعال فٌجزمها وذلن لم ...(فً األ

, لفظ المضارع ومعناه معنى الماضً , وإذا دخلت على المضارع ٌكون لفظهالمضارعة

لفظ المضارع , واللفظ فعال المضارعة)لم( فتدخل على األلال ابن السراج : )أّما 

, وٌوضح الرمانً (ٖ), ولم ٌمعد خالد(والمعنى معنى الماضً, تمول : لم ٌمم زٌد أمس

نملٌن : نملته إلى الماضً  ها نملت الفعلعملها الجزم بموله : )وإنّما عملت الجزم ألنّ سبب 

)لم( تدخل  , إذاً (ٗ), ومن حكمها أن تدخل على المستمبل فتنمل معناه إلى الماضً(ونفته

, والثانً : معنوي عرابً وهو جزمهثٌران , األول : إعلى الفعل المضارع فٌكون لها تؤ

, وٌرى أحد الباحثٌن أنّها تساوي فً النفً )ما( الداخلة اضًداللته إلى الموهو نفٌه وللب 

على الفعل الماضً فٌمول : )وهذا ٌعنً أننا إذا للنا : لم ٌكتب الطالب فكؤننا للنا : ما كتب 

ٌَْن نَْرُجو ):  (علٌه السالم), ومن مجًء )لم( مع الفعل المضارع لوله (٘)الطالب( فَِمْن أَ

ٌُْل َو النهَهاُر  اْلبَمَاءَ  ًْ  لَمْ َو َهَذا الله ةَ فًِ َهْدِم َما  ٌَْرفَعَا ِمْن َش , (ٙ)(بَنٌََاٍء َشَرفاً إِاله أَْسَرَعا اْلَكره

, فمد نفت )لم( الفعل لعة فً موضع الخبر للمبتدأ )هذا(فالجملة الفعلٌة )لم ٌرفعا( وا

, من استعمال فً هذا الموضع , وهً أبلػ)ٌرفعا( وللبت داللته إلى الماضًالمضارع 

الفعل فً هذا التركٌب متولع الحصول بعد زمن  )ما( مع الفعل الماضً )ما رفعا( ألنّ 

ها , أو استعمال )ما( مع المضارع )ما ٌرفعا( ألنّ (7)النفً ألن الزمن المنفً هو الماضً

بعضهم ـ  , ولد ٌكون مستمبالً ـ عندالمضارع خلّصته للحال عند األكثرإذا دخلت على 

لَهُ ِمْن تِْلماِء نَْفِسً), كموله تعالى : (8)على للة وأبلػ من  ,(9)(لُْل ما ٌَُكوُن ِلً أَْن أُبَّدِ

ً ٌدل على المستمبلاستعمال )ال( مع المض , أّما )لم( مع المضارع فإنّها ارع ألنه أٌضا

                                                           
  .  ٕٙ٘, المصدر نفسه( (ٔ
 .  8/ ٖالكتاب ,  ((ٕ
  .  7٘ٔ/ٕ( االصول فً النحو , (ٖ
  .  ٓٓٔ( معانً الحروؾ الرمانً , (ٗ
  .  ٔٙ( الداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة , (٘
  .  7ٙٙ( نهج البالؼة , (ٙ
  .  9ٕٖ( ٌنظر : الجنى الدانً , (7
  .  9ٕٖ, المصدر نفسه( ٌنظر : (8
  .  ٘ٔ( ٌونس / (9
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تمام حسان  إذ ٌرى الدكتورً والفعل بعدها ؼٌر متولع الحصول, تنفً الفعل فً الماض

وهذا التركٌب أبلػ فً لطع رجاء  ,(ٔ)أن الصٌؽة )لم ٌفعل( تدل على الماضً المستمر

 من ٌرجو البماء مّما ٌرجوه .   

, كموله لة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم(النمط الخامس : )المبتدأ ضمٌر + الخبر جم

, (ٕ)(تُِحبُّ ِمْن نَْفِسنَ  َمالَْم ٌَْجتَِمْع لََن أنَت فَاْنُظْر فٌَِما فَسهْرُت لََن َو إِْن ))علٌه السالم( : 

ى , )لم( إذا دخلت عللعة فً موضع الخبر للمبتدأ )أنت(فالجملة الفعلٌة )لم ٌجتمع لن( وا

ال على , ولكن الفعل المضارع فً هذا السٌاق دالمضارع للبت معناه إلى الماضً

لى الماضً )إاّل أن ٌدخل علٌه م( ٌدل ع, ألن الفعل المضارع إذا دخلت علٌه )لالمستمبل

ً ألنها ترد المضارع إلى أصل وضعه من صالحٌة إن  ً ثانٌا الشرطٌة فتملبه للبا

 .    (ٖ)االستمبال(

وق النمط السادس : )المبتدأ ضمٌر + خبر أول + خبر ثاٍن جملة فعلٌة فعلها مضارع مسب

ِلٌهتِ ), كموله )علٌه السالم( : بلم( ٌَْس أِلَوه ُل َو لَْم ٌََزْل لَ ِه اْبتَِداٌء َو اَل أِلََزِلٌهتِِه اْنِمَضاٌء ُهَو اأْلَوه

ٌزل( والعة , والجملة الفعلٌة )لم ول( خبر أول للمبتدأ )هو(, فـ)األ(ٗ)(َو اْلبَالًِ بِاَل أََجلٍ 

السلبٌة كونه ال  أّن من االعتبارات (علٌه السالم), ومعنى كالمه فً موضع الخبر الثانً

, تؤكٌد ول لم ٌزل والبالً بال أجلهو األ, ولوله : ابتداء ألولٌته, وال انمضاء ألزلٌته

 .  (٘)لهذٌن االعتبارٌن

 خبر الحرؾ المشبه بالفعل :-

 نماط اآلتٌة : وردت هذه الجملة على وفك األ    

ق بال ضارع مسبوول )إّن + اسمها اسم ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها مالنمط األ

َ  إِنه ):  (علٌه السالم), كموله النافٌة( ٌِْه َما اْلِعبَادُ  َّللاه  ُمْمتَِرفُونَ  ُسْبَحانَهُ َو تَعَالَى اَل ٌَْخفَى َعلَ

ٌِْلِهْم َو نََهاِرِهمْ  ا )إّن(, ولمّ , فالجملة الفعلٌة )ال ٌخفى( والعة فً موضع خبر (ٙ)(فًِ لَ

د هذا , ولد أكّ اء على هللا سبحانه هو صفة أزلٌةعدم الخف , فإنكانت )ال( تنفً المستمبل

 المعنى بالحرؾ المشبه بالفعل )إّن( الذي ٌفٌد التوكٌد .  

فعلها مضارع مسبوق بال  النمط الثانً : )إّن + اسمها ضمٌر + خبرها جملة فعلٌة

بَِوَرعٍ َو  أَِعٌنُونًِى َذِلَن َو لَِكْن أاََل َو إِنهُكْم اَل تَْمِدُروَن َعلَ ):  (علٌه السالم), كموله النافٌة(

, فعدم لدرة تمدرون( والعة فً موضع خبر )إّن(, فالجملة الفعلٌة )ال (7)(اْجتَِهادٍ 

                                                           
  .  7ٕٗ( ٌنظر : اللؽة العربٌة معناها ومبناها , (ٔ
  .  ٕ٘٘( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٓٔٔ/ 8( شرح المفصل , ابن ٌعٌش , (ٖ
  .  7ٖٓ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٘ٗ٘/ ٖ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (٘
  .  ٕٗٗ( نهج البالؼة , (ٙ
  .  ٗ٘٘, المصدر نفسه( (7
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علٌه الفعل  على ذلن )ال( التً تنفً المستمبل, كما ٌدلّ  المخاطبٌن صفة دابمة ٌدلّ 

 على الحدوث والتجدد .   , الذي ٌدلّ المضارع

ارع مسبوق بال : )إّن + اسمها اسم ظاهر + خبرها + جملة فعلٌة فعلها مضالنمط الثالث 

, (ٔ)(إِنه اْلَمْوَت َطاِلٌب َحثٌٌِث اَل ٌَفُوتُهُ اْلُمِمٌمُ ):  (علٌه السالم), كموله النافٌة خبر ثاٍن(

ة فً موضع , والجملة الفعلٌة )ال ٌفوته( والع)الموت( اسم )إّن(, و )طالب( خبرهافـ

, وعلٌه ٌكون ٌُْفِهُم أّن الموت ال ٌفوته شًء, ولوله )طالب حثٌث( )إّن(الثانً لـالخبر 

ها , ولد جاء هذا الخبر جملة فعلٌة فعلولوته( بمنزلة التوكٌد للخبر األالخبر الثانً )ال ٌف

)ال( التً تفٌد الداللة , وفضالً عن ذلن فإنًه منفً بـعلى الحدوث والتجدد مضارع دالّ 

 بل .     على المستم

فعلها مضارع مسبوق بال  النمط الرابع : )لكّن + اسمها ضمٌر + خبرها جملة فعلٌة

َو إِنًِّ لَعَاِلٌم بَِما ٌُْصِلُحُكْم َو ٌُِمٌُم أََوَدُكْم َو َلِكنًِّ اَل أََرى ):  (علٌه السالم), كموله النافٌة(

,  أرى( والعة فً موضع خبر )لكّن()ال, فالجملة الفعلٌة (ٕ)(إِْصاَلَحُكْم بِِإْفَساِد نَْفِسً

ا لم ٌكن لٌستحل من دماء أصحابه ما ومعنى لوله ال أرى إصالحكم بإفساد نفسً )أي : لمّ 

ثبات ملكهم ولو بفساد دٌنهم ال جرم لم ٌَر ون الدنٌا من رعٌتهم إذا أرادوا إٌستحل مل

, فإصالحهم (ٖ)آثامهم لها( , إذا كان إصالحهم بذلن سبباً لفساد نفسه بلزوملمتلإصالحهم با

 لذا نفاه اإلمام عن نفسه .  ؛بإفساد نفسه الشرٌفة ٌتنافى مع سٌرة اإلمام

لة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق النمط الخامس : )إّن + اسمها اسم ظاهر + خبرها جم

َ لَْم ٌَْمِصْم َجبهاِري َدهْ ):  (علٌه السالم), كموله بلم( ا بَْعُد فَِإنه َّللاه , (ٗ)(ٍر لَطُّ إِاله بَْعَد تَْمِهٌلٍ أَمه

داللة الفعل المضارع  نّ , وواضح أم ٌمصم( والعة فً موضع خبر )إّن(فالجملة الفعلٌة )ل

: )إّن عادة هللا تعالى أاّل ٌمصم الجبابرة إاّل بعد اإلمهال  (علٌه السالم), ٌمول هً الماضً

ت الصٌؽة )لم ٌفعل( , فمد دلّ  فً خلمه, فهذه سنّة هللا(٘)واالستدراج بإفاضة النعم علٌهم(

 .  استمرار الحدث )عدم لصم جباري دهر( حتى تمت المهلةعلى 

, لٌة فعلها مضارع مسبوق بلم(النمط السادس : )إّن + اسمها ضمٌر + خبرها جملة فع

اُر فَِإنههُ لَْم ٌَؤُْخْذ ):  (علٌه السالم)كموله  ْنٌَا ِمنَ َدْعهُ ٌَا َعمه ٌِن إِاله َما لَاَربَهُ ِمَن الدُّ , (ٙ)(الّدِ

 (علٌه السالم), هذا كالم لاله اإلمام م ٌؤخذ( والعة فً موضع خبر )إّن(فالجملة الفعلٌة )ل

 ً داللة  , وٌبدو من السٌاق أنّ (7)لعمار بن ٌاسر ولد سمعه ٌراجع المؽٌرة بن شعبة كالما

, وهذا المعنى مستفاد ( تدّل على الماضً المستمرالفعل المضارع المنفً بـ)لم( )لم ٌؤخذ

                                                           
  .  8ٖٕ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٕٗٔ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  9ٕ٘/ ٕ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
  .  ٗ٘ٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8ٖ٘/ ٙ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (٘
  .  7ٖٔ( نهج البالؼة , (ٙ
  .  8/ ٕٓ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (7
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حال شعبة  من نهً اإلمام )علٌه السالم( لعمار عن مراجعة شعبة, فلو علم اإلمام أنّ 

 .   ستتبدل لما نهى عمار عن مراجعته

, سبوق بلم(النمط السابع : )كؤّن + اسمها ضمٌر + خبرها جملة فعلٌة فعلها مضارع م

ا نََهْضُت بِاأْلَْمِر نََكثَْت َطابِفَةٌ َو َمَرلَْت أُْخَرى َو لََسَط آَخُروَن ):  (علٌه السالم)كموله  فَلَمه

َ ُسْبَحانَهُ ٌَمُوُل تِْلَن الدهاُر اْْلِخَرةُ نَْجعَلُها ِللهِذٌَن ال ٌُِرٌُدوَن ُعلُو   ا فًِ َكؤَنهُهْم لَْم ٌَْسَمعُوا َّللاه

سمعوا( والعة فً موضع , فالجملة الفعلٌة )لم ٌ(ٔ)(لِبَةُ ِلْلُمتهِمٌنَ اأْلَْرِض َو ال فَساداً َو اْلعا

الفعل المضارع  , وجاءذكورة كحال من لم ٌسمع كالم هللا, فحال الطوابؾ المخبر )كؤّن(

 .  هم فً الماضًلٌدل على حال منفٌاً بـ )لم( )لم ٌسمعوا(؛

, و فعلها مضارع مسبوق بلن( لة فعلٌةالنمط الثامن : )إّن + اسمها ضمٌر + خبرها جم

النفً وهً موضوعة لنفً المستمبل,  , )ومعناها(ٕ)بالفعل المضارع )لن( حرؾ مختصّ 

)ال( تنفً ٌفعل ... و )لن( تنفً فعالً مستمبالً لد دخل  , ألنّ وهً أبلػ فً نفٌه من )ال(

أمثلة  ومن ,(ٖ)علٌه السٌن أو سوؾ وتمع جواباً لمول المابل سٌموم زٌد وسوؾ ٌموم زٌد(

اٌل  تَُخاِصْمُهمْ  الَ ):  (علٌه السالم), لوله هذا النمط فً نهج البالؼة بِاْلمُْرآِن فَِإنه اْلمُْرآَن َحمه

ً  َعْنَهاَو لَِكْن َحاِجْجُهْم بِالسُّنهِة فَِإنهُهْم لَْن ٌَِجُدوا  ٌَمُولُونذُو ُوُجوٍه تَمُوُل َو  , (ٗ)(َمِحٌصا

, فموله : )لن ٌجدوا عنها محٌصاً( دوا( والعة فً موضع خبر )إّن(ٌج فالجملة الفعلٌة )لن

ً ههو جواب لمن ظّن أو لال : إنّ  نفت )لن(  , ولدم سوؾ أو سٌجدون عن السنة محٌصا

)ٌفعل بعدها تشعر ا مإكد, فـ, كما إّن نفٌهالفعل المضارع )ٌجدوا(, والفعل بعدها مستمبل

, فعدم (٘)دلت )لن( على نفً مإكد أو مإٌد( , وربمابالداللة على ما ٌؤتً من الزمان

 ٌجادهم عن السنة محٌصاً هذا أمر مإكد .إ

, لة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بما(النمط التاسع : )إّن + اسمها ضمٌر + خبرها جم

ً حال و)ما( حرؾ نفً إذا دخل على الفعل المضارع فإنّه ٌنفً )هو ٌفعل( أي : هو ف

 , وٌرى الدكتور مهدي المخزومً أنّ (ٙ), أي إنه ٌنفً ما فً الحالٌفعل(فِْعل فإّن نفٌه )ما 

, أّما الداللة على الزمان النفً المحضّ  ضارع فإنّها تدل علىّ )ما( إذا دخلت على الفعل الم

أٌََُّها النهاُس ), كموله )علٌه السالم( : (7)فمستفادة من صٌؽة )ٌفعل( الدالة على الحاضر

ٌَْها إِنًِّ َو َّللاهِ  أحثكم( والعة  , فالجملة الفعلٌة )ما(8)(َما أَُحثُُّكْم َعلَى َطاَعٍة إِاله َو أَْسبِمُُكْم إِلَ

الخ ... هذه الحمٌمة ٌشهد بها األعداء لبل , ولوله )إنًّ وهللا ما أحثكم فً موضع خبر )إّن(

                                                           
  .  8٘( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٘/ ٖ( ٌُنظر : الكتاب , (ٕ
  . ٕٔٔ – ٔٔٔ/ 8( شرح المفصل , (ٖ
  .  ٖٕٙ – ٕٕٙ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٕٙ٘( فً النحو العربً نمد وتوجٌه , (٘
  . 7ٓٔ/ 8, وشرح المفصل ,  ٙٔٔ/ ٖ( ٌنظر : الكتاب , (ٙ
  .  9ٕٗ( ٌنظر : فً النحو العربً نمد وتوجٌه , (7
  .  ٖٖٖ( نهج البالؼة , (8
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اّل وٌكون لدوة فً , إنّه ال ٌحث على طاعة إ(علٌه السالم)مام , فهذه حال اإل(ٔ)صدلاء(األ

على الحال . فاإلمام  إتٌانها , وٌظهر أن داللة الفعل المضارع فً هذا النص ال تمتصر

 إلٌها .   على طاعة إاّل وٌسبك حثّ , ال ٌفً كل زمان

 ؼٌر النافٌة :  ثانٌاً : األدوات

 الجملة االسمٌة :  ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع1

 وهذه الجملة إّما أن تكون خبراً للمبتدأ أو للحرؾ المشبه بالفعل :     

 خبر المبتدأ : -

 وردت هذه الجملة على وفك االنماط اآلتٌة :     

 (علٌه السالم), كموله + الخبر جملة اسمٌة مسبولة بؤّن(ول : )المبتدأ اسم ظاهر النمط األ

ٌْنَا َو اْلمَْوُم ِمْن أَْهِل الشهاِم َو بَْدُء أَْمِرنَا أَنها اْلتَ  َكانَ  وَ ):  , فالجملة (ٕ)(أَنه َربهنَا َواِحدٌ  الظهاِهرُ مَ

 .   االسمٌة )أّن ربنا واحد( والعة فً موضع خبر المبتدأ )الظاهر(

علٌه ), كموله + الخبر جملة اسمٌة مسبولة بكؤن(النمط الثانً : )المبتدأ اسم موصول 

, فالحملة االسمٌة )كؤن لم ٌكن( والعة (ٖ)(ٌَُكنْ  لَمْ ِلُكّلِ ُمْمبٍِل إِْدبَاٌر َو َما أَْدبََر َكؤَْن ):  (السالم

 فً موضع خبر للمبتدأ )ما الموصولة( . 

 (علٌه السالم), كموله الخبر جملة اسمٌة مسبولة بالفاء(النمط الثالث : )المبتدأ لفظ كل + 

ُ ِصٌَاَمهُ َو َشَكَر لٌَِاَمهُ ، َو ُكلُّ ِعٌٌد ِلَمْن لَ  ُهوَ  إِنهَما):  ُ فٌِِه فَُهَو  ٌَْومٍ بَِل َّللاه اَل ٌُْعَصى َّللاه

, فلّما كان عدم الخبر للمبتدأ )كل( , فالجملة االسمٌة )فهو عٌد( والعة فً موضع(ٗ)(ِعٌدٌ 

 , لال ابن جنً : )واعلم أن المعارؾبب كون ذلن الٌوم عٌد دخلت الفاءالعصٌان هو س

دخلت الفاء  الموصولة والنكرات الموصوفة إذا تضمنت صالتها وصفاتها معنى الشرط

كرام سبب وجوب ا كان اإلو لولن : الذي ٌكرمنً فله درهم , فلمّ فً أخبارها , وذلن نح

, فالفاء هً النكرة كل رجل ٌزورنً فله دٌنار الدرهم دخلت الفاء فً الكالم ... وتمول فً

 , فتضمن كل لمعنى الشرط هو سبب دخول الفاء . (٘)ار بالزٌارة(أوجبت استحماق الدٌن

, ٌمول الدكتور مهدي المخزومً جملة اسمٌة( ارة + إنّما +شالنمط الرابع : )المبتدأ اسم إ

لت مع )ما( منزلة الكلمة زّ , ولد نُ ً )إّن( المتصلة بـ)ما( الزابدةفً تعرٌؾ إنّما : )وه

, أي : التً تحجب )إّن( وتكفها عن ٌها النحاة بالكافةٌسمّ ه هً التً الواحدة و )ما( هذ

, أّما عن داللة )إنّما( فٌمول الدكتور المخزومً : )ولد نتج عن هذه المالزمة (ٙ)العمل(

الكلمتٌن إذا ركبتا وكان  بٌن جزأٌها تؽٌر فً الوظٌفة التً كانت )إّن( تإدٌها منفردة ألنّ 

                                                           
  .  ٖٕ٘/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٔ
  .  98٘( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٙٙ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  7ٔ8, المصدر نفسه( (ٗ
  .  8ٕ٘/ٔ( سر صناعة االعراب , (٘
  .  8ٖٕ( فً النحو العربً نمد وتوجٌه , (ٙ
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, ولد تؽٌرت تركٌب معنى جدٌداً وحكماً جدٌداً ا بعد المنهما معنى على حدة أصبح لهم لكلّ 

, كموله (ٔ)داللتها على التوكٌد من كونه توكٌداً عادٌاً إلى كونه توكٌداً لاصراً أو حاصراً(

ٌْنِ )و)علٌه السالم( :  فهتَ ٌَْن الده , فالجملة االسمٌة )هو (ٕ)(َهذَا اْلمُْرآُن إِنهَما ُهَو َخطٌّ َمْسُطوٌر بَ

, )إّن المرآن مصدر العلم بالحك, ما لعة فً موضع الخبر للمبتدأ )هذا(طور( واخط مس

, أي : عالم لدٌر بمعانٌه ن ترجمانله م , ولكنّه حروؾ جامدة وال بدّ فً ذلن من رٌب

 .  مسطور المرآن خطّ  جاءت )إنّما( لتوكٌد أنّ  , ولد(ٖ)ومماصده(

+ الفاء الرابطة + الخبر جملة اسمٌة مسبولة بإّن( ,  النمط الخامس : )المبتدأ لفظ كلّ 

َ َكَذَب َو اْلعَِظٌِم َما بَالُهُ اَل ٌَتَبٌَهُن َرَجاُإهُ ):  (علٌه السالم)كموله  ٌَدهِعً بَِزْعِمِه أَنههُ ٌَْرُجو َّللاه

ِ تَعَالَى فَِإنههُ فًِ َعَمِلِه فَُكلُّ َمْن َرَجا ُعِرَؾ َرَجاُإهُ فًِ َعَمِلِه َو ُكلُّ َرَجاٍء  إِاله َرَجاَء َّللاه

, فمد العة فً موضع الخبر للمبتدأ )كل(, فالجملة االسمٌة )فإنه مدخول( و(ٗ)(َمْدُخولٌ 

المخاطب فؤكّد  د َشعََر بشنّ , وربّما ٌكون اإلمام ل(٘)أدخل )إّن( )لتؤكٌد الخبر وتمرٌره(

 .  (ٙ)المخاطب بشنّ )إّن( فالمتكلم ٌإكد جملته حٌنما ٌشعر الجملة بـ

علٌه ), كموله ة بإّن(+ الخبر جملة اسمٌة مسبولالنمط السادس : )أي + الفاء الرابطة 

ٌَْر  أٌََُّما اللهُهمه ):  (السالم ٌَْر  اْلَجابَِرةِ َعْبٍد ِمْن ِعبَاِدَن َسِمَع َممَالَتَنَا اْلعَاِدلَةَ َؼ َو اْلُمْصِلَحةَ َؼ

ْنٌَا  ٌِن َو الدُّ ْبَطاَء  فَؤَبَىاْلُمْفِسَدِة فًِ الّدِ  َعنْ بَْعَد َسْمِعِه لََها إِاله النُُّكوَص َعْن نُْصَرتَِن َو اْْلِ

ٌِْه ٌَا أَْكبََر  نستشهدن( , فالجملة االسمٌة )فإنا (7)(الشهاِهِدٌنَ إِْعَزاِز ِدٌنَِن فَِإنها نَْستَْشِهُدَن َعلَ

 والعة فً موضع خبر المبتدأ )أي( . 

النمط السابع : )أّما + المبتدأ اسم ظاهر + الفاء الرابطة + الخبر جملة فعلٌة مسبولة بإن( 

الفاء الرابطة بعد لتران الخبر ب, وٌعد إ(9)وتفصٌل وتوكٌد( (8), و)أّما( : )حرؾ شرط

 ً , لال ها لابمة ممام أداة الشرط وفعلهنّ ا ألمّ لترانه بالفاء بعد أ, وإنّما وجب إ)أّما( واجبا

, بد هللا مهما ٌكن من أمره فمنطلك, كؤنه ٌمول ع)وأّما )أّما( ففٌها معنى الجزاءسٌبوٌه : 

ٌْنَا بَِهَذا ):  (علٌه السالم), كموله (ٓٔ)الفاء الزمة لها أبداً( أال ترى أنّ  ا ااِلْستِْبَداُد َعلَ أَمه

ً فَِإنهَها  ُسوِل ) صلى هللا علٌه وآله ( نَْوطا ً َو اأْلََشدُّوَن بِالره اْلَممَاِم َو نَْحُن اأْلَْعلَْوَن نََسبا

                                                           
  .  8ٖٕ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٕٔٗ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٕ٘/ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٖ
  .  99ٕ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8ٗٔ( شرح لطر الندى , (٘
هـ , تح : عبد الحمٌد ٌٕٙٙعموب ٌوسؾ بن دمحم بن علً السكاكً المتوفى سنة  أبو( ٌنظر : مفتاح العلوم , (ٙ

  .  8ٕ٘م ٕٓٓٓهـ ـ ٕٓٗٔ,  ٔ, ط هنداوي , دار الكتب العلمٌة , بٌروت ـ لبنان
  .  8ٖٗ( نهج البالؼة , (7
, ألنّها لو كانت شرطاً لكان ما بعدها متولفاً أنّهم أنكروا مجًء )أّما( شرطٌة ( نمل السٌوطً عن بعض النحاة(8

إلٌها من علٌها . وإلى هذا ذهب أحد الباحثٌن المحدثٌن , مستدالً على ما ذهب إلٌه بعدد من االدلة التً توصل 
, وتراكٌب االسلوب الشرطً فً نهج  78ٗ/ ٕاستمراء نصوص من نهج البالؼة . ٌنظر : همع الهوامع , 

  وما بعدها .  ٓٔٔالبالؼة , 
  . 7٘/ ٔ( مؽنً اللبٌب , (9

  ,  ٖٕ٘/ ٗ( الكتاب , (ٓٔ
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ٌَْها نُفُوُس لَْومٍ  ْت َعلَ , فالجملة االسمٌة )فإنها كانت أثرة( والعة فً (ٔ)(َكانَْت أَثََرةً َشحه

 ضع الخبر للمبتدأ )االستبداد( .  مو

+ الخبر جملة اسمٌة مسبولة  النمط الثامن : )أّما + المبتدأ اسم موصول + الفاء الرابطة

ا َما ):  (علٌه السالم), كموله بإن( ٌَْن فَِإنًِّ َسؤَْلتَ َو أَمه نََظْرُت فًِ  ِمْن َدْفعِ لَتَلَِة ُعثَْماَن إِلَ

ٌِْرنَ أَرَ  فَلَمْ َهَذا اأْلَْمِر  ٌَْن َو اَل إَِلى َؼ , فالجملة االسمٌة )فإنً نظرت( (ٕ)(هُ ٌََسعُنًِ َدْفعُُهْم إِلَ

 والعة فً موضع الخبر للمبتدأ )ما الموصولة( . 

كموله ، النمط التاسع : )أّما + المبتدأ اسم ظاهر + الفاء الرابطة + الخبر جملة اسمٌة(

ِ َو لَْد ُرفَِع أََحُدُهَما اأْلَْرِض أَ  فًِ َكانَ : ) )علٌه السالم( اْْلَخَر  فَُدونَُكمُ َمانَاِن ِمْن َعَذاِب َّللاه

ا اأْلََماُن الهِذي ُرفَِع فَُهَو  ا اأْلََماُن  َرُسولُ فَتََمسهُكوا بِِه أَمه ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( َو أَمه َّللاه

رسول هللا( والعة فً موضع رفع خبر  , فالجملة االسمٌة )فهو(ٖ)(فَااِلْستِْؽفَارُ اْلبَالًِ 

 . (ٗ)دت )أّما( مضمون الجملة, فمد أكّ للمبتدأ )األمان(

, كموله فاء الرابطة + الخبر جملة اسمٌة(شارة + الالمبتدأ اسم إأّما + النمط العاشر : )

ٌِْه ))علٌه السالم( :  ِ َو اَل َحده َعلَ ا َهذَا فَُهَو ِمْن َماِل َّللاه ً َّللاهِ  َمالُ أَمه , (٘)( أََكَل بَْعُضهُ بَْعضا

 فالجملة االسمٌة )فهو من مال هللا( والعة فً موضع الخبر للمبتدأ )هذا( . 

 خبر الحرؾ المشبه بالفعل : -

وردت هذه الجملة فً موضع واحد وعلى وفك النمط اآلتً : )إّن + اسمها اسم     

إِنه َمْن ٌَْعِجُز َعْن ِصفَاِت )سالم( : موصول + الفاء + خبرها جملة اسمٌة( , لال )علٌه ال

ٌْبَِة َو اأْلََدَواِت فَُهَو َعْن ِصفَاِت َخاِلِمِه أَْعَجزُ  , فالجملة االسمٌة )هو عن صفات  (ٙ)(ِذي اْلَه

دأ سبباً خالمه أعجز( والعة فً موضع رفع خبر )إّن( و )الفاء زابدة ألنه إذا كان المبت

 . (7)(منزلة الجواب لهوالخبر ب, للخبر كان بمنزلة الشرط

 الجملة الفعلٌة :  ؼٌر النافٌة مع دواتاأل -2

 , أو أمر .ة  إّما أن تكون مصدرة بفعل ماٍض, أو مضارعوهذه الجمل    

 الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع آ

 لمشبه بالفعل  : جاءت هذه الجملة خبراً للمبتدأ كما جاءت خبراً للحرؾ ا    

 

                                                           
  .  ٖٙٓ( نهج البالؼة ,(ٔ
  .  88ٗ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٖٗٙ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  9ٖٔ( ٌنظر : الجملة الخبرٌة فً نهج البالؼة , (ٗ
  .  87ٙ( نهج البالؼة , (٘
  .  9ٖٓ, المصدر نفسه( (ٙ
  .  ٖٗٔ/ ٘( اعراب نهج البالؼة , (7
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 ـ خبر المبتدأ : 

 نماط اآلتٌة : وجاءت على وفك األ    

, ولد ورد هذا النمط فً اسم ظاهر + لد + الخبر فعل ماٍض(ول : )المبتدأ النمط األ

الماضً عدة معاٍن منها : التولع, وتمرٌب  )لد( معمانٌة( مواضع , وذكر النحوٌون لـ)ث

ٌَْؾ تَِصُل إِلَى ِصفَِة َهَذا َعَمابُِك )كموله )علٌه السالم( :  ,(ٔ), والتملٌلالماضً من الحال فََك

أَْعَجَز  اْلِفَطِن أَْو تَْبلُؽُهُ لََرابُِح اْلعُمُوِل أَْو تَْستَْنِظُم َوْصفَهُ أَْلَواُل اْلَواِصِفٌَن َو أَلَلُّ أَْجَزابِِه لَدْ 

, والجملة الفعلٌة )لد ماٍض, و )لد( حرؾ تحمٌك, فـ)أعجز( فعل (ٕ)(اأْلَْوَهاَم أَْن تُْدِرَكهُ 

فً  –مع الفعل الماضً )لد( , ولد أفادت عة فً محل رفع خبر للمبتدأ )ألّل(أعجز( وال

 , فعجز االوهام عن أن تدرن خلمة الطاووس محمك .   التحمٌك –هذا النص 

فً )أربعة( نمط , ولد تكرر هذا البتدأ ضمٌر + لد + الخبر فعل ماض(النمط لثانً : )الم

ٌُْح اَل تَُكوُن اْبتَْعَت َهِذِه ), منها لوله )علٌه السالم( : مواضع فً نهج البالؼة فَاْنُظْر ٌَا ُشَر

ٌِْر َحاَلِلَن  الدهارَ  ٌِْر َماِلَن أَْو نَمَْدَت الثهَمَن ِمْن َؼ ْنٌَا فَِإَذاِمْن َؼ َداَر  وَ  أَْنَت لَْد َخِسْرَت َداَر الدُّ

, (ٗ), و )خسرت( جملة فً محل رفع خبر, فـ)أنت( مبتدأ, و )لد( حرؾ تحمٌك(ٖ)(اْْلِخَرةِ 

ً  –وهنا  من , فإن كان شرٌح ابتاع الدار التحمٌك أفادت )لد( مع الفعل الماضً –أٌضا

 .   له, فخسارة دار اآلخرة أمر محمك, أو نمد ثمنها من ؼٌر حالؼٌر ماله

, ولد جاء هذا النمط فً + الفاء + لد + الخبر فعل ماٍض( النمط الثالث : )المبتدأ ضمٌر

ٌَْسْت بِبَالٌٍَِة ):  (علٌه السالم), هو لول االمام ج البالؼة)موضع واحد( فً نه أاََل َو إِنهَها لَ

َها فَدَ  تُْكْم ِمْنَها فَمَْد َحذهَرتُْكْم َشره ًَ َو إِْن َؼره ٌَْها َو ِه , (٘)(ُعوا ُؼُروَرَهالَُكْم َو اَل تَْبمَْوَن َعلَ

, وجملة )حذرتكم( فً محل تحمٌكحرؾ  (لد), و )فمد( الفاء فاء الجزاء وفـ)هً( مبتدأ

 .  (ٙ)رفع خبر

الفاء الرابطة + الخبر جملة فعلٌة فعلها النمط الرابع : )أّما + المبتدأ اسم ظاهر + 

)علٌه السالم( :  , منها لولهط فً )ستة( مواضع فً نهج البالؼة, ورد هذا النمماٍض(

ا أَْهُل الطهاَعِة فَؤَثَابَُهْم بِِجَواِرِه َو َخلهَدُهْم فًِ َداِرهِ ) فـ)أهل الطاعة( مبتدأ, و )الفاء(  (7)(فَؤَمه

 , والجملة الفعلٌة أثابهم خبر المبتدأ . رابطة

                                                           
( ٌُنظر : المحتسب فً تبٌٌن شواذ المراءات واالٌضاح عنها , تؤلٌؾ : أبً الفتح عثمان بن جنً , تح : علً (ٔ

/ ٕم , 99ٗٔ -هـ ٗٔٗٔمصر ,  –النجدي ناصؾ وعبد الفتاح اسماعٌل علً , د . مط , د . ت , الماهرة 
  .  9ٓٔ – 8ٙٔ/ٔ, ومؽنً اللبٌب ,  9ٕ٘ – ٕٙ٘, والجنى الدانً ,  97ٕ

  .  ٖٙٔ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٖٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  9ٕ/ 8( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٖٖٓ( نهج البالؼة , (٘
  . 99ٕ – 98ٕ/٘( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٙ
  .  ٕٗٔ( نهج البالؼة , (7
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, ورد هذا الفاء الرابطة + لد + فعل ماٍض( النمط الخامس : )أما + المبتدأ اسم ظاهر +

ُ بِِمتَاِل أَْهِل ):  (علٌه السالم)النمط فً )أربعة( مواضع , منها لوله  ًَ َّللاه أاََل َو لَْد أََمَرنِ

ا َو اْلفََساِد فًِ اأْلَْرِض  النهْكثِ اْلبَْؽًِ َو  , فـ)الناكثون( مبتدأ, و (ٔ)(النهاِكثُوَن فَمَْد لَاتَْلتُ  فَؤَمه

 , والجملة الفعلٌة )لاتلت( خبر المبتدأ .تحمٌك )الفاء( رابطة, و )لد( أداة

 ـ خبر الحرؾ المشبه بالفعل : 

 تٌة : جاءت هذه الجملة على وفك األنماط اآل    

, ولد تكرر هذا النمط اسم ظاهر + لد + خبرها فعل ماٍض(النمط االول : )إّن + اسمها 

ً فً نهج البالؼة فً إِنه َهُإاَلِء لَْد تََمالَبُوا ):  (السالمعلٌه ), منها لوله )ثالثٌن( موضعا

, فـ)إّن( حرؾ مشبه بالفعل, (ٕ)(َعلَى َسْخَطِة إَِماَرتًِ َو َسؤَْصبُِر َما لَْم أََخْؾ َعلَى َجَماَعتُِكمْ 

 . , والجملة )تمالإوا( خبر إنّ واسم االشارة )هإالء( اسمها, و )لد( حرؾ تحمٌك

النمط فً  , ولد تكرر هذا+ لد + خبرها فعل ماٍض( مها ضمٌرالنمط الثانً : )إّن + اس

 ً أٌََُّها النهاُس إِنًِّ َلْد بَثَثُْت لَُكُم  ):  (علٌه السالم), منها لوله )ثالثة وعشرٌن( موضعا

, فـ)إنًّ( حرؾ مشبه بالفعل, واسمها الضمٌر (ٖ)(َوَعَظ اأْلَْنبٌَِاُء بَِها أَُمَمُهمْ  الهتًِاْلَمَواِعَظ 

 . , والجملة )بثثت( خبر إنّ و )لد( حرؾ تحمٌك المتصل,

النمط فً  , ولد ورد هذاٌر + إنّما + الخبر جملة فعلٌة(النمط الثالث : )لكّن + اسمها ضم

إِْخَوانَنَا فًِ  َو لَِكنها إِنهَما أَْصَبْحنَا نُمَاتِلُ ):  (علٌه السالم)مام )موضع( واحد هو لول األ

ْساَلِم َعلَى َما  ٌْػِ َو ااِلْعِوَجاجِ َو الشُّْبَهِة َو التهؤِْوٌلِ اْْلِ , فـ )لكنّا( حرؾ (ٗ)(َدَخَل فٌِِه ِمَن الزه

 , وجملةما( إّن المكفوفة و)ما( الكافة, و )إنّ ه بالفعل, واسمها الضمٌر المتصلمشب

 . )اصبحنا( فً محل رفع خبر, فمد أفادت )إنّما( توكٌد الجملة

, ولد تكرر هذا النمط اسم ظاهر + لد + خبرها فعل ماٍض(سمها النمط الرابع : )كؤّن + ا

ٌَْذَهُب اْلٌَْوُم بَِما فٌِِه َو ), منها لوله )علٌه السالم( : فً )أربعة( مواضع فً نهج البالؼة

(تِهِ ُء اْلؽَُد اَلِحماً بِِه فََكؤَنه ُكله اْمِرٍئ ِمْنُكْم لَْد بَلََػ ِمَن اأْلَْرِض َمْنِزَل َوْحدَ  ٌَِجً
, فـ )كؤّن( (٘)

, وجملة )بلػ( فً محل حرؾ مشبه بالفعل, و )كل امرئ( اسمها, و )لد( حرؾ تحمٌك

  , ولد أفادت )لد( تحمك ولوع الفعل .رفع خبر

, ولد تكرر هذا مٌر ظاهر + لد + خبرها فعل ماٍض(النمط الخامس : )كؤّن + اسمها ض

فَِإنهَما َمثَلُُكْم َو )النمط فً )اثنً عشر( موضعاً فً نهج البالؼة منها لوله )علٌه السالم( : 

ً فََكؤَنهُهْم لَْد بَلَؽُوهُ  وا َعلَما , فالجملة (ٙ)(َمثَلَُها َكَسْفٍر َسلَُكوا َسبٌِاًل فََكؤَنهُهْم لَْد لََطعُوهُ َو أَمُّ

, لال الشارح المعتزلً : )وكؤن فً ة فً موضع رفع خبر )كؤن(عالالفعلٌة )لد لطعوه( و
                                                           

  .  ٕٗٔ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٕٖٗ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٖٓ٘, نفسهالمصدر ( (ٖ
  .  8ٖٕ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  9ٕ٘, المصدر نفسه( (٘
  .  9ٓٔ, المصدر نفسه( (ٙ



٘ٓ 
 

خرة لم تزل ما ألرب ذلن , وكؤنن باآلفً لوله : )كؤنن بالدنٌا لم تكن هذه المواضع كهً

, ولال الشٌخ دمحم عبدة فً شرح هذا النص : )إنّكم فً مسافة العمر (ٔ)(وأسرعه

, فمعنى (ٕ)ٌؤتوا على نهاٌتها ألنها محدودة(كالمسافرٌن فً مسافة الطرٌك فال ٌلبثون أن 

 )كؤن( هنا التمرٌب .  

, ولد المحذوؾ + لد + خبرها فعل ماٍض( النمط السادس : )كؤّن + اسمها ضمٌر الشؤن

ِ بِاْلِعبَِر ), منها لوله )علٌه السالم( : تكرر هذا النمط فً )ثالثة( مواضع فَاتهِعُظوا ِعبَاَد َّللاه

ْكِر َو اْلَمَواِعِظ  النهَوافِعِ وَ  اْعتَبُِروا بِاْْليِ السهَواِطعِ َو اْزَدِجُروا بِالنُُّذِر اْلبََواِلػِ َو اْنتَِفعُوا بِالذِّ

, فـ)كؤّن( حرؾ مشبه بالفعل, واسمها ضمٌر الشؤن (ٖ)(فََكؤَْن لَْد َعِلمَتُْكْم َمَخاِلُب اْلَمنٌِهةِ 

 , وخبرها الجملة الفعلٌة )علمتكم( . المحذوؾ

 الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع     ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع ب

 وهذه الجملة إّما أن تكون خبراً للمبتدأ أو ألحد األحرؾ المشبه بالفعل :     

 ـ خبر المبتدأ : 

 البالؼة وعلى وفك النمط فً نهجمواضع جاءت هذه الجملة خبراً للمبتدأ فً )أربعة(     

 : اآلتً 

:  (علٌه السالم), كموله لفاء الرابطة + الخبر فعل مضارع()أّما + المبتدأ اسم ظاهر + ا

ا اْلُمْإِمُن  إِنًِّ) تًِ ُمْإِمناً َو اَل ُمْشِركاً أَمه ا اْلُمْشِرُن  فٌََْمنَعُهُ اَل أََخاُؾ َعلَى أُمه ُ بِِإٌَمانِِه َو أَمه َّللاه

ُ فٌََ  , , و )الفاء( رابطةحرؾ شرط وتفصٌل, و )المإمن( مبتدأ )أّما(, فـ(ٗ)(بِِشْرِكهِ ْمَمعُهُ َّللاه

 و )ٌمنعه( جملة فً محل رفع خبر , ومثلها جملة )وأّما المشرن فٌممعه هللا( .  

 ـ خبر الحرؾ المشبه بالفعل : 

 ولد وردت هذه الجملة على أنماط , وعلى النحو اآلتً :     

, ولد تمدم االبتداء + خبرها فعل مضارع( ول : )إّن + اسمها اسم ظاهر + المالنمط األ

, (٘), وكذلن الالم إنّما دخلت على الخبر توكٌداً له)إّن( تفٌد توكٌد الجملة االسمٌةأّن 

ً أو فعالً مستمبالً أو فً الحال( , (ٙ))وهذه الالم تدخل على خبر )إّن( إذا كان الخبر اسما

فَلَمَْد ُكنها َمَع َرُسوِل ), من كالم له فً ذكر عمرو بن العاص : (علٌه السالم)كمول االمام 

ْخَواِن َو  ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( َو إِنه اْلمَتَْل لٌََُدوُر َعلَى اْْلباِء َو اأْلَْبنَاِء َو اْْلِ َّللاه

, والجملة اسمها و )الالم( المزحلمة المتل(, و ), فـ)إّن( حرؾ مشبه بالفعل(7)(اْلمََرابَاتِ 

                                                           
  .  8ٕ/ 7( شح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٔ
  . 9ٔٔ/ ٔ( نهج البالؼة , دمحم عبدة , (ٕ
  .  7ٗٔ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٕٔ٘( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8ٕٔ, و الجنى الدانً ,  8ٕٔ( ٌنظر : كتاب الحلل فً اصالح الخلل من كتاب الجمل , (٘
  . ٙٓٔ/ ٔ, وٌنظر : الممرب ,  8ٖ( كتاب الالمات الهروي , (ٙ
  .  8ٖٕ – 7ٖٕ( نهج البالؼة , (7



٘ٔ 
 

ً , )إّن( أداة توكٌد, فـ(ٔ)الفعلٌة )ٌدور( خبر )إّن( د مضمون أكّ  , فمدوالالم تفٌد التوكٌد أٌضا

 (ٕ), وتوكٌد الخبر بؤكثر من مإكد ٌكون لمن ٌبالػ فً اإلنكارالجملة بؤكثر من مإكد

, السٌن + خبرها فعل مضارع(لتنفٌس النمط الثانً : )إًن + اسمها اسم ظاهر + حرؾ ا

, وحرؾ التنفٌس )السٌن( : فً )خمسة( مواضع فً نهج البالؼة ولد تكرر هذا النمط

ا إِنههُ ):  (علٌه السالم), كموله (ٖ)ستمبالبالفعل المضارع وٌخلصه لإل ٌختصّ  حرؾ أَمه

ٌُْكْم بَْعِدي َرُجٌل َرْحُب اْلبُْلعُومِ  حرؾ مشبه بالفعل واسمها الضمٌر )إنّه( (, فـٗ)(َسٌَْظَهُر َعلَ

, والجملة الفعلٌة )ٌظهر( فً محل رفع ستمبالصل, و )السٌن( حرؾ تسوٌؾ لالالمت

, وكالمه إخبار بما سٌكون ألصحابه لرجل هو معاوٌة على أرجح االلوال, هذا ا(٘)خبر

السٌن( ولد دلت ) م, وما سٌكون لهم هو مستمبل بالنسبة لزمن التكلّ (ٙ)من االبتالء بسببه

  على هذا الزمن, فضالً عن داللة الظرؾ بعدي على المستمبل .

, ولد تكرر هذا الم االبتداء + الخبر فعل مضارع(النمط الثالث : )إّن + اسمها ضمٌر + 

َو إِنههُ لٌََْمنَعُهُ ):  (علٌه السالم), منها لوله الثة عشر( موضعاً فً نهج البالؼةالنمط فً )ث

, و )وٌمنعنه( زحلمة)الالم( من )لٌمنعنه( هً الالم الم, فـ(7)(اْلَحّكِ نِْسٌَاُن اْْلِخَرةِ ِمْن لَْوِل 

اء الكالم مإكداً , ولد ج, الكالم فً ذكر عمرو بن العاص(8)جملة فً محل رفع خبر

 فمد أكده بـ )إّن( و )الالم( .   بؤكثر من مإكد,

لد , ولتنفٌس السٌن + الخبر فعل مضارع(النمط الرابع : )إّن + اسمها ضمٌر + حرؾ ا

فً ذكر الزمان المستمبل :  (علٌه السالم), منها لوله تكرر هذا النمط فً سبعة مواضع

( ًْ ٌَْس فٌِِه َش ٌُْكْم ِمْن بَْعِدي َزَماٌن لَ )إّن( حرؾ , فـ(9)(ِمَن اْلَحكِّ  ٌء أَْخفَى َو إِنههُ َسٌَؤْتًِ َعلَ

, وجملة المتصل, و )السٌن( حرؾ تسوٌؾ واستمبال مشبه بالفعل, واسمها الضمٌر

   )ٌؤتً( فً محل رفع خبر, وواضح أن كالمه علٌه السالم إخبار بالمستمبل .

, و )لد( حرؾ ها ضمٌر + لد + خبرها فعل مضارع(النمط الخامس : )إّن + اسم

المعنى , أّما من جهة (ٓٔ)عرابٌةالفعل وال عمل له من الناحٌة اإل بالدخول على ٌختصّ 

, ولد ذكر المرادي أنّها إذا دخلت على المضارع فإنّها (ٔٔ)فإنّه ٌفٌد توكٌد مضمون الجملة

, نمط فً موضع واحد فً نهج البالؼة, ولد ورد هذا ال(ٕٔ)تؤتً للتولع والتمرٌب والتحمٌك
                                                           

  .  8ٔ٘/ ٖ( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٔ
  .  9ٕ٘( ٌنظر : مفتاح العلوم , (ٕ
  .  9٘ظر : الجنى الدانً , ( ٌُن(ٖ
  .  ٘ٔٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٘ٗ/ ٕ( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (٘
  . 7ٕ٘/ ٕ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٙ

 .  ٙٗٔنهج البالؼة ,  (7)
  . 9ٕٙ/ ٕ( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (8
  .  7ٕٔ( نهج البالؼة , (9

  . ٗٔٔ/ ٖ: الكتاب , ( ٌنظر (ٓٔ
  .  7ٗٔ/ 8, وشرح المفصل ,  ٖٕٕ/ ٗ,  المصدر نفسه( ٌنظر : (ٔٔ
  .  9ٕ٘ـ  ٕٙ٘( ٌنظر : الجنى الدانً , (ٕٔ
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اِمً َو تُْخِطُا السِّ ):  (علٌه السالم)مام وهو لول اإل , فـ)إّن( (ٔ)(َهامُ أََما إِنههُ لَْد ٌَْرِمً الره

, وجملة )ٌرمً( و )لد( حرؾ تحمٌك, حرؾ مشبه بالفعل, واسمها الضمٌر المتصل

, ومعنى كالمه علٌه السالم أنّه )لد ٌرمً الرامً فال ٌصٌب  والعة فً محل رفع خبر

, فمعنى )لد( هنا , وهذا أمر محمك(ٕ)الؽرض ولد ٌطعن الطاعن فال ٌكون طعنه صحٌحاً(

 ـ فٌما ٌبدو ـ هو التحمٌك . 

 رابعاً : الجملة الطلبٌة الوالعة خبراً :

م هأنّ  (ٖ)بن السراج ومن وافمهفً شرح التسهٌل عن ابن أبً بكر  ولد نمل ابن مالن    

ه أن ٌكون محتمالً للصدق والكذب الخبر حمّ  , )نظراً إلى أنّ منعوا اإلخبار بالجملة الطلبٌة

ولد عدَّ الرضً ما ذهب إلٌه ابن االنباري ومن وافمه  ,(ٗ)لة الطلبٌة لٌست كذلن(والجم

ً )من لبل إٌهام لفظ خبر , ولٌس المراد بخبر المبتدأ عند النحاة ما ٌحتمل المبتدأ َوْهَما

, واستدل (ٙ)خبار بالجملة الطلبٌة, فٌما أجاز جمهور النحوٌٌن اإل(٘)الصدق والكذب(

لالُوا بَْل أَْنتُْم ال َمْرَحباً )الرضً على جواز ولوع الجملة الطلبٌة خبراً بموله تعالى : 

ً باتفاق النحوٌٌن على جواز الرفع فً نحو لولهم : )أّما زٌد (7)بُِكْم( , كما استدل له أٌضا

, لما فٌه )المول ما لاله الجمهور هارون أنّ , وٌرى الدكتور عبد السالم دمحم (8)فاضربه(

ً وراء التمسٌمات , وعدَّ ما ذهب إلٌه المانعون اندفاع(9)من ٌسر وبعد عن التمدٌر( ا

 . (ٓٔ)فسدت على النحاة بعض نحوهم وردَّ ما احتجوا به بعّدة نماطالمنطمٌة التً أ

 ـ خبر المبتدأ 

, وعلى وفك نهج البالؼةللمبتدأ فً )خمسة مواضع( فً خبراً هذه الجملة  وردت    

 تٌة :نماط اآلاأل

, فعل أمر( الفاء الرابطة + جملة فعلٌة مصدرة النمط االول : )أّما + المبتدأ اسم ظاهر +

ا السهبُّ فَُسبُّونًِ):  (علٌه السالم)لال  فـ ( ٔٔ)(َو إِنههُ َسٌَؤُْمُرُكْم بَِسبًِّ َو اْلبََراَءِة ِمنًِّ فَؤَمه

                                                           
  .  ٖٕٙ( نهج البالؼة ,  (ٔ
  .  7ٕ/ 9( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٕ
   7ٖٕ/ٔشرح الرضً على الكافٌة ,  ( نسب الرضً هذا الرأي إلى ابن االنباري والكوفٌٌن . ٌُنظر :(ٖ
  .  9ٖٓ/ ٔ( شرح التسهٌل , (ٗ
  .  7ٖٕ/ ٔ( شرح الرضً على الكافٌة , (٘
, وسر  7ٕٖ, وكتاب الشعر أو االبٌات المشكلة االعراب , أبو علً الفارسً ,  8ٖٔ/ ٔ( ٌُنظر : الكتاب , (ٙ

, وشرح التسهٌل ,  9ٕٖ/ ٔبن عصفور , , وشرح جمل الزجاجً , ال 88ٖ/ ٔصناعة االعراب , ابن جنً , 
, والبسٌط فً شرح جمل الزجاجً , البن أبً الربٌع  8ٖٕـ  7ٖٕ/ ٔ, وشرح الرضً على الكافٌة ,  9ٖٓ/ ٔ
  . ٘ٔٔٔ/ ٖ, وارتشاؾ الضرب ,  8ٔٙ/ ٕ, 
  .  ٓٙ( ص / (7
  .  8ٖٕ/ ٔ( ٌنظر : شرح الرضً على الكافٌة , (8
  .  ٖ٘(االسالٌب االنشابٌة فً النحو العربً , عبد السالم دمحم هارون , (9

  .  7ٖ – ٖٙ( ٌُنظر : االسالٌب االنشابٌة فً النحو العربً , (ٓٔ
  .  ٘ٔٔ( نهج البالؼة , (ٔٔ
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, ولد دّل الخبر على ملة الفعلٌة )سبونً( خبر المبتدأ, والج)الفاء( رابطة)السب( مبتدأ و 

 طلب ولوع الحدث .

 (علٌه السالم), لال ظاهر + ال الناهٌة + فعل مضارع( النمط الثانً : )أّما + المبتدأ اسم

ُءوا ِمنًِّ):  ا اْلبََراَءةُ فَاَل تَتَبَره , ء( رابطة, و )ال( ناهٌة, فـ)البراءة( مبتدأ, و )الفا(ٔ)(َو أَمه

ُءوا)والجملة الفعلٌة   والعة فً محل رفع خبر .  (فاََل تَتَبَرَّ

, ٌة(النمط الثالث : )المبتدأ اسم ظاهر + الخبر جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بال الناه

داً ) صلى هللا علٌه وآله ( فَاَل ):  (علٌه السالم)لال  ً َو ُمَحمه ٌْبا َ اَل تُْشِرُكوا بِِه َش فَاّلِله

الرواٌة , لال الشارح المعتزلً : )لوله : )فاهلل ال تشركوا به شٌباً( (ٕ)(تَُضٌِّعُوا ُسنهتَهُ 

 ,الوصٌة تستدعً الفعل بعدها , ألنّ المشهورة )فاهلل( بالنصب, وكذلن )دمحماً( بتمدٌر فعل

, ولد ذكر (ٖ), وهو جابز على االبتداء والخبر(, ولد روي بالرفعي : وحدوا هللاأ

, فعلى رواٌة الرفع (ٗ), ولال : )والرفع أحسن(ندي الرواٌتٌن وحّسن رواٌة الرفعالراو

 , والجملة الفعلٌة )ال تشركوا( فً موضع رفع خبر .لفظ الجاللة )هللا( مبتدأ مرفوع ٌكون

فَِإنه ):  (علٌه السالم), لال ظ )كل( + الفاء + الخبر فعل أمر(لمبتدأ لفالنمط الرابع : )ا

ٌْنِ َهُإاَلِء ِمْن  ٌِْرِهْم َو ُكلٌّ  بَ ْنَصاِؾ ِمْن َؼ ِعٌهِة أَْحَوُج إِلَى اْْلِ ِ فًِ تَؤِْدٌَِة  فَؤَْعِذرْ الره إِلَى َّللاه

 ., خبره الجملة الفعلٌة )فؤعذر( , فـ )كل( مبتدأ (٘)(َحمِّهِ 

, ة مبتدأ ثاٍن + الخبر اسم معرفة(النمط الخامس : )المبتدأ اسم ظاهر + ما االستفهامٌ

, ولد جاءه نعً مالن االشتر (علٌه السالم), وهو لوله النمط فً )موضع( واحد ورد هذا

ِ َلْو َكاَن َجبَاًل لََكاَن فِْنداً َو لَْو َكاَن  و َماِلنٌ ):  -رحمه هللا  – لََكاَن  َحَجراً َما َماِلٌن َو َّللاه

ٌِْه  )مالن( مبتدأ خبره الجملة االسمٌة , فـ(ٙ)(الطهابِرُ َصْلداً اَل ٌَْرتَِمٌِه اْلَحافُِر َو اَل ٌُوفًِ َعلَ

)ما استفهامٌة فً  نّ التعجب إذ إن االستفهام هنا أفاد , ومن الجدٌر بالذكر أ(7))ما مالن(

ٌَْمنَِة ), وهذا نظٌر لوله تعالى : (8)معرض التعجت من مالن ولوته فً الدٌن( فَؤَْصحاُب اْلَم

ٌَْمنَةِ  )أصحاب االول مبتدأ و )ما( ابتداء ثاٍن وهً استفهام معناه , فـ(9)(ما أَْصحاُب اْلَم

, وجاز ذلن خبر أصحاب االول ر ما وما وخبرهاالتعجب والتعظٌم وأصحاب الثانً خب

المعنى ما هم ... وإنّما ظهر االسم الثانً وحمه  ولٌس فً الجملة ما ٌعود على المبتدأ ألنّ 

 .  (ٓٔ)أن ٌكون مضمراً لتمدم اظهاره لٌكون أجل فً التعظٌم والتعجت وأبلػ(

                                                           
  .  ٘ٔٔ, المصدر نفسه( (ٔ
   9ٗٔ ,المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٕٓٔ/ 9( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٖ
  .   7ٙ/ ٕ( منهاج البراعة , الراوندي , (ٗ
  .  8٘٘( نهج البالؼة , (٘
  .  7ٕٔ, المصدر نفسه( (ٙ
  .  7ٖٓ/ ٕٔ( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (7
  , هامش الصفحة .  7ٖٓ/ ٕٔ( اعراب نهج البالؼة , (8
  . 8( الوالعة / (9

  . 7ٔٔأبً طالب المٌسً , ( مشكل اعراب المرآن , ألبً دمحم مكً بن (ٓٔ
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 ـ خبر الحرؾ المشبه بالفعل : 

ِ  إِنًِّ وَ ):  (علٌه السالم), لال ر )إّن( فً موضع واحد جملة لسمٌةورد خب     أُْلِسُم بِاّلِله

ًْ لََسماً َصاِدلاً لَبِْن بَلَؽَنًِ أَنهَن ُخْنَت ِمْن  ٌَْن  ءِ  فَ ٌْباً َصِؽٌراً أَْو َكبٌِراً أَلَُشدهنه َعلَ اْلُمْسِلِمٌَن َش

 , فالجملة )ألسم باهلل( والعة فً موضع رفع خبر )إّن( . (ٔ)(تََدُعَن لَِلٌَل اْلَوْفرِ  َشدهةً 

 خامساً : الجملة الوالعة خبراً ألسماء الشرط : 

فعل الشرط  اختلؾ النحوٌون فً الخبر إذا كان المبتدأ اسم شرط فمذهب سٌبوٌه أنّ     

 ده,عراب جملة الخبر, وهً : فعل الشرط وحإوجه فً , وذكر ابن هشام األ (ٕ)هو الخبر

وهو ما ذهب  – (ٖ)الصحٌح هو االول , أو مجموعهما , وذهب إلى أنّ أو فعل الجواب

ٌعنً االداة  –وإلى هذا ذهب السٌوطً الذي ٌمول : )فإن ولع بعدها  –إلٌه سٌبوٌه 

 . (ٗ)فعل الزم نحو : َمن ٌمم ألم معه , فمبتدأ خبره فعل الشرط ...( –الشرطٌة 

 (٘)(مبتً)أكثر من , بلؽت ثٌرة فً نهج البالؼةضع كولعت هذه الجملة فً موا    

, ولد وردت الجملة الوالعة لشرط وروداً هو اسم الشرط )َمن(ن أكثر أسماء ا, وكاموضع

 , وفماً لفعل الشرط وجوابه : ألسماء الشرط على أنماط مختلفة خبراً 

: )اسم الشرط + فعل الشرط فعل مضارع + جواب الشرط فعل مضارع( :  النمط األول

ٌٍْر ٌَْبَك ):  (علٌه السالم)كموله  ْم ِمْن َخ ما( اسم شرط, وفعل , فـ )(ٙ)(ذُْخُرهُ  لَنَ فَِإنهَن َما تُمَّدِ

 , وهما فعالن مضارعان . الشرط )تمدم(, وجواب الشرط )ٌبَك(

+ جواب الشرط فعل مسبوق بلم : )اسم الشرط + فعل الشرط فعل مضارع  النمط الثانً

ْبُر أَْهلََكهُ اْلَجَزعُ ):  (علٌه السالم)ماضً( : كموله  م ٌنجه( فعل , فـ )ل(7)(َمْن لَْم ٌُْنِجِه الصه

 , وجواب الشرط )اهلكه( وهو فعل ماٍض .الشرط وهو فعل مضارع

كموله  + جواب الشرط فعل ماٍض(,)اسم الشرط + فعل الشرط فعل ماٍض :  النمط الثالث

لَُها َعنَاٌء َو آِخُرَها فَنَاٌء فًِ َحاَلِلَها ِحَساٌب َو ِفً ):  (علٌه السالم) َما أَِصُؾ ِمْن َداٍر أَوه

)استؽنى(, , وفعل الشرط ـ)من( اسم شرط, ف(8)(َحَراِمَها ِعمَاٌب َمِن اْستَْؽَنى فٌَِها فُتِنَ 

 , وهما فعالن ماضٌان . وجوابه )فًتن(

                                                           
  .  99ٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  . ٖٙٔ/ ٔ( ٌُنظر : الكتاب , (ٕ
  .  ٕٓ٘ – 9ٔ٘/ ٕ( ٌُنظر : مؽنً اللبٌب , (ٖ
  .  8ٙٗ/ ٕ( همع الهوامع , (ٗ
  ( ثامناً . ٔ( ٌنظر : الملحك رلم )(٘
  .  ٖٓٙ( نهج البالؼة , (ٙ
  . ٙٙٙ, المصدر نفسه( (7
  .  ٖٖٔ, المصدر نفسه( (8
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: )اسم الشرط + فعل الشرط فعل ماٍض + جواب الشرط فعل مضارع  النمط الرابع

َ بِِه َعَملُهُ لَْم ٌُْسِرْع بِِه ):  (علٌه السالم)مسبوق بلم( : كموله  , فالفعل  (ٔ)(نََسبُهُ َمْن أَْبَطؤ

 وجواب الشرط الفعل المضارع )لم ٌسرع( . )أبطؤ( هو فعل الشرط وهو فعل ماٍض , 

النمط الخامس : )اسم الشرط + فعل الشرط فعل ماٍض + الفاء الرابطة لجواب الشرط + 

لَمَْد َحَمْلتُُكْم َعلَى الطهِرٌِك اْلَواِضحِ ):  (علٌه السالم)جواب الشرط جملة اسمٌة( : كموله 

ٌَْها إِاله  , فـ )استمام( فعل الشرط وهو فعل  (ٕ)(َهاِلٌن َمِن اْستَمَاَم فَِإلَى اْلَجنهةِ الهتًِ اَل ٌَْهِلُن َعلَ

 ماٍض , وجواب الشرط )إلى الجنة( ولد الترن الجواب بالفاء الرابطة . 

 سادساً : الجملة الشرطٌة الوالعة خبراً : 

 ضعاً,مو (ٖ)فً أكثر من )ثالثٌن(شرطٌة ة بالفعل جملة ورد خبر األحرؾ المشبه    

 وعلى وفك األنماط اآلتٌة : 

:  (علٌه السالم)ول : )من الشرطٌة + فعل الشرط + جواب الشرط( , كموله النمط األ

ٌْتِِه  َعلَىَمْن َماَت ِمْنُكْم َعلَى فَِراِشِه َو ُهَو  فَِإنههُ ) َمْعِرَفِة َحّكِ َربِِّه َو َحّكِ َرُسوِلِه َو أَْهِل بَ

, فالجملة الشرطٌة )من مات منكم ... مات( والعة فً موضع رفع خبر (ٗ)(َشِهٌداً َماَت 

 )إّن( . 

:  (علٌه السالم), كموله جواب الشرط( النمط الثانً : )إن الشرطٌة + فعل الشرط +

ٌَْن اْلعََربُ ) , فالجملة الشرطٌة )إن (٘)(فَِإنهَن إِْن َشَخْصَت ِمْن َهِذِه اأْلَْرِض اْنتَمََضْت َعلَ

 .. انتفضت( والعة فً موضع رفع خبر )إّن( . شخصت .

َو ):  (علٌه السالم)النمط الثالث : )لو الشرطٌة + فعل الشرط + جواب الشرط( , كموله 

 َو إِنهُهْم َعلَى َمَكانِِهْم ِمْنَن َو َمْنِزلَتِِهْم ِعْنَدَن َو اْستِْجَماعِ أَْهَوابِِهْم فٌَِن َو َكثَْرِة َطاَعتِِهْم لَنَ 

ٌِْهْم ِمْنَن لََحمهُروا أَْعَمالَُهمْ لِله  ًَ َعلَ , فالجملة (ٙ)(ِة َؼْفلَتِِهْم َعْن أَْمِرَن لَْو َعاٌَنُوا ُكْنهَ َما َخِف

 نوا ... لحمروا( والعة فً موضع رفع خبر )إّن( . الشرطٌة )لو عاٌ

فَِإنه  بَْعدُ  اأَمه ), كموله علٌه السالم : )إذا + فعل الشرط + جواب الشرط( النمط الرابع :

ًَ إَِذا اْختَلََؾ َهَواهُ َمنَعَهُ َذِلَن َكثٌِراً ِمَن  , فالجملة الشرطٌة )إذا اختلؾ هواه  (7)(اْلعَْدلِ اْلَواِل

 منعه( والعة فً موضع رفع خبر )إّن( . 

:  (علٌه السالم)النمط الخامس : )متى الشرطٌة + فعل الشرط + جواب الشرط( , كموله 

َصى إِنهَن َمتَى تَِسْر إِلَى َهَذا اْلعَُدّوِ بِنَْفِسَن فَتَْلمَُهْم فَتُْنَكْب اَل تَُكْن ِلْلُمْسِلِمٌَن َكانِفَةٌ ُدوَن أَلْ )

 , فالجملة الشرطٌة )متى تسر ... فتلمهم( والعة موضع رفع حبر )إّن( .  (ٔ)(بِاَلِدِهمْ 
                                                           

  .  ٖٓٙ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٖٖٕ, المصدر نفسه( (ٕ
  ( تاسعاً . ٔ( ٌنظر الملحك رلم )(ٖ
  .  77ٖ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  7ٕٓ, المصدر نفسه( (٘
  .  ٕٓٔ, المصدر نفسه( (ٙ
  .  ٓٓٙ, المصدر نفسه( (7
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 المبحث الثالث

 الجملة التابعة لمرفوع

عة لمفرد أو عراب وهً عنده إّما تابالجملة التابعة لما له محل من اإل (ٕ)ذكر ابن هشام    

, , هً : المنعوت بها المفردأبواب, أّما التابعة لمفرد فتمع فً ثالثة تابعة لجملة لها محل

النسك ع ذلن فً بابً , وأّما التابعة لجملة لها محل : فٌمأو المعطوفة علٌه أو المبدلة منه

, وسٌكون حدٌثنا اً كان محل الجملة التابعة الرفع, فإذا كان المتبوع مرفوعوالبدل خاصة

, والجملة التابعة لجملة لها موضع من ث عن الجملة التابعة لمفرد مرفوعفً هذا المبح

 االعراب وولعت فً موضع المرفوع .  

 أوال : الجملة التابعة لمفرد مرفوع 

صّح تؤوٌلها بمفرد, وولعت فً موضع التابع لمفرد مرفوع, وتُمسم وهً الجملة التً     

 على ثالثة ألسام :

 ـ الجملة الوالعة نعتاً لمفرد مرفوع .  ٔ

 ـ الجملة المعطوفة على مفرد مرفوع .  ٕ

 ـ الجملة المبدلة من مفرد مرفوع .  ٖ

 ـ الجملة الوالعة نعتاً لمفرد مرفوع : 1

نكرة مرفوعة مخصصة أو ؼٌر مخصصة,  التً تؤتً بعد, وهً الجملة الخبرٌة    

, وهً تابعة لها فً ها ضمٌر ٌعود علٌها, وٌكون فٌلتخصصها أو تزٌد فً تخصصها

ٌٌْع فٌِِه َوال ), نحو لوله تعالى : (ٖ)االعراب ًَ ٌَْوٌم ال بَ ا َرَزْلناُكْم ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتِ أَْنِفمُوا ِممَّ

, لة ثالثة شروط : )شرط فً المنعوتللنعت بالجم وذكر ابن هشام أنّ , (4)ُخلَّةٌ َوال َشفاَعةٌ(

, أو معنى (5)َواتَّمُوا ٌَْوماً تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى هللاِ()وهو أن ٌكون نكرة إّما لفظاً ومعنى نحو : 
على اللبٌم ٌسبنً, وشرطان فً  وله : ولمد أمرّ )ال( الجنسٌة كموهو المعرؾ بـ ال لفعا  

, إّما ملفوظ به كما مشتملة على ضمٌر ٌربطها بالموصوؾ, أحدهما : أن تكون الجملة

ٌْباً()تمدم, أو ممدر كموله تعالى :  أي : ال تجزى  (ٙ)َواتَّمُوا ٌَْوماً ال تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َش

                                                                                                                                                                      
  .  ٕٙ٘, المصدر نفسه( (ٔ
 .  7ٙٗـ  7ٖٗ / ٕ( ٌنظر : مؽنً اللبٌب , (ٕ
  .  ٕٓ٘( ٌنظر : اعراب الجمل واشباه الجملة , (ٖ
  .  ٕٗ٘( البمرة / (ٗ
  . 8ٕٔ( البمرة / (٘
  .  ٖٕٔ( البمرة / (ٙ
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, فال ٌجوز )مررت برجل فٌه, والثانً : أن تكون خبرٌة, أي : محتملة للصدق والكذب

 . (ٔ)وال )بعبد بعتكه( لاصداً إلنشاء البٌع ...(اضربه( 

 (ٕ)وجاءت بنوعٌها االسمٌة ,ة فً مواضع كثٌرة فً نهج البالؼةولد وردت هذه الجمل    

ذه الجملة فعلٌة فً , فكانت هملة االسمٌة وردت فً مواضع للٌلة, ؼٌر أن الج(ٖ)والفعلٌة

 , وفٌما ٌؤتً بٌان ذلن : معظم المواضع
 الوالعة نعتاً لمرفوع :  الجملة االسمٌةأًوالً : 

 وردت هذه الجملة فً )أربعة( مواضع وعلى وفك األنماط اآلتٌة :     

, ورد هذا النمط فً موضع واحد تدأ اسم معرفة + الخبر اسم نكرة(ول : )المبالنمط األ

ًْ ):  (علٌه السالم)وهو لوله  ِ َش ٌَْس ِمْن فََرابِِض َّللاه ٌِْه اْجتَِماعاً َمَع  أََشدُّ النهاُس ٌء  فَِإنههُ لَ َعلَ

ِق أَْهَوابِِهْم َو تََشتُِّت  س , فالجملة االسمٌة )النا(ٗ)(ِمْن تَْعِظٌِم اْلَوفَاِء بِاْلعُُهودِ  آَرابِِهمْ تَفَرُّ

)ولال الراوندي :  , لال الشارح المعتزلً :( والعة فً موضع رفع نعت لـ)شًء(أشدّ 

لثانً مع , وهذا المبتدأ امبتدأ ثاٍن, و )من تعظٌم الوفاء( خبره )أشد(, و )الناس( مبتدأ

, ومحل الجملة نصب ألنّها خبر لٌس, و )من فرابض هللا( حال ,خبره خبر المبتدأ االول

, ولد أورد المعتزلً هذا المول ثم أعترض علٌه بموله : (٘))شًء((ولو تؤخر لكان صفة لـ

, وألن وإن كان نكرة العتماده على النفً, ذلن)لٌس(, وجاز )والصواب أن )شًء( اسم 

مجرور لبله فً موضع الحال كالصفة, فتخصص بذلن ولرب من المعرفة, و الجار وال

, وهذه الجملة المركبة من مبتدأ وخبر فً موضع رفع ألنها )الناس( مبتدأ, و )أشد( خبره

الوجود( كما حذؾ  صفة )شًء( وأّما خبر المبتدأ الذي هو )شًء( فمحذوؾ وتمدٌره )فً

, ولد علل المعتزلً اعتراضه هذا (ٙ)الخبر فً لولنا )ال إله إاّل هللا( أي : فً الوجود(

, الراوندي من أن )أشد( مبتدأ ثاٍن و )من تعظٌم الوفاء( خبره بموله : )ولٌس ٌصح ما لاله

نفسه, )أشد( نا هو متعلك بـ, وها هلمبتدأ تعلك بمحذوؾ اً إذا كان خبر ألن حرؾ الجر

, وأٌضاً ال ٌجوز أن ٌكون )أشد من تعظٌم الوفاء( خبراً عن الناس فكٌؾ ٌكون خبراً عنه

... ألن ذلن كالم ؼٌر مفٌد, أال ترى أنن إذا أردت أن تخبر بهذا الكالم عن المبتدأ الذي 

ً هو )الناس( لم ٌم ً مضطرباً(م من ذلن صورة محصلة تفٌدن شٌبا , (7), بل ٌكون كالما

, ولد ذهب )الناس أشد( فً موضع رفع نعت لـ)شًء( المعتزلً ٌرى أن الجملةفالشارح 

, وعّد والجملة خبر )لٌس(, ً إلى أن )الناس أشد( مبتدأ وخبرلطب الدٌن الكٌدري البٌهم
                                                           

  .  9ٖٓـ  ٖٙٓ/ ٖ( أوضح المسالن , (ٔ
  ( عاشراً . ٔ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٕ
  ( حادي عشر . ٔ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٖ
  .  9ٓ٘( نهج البالؼة , (ٗ
, وٌنظر : منهاج البراعة فً شرح نهج البالؼة  7ٓٔ/ 7ٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (٘

, تح : السٌد عبد اللطٌؾ الكوهكمري , نشر :  7ٖ٘, لطب الدٌن أبً الحسٌن سعٌد بن هبة هللا الراوندي ت 
  .  ٕٓٓ/ ٖهـ , ٙٓٗٔ, د , ط , مكتبة آٌة هللا المرعشً , لم ـ إٌران 

  .  8ٓٔـ  7ٓٔ/ 7ٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٙ
  .  8ٓٔ/ 7ٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (7
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ما ذهب إلٌه الراوندي من أن )أشد( مبتدأ ثاٍن و )من تعظٌم( خبره والجملة خبر )الناس( 

أن الجملة االسمٌة )الناس أشد( والعة  مه بعض الشراح على, ولد واف(ٔ)خطؤ فاحش جداً 

, وعّد أحد الباحثٌن أن االشكال فً أٌهما الخبر وفً هذا (ٕ)فً موضع نصب خبر )لٌس(

ٌمول : )والظاهر أن االشكال فً أٌهما الخبر وأٌهما الوصؾ فهل جملة )الناس أشد( هو 

علٌه السالم( أن ٌنفً الحكم به عن )شًء( مام )ابدة وهو ما ٌرٌد اإلالف مالخبر وهو المتم

ً لهوٌكون )من فرابض هللا( مجر , أي : لٌس شًء د بٌان لحال هذا الشًء ووصفا

ً علٌه من تعظٌم الوفاءموصوؾ أو حاله بؤنه من فرابض هللا الناس أش , أو د اجتماعا

ً من  كابن من  تعظٌم الوفاءالعكس والتمدٌر : لٌس شًء صفته الناس أشد علٌه اجتماعا

, أي : لٌس شًء حدد الخبر ألنه لد دل علٌه الحال, أو ٌرٌد الوصؾ بكلٌهما وفرابض هللا

ً من تعظٌم الوفاء موجود ه من فرابض هللا الناس أشد علٌهصفته أنّ  , وكل هذه اجتماعا

ي , ثم أختار الباحث نفسه الرأ(ٖ)اآلراء ممكنة وفٌها وجه من الجمال وصحة المعنى(

, وهو الذي ٌتبادر إلى ول وجٌه وممبول وفٌه أخذ بالظاهرلابالً : )ولكن الرأي األاالول 

 ,     (ٗ)الذهن من أنه الحكم والخبر(

, ورد هذا النمط فً موضع أ ضمٌر منفصل + الخبر اسم معرفة(النمط الثانً : )المبتد

 َو تَْسمُُط ِمْنهُ َمْحُصوَدةٌ َو لَْد َو اَل تَمُوُم لَهُ َنابِتَةٌ إِاله )واحد وهو لوله )علٌه السالم( : 

َما بَمَاُء فَْرعٍ بَْعَد َذَهاِب أَْصِلهِ 
, فالجملة االسمٌة )نحن (٘)(َمَضْت أُُصوٌل نَْحُن فُُروُعَها فَ

نسان : )إّن اإل (علٌه السالم), ٌمول االمام )أصول(والعة فً موضع رفع نعت لـفروعها( 

, وال ٌعمر معمر ٌوماً من عمره إاّل بهدم آخر إاّل بفراق أخرىا ال ٌنعم بنعمة فً هذه الدنٌ

بتة لمن , واستعار لفظ النابتة إاّل بعد أن تسمط منه محصودةمن أجله )وكذلن ال تموم له نا

, ولذلن لال : ولد لمحصودة لمن ٌموت من آبابه وأهله, ولفظ اٌنشؤ من أوالده وألربابه

, ثم استفهم على سبٌل التعجب عن بماء الفرع اأصول ٌعنً اآلباء, ونحن فروعه مضت

, واالمام فً وع بالجملة االسمٌة )نحن فروعها(, فمد وصؾ الفر(ٙ)بعد ذهاب أصله(

أولبن اللذٌن مضوا )ماتوا( لبلنا هم  معرض التذكٌر بالموت فمد ذّكر المخاطبٌن بؤنّ 

الجملة االسمٌة خالٌة من , ولد عبّر االمام ببنا, ونحن على أثرهم ال محالةأهلونا وألار

, أي : كما ثبت أنّا فروع تلن االصول فكذلن ٌثبت على الثبوت والدوام ى الفعل لتدلّ معن

فمدار االهتمام لٌس الّذٌن  ,م الضمٌر )نحن( لالهتمام, ثم لدّ  أنّا ماضون كما مضوا

 , بل مدار االهتمام نحن ماضون كما مضوا . لهم, وال كوننا فروع مضوا

                                                           
 ( ٌنظر : حدابك الحمابك فً شرح نهج البالؼة , لطب الدٌن الكٌدري البٌهمً )من أعالم المرن السادس( , تح(ٔ

  .   7ٗ٘ـ  ٙٗ٘/ ٕ: الشٌخ عزٌز هللا العطاردي , مطبعة اعتماد , لم ـ اٌران , د . ط , د . ت , 
/ ٗ, فً ظالل نهج البالؼة ,  ٙٗ٘/ ٕ, و حدابك الحمابك ,  ٕٓٓ/ ٖ( ٌنظر : منهاج البراعة الراوندي , (ٕ

ٔٔٓ  .  
  .  9ٙ( المباحث النحوٌة فً شرح نهج البالؼة البن أبً الحدٌد , (ٖ
  .  9ٙ, المصدر نفسه( (ٗ
  .  9ٕٙ( نهج البالؼة , (٘
  .  9ٙٗ/ ٖ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البخرانً , (ٙ
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, ورد هذا النمط فً موضع دأ ضمٌر منفصل + الخبر اسم ظاهر(الثالث : )المبتالنمط 

ْنَساِن بَْضعَةٌ )واحد وهو لوله )علٌه السالم( :  ًَ لَمَْد ُعلَِّك بِنٌَِاِط َهذَا اْْلِ أَْعَجُب َما فٌِِه َو  ِه

, )بضعة(والعة فً موضع رفع نعت لـ, فالجملة االسمٌة )هً أعجب( (ٔ)(َذِلَن اْلمَْلبُ 

ان بضعة أي لطعة لحم هً أعجب نسبمدرة هللا تعالى بنٌاط هذا اإل كَ )والمعنى لمد ُعِلّ 

, أي : من النٌاط أو من االنسان ... ونمول : مراده بالملب فً الممام لٌس لطعة اللحم منه

مَُهوَن لَُهْم لُلُوٌب ال ٌَفْ )الصنوبري ... بل المراد به مركز الفهم والدرن كما لال تعالى : 

, فمد ذكر هذه المطعة بصٌؽة النكرة ثم خصصها بهذا النعت وهو أنها أعجب (ٖ)((ٕ)(بِها

 ما فٌه . 

, ورد هذا النمط فً ضمٌر منفصل + الخبر جار ومجرور( النمط الرابع : )المبتدأ

ِ ْبِن  َعْبدِ  ِمنْ ):  (علٌه السالم)موضع واحد وهو لوله  ٍ أَِمٌِر اْلُمْإِمنٌَِن إِلَى َعْبِد َّللاه ًّ ِ َعِل َّللاه

ٌٍْس  الَ ٌْنَ  أَمه والعة فً  , فالجملة االسمٌة )هو لن((ٗ)(بَْعُد فَمَْد بَلَؽَنًِ َعْنَن لَْوٌل ُهَو لََن َو َعلَ

, وداللة ه, فمد وصؾ هذا المول بؤنه للمخاطب أو علٌ)لول(موضع رفع نعت لـ

 التخصٌص واضحة .  

 ً  :  ـ الجملة الفعلٌة الوالعة نعتاً لمرفوع ثانٌا

 وهذه الجملة إّما ٌكون فعلها ماضٌاً أو مضارعاً :     

 التً فعلها ماٍض :  ـ الجملة الفعلٌة آ

 نماط اآلتٌة : وردت هذه الجملة على وفك األ    

َو إِنهَما أَْنَت ):  (علٌه السالم), كموله ظاهر(عل ماٍض الزم + الفاعل اسم ول : )فالنمط األ

ٌْنِ أََحُد  ا اْمُرٌإ َسَخْت نَْفُسَن بِاْلبَْذِل فًِ اْلَحّكِ فَِفٌَم  َرُجلَ ِمْن َواِجِب َحّكٍ  اْحتَِجابُنَ إِمه

 .   والعة فً موضع رفع نعت لـ)امرإ(, فالجملة الفعلٌة )سخت نفسن( (٘)(تُْعِطٌهِ 

َو ), كموله )علٌه السالم( : الفاعل ضمٌر مستتر( فعل ماٍض الزم +النمط الثانً : )

ٌر فًِ النهاِر َهَوى , )هوى( والعة فً موضع رفع نعت لـ)ممصر( , فالجملة الفعلٌة(ٙ)(ُممَّصِ

و )الممصر الذي ولؾ به الشٌطان حٌث أراد آخذاً بحجزته عن سلون سبٌل هللا لاذفاً به 

 .  (7)ماء ...(فً موارد الهالن ومنازل الش

                                                           
  .  9ٗٙ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  79ٔ( االعراؾ / (ٕ
  .  ٕٔٙـ  ٔٔٙ( مفتاح السعادة , (ٖ
  .  ٘ٓٙلبالؼة , ( نهج ا(ٗ
  .  88٘, المصدر نفسه( (٘
  .  7ٓ, المصدر نفسه( (ٙ
  .  8ٕٔ/ ٔ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (7
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علٌه ), كموله الفاعل ضمٌر مستتر + المفعول به(النمط الثالث : )فعل ماٍض متعّدٍ + 

ٌِْرُكَما َو اَل َولََع ُحْكٌم َجِهْلتُهُ  َرأْيِ فَلَْم أَْحتَْج فًِ َذِلَن إِلَى َرأٌُِْكَما َو اَل ):  (السالم َؼ

جهلته( والعة فً موضع رفع , فالجملة الفعلٌة )(ٔ)(ٌنَ ِمَن اْلُمْسِلمِ  إِْخَوانًِفَؤَْستَِشٌَرُكَما َو 

ه لّما بوٌع عمل بكتاب , كالمه علٌه السالم لطلحة والزبٌر ولد ذكر لهما )أنّ نعت لـ)حكم(

له, ولو ولع , ولم ٌمع حكم ٌجهٌحتج إلى رأٌهما وال رأي ؼٌرهما هللا وسنة رسوله ولم

ه واإلمام ٌخبر طلحة والزبٌر عن حاله وأنّ , (ٕ), ولم ٌؤنؾ من ذلن(الستشارهما وؼٌرهما

 .   (ٖ)لٌس ثمة حكم لد جهله فمد أفاد استعمال الفعل الماضً سرد حدث ماٍض 

أاََل ):  (علٌه السالم), كموله جملة فعلٌة فعلها ماٍض نعت ثاٍن(النمط الرابع : )نعت أول + 

ٌُْكْم فِتْنَةُ بَ  ْت ُخطهتَُهاَو إِنه أَْخَوَؾ اْلِفتَِن ِعْنِدي َعلَ , (ٗ)(نًِ أَُمٌهةَ فَِإنهَها فِتْنَةٌ َعْمٌَاُء ُمْظِلَمةٌ َعمه

, وٌبدو من ع رفع نعت بعد نعت لـ)فتنة(فالجملة الفعلٌة )عمت خطتها( والعة فً موض

 لٌس فمط على الماضً بل أنّ  ـ ٌدلّ  ت( ـ فً هذا النصّ الفعل الماضً )عمّ  السٌاق أنّ 

ٌكون من  ستمر إلى المستمبل بمرٌنة اللفظ )أخوؾ( فالخوؾ عادةً داللته تشمل الحاضر وت

ت( ولع فً الزمن , وبعبارة أخرى : لو كان الفعل الماضً )عمّ المستمبل ال من الماضً

خوفه على المخاطبٌن  , ولكنّ استدعى خوؾ االمام على المخاطبٌنالماضً وانمطع لما 

 .  الفتن ٌعنً أن عموم خطتها مستمرةمن تلن 

 التً فعلها مضارع :  ـ الجملة الفعلٌة ب

ً وردت هذه ا      , وعلى وفك األنماط اآلتٌة : لجملة فً )ثالثة وأربعٌن( موضعا

َهَذا َماٌء ):  (علٌه السالم), كموله الفاعل اسم ظاهر( ول : )فعل مضارع الزم +النمط األ

آكلها( والعة فً موضع رفع , فالجملة الفعلٌة )ٌؽص بها (٘)(آِجٌن َو لُْمَمةٌ ٌَؽَصُّ بَِها آِكلَُها

لٌه )ماء آجن( , )أشار علٌه السالم إلى أن ما كانوا ٌدعون إلٌه وٌحملونه عنعت لـ)لممة(

, أي : بؤكلها )آكلها( أي : ٌنشب فً حلك آكلها وٌكون ؼاصاً ال ٌمكنه ... ولممة ٌؽص بها

إشارة إلى نفرة النفس عنها وعدم التذاذهم بها مع اساؼتها , وتشبٌه الخالفة فً تلن الحال 

, جدٌر بالمالحظة أنه وصؾ )الماء( باالسم المفرد (ٙ)وجود المنافسة التً كانت فٌها(

, أّما اللممة فمد وصفها بالجملة الفعلٌة لصفة للماء)آجن( وهو ٌدل على ثبوت هذه ا

 لتجدد .  )ٌؽص( التً فعلها مضارع  وهذه الصفة تدل على الحدوث وا

                                                           
  .  9ٕٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٓٔ/ ٔٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٕ
  .  8ٕ( ٌنظر : الفعل زمانه وأبنٌته , (ٖ
  .  8ٓٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٕٙ, المصدر نفسه( (٘
 .  8ٖٔ/ ٖ( منهاج البراعة , الخوبً , (ٙ
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علٌه ), كموله الفاعل ضمٌر مستتر + المفعول به(: )فعل مضارع متعّدٍ +  النمط الثانً

ا , فالجملة الفعلٌة )ٌناحً فٌه(ٔ)(َربههُ  فٌَِهاِلْلُمْإِمِن ثاََلُث َساَعاٍت فََساَعةٌ ٌُنَاِجً ):  (السالم

)أي :ٌنبؽً  (السالمعلٌه ), ومعنى كالمه ربه( والعة فً موضع رفع نعت لـ)ساعة(

ً للمإمن أن ٌمسم أولاته فً اللٌل والنهار  , ثلث منها لدٌنه بٌن دٌنه ودنٌاه فٌجعلها أثالثا

مناجاة مّما ٌمع كثٌراً من ال , كما أنّ ع على الحدوث والتجدد, ولد دل الفعل المضار(ٕ)...(

ه )ٌشٌر إلى أن نّ , كما أفعل المضارع معنى الحدوث والتجدد, فمد أفاد استعمال الالعبد

, ولد أفاد (ٖ)ه ٌحدث فً كل زمان(الحدث ٌمع كثٌراً فهو ال ٌحدث فً زمن معٌن ولكنّ 

, فمد خصص تلن الساعة بمناجاة التخصٌصتمدٌم شبه الجملة على المفعول به داللة 

 المإمن ربَّه .   

علٌه السالم , كموله فعلٌة فعلها مضارع نعت بعد نعت( )نعت أول + جملة : النمط الثالث

ةِ ) : اِل اأْلُمه َجاِهٌل َخبهاُط َجَهااَلٍت َعاٍش َركهاُب ...  َو َرُجٌل لََمَش َجْهاًل ُموِضٌع فًِ ُجهه

ٌحِ اْلَهِشٌمَ  َواٌَاِت َذْرَو الّرِ اِطعٍ ٌَْذُرو الّرِ
, (ٗ)(َعَشَواٍت لَْم ٌَعَضه َعلَى اْلِعْلِم بِِضْرٍس لَ

رجل( سبمت النعت )ٌذرو ), ولم ٌعض( نعوت لـفـ)لمش, وجاهل, وخباط, وعاٍش 

, فالعطؾ فً هذا أن هذه النعوت لد تكررت بدون عطؾ, جدٌر بالمالحظة الرواٌات(

لال الزركشً : )إذا تكررت النعوت لواحد, فتارة ٌترن , متنع التفاق النعوتالموضع م

ال الزمخشري ختالؾ معانٌها, لالعطؾ ... وتارة تشترن بالعطؾ ... وٌشترط فً ذلن ا

فً لال أحد الباحثٌن : )... و, و(٘)البماء : دخول العاطؾ ٌإذن بؤن كل صفة مستملة( وأبو

, وٌتوجب العطؾ عند اختالؾ معانً الصفات تعدد الصفات جواز العطؾ وتركه

عطؾ عند اتفاق وتباعدها ألنه حٌنبٍذ ٌُنزل اختالفها منزلة اختالؾ الذوات وٌمنع ال

, والنعوت المشار (ٙ), ألن ذلن ٌإدي إلى عطؾ الشًء على نفسه(المعانًالصفات فً 

إلٌها فً لول اإلمام ـ سواء أكانت مفردات أم جمل ـ متفمة فً كونها ذم لالسم النكرة 

فالذي ٌبدو , أّما الداللة الزمنٌة للفعل )ٌذرو( لذا امتنع عطؾ بعضها على بعض ؛جل()ر

نجد كما  ,ؾ حال من ٌتصدى للحكم ولٌس بؤهٍل لذلنٌص فاإلمام ,ه لد دل على الماضًأنّ 

لمش ولم ٌعض( لد دلتا على منعوت بهما سبمتا هذه الجملة وهما ) هنان جملتان أنّ 

فً هذا النعت إلى الجملة الفعلٌة التً فعلها  دلَ لد عَ ٌبدو ـ  ـ فٌما , ولكن االمامالماضً

التجدد, لال الدكتور محمود الالمً ا الفعل من معنى الحدوث ومضارع توخٌاً لما فً هذ

بشؤن داللة الفعل المضارع على الزمن الماضً : )وفً نهج البالؼة جاءت هذه الداللة 

فً كثٌر من الجمل المضارعٌة, فمعظم األفعال التً جاءت فً نهج البالؼة, ماضوٌة 

السمة الؽالبة فٌه هً اإلخبار عن أحداث مضت, ومن ثم استعمل اإلمام  الزمن, ألنّ 
                                                           

  .  7ٔٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٓٓ٘/ 7ٔ( مفتاح السعادة (ٕ
  .  ٕٖ( الفعل زمانه وأبنٌته , (ٖ
  .  7ٕٕ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٙٗٗ/ ٕ( البرهان فً علوم المران, (٘
( الجملة الوصفٌة فً النحو العربً , لٌث أسعد عبد الحمٌد , دار الضٌاء للنشر والتوزٌع , عمان ـ األردن , (ٙ

  .  ٖٓٔم , ٕٙٓٓهـ ـ 7ٕٗٔ,  ٔط
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لٌنمل للمتلمً الصورة أو )علٌه السالم( الفعل المضارع للداللة على الزمن الماضً 

  . (ٔ)وكؤّن المتلمً ٌشاهده عٌاناً(الحدث كما هو, 

 ً  : الظواهر التركٌبٌة فً الجملة الوالعة نعتاً لمرفوع :  ثالثا

 الحذؾ : ـ  1

 آ ـ الحذؾ فً الجملة االسمٌة : 

لمبتدأ ورد الحذؾ فً الجملة االسمٌة فً موضع واحد وعلى وفك النمط اآلتً, )ا    

َحتهى إَِذا لَبََض ), وهذا الموضع هو لوله )علٌه السالم( : محذوؾ + الخبر اسم معرفة(

ُ َرُسولَهُ ) صلى هللا علٌه وآله ( َرَجَع لَْوٌم عَ  لَى اأْلَْعمَاِب َو َؼالَتُْهُم السُّبُُل َو اتهَكلُوا َّللاه

تِِه َو نَمَلُوا اْلبِنَاَء  ِحِم َو َهَجُروا السهَبَب الهِذي أُِمُروا بَِمَوده ٌَْر الره َعلَى اْلَواَلبِجِ َو َوَصلُوا َؼ

ٌِْر َمْوِضِعِه َمعَاِدُن ُكّلِ َخِطٌبَ  , فموله (ٕ)(ٍة َو أَْبَواُب ُكّلِ َضاِربٍ َعْن َرّصِ أََساِسِه فَبَنَْوهُ فًِ َؼ

عود إلى )لوم( فً لوله )رجع )معادن كل خطٌبة( خبر لمبتدأ محذوؾ تمدٌره )هم( ٌ

 .    معادن( والعة فً موضع رفع نعت لـ)لوم(, والجملة االسمٌة )هم لوم(

 ب ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة : 

 ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : 

ً  ورد الحذؾ فً      , وعلى وفك األنماط اآلتٌة : هذه الجملة فً )ستة عشر( موضعا

علٌه ), كموله للمجهول + نابب الفاعل اسم ظاهر(النمط االول : )فعل ماٍض مبنً 

ًَ لََها اْلفَنَاُء َو ):  (السالم ْنٌَا َداٌر ُمنِ , فالجملة الفعلٌة )منً لها (ٖ)(أِلَْهِلَها ِمْنَها اْلَجاَلءُ َو الدُّ

, فالتركٌز على الحدث ال على المحدث والعة فً موضع رفع نعت لـ)دار( الفناء(

 لذا حذؾ الفاعل .  ؛)الفاعل(

علٌه ), كموله مجهول + نابب الفاعل ضمٌر مستتر(النمط الثانً : )فعل ماٍض مبنً لل

ٍة َو َما لََما كَ ):  (السالم اَن َذِلَن بِؤَْعَجَب ِمْن ُمَطاَعَمِة اْلؽَُراِب تََخاُل لََصبَهُ َمَداِرَي ِمْن فِضه

بَْرَجِد َفِإْن َشبهْهتَهُ بَِما ٌَْها ِمْن َعِجٌِب َداَراتِِه َو ُشُموِسِه َخاِلَص اْلِعْمٌَاِن َو فِلََذ الزه  أُْنبَِت َعلَ

ًَ ِمْن َزْهَرِة ُكّلِ َربٌِعٍ أَْنبَتَِت اأْلَْرُض لُْلَت َجنً  علٌة )ُجنً( والعة فً , فالجملة الف(ٗ)(ى ُجنِ

 )جنى( . موضع نعت لـ

                                                           
( الجملة الفعلٌة فً نهج البالؼة دراسة داللٌة, محمود عبد حمد الالمً, رسالة ماجستٌر, جامعة المادسٌة, (ٔ

  م . ٕٔٓٓهـ ـ ٕٕٗٔكلٌة التربٌة, العراق, 
  .  78ٕ( ونهج البالؼة , (ٕ
  .  ٙٓٔ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٖٗٔ, المصدر نفسه( (ٗ
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, كموله ضمٌر مستتر + المفعول به محذوؾ( النمط الثالث : )فعل ماٍض متعّدٍ + الفاعل

ْوَرهُ َو نَْجَدهُ َداعٍ َدَعا َو َو نَاِظُر لَْلِب اللهبٌِِب بِِه ٌُْبِصُر أََمَدهُ َو ٌَْعِرُؾ ؼَ ) : (علٌه السالم)

اعٍ( رفع ألنه مبتدأ محذوؾ الخبر, تمدٌره : )فً الوجود داعٍ )موضع )د, فـ(ٔ)(َراعٍ َرَعى

, و (ٕ), وراعٍ رعى( وٌعنً بالداعً رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وبالراعً نفسه علٌه السالم(دعا

هما فعالن ( , رعى)دعا ن, والفعالنعت لـ)داعٍ(العة فً موضع  رفع )دعا( جملة فعلٌة و

     فَهُ لاللتصار على الفعل وفاعله. , وٌبدو أن َحذَ متعّدٌان ولد ُحِذَؾ مفعول كل واحد منهما

 ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع : 

ً  ورد الحذؾ فً هذه       : ةط اآلتٌانم, وعلى وفك األالجملة فً )خمسة عشر( موضعا

علٌه ), كموله للمجهول + نابب الفاعل اسم ظاهر(النمط االول : )فعل مضارع مبنً 

ٌَْسْت َعلَى  َعْنهُ َو إِنهَما اْلَواِلً َبَشٌر اَل ٌَْعِرُؾ َما تََواَرى ):  (السالم النهاُس بِِه ِمَن اأْلُُموِر َو لَ

ْدِق  تُْعَرؾُ اْلَحّكِ ِسَماٌت  , فالجملة الفعلٌة )تعرؾ بها (ٖ)(اْلَكِذبِ  ِمنَ بَِها ُضُروُب الّصِ

, وحذؾ الفاعل  ؾ الفاعل, فمد حذالصدق( والعة فً موضع رفع نعت لـ)سمات(ضروب 

أصل وضع المفعول به أن  ً : )وذلن أنّ , لال ابن جنّ ً هذا النص لالهتمام بالمفعول بهف

لفاعل فإن ازدادت موه على اٌكون فضلة وبعد الفاعل ... فإن عناهم ذكر المفعول لدّ 

 ه ربّ , فإن تظاهرت العناٌة به عمدوه على أنّ موه على  الفعل الناصب لهم به لدّ عناٌته

ه هم لم ٌرضوا له بهذه المنزلة حتى صاؼوا الفعل له وبنوه على أنّ الجملة ... ثم إنّ 

ًَ (ٗ)مخصوص به والؽوا ذكر الفاعل مظهراً أو مضمراً( الفعل , فألهمٌة المفعول به بُنِ

, وتوجٌه ذهن السامع إلى َؾ الفاعل وذلن لتركٌز االهتمامللمجهول واُسنَِد للمفعول وُحذِ 

, ففً لول اإلمام أصبحت )ضروب الساسً فً الجملة وهو المفعول بهما أصبح الركن ا

, بخالؾ ما لو ذكر الفاعل ولال ـ مثالً ـ )ٌعرؾ الناس امالصدق( هً مدار االهتم

التفات السامع إلى الفاعل )الناس( لكونه هو العمدة فً الكالم ضروب الحك( لكان 

 ومجٌإه مباشرة بعد الفاعل . 

الفاعل ضمٌر ظاهر( , كموله )علٌه السالم( : نابب +  النمط الثانً : )فعل مضارع مبنً

داً ) ُ َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن لَهُ َو أَنه ُمَحمه ٌِْه َو آِلِه َو َسلهَم  َو نَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إاِله َّللاه ُ َعلَ َصلهى َّللاه

ٌِْن تُْصِعَداِن اْلمَْوَل َو تَْرفَعَاِن اْلعََمَل اَل ٌَِخؾُّ ِمٌَزاٌن تُوَضَعاِن فٌِهِ  , (٘)(َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ َشَهاَدتَ

الشهادتٌن , )إّن إخالص وضعان( والعة فً موضع رفع نعت لـ)مٌزان(فالجملة الفعلٌة )ت

,  لول أو عمل ال تكونان أصالً لهعمال الصالحة ال ٌصعد إلى هللاول األلوال واألأصل لمب

ت هذه الجملة على , ولد دلّ (ٙ)وأشار إلى ذلن بموله : ال ٌخؾ مٌزان توضعان فٌه ...(
                                                           

  .  8ٕ٘, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٗٙٔ/ 9( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٕ
  .  88٘( نهج الالؼة , (ٖ
  .  ٘ٙ/ ٔ( المحتسب , (ٗ
  . ٕٕٗ( نهج البالؼة , (٘
  .  ٕ٘ٗ/ ٖ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٙ
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, والذي (ٔ)لإلعراب عنها (ٌفعل), وهً احدى الدالالت التً ٌؤتً بناء الزمن المستمبل

لشهادتٌن فً , فوضع اان( خاٍل من داللة الحدوث والتجددالفعل المضارع )توضع ٌبدو أنّ 

 ضً االنمضاء شٌباً فشٌباً .    المٌزان لٌس مّما ٌمت

, كموله )علٌه مجهول + نابب الفاعل ضمٌر مستتر(: )فعل مضارع مبنً لل لثالنمط الثا

ُ َعنْ  نََهىَو لَْو لَْم ٌَُكْن فٌَِما )السالم( :  َو اْلعُْدَواِن ِعمَاٌب ٌَُخاُؾ لََكاَن فًِ  اْلبَْؽًِ هُ ِمَن َّللاه

)ٌخاؾ( والعة فً موضع رفع , فالجملة الفعلٌة (ٕ)(ُعْذَر ِفً تَْرِن َطلَبِهِ  الَ ثََواِب اْجتِنَابِِه َما 

حذؾ  , إذ إنّ عل ُحِذؾ لؽرض التركٌز على الحدثالفا , والذي ٌبدو أنّ نعت لـ)عماب(

الفاعل ٌجعل التركٌز منصباً على الحدث )الخوؾ( وهذه الداللة ـ كما ٌرى أحد الباحثٌن ـ 

, وفً هذا ٌمول : )من بٌن االؼراض لمهمة التً ٌحذؾ الفاعل من أجلهامن الدالالت ا

المعنى الذي  المهمة التً ٌحذؾ الفاعل من أجلها هو كون الحدث ذا أهمٌة ممٌزة فً

, فنراه ٌعمد إلى إزالة ما لد ٌستجلب انتباه السامع وٌحٌد بذهنه عن انهٌمصد المتكلم بٌ

 .  (ٖ)التوجه والتركٌز فً الحدث الذي ٌشكل المحور المهم فً لصد المتكلم(

ضمٌر مستتر + المفعول به  : )فعل مضارع مبنً للمعلوم + الفاعل النمط الرابع

ُ َعلَى أَْعاَلٍم بٌَِّنٍَة فَالطهِرٌُك نَْهٌج اْعَملُوا ):  (علٌه السالم), كموله محذوؾ( َرِحَمُكُم َّللاه

, )ٌدعو( والعة فً موضع رفع نعت لـ)نهج(, فالجملة الفعلٌة (ٗ)(ٌَْدُعوا إِلى داِر السهالمِ 

, ولد حذفه ثمة محذوؾ من الكالم, وهو المدعو وموضعه مفعول به لذي ٌبدو أنّ وا

لحذؾ , هما : اول به كما ٌرى النحاة على ضربٌنع, فحذؾ المفى الحدثالتصاراً عل

فً هذا النص هو من  , والذي ٌظهر أن حذؾ المفعول بهاختصاراً , والحذؾ التصاراً 

, وهو حذؾ االلتصار وهو : )أن تمتصر على الحدث وصاحبه من ؼٌر النوع الثانً

د ٌكون الؽرض , ولعوة( وصاحبه )الفاعل(, فاإلمام ٌرٌد الحدث )الد(٘)إرادة للمفعول(

, فذكر مفعول بعٌنه لتركٌز على الحدث ـ إفادة العموممن حذؾ المفعول به ـ فضالً عن ا

 ٌمٌد الفعل بذلن المفعول . 

2 ً  :لمفرد مرفوع  ـ ممٌدات الجملة الوالعة نعتا

 :   ةفٌادوات النأوالً : األ

 الجملة االسمٌة :  ة معفٌادوات النآ ـ األ

 , وعلى وفك النمطٌن اآلتٌٌن : ضعا)ثمانٌة( مو ردت هذه الجملة فًو    

                                                           
  .  ٕٖ( ٌنظر : الفعل زمانه وأبنٌته , (ٔ
  .  ٘ٙ٘( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٓٔ( المبنً للمجهول فً نهج البالؼة , (ٖ
  .  8ٖٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  9ٗ/ ٕ( معانً النجو , (٘
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ٌُْكْم ِمْن بَْعِدي )النمط االول : )لٌس + جملة اسمٌة( كموله )علٌه السالم( :  َو إِنههُ َسٌَؤْتًِ َعلَ

 ًْ ٌَْس فٌِِه َش ِ ٌء أَْخفَى ِمَن اْلَحّكِ َو اَل أَْظَهَر ِمَن اْلبَاِطِل َو اَل أَْكثََر ِمَن اْلَكذِ  َزَماٌن لَ ِب َعلَى َّللاه

, )زمان(والعة فً موضع رفع نعت لـ, فالجملة )لٌس فٌه شًء أخفى ...( (ٔ)(َو َرُسوِلهِ 

, وهً كما ٌرى أحد الباحثٌن : )من أبرز أدوات ا بخبرهافمد نفت )لٌس( اتصاؾ اسمه

النفً فً الجملة االسمٌة إذ تتصدر التركٌب االسمً فتهٌمن علٌه وتعمل على نمله من 

, وذلن عن طرٌك نفً أن ٌكون المخبر به )الخبر( هو عٌن معنى االثبات إلى معنى النفً

ً له فً المعنى( زمن المنفً بها فإنها تنفً , أّما عن ال(ٕ)المخبر عنه )المبتدأ( أو وصفا

)لٌس( فعل ٌدخل على جملة ابتدابٌة )فٌنفٌها فً الحال(  , لال ابن ٌعٌش : )أعلم أنّ الحال

إذا للت )زٌد لابم( ففٌه إٌجاب لٌامه فً الحال وإذا للت )لٌس زٌد لابماً( فمد  نوذلن أنّ 

, وما ٌمكن أن ٌاُلحظ فً هذا النص هو داللته على المستمبل (ٖ)نفٌت هذا المعنى ...(

زمن الذي نفته , وعلى هذا ٌكون الفً )سٌؤتً( وبمرٌنة الظرؾ )بعدي(بمرٌنة السٌن 

, فذلن الزمان االسمٌة لٌدل على الدوام والثبوتتعمل الجملة , ولد اس)لٌس( هو المستمبل

الجملة )فٌه( لٌدل  , ثم أنه لدم شبهى من الحك على نحو الثبوت الدواملٌس فٌه شًء أخف

 , أي : اختصاص النفً بذلن الزمان .   على االختصاص

ثُمه أُُموٌر ِمْن ) : (علٌه السالم), كموله )ال النافٌة للجنس + جملة اسمٌة(النمط الثانً : 

اِلَن بَِما ٌَْعٌَا َعْنهُ  لَنَ أُُموِرَن اَل بُده  , فالجار (ٗ)(ُكتهابُنَ ِمْن ُمبَاَشَرتَِها ِمْنَها إَِجابَةُ ُعمه

( والعة فً , والجملة االسمٌة )ال بدّ ر )من امورن( متعلمان بنعت محذوؾوالمجرو

 .ت موضع رفع نعت بعد نع

 الجملة الفعلٌة :  معة فٌادوات النب ـ األ

 : فً نهج البالؼة  الجملة الفعلٌة مزٌدة بؤداة من أدوات النفًلم ترد      

 الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :  ة معفٌادوات النـ األ

 وردت هذه الجملة فً )ثمانٌة وأربعٌن( موضعاً وعلى وفك األنماط اآلتٌة :     

 (علٌه السالم), كموله مضارع الزم + الفاعل اسم ظاهر(ل النمط االول : )ال النافٌة + فع

ةٍ ):  ٍة اَلِزَمٍة أَْو َمَحجه ٍ ُمْرَسٍل أَْو ِكتَاٍب ُمْنَزٍل أَْو ُحجه ًّ ُ ُسْبَحانَهُ َخْلمَهُ ِمْن نَبِ  َو لَْم ٌُْخِل َّللاه

ُر ِبِهْم لِلهةُ َعَدِدِهْم َو اَل َكثَْرةُ الْ  بٌَِن لَُهمْ لَابَِمٍة ُرُسٌل اَل تُمَّصِ , فالجملة الفعلٌة )ال (٘)(ُمَكذِّ

)ال( : )ٌتخلص  , وذكر ابن هشام أنّ ة عددهم( والعة فً موضع رفع نعتلّ ر بهم لتمصّ 

 هذا النص ال تختصّ  , والذي ٌبدو أن )ال( فً(ٙ)المضارع بها لالستمبال عند االكثرٌن(
                                                           

  .  7ٕٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  8ٖٔ( الظواهر التركٌبٌة فً نهج البالؼة , (ٕ
  ٔٔٔ/ 7( شرح المفصل , (ٖ
  .  8ٙ٘( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٔ٘( نهج البالؼة , (٘
  . 7ٕٓ/ٔ( مؽنً اللبٌب , (ٙ
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 ً , وال كثرة ر بهم للة عددهمكون الرسل ال تمص, فبنفً المستمبل, بل تنفً الزمن مطلما

 هذه حال مالزمة للرسل فً كل ولت .  المكذبٌن بهم, 

, ه(النمط الثانً : )ال النافٌة + فعل مضارع متعّدٍ + الفاعل ضمٌر مستتر + المفعول ب

, فالجملة الفعلٌة (ٔ)(َو َما َعَسى أَْن ٌَُكوَن بَمَاُء َمْن لَهُ ٌَْوٌم اَل ٌَْعُدوهُ ):  (علٌه السالم)كموله 

 )ٌوم( . ٌعدوه( والعة فً موضع رفع نعت لـ)ال 

:  (علٌه السالم), كموله ارع متعّدٍ + الفاعل ضمٌر مستتر(النمط الثالث : )لم + فعل مض

عرؾ لدره( والعة فً موضع رفع , فالجملة الفعلٌة )لم ٌ(ٕ)(َهلََن اْمُرٌإ لَْم ٌَْعِرْؾ لَْدَره)

نفسه  ه إذا لم ٌعرؾ لدره أولع)ألنّ  , ومعنى كالمه )علٌه السالم(نوهالن هذا الهال ,نعت

لة الزمنٌة للعبارة هً , والذي ٌتبادر إلى الذهن أن الدال(ٖ)(فً المهالن من حٌث ال ٌعلم

م( تحذٌر فكالم اإلمام )علٌه السال, أي : سٌهلن من لم ٌعرؾ لدر نفسه ,المستمبل

  للمخاطبٌن من هذه الصفة .  

:  (علٌه السالم), كموله الزم + الفاعل ضمٌر متصل( الرابع : )لّما + فعل مضارعالنمط 

ا ٌَِرلها فٌََْنَشمها َو لَْم ٌَْؽلُظَ ) ً لََها َجنَاَحاِن لَمه ا إِاله أَنهَن تََرى َمَواِضَع اْلعُُروِق بٌَِّنَةً أَْعاَلما

, و )لّما( موضع رفع نعت لـ)جناحان(لعة فً , فالجملة الفعلٌة )لما ٌرلا( وا(ٗ)(فٌََثْماُلَ 

, )لم( تنفً المضارع, وتملب داللته إلى الماضً, كذلن )لّما( , أي : كما أنّ (٘)بمنزلة )لم(

, وٌمول الدكتور (7), وتنفرد )لّما( بوجوب اتصال نفٌها بالحال(ٙ)وهً تنفً )لد فعل(

الماضً المرٌب من مهدي المخزومً : )ولّما ٌفعل : تدل على نفً ولوع الحدث فً 

على ولوع الحدث فً الماضً المرٌب  , الذي ٌدلّ ال أو المتصل به, واٌجابها : لد فعلالح

وجزمته وللبت  ,لول اإلمام ـ حدوث الفعل )ٌرلا( ا( ـ فً, فمد نفت )لمّ (8)من الحال(

: , فؤتاه الجواب واب لمن لال : لها جناحان لد رلا, وهً بمنزلة الجداللته إلى الماضً

 لّما ٌرلا .  

 ؼٌر النافٌة : ثانٌا : األدوات

 الجملة االسمٌة :  آ ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع

هً الفعل  ٌنوردت هذه الجملة فً موضعٌن وكانت األداة المزٌدة فً الموضع     

 تً :, وعلى وفك النمط اآلالنالص )كان(

                                                           
  .  9ٓٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٕٙٙ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٕٗٔ/ 7ٔ( مفتاح السعادة , (ٖ
  .  89ٕ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8/ ٖ( ٌنظر : الكتاب , (٘
  .  7ٔٔ/ ٖ المصدر نفسه,( ٌنظر : (ٙ
  .  ٖٕ٘( ٌنظر : تسهٌل الفوابد , (7
  .  ٕٗ٘( فً النحو العربً نمد وتوجٌه , (8
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َو لٌََْسبِمَنه ):  (السالمعلٌه ), لال )كان + اسمها ضمٌر متصل + خبرها جملة فعلٌة(

َرنه َسبهالُوَن َكانُوا َسبَمُوا ُروا َو لٌَُمَّصِ , فالجملة )كانوا لصروا( (ٔ)(َسابِمُوَن َكانُوا لَصه

سبموا( والعة فً موضع , ومثلها الجملة )كانوا ع رفع نعت لـ)سابمون(والعة فً موض

, ولد ذكر ابن لة على الزمن الماضً)كان( الدال , ولد أفادترفع نعت لـ)سابمون( الثانٌة

على أمر ولع  دلّ )كان( النالصة تنمسم أربعة ألسام , منها : )التً ت السٌد البطلٌوسً أنّ 

ٌر , فتمص(ٕ), ثم انمطع كمولن : كان زٌد مرٌضاً وهو الٌوم صحٌح(فً الزمان الماضً

مٌن ولع فً الزمن ُك الساب, وَسب, وهم سٌسبمونوانمطع الممصرٌن ولع فً الزمن الماضً

  (ٖ), فمد دلت )كان( على معنى حصل وانمطع, وهم سٌمصرونوانمطع الماضً

 الجملة الفعلٌة :  ب ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع

 الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض :  ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع

وردت فً )خمسة( ع الفعل الماضً إاّل األداة )لد(, ولد لم ترد من أدوات الزٌادة م    

 , وعلى وفك النمط اآلتً : مواضع

ٌَْس ِبِه ), كموله )علٌه السالم( : + الفاعل( )لد + فعل ماٍض  ى َعاِلماً َو لَ َو آَخُر لَْد تََسمه

لٍ  اٍل َو أََضاِلٌَل ِمْن ُضاله تسمى( والعة فً  , فالجملة الفعلٌة )لد(ٗ)(فَاْلتَبََس َجَهاِبَل ِمْن ُجهه

 )آخر( .عت لـموضع رفع ن

 ـ زٌادة أداة من أدوات الزٌادة ؼٌر النافٌة على الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع : 

وهو لوله , ؾ التنفٌس )السٌن( وفً موضع واحدلم ترد من هذه األدوات إاّل حر    

َجاِل َو أَْرَحاِم النَِّساِء َو لَمَْد َشِهَدنَا فًِ َعْسَكِرنَا َهَذا أَْلَواٌم فًِ أَْصاَلِب ):  )علٌه السالم( الّرِ

ٌَمانُ  َماُن َو ٌَْمَوى بِِهُم اْْلِ , فالجملة الفعلٌة )سٌرعؾ بهم الزمان( (٘)(َسٌَْرَعُؾ بِِهُم الزه

, والسٌن : حرؾ ٌمترن بالفعل المضارع العة فً موضع رفع نعت بعد نعت لـ)ألوام(و

َوَسٌَْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا أَيَّ )موله تعالى : , ك (ٙ)فٌرشح الحدث فٌه من خالل السٌاق لالستمبال

ل الفع على أنّ  السٌاق ٌدلّ و ,فمعنى )سٌرعؾ( أي : فً المستمبل ,(7)(ُمْنمَلٍَب ٌَْنمَِلبُونَ 

, ا فً أصالب الرجال وارحام النساءولبن الموم ما زالو, فؤعلى االستمبال دالّ  )سٌرعؾ(

, شهدنا( لٌدل على حتمٌة لوع الحدث)شهدنا( ولم ٌمل )سٌولد عبّر اإلمام بالفعل الماضً 

                                                           
  .  9ٙ( نهج البالؼة , (ٔ
هـ , تح ٕٔ٘( الحلل فً اصالح الخلل من كتاب الجمل , ألبً دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن السٌد البطلٌوسً ت (ٕ

  .  7ٖٔ: سعٌد عبد الكرٌم سعودي , 
هـ , تح : موسى بناي ٙٗٙ( ٌنظر : شرح الوافٌة نظم الكافٌة , ألبً عمرو عثمان بن الحاجب النحوي ت (ٖ

  .  ٖٗٙم , 98ٓٔهـ ـ ٓٓٗٔاب فً النجؾ األشرؾ , د . ط , علوان العلٌلً , مطبعة اآلد
  .  7ٕٓ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٙٙ( نهج البالؼة , (٘
  .  9ٗ( ٌنظر : الداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة , (ٙ
  .  7ٕٕ( الشعراء / (7
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, فعبّر عنها ه مإكدة الولوع حتى لكؤنها والعةفشهادة الموم عسكر اإلمام وأصحاب

 بالماضً .   

 ـ التمدٌم والتؤخٌر :  3

 أوالً : التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة االسمٌة : 

, وعلى وفك النمطٌن فً )أربعة( مواضع الجملة االسمٌةورد التمدٌم والتؤخٌر فً         

 :  اآلتٌٌن

)َو َزَعْمَت  : (علٌه السالم), كموله ر اسم نكرة + المبتدأ اسم معرفة(النمط االول : )الخب

ٌَْسِت اْلِجنَاٌَةُ  ٌَُكْن َذِلَن َكَذِلَن فَلَ ٌُْت فَِإْن  ٌَْن أَنًِّ ِلُكّلِ اْلُخلَفَاِء َحَسْدُت َو َعلَى ُكلِِّهْم بَؽَ َعلَ

ٌَْن َو تِْلَن َشَكاةٌ َظاِهٌر َعْنَن َعاُرَها( فٌََُكوَن اْلعُْذُر إِلَ
, فالجملة االسمٌة )ظاهر عنن (ٔ)

 . )شكاة(عارها( والعة فً موضع رفع نعت لـ

 الَ ):  (علٌه السالم), كموله نكرة( م+ المبتدأ اس شبه جملة ظرفٌةالنمط الثانً : )الخبر 

ٌْكُ  تَْشتَدهنه  ةٌ َو اَل َجْولَةٌ بَْعَدَها َعلَ ةٌ بَْعَدَها َكره , (ٕ)(َو أَْعُطوا السٌُُّوَؾ ُحمُولََها َحْملَةٌ ْم فَره

 , والجملة االسمٌة )بعدهاا كرة( والعة فً موضع رفع نعت لـ)فرة(فالجملة االسمٌة )بعده

 )جولة( . حملة( والعة فً موضع رفع نعت لـ

 ثانٌاً : التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة : 

 ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : 

 , وعلى وفك النمط اآلتً : فً هذه الجملة فً )ثالثة( مواضع ورد التمدٌم والتؤخٌر    

أَْبؽََض  إنه ), كموله علٌه السالم : + المفعول ممدم + الفاعل مإخر( )فعل ماٍض متعدٍّ 

ُ إِلَى نَْفِسِه فَُهَو َجابٌِر َعْن لَْصِد السهبٌِلِ  ِ َرُجاَلِن َرُجٌل َوَكلَهُ َّللاه , فالجملة (ٖ)(اْلَخاَلبِِك إِلَى َّللاه

 )رجل( .  هللا( والعة فً موضع رفع نعت لـ الفعلٌة )وكله

 ـالتمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع : 

 , وعلى وفك النمط اآلتً : فً )ثالثة( مواضع ورد التمدٌم والتؤخٌر    

إِنهَما ):  (علٌه السالم), كموله المفعول به ممدم + الفاعل مإخر( )فعل مضارع متعّدٍ +

ْنٌَا َؼَرٌض تَْنتَِضُل  ملة الفعلٌة , فالج(ٗ)(اْلَمنَاٌَا َو نَْهٌب تُبَاِدُرهُ اْلَمَصابِبُ  فٌِهِ اْلَمْرُء فًِ الدُّ

 )نهب( . مصابب( والعة فً موضع رفع نعت لـ)تبادره ال

 

                                                           
  .  ٘ٔ٘( نهج البالؼة , (ٔ
  .  9٘ٗ, المصدر نفسه( (ٕ
  . 7ٔ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  7ٙٙ( نهج البالؼة , (ٗ
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 :مرفوعالجملة المعطوفة على مفرد -2

ٌجوز أن تعطؾ الجملة على المفرد بشرط أن ٌتحدا فً التؤوٌل وتكون الجملة بمنزلة     

, ولم أجد فً نهج البالؼة ما ٌصلح مثاالً لهذه المسؤلة إاّل فً موضع واحد وهو (ٔ)المفرد

َ ُسْبَحانَهُ لَْم ٌَِعْظ أََحداً بِِمثِْل َهَذا اْلمُْرآِن  إِنه  وَ ):  (علٌه السالم)لوله  ِ اْلَمتٌُِن  فَِإنههُ َّللاه َحْبُل َّللاه

وله )حبل هللا( خبر )إّن( مرفوع, , فم(ٕ)(َو ٌَنَابٌُِع اْلِعْلمِ  اْلمَْلبِ َو َسبَبُهُ اأْلَِمٌُن َو فٌِِه َربٌُِع 

 , والجملة االسمٌة )وفٌه ربٌع الملب( معطوفه على )سببهو )سببه المتٌن( معطوؾ علٌه

   المتٌن( فهً والعة فً موضع رفع . 

 :مرفوعمن مفرد  ملة المبدلةالج-3

أن تكون أوفى منه فً أداء المعنى  , بشرطأن تؤتً الجملة بدالً من المفرد ٌجوز    

, ع فً مواضع للٌلة فً نهج البالؼة, ولد وردت الجملة مبدلةً من مفرد مرفو(ٖ)المراد

َو النهاُس َعلَى أَْربَعَِة ):  (علٌه السالم)مبتدأ كما فً لوله من المن ذلن ولوعها بدالً 

ِه َو نَِضٌُض أَْصنَاٍؾ ِمْنُهْم َمْن اَل ٌَْمنَعُهُ اْلفََساَد فًِ  اأْلَْرِض إاِله َمَهانَةُ نَْفِسِه َو َكاَللَةُ َحّدِ

, فالجملة االسمٌة )منهم من ال ٌمنعه الفساد ...( والعة فً موضع رفع بدل من (ٗ)(َوْفِرهِ 

 المبتدأ الناس . 

َو تَْجَمُع َهِذِه الدهاَر ُحُدوٌد أَْربَعَةٌ اْلَحدُّ ):  (علٌه السالم)جاءت بدالً من الفاعل فً لوله     

لُ  رفع  , فالجملة االسمٌة )الحد االول( والعة فً موضع(٘)(ٌَْنتَِهً إَِلى َدَواِعً اْْلفَاتِ  اأْلَوه

 أنّ , للنا أن النحاة اشترطوا فً الجملة التً تبدل من المفرد بدل من الفاعل )حدود أربعة(

مع بمنزلة ٌن فالبدل فٌهما ٌ, وهو ما ٌتضح فً هذٌن النصّ أداء المعنى فى منه فًتكون أوّ 

ل فمال , فََذَكَر فً النص االول الناس على نحو االجمال ثم أخذ ٌفصالتفصٌل لما أُبدل منه

وفً النص الثانً َذَكَر حدود الدار على نحو االجمال ثم أخذ  : )منهم من ال ٌمنعه ...(

 ٌنتهً ...( .    ٌفصل ولال : )الحد االول

 ثانٌاً : الجملة التابعة لجملة فً موضع رفع :

أن مجًء الجملة تابعة لجملة لها محل من  -فً المؽنً  –ٌرى ابن هشام فً     

, وفً )أوضح المسالن( أجاز (ٙ)االعراب جابز فً بابً عطؾ النسك والبدل خاصة

 . (7)مجًء الجملة فً موضع التوكٌد اللفظً لجملة أخرى

                                                           
  .  ٕٗٗ/ ٕ, و شرح ابن عمٌل ,  78ٔ, وتسهٌل الفوابد ,  9ٕٕ/ ٔ( ٌنظر : الممرب , (ٔ
  .  8ٖٖ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٕٗ( ٌنظر : اعراب الجمل وأشباه الجمل , (ٖ
  .  9ٕ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٔ٘٘, المصدر نفسه( (٘
  .  7ٙٗ/ ٕ( ٌنظر : مؽنً اللبٌب , (ٙ
  .  ٖٖٙ/ ٖ( ٌنظر : أوضح المسالن , (7
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 ـ عطؾ النسك :  1

تابعة , فتكون الثانٌة على الجملة بتوسط أحد حروؾ العطؾٌجوز أن تعطؾ الجملة     

ن كان لألولى محل من االعراب )واالصل فً العطؾ أن لألولى فً المحل االعرابً إ

ة على , واالسمٌلفعلٌة على الفعلٌة وزمنهما واحدٌكون بٌن متجانسٌن فتعطؾ الجملة ا

 . (ٔ)الشرطٌة على الشرطٌة(, واالسمٌة

, كما تعددت حروؾ ماط مختلفةنوفك أجملة على على  معطوفةولد وردت الجملة     

 العطؾ : 

  الواو :-

أوالً نحو و )معناها إشران الثانً فٌما دخل فٌه االول ولٌس فٌها دلٌل على أٌهما كان     

, فجابز أن تكون وخالداً, ومررت بالكوفة والبصرة , ولمٌت بكراً لولن : جاء زٌٌد وعمرو

, لال تعالى : )واسجدي واركعً مع والً وجابز أن تكون الكوفة أوالً البصرة أ

, ومذهب النحوٌٌن أنها لمطلك الجمع والتشرٌن (ٖ), والركوع لبل السجود((ٕ)الراكعٌن(

جملة فً مواضع  لة على, ولد وردت الواو عاطفة جم(ٗ)بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌه

 , وعلى وفك أنماط مختلفة :كثٌرة

جملة المعطوؾ جملة فعلٌة فعلها مضارع + الواو + المعطوؾ علٌه : ) ولالنمط اال

 النهاِصحِ الشهِفٌِك اْلعَاِلِم أ)َ:  (علٌه السالم), كموله (مضارعفعلٌة فعلها 
ا بَْعُد فَِإنه َمْعِصٌَةَ مه

ِب تُوِرُث  , فالجملة الفعلٌة )تورث( والعة فً موضع (٘)اْلَحْسَرةَ َو تُْعِمُب النهَداَمةَ(اْلُمَجّرِ

وراثة الندامة وإعماب الحسرة هً  , والجملة )تعمب( معطوفة علٌها فإنّ رفع خبر )إّن(

بٌن النتٌجتٌن  (علٌه السالم), ولد جمع االمام تٌجة معصٌة الناصح الشفٌك العالمن

كما  –لى مطلك الجمع والتشرٌن بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌه ع )الواو( التً تدلّ بـ

جابز أن ٌكون , فلى أسبمٌة أحد الحدثٌن على اآلخرع تدلّ  إذ ال داللة فً النصّ  -للت 

 . عماب الحسرة أوالً جابز أن ٌكون إ, ووراثة الندامة أوال

: )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم + الواو +  النمط الثانً

ا):  (علٌه السالم), كموله لة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم(المعطوؾ جم فَمَْد  بَْعدُ  أَمه

, (ٙ)(اٌَعُونًِأََراُدونًِ َو لَْم أُبَاٌِْعُهْم َحتهى بَ  َحتهىَعِلْمتَُما َو إِْن َكتَْمتَُما أَنًِّ لَْم أُِرِد النهاَس 

, والجملة الفعلٌة )لم اس( والعة فً موضع رفع خبر )إّن(فالجملة الفعلٌة )لم أرد الن

من كتاب له )علٌه السالم( إلى طلحة والزبٌر ٌمول  , هذا النصّ عطوفة علٌهاأباٌعهم( م

                                                           
  .  ٕ٘ٙ( اعراب الجمل واشباه الجمل , (ٔ
  .  ٖٗ( ال عمران / (ٕ
  .  ٘٘/ ٕ( االصول فً النحو , ابن السراج , (ٖ
 .  8٘ٔ( الجنى الدانً ,  (ٗ
  .  98( نهج البالؼة , (٘
  .  9ٗ٘( نهج البالؼة , (ٙ
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ّد ٌدي مدَّ الطلب , ولم أمٌة على الناس حتى أرادوا هم ذلنلهما : إنًّ لم أرد الوال

)الواو( التً تفٌد مطلك الجمع بـ -, فاإلمام علٌه السالم لد شّرن (ٔ)مروالحرص على األ

ال , فالحدثان مشتركان وٌن عدم أرادته للوالٌة على الناس, وبٌن عدم مد ٌدهب -والتشرٌن 

ً لة على سبك أحدهما على ادال  .   آلخر زمنٌا

: )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلن + الواو +  النمط الثالث

َو اْعلَْم ٌَِمٌناً ):  (علٌه السالم), كموله لة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلن(المعطوؾ جم

لػ( والعة فً موضع رفع , فالجملة الفعلٌة )لن تب(ٕ)(أََملََن َو لَْن تَْعُدَو أََجلَنَ  تَْبلُػَ أَنهَن لَْن 

وصٌته لإلمام  , هذا النص جزء منالفعلٌة )لن تعدو( معطوفة علٌها , والجملة)أّن(خبر 

ٌمول  (علٌه السالم)االمام و ,نسانهذه الوصٌة فً حمٌمتها لكل إ, و(علٌه السالم)الحسن 

إنّن لن تبلػ أملن ولن تعدو أجلن, ولد جمع بٌن الفعلٌن المإِمل نفسه :  لهذا اإلنسان

مور , وإطالة األجل من األملوالتشرٌن, وتحمٌك األ)الواو( التً تفٌد مطلك الجمع بـ

, لذا نجد االمام لد استعمل أداة النفً )لن( عند االنسان والرجاء أمر مستمبل المرجوة

, ومراعاةً لحال السامع فمد استعمل االمام ضروباً من التوكٌد (ٖ)وهً حرؾ نفً واستمبال

أي : أعلم تعمل المصدر )ٌمٌناً(, أوالً بموله : أعلم لٌصػِ إلٌه, ثم اس ب, فمد نبه المخاط

 . فضالً عن النفً بـ)لن(  ,ّن(ه بالفعل )أالحرؾ المشبّ ثم استعمل علم الٌمٌن, 

: )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بال + الواو +  النمط الرابع

ْنٌَا ):  (علٌه السالم), كموله (لة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بالالمعطوؾ جم فَاْحَذُروا الدُّ

اَرةٌ َخُدوٌع ُمْعِطٌَةٌ َمنُوٌع ُمْلبَِسةٌ نَُزوٌع اَل ٌَُدوُم  َؼدهاَرةٌ فَِإنهَها  َو اَل ٌَْنمَِضً  َرَخاُإَهاَؼره

موضع رفع ( والعة فً , فالجملة الفعلٌة )ال ٌدوم رخاإها(ٗ)(َعنَاُإَها َو اَل ٌَْرُكُد بَاَلُإَها

 (علٌه السالم), واالمام )ال ٌنمضً عناإها( معطوفة علٌها , والجملة الفعلٌةخبر بعد خبر

ً إٌّ  ٌحذر من ً عنها صفات أاالدنٌا  واصفا , فمد وصفها بالؽدر خرىها بعدة صفات, نافٌا

, منع واإللباس والنزوع, ثم نفى عنها دوام الرخاءواالؼرار والخداع واالعطاء وال

 .    الصفات المنفٌة بالواوهذه د جمع بٌن , وركود البالء و ولالعناء مضاءوان

لة : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع + الواو + المعطوؾ جم النمط الخامس

إِنًِّ لَْسُت أَْجَهُل َما  ٌَا إِْخَوتَاهْ ):  (علٌه السالم), كموله فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بال(

ٍة َو اْلمَْوُم اْلُمْجِلبُوَن َعلَى َحّدِ َشْوَكتِِهْم ٌَْمِلُكونَنَا َو اَل  ٌَْؾ ِلً بِمُوه تَْعلَُموَن َو لَِكْن َك

, والجملة عة موضع رفع خبر للمبتدأ )الموم(, فالجملة الفعلٌة )ٌملكوننا( وال(٘)(نَْمِلُكُهمْ 

  عطوفة علٌها, فمد عطفت الواو جملة منفٌة على جملة مثبته .فعلٌة )ال نملكهم( مال

                                                           
  .  ٖٖٔ/ 7ٔ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٖٖ٘( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٗٔ/ ٔ( ٌنظر : مؽنً اللبٌب , (ٖ
  .  9ٙٗ – 8ٙٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٕٕٖ( نهج البالؼة , (٘
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لة فعلٌة : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + الواو + المعطوؾ جم النمط السادس

َ لَْد أََعاَذُكْم ِمْن أَْن ):  (علٌه السالم), كموله فعلها مضارع مسبوق بلم( أٌََُّها النهاُس إِنه َّللاه

أعاذكم( والعة فً موضع , فالجملة الفعلٌة )لد (ٔ)(ُكْم َو لَْم ٌُِعْذُكْم ِمْن أَْن ٌَْبتَِلٌَُكمْ ٌَُجوَر َعلٌَْ 

بٌن  (علٌه السالم)مام د جمع اإل, فمالفعلٌة )لم ٌعذكم( معطوفة علٌها, والجملة خبر )إّن(

معنًى ال عاذكم( وهو فعل ماٍض لفظاً ومعنى وبٌن الفعل )لم ٌعذكم( وهو ماٍض الفعلٌن )أ

 – (ٕ)لم تدخل على الفعل المضارع فتجزمه وتنفٌه وتملب داللته إلى الماضً ألنّ  -لفظاً 

, ثم عطؾ علٌه الفعل الفعل محمك الولوع على أنّ  ضً ٌدلّ عاذكم( بالمافموله )أ

)ما( إذا دخلت على  نّ أل ,عاذكم( مثالً , فٌمول )ما أالمضارع, ولم ٌعطؾ فعل ماٍض مثله

  .(ٖ)ً بمً على مضٌهالفعل الماض

المعطوؾ جملة فعلٌة  : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + الواو +  النمط السابع

 اللهُهمه إِنًِّ لَْد َمِلْلتُُهْم َو َملُّونًِ َو َسبِْمتُُهْم َو َسبُِمونًِ):  (علٌه السالم), كموله فعلها ماٍض(

ٌْراً ِمْنُهْم َو أَْبِدْلُهْم بًِ َشّراً ِمنًِّ وسبمهم لخٌانتهم ونفالهم , )ملّهم (ٗ)(فَؤَْبِدْلنًِ بِِهْم َخ

بالواو  –, فمد عطؾ (٘), وملوه وسبموه إلخالصه وعدله وصالبته فً جنب هللا(وشمالهم

 .  الفعل )ملونً(الفعل )مللتهم( على  –

المعطوؾ جملة فعلٌة لة فعلٌة فعلها ماٍض + الواو + : )المعطوؾ علٌه جم النمط الثامن

ٌَْها ):  (علٌه السالم), كموله فعلها مضارع( َو ْلٌَُكْن ِمْن أَْبنَاِء اْْلِخَرِة فَِإنههُ ِمْنَها لَِدَم َو إِلَ

لة الفعلٌة )ٌنملب( , والجمدم( والعة فً موضع رفع خبر )إّن(, فالجملة الفعلٌة )ل(ٙ)(ٌَْنمَِلبُ 

على  , لٌدلّ ر عن المدوم بالفعل الماضًما عبّ , وإنّ لواو, ولد جمع بٌنهما باوفة علٌهامعط

, لذا عبر عنه بالفعل المضارع ا ٌمع بعد؛لم, أّما االنمالب فلمّ ولوع الحدث لبل زمن التك

, ولد لدم شبه الجملة )منها الفعل المضارع ـ هنا ـ االستمبالوالسٌاق ٌدل على أن المراد ب

, وٌرى الدكتور محمود الالمً أن فابدة دة التخصٌصإلٌها( على ما ٌتعلمان به إلفاو 

التخصٌص )هً الفابدة الؽالبة لتمدٌم شبه الجملة على المتعلك به فً خطب االمام علً 

 . (7)علٌه السالم فً نهج البالؼة(

لواو + : )المعطوؾ علٌه جملة اسمٌة مسبولة بال النافٌة للجنس + ا النمط التاسع

َو اْعلَْم ):  (علٌه السالم), كموله فعلها مضارع مسبوق بال النافٌة( المعطوؾ جملة فعلٌة

ٌَْر فًِ ِعْلٍم اَل ٌَْنفَُع َو اَل ٌُْنتَفَُع بِِعْلٍم اَل  أَنههُ  ر , فالجملة االسمٌة )ال خٌ(8)(تَعَلُُّمهُ  ٌَِحكُّ اَل َخ

ع بعلم( معطوفة والجملة الفعلٌة )وال ٌنتف, ..( والعة فً موضع رفع خبر )إّن(فً علم .

                                                           
  .  97ٔ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  7ٖٓ/ ٔ( ٌنظر : مؽنً اللبٌب , (ٕ
  .  9ٕٖ( ٌنظر : الجنى الدانً , (ٖ
  .  8ٕ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  78ٔ/ ٔ( فً ظالل نهج البالؼة  , (٘
  . 8ٕٙ( نهج البالؼة , (ٙ
 .  7ٕٓتعلك شبه الجملة فً نهج البالؼة ,  ( (7
  .  ٕٕ٘( نهج البالؼة , (8
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, أي : ال ٌثبت فً الشرٌعة تعلمه االمام )إّن كل علم ال ٌحك تعلمه, ومعنى كالم علٌها

الخٌر الحمٌمً هو  وجوباً وال ندباً فهو علم ال ٌنتفع به فً طرٌك اآلخرة فال خٌر فٌه ألنّ 

, هذا ٌنفع ال خٌر فٌه , فالعلم الذي ال(ٔ)المنفعة البالٌة عند هللا فما ال منفعة فٌه ال خبر فٌه(

ّما على الدوام والثبوت, أ مٌة التً تدلّ لذا عبّر )علٌه السالم( عنه بالجملة االس ؛أمر ثابت

علم مّما ٌحك تعلمه فهو علم االنتفاع بالعلم فهو ٌدور مع مشروعٌة تعلمه فمتى ما كان ال

 على التجدد والحدوث . ر بالجملة الفعلٌة التً تدلّ عبّ لد لذا نجده  ؛نافع

َو إِنههُ ):  (علٌه السالم), كموله ملة شرطٌة + الواو + جملة شرطٌة(شر : )جاعالنمط ال

هُ اْلبَاِطُل َو َمْن اَل ٌَْستَِمٌُم بِ  اَلُل إَِلى َمْن اَل ٌَْنفَعُهُ اْلَحكُّ ٌَُضرُّ ِه اْلُهَدى ٌَُجرُّ بِِه الضه

َدى اطل( والعة فً موضع رفع , فالجملة الشرطٌة )من ال ٌنفعه الحك ٌضره الب(ٕ)(الره

معطوفة  (, والجملة الشرطٌة )من ال ٌستمم به الهدى ٌجر به الضالل إلى الردىخبر )إّن(

 علٌها بحرؾ العطؾ )الواو( . 

 ـ الفاء : 

)المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع + الفاء + جملة فعلٌة فعلها ول : النمط األ

ٌْسَ أَ َو ):  (علٌه السالم), كموله (مضارع ً أَنه ُمعَاِوٌَةَ ٌَْدُعو اْلُجفَاةَ الطهؽَاَم  لَ َعَجبا

ٌِْر َمعُونٍَة َو اَل َعَطاٍء َو أَنَا أَْدُعوُكْم َو أَْنتُْم  َعلَىفٌََتهبِعُونَهُ  ْساَلِم َو بَِمٌهةُ النهاِس  ٌَكةُ تَرِ َؼ اْْلِ

لُوَن َعنًِّ ِمنَ إِلَى اْلَمعُونَِة أَْو َطابِفٍَة  )ٌدعو( والعة فً  , فالجملة الفعلٌة(ٖ)(اْلعََطاِء فَتَفَره

 , ولد أفادت )الفاء( أنّ الفعلٌة )فٌتبعونه( معطوفة علٌها, والجملة موضع رفع خبر )أّن(

لدعوة مباشرة تباع ولع بعد ااإل ت على أنّ دلّ , كما سابمة التباعهم له صحابةمعاوٌة أدعوة 

المعطوؾ بعد المعطوؾ علٌه , فمد أفادت الترتٌب أي ولوع من دون فاصلة زمنٌة

 , كما أفادت التعمٌب أي عدم وجود مهلة زمنٌة بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌه . مباشرة

المعطوؾ جملة فعلٌة  فعلها ماٍض + الفاء +النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة 

ٌَْها أَْهلَُها َو ):  (علٌه السالم), كموله فعلها ماٍض( ٌٌْل ُشُمٌس ُحِمَل َعَل أاََل َو إِنه اْلَخَطاٌَا َخ

َمْت بِِهْم فًِ النهارِ  ملة الفعلٌة )ُحِمَل( التً فعلها ماِض مبنً , فالج(ٗ)(ُخِلعَْت لُُجُمَها فَتَمَحه

, لة الفعلٌة )تمحمت( معطوفة علٌها, والجمول والعة فً موضع رفع نعت لـ)خٌل(لمجهل

, فتمحم خٌل الخطاٌا تعمٌب بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌهفمد أفادت الفاء الترتٌب وال

 النار ولع مباشرة بعد حملهم علٌها .  بؤهلها

لة فعلٌة معطوؾ جمالنمط الثالث : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + الفاء + ال

ْنٌَا لَْد َولهْت َحذهاءَ ):  (علٌه السالم), كموله فعلها مضارع مسبوق بلم( فَلَْم  (5)أاََل َو إِنه الدُّ

                                                           
  . 8ٖٔ/ ٘( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٔ
  .  88( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٗٗ – ٖٖٗ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  9ٙ( نهج البالؼة , (ٗ
  .   8ٖٗ/ ٖن العرب , حذاء , أي : سرٌعة االدبار . لسا( ومعنى لوله ولت (٘
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نَاِء اْصَطبهَها َصابَُّها , فعطؾ الفعل )لم ٌبك( وهو ماٍض (ٔ)(ٌَْبَك ِمْنَها إِاله ُصبَابَةٌ َكُصبَابَِة اْْلِ

ها لد , وٌبدو أنّ فاء( التً تفٌد الترتٌب والتعمٌب)ال)لد ولت(, بـمعنًى على الفعل الماضً 

, فالدنٌا لم ٌبَك منها إاّل صبابة لترتٌب والتعمٌب ـ داللة السببٌةأفادت ـ فضالً عن داللة ا

, وهذا ما ٌمول به النحاة فهم ٌرون أن الفاء إذا عطفت جملة دلت على بسبب أنها أدبرت

 ً  .   (ٕ)السببٌة ؼالبا

 ثم : ـ 

, لال المعطوؾ علٌه فً االعراب والمعنىحرؾ عطؾ ٌفٌد التشرٌن بٌن المعطوؾ و    

, آذنت بؤّن رن فً الحكم وٌفٌد الترتٌب بمهلة, فإذا للت لام زٌٌد ثم عمٌروالمرادي : )ٌش

: )ومن ذلن : , إذ ٌمول فً كتابه , وهذا ما لال به سٌبوٌه(ٖ)الثانً بعد االول بمهلة(

, وجعلْت ثم االول مبدوءاً به واشركت ثم امرأة, فالمرور ههنا مرورانمررت برجل 

, وعدها المبرد مثل الفاء فً الترتٌب إاّل أنها تختلؾ عنها فً المهلة (ٗ)بٌنهما فً الجر(

داللة )ثم( تجري فً ثالثة أمور ذكرها  , إذاً (٘)فمال : )وثم مثل الفاء إاّل أنها أشد تراخٌاً(

السٌوطً بموله : )ثم حرؾ ٌمتضً ثالثة أمور : التشرٌن فً الحكم والترتٌب 

 , وعلى وفك األنماط اآلتٌة : )ثم( عاطفة فً مواضع, ولد وردت (ٙ)والمهلة(

النمط االول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع + ثم + المعطوؾ جملة فعلٌة 

َ تَعَالَى َسٌَْجَمعُُهْم ِلَشّرِ ٌَْوٍم ِلبَنًِ أَُمٌهةَ )ها مضارع( , كموله )علٌه السالم( : فعل َعلَى أَنه َّللاه

ٌْنَُهْم ثُمه ٌَْجعَ  (7)َكَما تَْجتَِمُع لََزعُ  ُ بَ ُهْم ُرَكاماً َكُرَكاِم السهَحاِب ثُمه ٌَْفتَُح لَُهْم لُ اْلَخِرٌِؾ ٌَُإلُِّؾ َّللاه

ٌْنِ أَْبوَ  ٌِْل اْلَجنهتَ ً ٌَِسٌلُوَن ِمْن ُمْستَثَاِرِهْم َكَس هم( والعة فً , فالجملة الفعلٌة )سٌجمع(8)(ابا

, ة الفعلٌة )ٌجعلهم( معطوفة علٌها, بحرؾ العطؾ )ثم(, والجملموضع رفع خبر )أّن(

 لهم بعد الفتهم وتشتتهم عنعلٌه السالم حال أصحابه وشٌعته بعده وافترا)ٌذكر االمام 

, ولوله : على أن هللا سٌجمعهم لشر ٌوم لبنً أمٌة (9)(علٌه السالم), أي : عنه أصلهم

, (ٓٔ))ٌخبر االمام بهذا أن المسلمٌن بعد تفرلهم سٌجتمعون للمضاء على سلطة بنً أمٌة(

ة من : ثم ٌفتح لهم أبواباً ... معناه : )بعد أن علم سبحانه صدق النٌ (علٌه السالم)ولوله 

جتماع فاإل ,(ٔٔ)لهم السبٌل وفتح علٌهم أبواب النصر( , مهدّ على حرب الضُّاّللالمسلمٌن 

                                                           
  .  ٗٓٔ( نهج البالؼة , (ٔ
 .  7ٖٔ/ ٖ, وحاشٌة الصبان ,  ٗٙ( ٌنظر : الجنى الدانً , (ٕ
  .  ٕٙٗ( الجنى الدانً  , (ٖ
  .  8ٖٗ/ ٔ( الكتاب , (ٗ
  .  8ٗٔ/ ٔ( الممتضب , (٘
  . 89ٔ/ ٕ( االتمان فً علوم المران , جالل الدٌن السٌوطً , (ٙ
  .   ٖ٘٘/ ٖشرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , ٌنظر : ( المزع : لطع السحاب المتفرلة . (7
  .  9ٖٔ( نهج البالؼة , (8
  .  8ٕٗ/ 9( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن ابً الحدٌد , (9

  .  8ٕٗ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٓٔ
  .  8ٕٗ/ ٕ, المصدر نفسه( (ٔٔ
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, ومثله النصر بعد االجتماع ٌحتاج إلى مهلة ولد ق ٌحتاج إلى مهلة من الزمنالتفرّ  بعد

 وجود هذه المهلة . (ثم)أفادت 

لٌة المعطوؾ جملة فع النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + ثم +

ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( ):  (علٌه السالم), كموله فعلها ماٍض( َو لَْد َعِلْمتُْم أَنه َرُسوَل َّللاه

ثَهُ أَْهلَهُ  ٌِْه ثُمه َوره ًَ اْلُمْحَصَن ثُمه َصلهى َعلَ انِ , فالجملة الفعلٌة )رجم( فً موضع (ٔ)(َرَجَم الزه

)صلى( و )وّرثه( معطوفتان علٌها, بحرؾ العطؾ  رفع خبر )أّن( والجملتان الفعلٌتان

مع الخوارج الّذٌن ٌرون  (علٌه السالم), هذا النص من كالم له )ثم( فً الموضعٌن

ً , بل اعتبروا الخطؤ فً نوب ولم ٌفرلوا بٌن ذنب وذنب)تكفٌر أهل الذ , (ٕ)(الرأي ذنبا

لرسول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فٌمن أخطؤ وإنّه : ولد علمتم ... )استشهاد علٌهم بفعل ا (علٌه السالم)ولوله 

لم ٌكفرهم بذنوبهم بل أجرى علٌهم أحكام االسالم ... والزانً الذي رجمه هو المحصن 

ولم ٌمنعه استحماله الرجم صدق االسالم علٌه ولحوق أحكامه له من الصالة علٌه 

الثة )الرجم, والصالة, مهلة بٌن االحداث الثثمة  , وواضح أنّ (ٖ)وتورٌث ماله ألهله(

 ,  وهذا ما أفادته )ثم( . والتورٌث(, فضالً عن الترتٌب

المعطوؾ جملة فعلٌة النمط الثالث : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + ثم + 

ِرِه َو َدبهَرَها بِلُْطِفِه َو أَْمَسَكَها بِؤَمْ  ُسْبَحانَهُ َو لَِكنههُ ):  (علٌه السالم), كموله فعلها مضارع(

ٌِْر َحاَجٍة ِمْنهُ  بِمُْدَرتِهِ أَتْمَنََها  ٌَْهاثُمه ٌُِعٌُدَها بَْعَد اْلفَنَاِء ِمْن َؼ , فالجملة الفعلٌة )ٌعٌدها( (ٗ)(إِلَ

 أنّ  (علٌه السالم), ولد ذكر رها( وهً فً موضع رفع خبر )لكّن(معطوفة على جملة )دبّ 

فمال : إنّه سبحانه سٌعٌدها إلى  (علٌه السالم), ثم عاد سبحانه خلك الدنٌا وإنّه سٌفنٌهاهللا 

اكه لها , وامسحانه للدنٌا, فاإلمام )علٌه السالم( ذكر تدبٌر هللا سب(٘)الوجود بعد الفناء

, ثم عبّر عن اعادتها بعد الفناء بالفعل المضارع بؤمره, واتمانها بمدرته, بالفعل الماضً

, لذا فالسٌاق ٌدّل ة العطؾ )ثم( الدالة على التراخًبؤدا معطوفاً على االفعال الماضٌة لبله

 .  على االستمبال الفعل المضارع ٌدلّ أن على 

 ـ أو :

والمعطوؾ علٌه فً الحكم ه ٌشرن بٌن المعطوؾ حرؾ عطؾ ٌرى سٌبوٌه أنّ     

 (ٙ), وٌثبت المعنى ألحد المتعاطفٌن دون اآلخر وفً هذا ٌمول : )ومن ذلن لولناالعرابً

 , وأثبتت المرور الحدهما دون: مررت برجل أو امرأة, فؤو أشركت بٌنهم فً الجر

ألمٌت زٌداً أو عمراً  , ولال فً موضع آخر : )تمول :(7), وسوت بٌنهما فً الدعوة(اآلخر

                                                           
  . ٕ٘ٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٕ٘ٗ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٙٗ/ ٖ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
  .  9ٕٙ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  9ٖ/ ٖٔ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن ابً الحدٌد , (٘
  ( ٌعنً : ما أشرن بٌن االسمٌن فً الحرؾ الجار .(ٙ
  .  8ٖٗ/ ٔ( الكتاب , (7
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, وٌرى (ٔ), كؤنّن للت : أعندن أحد من هإالء ؟(أو خالداً, وأعندن زٌٌد أو عمٌر أو خالدٌ 

على هذا بموله : )من  , ولد نصّ فً أصل وضعها تكون ألحد االمرٌن ()أو ً أنّ ابن جنّ 

, فهً عندنا حد الشٌبٌن أٌن كانت وكٌؾ تصرفتذلن )أو( إنّما أصل وضعها أن تكون أل

, ولد (ٕ)حوال(خفً علٌه هذا من حالها فً بعض األ, وإن كان بعضهم لد على ذلن

ً مواضع للٌلة وعلى وفك وردت الجمل معطوفة على بعضها بحرؾ العطؾ )أو( ف

 النمط اآلتً : 

)المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + أو + المعطوؾ جملة فعلٌة فعلها ماٍض( 

ًْ أَ اَل تُْخبَِرانًِ أَيُّ ):  (علٌه السالم)كموله  َكاَن لَُكَما فٌِِه َحكٌّ َدفَْعتُُكَما َعْنهُ أَْم أَيُّ لَْسٍم  ءٍ  َش

ٌْكُ  ًه أََحٌد  َمااْستَؤْثَْرُت َعلَ  وَجِهْلتُهُ أَ  واْلُمْسِلِمٌَن َضعُْفُت َعْنهُ أَ  ِمنَ بِِه أَْم أَيُّ َحّكٍ َرفَعَهُ إِلَ

, و عة فً موضع رفع خبر للمبتدأ )أي(, فالجملة الفعلٌة )ضعفت( وال(ٖ)(أَْخَطؤُْت بَابَهُ 

خطؤت( معطوفة علٌها, الجملة الفعلٌة )جهلته( معطوفة علٌها بحرؾ العطؾ )أو( و )أ

ولد أفادت )أو( فً لول اإلمام إثبات الحكم ألحد الشٌبٌن المتعاطفٌن, فمد نفى ـ بطرٌمة 

أخطؤ بابه, فلم ٌمع من االستفهام اإلنكاري ـ أن ٌكون ضعؾ عن ذلن الحك, أو جهله, أو 

  اإلمام أي من األوصاؾ المذكورة .

 بل : 

المعطوؾ جملة فعلٌة  علٌة فعلها ماٍض + بل +النمط االول : )المعطوؾ علٌه جملة ف

ً بِِفْدٌٍَة أَْو ):  (علٌه السالم), كموله فعلها ماٍض( ْنٌَا َسَخْت لَُهْم نَْفسا فََهْل بَلَؽَُكْم أَنه الدُّ

 بَْل أَْرَهمَتُْهْم بِاْلمََواِدحِ َو أَْوَهمَتْ 
,  (ٗ)(ُهْم بِاْلمََواِرعِ أََعانَتُْهْم بَِمعُونٍَة أَْو أَْحَسنَْت لَُهْم ُصْحبَةً

فالجملة الفعلٌة )سخت( والعة فً موضع رفع خبر )إّن( والجملة الفعلٌة )أرهمتهم( 

 معطوفة علٌها بحرؾ العطؾ )بل( . 

جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم + بل + المعطوؾ علٌه النمط الثانً : )المعطوؾ 

ْنٌَا لَْم تُْخلَْك لَُكْم ):  (علٌه السالم), كموله فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول( جملة فَِإنه الدُّ

ُدوا ِمْنَها اأْلَْعَماَل إِلَى َداِر اْلمََرارِ  , فالجملة الفعلٌة (٘)(َداَر ُممَاٍم بَْل ُخِلمَْت لَُكْم َمَجازاً ِلتََزوه

ؾ )لم تخلك( والعة فً موضع رفع خبر )إّن( والجملة الفعلٌة )خلمت( معطوفة علٌها بحر

 العطؾ )بل( . 

 

 

 

                                                           
  .  79ٔ/ ٖ( المصدر نفسه , (ٔ
  .  7٘ٗ/ ٕ( الخصابص , ابن جنً , (ٕ
  .  9ٕٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  9ٕٔ, المصدر نفسه( (ٗ
  .  ٕٗ٘ – ٖٕ٘, نهج البالؼة( (٘



77 
 

 الفصل الثانً

 الجمل الوالعة فً موضع المنصوب

, منها المفاعٌل, وهً : المفعول به, (ٔ)المنصوبات فً العربٌة كثٌرة منها    

والمفعول فٌه, والمفعول معه, والمفعول ألجله, والمفعول المطلك, والحال, والتمٌٌز, 

 والمستثنى بـ)إاّل(, والمنادى, والتوابع للمنصوبات . 

ولد وردت الجملة مإولة بمفرد منصوب فً نهج البالؼة فً المواضع اآلتٌة : فً     

ر ألحد أفعال المماربة , واتها , أو فً موضع الخبو إحدى أخكان( أموضع الخبر لـ)

ت بـ)لٌس( , وفً موضع أو فً موضع الخبر لألدوات )ما, وال, الت, إن( المشبها

, وفً موضع الحال, وفً موضع المستثنى, وفً موضع التابع لمفرد المفعول به

 تفصٌل ذلن :  , وفٌما ٌؤتًبع لجملة ولعت فً موضع المنصوبمنصوب, أو تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٔ
  .  8ٗ( ٌنظر : فً النحو العربً نمد وتوجٌه , (
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 المبحث األّول

 : ةل النالصافعالجملة الوالعة خبراً لأل

وهً الجملة الوالعة فً موضع الخبر المفرد ألحد االفعال الناسخة )كان( أو إحدى     

ٌس( نحو )ما, وال, والت, دوات التً تعمل عمل )ل, وبعض األ, وأفعال المماربةاأخواته

حسب تركٌب الجملة , بوضع الخبر لألفعال النالصةالوالعة فً م ةالجمل, وسؤلسم وإن(

حٌث الظواهر التركٌبٌة فً الجملة, من حذؾ أو , ومن من حٌث البساطة, والتركٌب

 , وكما ٌؤتً : زٌادة, أو تمدٌم أو تؤخٌر

 الوالعة خبراً لألفعال النالصة :  أوالً : الجملة االسمٌة

سمه وضع واحد وعلى وفك النمط اآلتً : )الفعل النالص + اوردت هذه الجملة فً م    

ْزِق َو أُِمْرتُْم ):  (علٌه السالم), لال اسم ظاهر + خبره جملة اسمٌة( لَْد تََكفهَل لَُكْم بِالّرِ

ٌُْكْم  , (ٔ)(َعَملُهُ بِاْلعََمِل فَاَل ٌَُكونَنه اْلَمْضُموُن لَُكْم َطلَبُهُ أَْولَى بُِكْم ِمَن اْلَمْفُروِض َعلَ

فالمضمون اسم )ٌكون(, و )لكم( جاّر ومجرور متعلمان باسم المفعول )المضمون(, 

و)طلبه( مبتدأ ثاٍن, و )أّولى( خبر المبتدأ الثانً, والجملة )طلبه أّولى( والعة فً موضع 

الرزق على االشتؽال  , فمد )نبه ـ علٌه السالم ـ بالنهً عن ترجٌح طلب(ٕ)خبر )ٌكون(

ً االشت , وعلى أنّ ض هللابفراب , فالسعً فً تحصٌله ؽال بها أولى ٌكون الرزق مضمونا

 .   (ٖ)ٌجري مجرى تحصٌل الحاصل(

 الوالعة خبراً لألفعال النالصة :  اً : الجملة الفعلٌةٌثان

 وهذه الجملة إّما أن ٌكون فعلها مضارعاً أو ماضٌاً      

 التً فعلها ماٍض :  ةالنالصل افعالوالعة خبراً لأل الفعلٌةـ الجملة  آ

خبراً لـ)كان( أو إحدى أخواتها, أو خبراً ألحد أفعال  وهذه الجملة إّما أن تكون    

 , وفٌما ٌؤتً تفصٌل ذلن : المماربة, أو خبراً إلحدى األدوات )ما, وال, والت, وإن(

 )كان( أو إحدى أخواتها : ـ الجملة الوالعة خبراً لـ

ى هذه األدوات ؼٌر األداتٌن إلحد لم تـؤِت الجملة الفعلٌة المصدرة بفعل ماٍض خبراً     

ً , ولم ٌستحسن بعض النحاة مجًء )لٌس, وكان( , فابن خبر )كان( وأخواتها فعالً ماضٌا

أحد اللفظٌن  ٌعٌش ٌمول : )ال ٌحسن ولوع الفعل الماضً فً أخبار كان وأخواته ألنّ 

فً الفعل الماضً الوالع خبراً لـ)كان(  , واشترط أؼلب النحوٌٌن(ٗ)ٌؽنً عن اآلخر ...(

                                                           
  .  ٕٕٙ( نهج البالؼة , (ٔ
( نابب فاعل؛ ألّن رب : )ال ٌصّح كون )طلبهلال المع. و ٕٙٗـ  ٕ٘ٗ/ ٖ( ٌنظر : إعراب نهج البالؼة, (ٕ

 . هامش الصفحة .  ٕٙٗ/ ٖالمضمون هو الرزق ولٌس الطلب( . المصدر نفسه , 
  .   ٗ٘ٗ/ ٖ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
  .  97/ 7( شرح المفصل , (ٗ
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ً بـ)لد( ظاهرة أو مضمرة :  , لال الفراء : )سمع الكسابً بعضهم ٌمولأن ٌكون ممترنا

,  (ٔ), فإذا رأٌت )فَعََل( بعد )كان( ففٌها )لد( مضمرة(فؤصبحت نظرت إلى ذات التنانٌر

هذا الشرط, فٌجوز , أّما البصرٌون فلم ٌشترطوا  وهذا شرط الكوفٌٌن )كان لد فَعََل(

 ٕعندهم كان فَعََل(, أي جواز ولوع الفعل الماضً خبراً لـ كان( بال )لد(

 نماط اآلتٌة : فً )ستة عشر( موضعاً وعلى وفك األولد وردت هذه الجملة     

, ورد هذا ها جملة فعلٌة فعل ماٍض الزم(ول : )كان + اسمها اسم ظاهر + خبرالنمط األ

ٌُْكمْ َو إِنًِّ أَلَْخَشى ):  (علٌه السالم)النمط فً موضع واحد وهو لوله  أَْن تَُكونُوا فًِ  َعلَ

ٌْلَةً  فٌَِهافَتَْرٍة َو لَْد َكانَْت أُُموٌر َمَضْت ِمْلتُْم  , فـ)كانت( فعل ماٍض نالص, واسمه (ٖ)(َم

, فاألمور التً )كان( ضت( والعة فً موضع نصب خبر, والجملة الفعلٌة )م)أمور(

داللة الزمنٌة لجملة الخبر فمد دلّت على الزمن , أّما ال(ٗ)ٌمصدها االمام هً أمور الخالفة

 . الماضً 

( كموله  النمط الثانً : )كان + اسمها ضمٌر ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

ا):  (علٌه السالم) ٌَْت  َربهنَ فَمَْد بَلَؽَنًِ َعْنَن أَْمٌر إِْن ُكْنَت فَعَْلتَهُ فَمَْد أَْسَخْطَت  بَْعدُ  أَمه َو َعَص

ٌَْت أََمانَتَنَ  , , فـ)كان( فعل ماٍض نالص, واسمها الضمٌر المتصل(٘)(إَِماَمَن َو أَْخَز

للفعل النالص  أّما الداللة الزمنٌة ,خبر )كان(نصب ٌة )فعلته( والعة موضع والجملة الفعل

)كان( فهً الماضً, وهذا النص حجة للبصرٌٌن بجواز ولوع الفعل الماضً خبراً لـ 

)كان( بال )لد(, إذ ال ٌمكن فً هذا النص أن نمدر )لد( استناداً إلى المعنى الذي تإدٌه 

سوق  وهو تمرٌب الماضً من الحال وهذا متعذر فً النص, ألّن اإلمام فً معرض

وصلته من هذا العامل, فالكالم عن ولابع جرت فً الماضً , األمانة اتهامات بخٌانة 

ولهذا لم ٌؤِت بـ )لد( ألنها تمرب الحدث من الحال , هذا فضالً عن أنها حرؾ تحمٌك 

وتوكٌد للماضً وهذا المعنى ال ٌصدق وسٌاق النص فاإلمام ٌرٌد التحمك من اتهام لد 

   تحمك .  ٌصدق ولد ال , فكٌؾ ٌإكد ما لم ٌثبت أو ٌ

, ورد رها جملة فعلٌة فعلها ماٍض الزم(النمط الثالث : )كان + اسمها ضمٌر ظاهر + خب

َحتهى ٌَعُوَد أَْسفَلُُكْم أَْعاَلُكْم َو ):  (علٌه السالم)هذا النمط فً موضع واحد وهو لوله 

ُروا اسمه , و, فـ)كان( فعل ماٍض نالص(ٙ)(أَْعاَلُكْم أَْسفَلَُكْم َو لٌََْسبِمَنه َسابِمُوَن َكانُوا لَصه

, )ومراد صروا( والعة فً موضع نصب خبر كان, والجملة الفعلٌة )لالضمٌر المتصل

األمام ... أن بعض الصحابة كانت لهم سابمة مع رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ثم ختموا حٌاتهم بؤسوأ 

                                                           
  .  8ٕٕ( معانً المرآن , الفراء , (ٔ
  .   ٖٔٙ/ ٔ, وهمع الهوامع ,  7ٙٔٔر : ارتشاؾ الضرب , ٌنظ( (ٕ
  .  ٖٔٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  8ٓ٘/ ٖ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٗ
  .  7ٗ٘( نهج البالؼة , (٘
  .  9ٙ, المصدر نفسه( (ٙ
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, (ٔ)سبموا إلى الفضابل والخٌرات(األعمال ... وبعضهم لم تكن لهم سابمة ٌعرفون بها ثم 

 .   لسابمون حدث ولع فً الزمن الماضًوسبك ا

(, كون + اسمها ضمٌر مستتر + خبرهالنمط الرابع : )ت ا جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

ٌُْح اَل تَُكوُن اْبتَْعَت ): , كموله )علٌه السالم( ورد هذا النمط فً )موضعٌن( فَاْنُظْر ٌَا ُشَر

ٌِْر َماِلنَ  لدهارَ اَهِذِه  , واسمه ضمٌر مستتر تمدٌره , فـ)تكون( فعل مضارع نالص(ٕ)(ِمْن َؼ

( والعة فً موضع نصب خبر )تكون(, وهنا الدار )أنت( والجملة الفعلٌة )ابتعت هذه

أٌضاً ال موجب لتمدٌر )لد( ألّن الخبر فً سٌاق االحتمال , على حٌن أّن )لد( تدل على 

   التحمٌك والتوكٌد .   

لد ورد خبره جملة فعلٌة , وربعة السابمة)كان( فً النصوص األورد الفعل النالص     

ً أن اشترطوا فً خبر كان إ بعض النحاة , ولد ذكرُت أنّ فعلها ماٍض  ذا كان فعالً ماضٌا

)لد( كورة لم ٌمترن الفعل الماضً بـ, وفً النصوص المذٌمترن بـ)لد( ظاهرة أو مضمرة

كتور تمام حسان ولد ذكر الد ما ٌراه النحاة ـ أن تكون مضمرة, هرة فٌجب ـ بحسباظ

لد( فً الصٌؽة التً لم مدٌر ), ولم ٌشترط تالصٌؽتٌن كلتٌهما )كان فَعََل, وكان لد فَعََل(

ق بٌن الصٌؽتٌن بالمعنى فصٌؽة )كان فعلتظهر فٌها ( تدّل على , وفضالً عن ذلن فإنّه فرَّ

, (ٖ)على الماضً المرٌب المنمطع , وصٌؽة )كان لد فعل( تدلّ الماضً البعٌد المنمطع

. ولٌس كذلن فـ)لد( إذا ذُِكرت كان لها وظٌفة وهً تمرٌب زمن الفعل الماضً من الحال 

  عدم ذكرها, وتمدٌرها ٌجعل ذكرها وعدمه سواء .

نخلص مّما تمدم إلى أنم الٌاق هو الحكم فً مسؤلة التران الفعل الماضً الوالع خبراً     

ً أو تمدٌراً ما ال تإٌده ا لشواهد لـ )كان وأخواتها( بـ )لد( من عدمه , واشتراط ذلن لفظا

لى ذلن ٌجب تعدٌل الماعدة, والمول بجواز ولوع ناداً إالكثٌرة الواردة فً النهج, واست

 الفعل الماضً خبراً لـ )كان( بال )لد( ظاهرة أو ممدرة لورود ذلن كثٌراً فً نهج البالؼة.

 .  ماٍض خبراً ألحد أفعال المماربة لم تؤِت الجملة الفعلٌة التً فعلها    

 ، إن( :التالوالعة خبراً ألحدى األدوات )ما، ال، ـ الجملة 

 :  لة فً )ثالثة( مواضع وعلى وفك النمطٌن اآلتٌٌنوردت هذه الجم    

(مط األالن , ول : )ما الحجازٌة + اسمها اسم ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

ً َو ):  (علٌه السالم)موله ك تَْن َو لَِكْن بَِها اْؼتََرْرتَ  َحمّا ْنٌَا َؼره , فـ)ما( (ٗ)(أَلُوُل َما الدُّ

, فالدنٌا ال (٘), وخبرها الجملة الفعلٌة )ؼرتن(حجازٌة عاملة عمل لٌس, و )الدنٌا( اسمها

, ال ٌعمى عنها ّر بها )ألّن كّل ما فٌها عظات وعبرنسان هو من ٌؽتاإل نسان ولكنّ اإل تؽرّ 

                                                           
  .  ٖٗٔ/ ٔ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٔ
  .  8ٖٗ( نهج البالؼة , (ٕ
  . ٕ٘ٗ( ٌنظر : اللؽة الؽربٌة معناها ومبناها , (ٖ
  . ٓٙٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  97ٖ/ 7اعراب نهج البالؼة ,  ( ٌُنظر :(٘
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)ما( الحجازٌة تنفً ما  , وٌرى النحاة أنّ (ٔ)عن الهدى(  ضالّ بها إالّ   أعمى , وال ٌؽترّ إالّ 

 . (ٕ)فً الحال

(النمط الثانً : )ال + اسمها اسم ظاهر + خبره , كموله ا جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

ًْ )علٌه السالم :  , فـ)ال( نافٌة عاملة عمل لٌس, (ٖ)(ٍء ِمْن َخْلِمهِ  فاََل اْستِْعاَلُإهُ بَاَعَدهُ َعْن َش

ه( والعة فً موضع نصب خبراً لها, وٌبدو أّن الفعلٌة )باعد, والجملة و )استعالإه( اسمها

  ستمبال .زمن عام, ٌشمل الماضً والحال واالالزمن المنفً بـ)ال( هو 

 التً فعلها مضارع :الوالعة خبراً لألفعال النالصة  ـ الجملة الفعلٌة ب

أفعال المماربة, أو ا, أو ألحد خبراً لـ)كان( أو إحدى أخواته وهذه الجملة إّما أن تكون    

 , وعلى النحو اآلتً : حدى االدوات )ما, وال, والت, وإن( المشبهات بـ)لٌس(إل

 )كان( أو إحدى أخواتها : ـ الجملة الوالعة خبراً لـ

 وردت هذه الجملة فً )ثمانٌة وستٌن( موضعاً وعلى وفك االنماط اآلتٌة :     

, كموله ا جملة فعلٌة فعلها مضارع الزم(هول : )كان + اسمها اسم ظاهر + خبرنمط األال

ِ َمْنمُوَضةً فَاَل تَْؽَضبُوَن َو أَْنتُْم ِلنَْمِض ِذَمِم آبَابُِكْم ):  (علٌه السالم) َو لَْد تََرْوَن ُعُهوَد َّللاه

ٌُْكْم تَْرِجعُ  ٌُْكْم تَِرُد َو َعْنُكْم تَْصُدُر َو إِلَ ِ َعلَ , فالجملة الفعلٌة (ٗ)(تَؤْنَفُوَن َو َكانَْت أُُموُر َّللاه

, )والمراد بؤمور هللا هنا ا مضارع والعة فً موضع نصب خبر )كان()ترد( التً فعله

مام )وعنكم تصدر( , ثم عن اإلهم كانوا ٌؤخذونها عن النبًنّ ه وإشرٌعته وحالله وحرام

, (٘): وأنتم بدوركم تعلمونها للناس )وإلٌكم ترجع( وكان الناس ٌراجعونكم فً معرفتها(أي

فً الزمن الماضً  , ولعتمور عن النبً أو االمام, وتعلٌمها للناسذ هذه األوعملٌة أخ

 .  (ٙ)صٌؽة )كان ٌفعل( تدل على الماضً المتجدد , ألنّ على نحو التجدد

( ضمٌر ظاهر + خبرهااسمها النمط الثانً : )كان +  , جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( نَْمتُُل آبَاَءنَا َو َو لَ ):  (علٌه السالم)كموله  مَْد ُكنها َمَع َرُسوِل َّللاه

, ل ماٍض نالص, واسمه الضمٌر المتصل)كان( فع, فـ (7)(أَْبنَاَءنَا َو إِْخَوانََنا َو أَْعَماَمنَا

ر كان, فمتل األبناء, واآلباء, والجملة الفعلٌة )نمتل آباءنا( والعة فً موضع نصب خب

, دّل على ذلن صٌؽة )كان لع فً الزمن الماضً واستمر لفترة, وعمامخوان, واألواإل

 .  عل( التً تدل على الماضً المتجددٌف

                                                           
  . ٖٓٔ/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٔ
  .  8ٓٔ/ ٔ, و شرح المفصل ,  88ٔ/ ٗ( ٌنظر : الممتضب , (ٕ
  .  9ٓٔ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٕٗٓ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٕ٘ٔ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (٘
  .  ٕ٘ٗ( ٌنظر : اللؽة العربٌة معناها ومبناها , (ٙ
  .  ٗٔٔ( نهج البالؼة , (7
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( النمط الثالث : )كان + اسمها ضمٌر مستتر + خبرها , جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

ٌُْث ):  (علٌه السالم)كموله  ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( َح ٌُْت بُِموَسى َكِلٌِم َّللاه َو إِْن ِشبَْت ثَنه

ِ َما َسؤَلَهُ إِاله ُخْبزاً ٌَؤُْكلُهُ أِلَنههُ  ٌٍْر فَِمٌٌر َو َّللاه ًه ِمْن َخ َكاَن ٌَؤُْكُل ٌَمُوُل َرّبِ إِنًِّ ِلما أَْنَزْلَت إِلَ

لجملة , وخبرها اماٍض نالص, واسمها ضمٌر مستترل )كان( فع, فـ(ٔ)(بَْملَةَ اأْلَْرِض 

ً الفعلٌة )ٌؤكل بملة االرض( ٌترلب أن تلحك به جالوزة  , )خرج موسى من مصر خابفا

طراؾ بال زاد وراحلة وكان ٌؤكل من ر ثمانٌة أٌام فً صحراء ممتدة األ, وسافرعون

على هذه الحال ـ أكل نبات االرض ـ  (علٌه السالم), فمد استمر موسى (ٕ)نبات االرض(

 )كان( .  على ذلن صٌؽة المضارع المسبوق بـلفترة دل 

( النمط الرابع : )أصبح + اسمها اسم ظاهر + خبرها , جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

فعل ماٍض , فـ)أصبح( (ٖ)(َو لَمَْد أَْصبََحِت اأْلَُمُم تََخاُؾ ُظْلَم ُرَعاتَِها):  (علٌه السالم)كموله 

و)أصبح( استعملت , لجملة الفعلٌة )تخاؾ ظلم رعاتها(, وخبره انالص, واسمه )االمم(

 لمعاٍن منها : أن تدخل على المبتدأ والخبر إلفادة زمانها فً الخبر فإذا للت : )أصبح زٌدٌ 

 )كان( فً دخولها على المبتدأ وافادةعلم زٌد الترن بالصباح, فهً كـ المراد أنّ , فعالماً(

ٌعم ولتها وؼٌره . ومنها : أن تستعمل  (كان)زمانها خاص وزمان  زمانها للخبر إاّل أنّ 

, وص نحو لولن : )أصبح زٌٌد فمٌراً بمعنى صار من ؼٌر أن ٌمصد بها إلى ولت مخص

, والفرق بٌنها وبٌن )كان( فً ن مع لطع النظر عن ولت مخصوصه صار كذلترٌد أنّ 

, وهً فً لول االمام (ٗ), و )أصبح( زمانها مستمرلما انمطعلة على الزمن أن )كان( الدال

تها ال ٌختص بولت , إذ خوؾ االمم من رعاسالم( ـ فٌما ٌبدو ـ بمعنى )صار()علٌه ال

 .  الصباح

ة فعلٌة فعلها فعل مضارع النمط الخامس : )أصبح + اسمها ضمٌر ظاهر + خبرها جمل

) ْنٌَا الهتًِ أَْصبَْحتُْم تَتََمنهْونََها َو تَْرَؼبُوَن فٌَِها  أاََل وَ ), كموله )علٌه السالم( : متعّدٍ إِنه َهِذِه الدُّ

ٌَْسْت بَِداِرُكْم َو اَل َمْنِزِلُكُم الهِذي ُخِلْمتُْم لَهُ  ... , فـ)أصبح( فعل ماٍض نالص, واسمه (٘)(لَ

ال  (علٌه السالم)واضح أن االمام وخبره الجملة الفعلٌة )تتمنونها(, , الضمٌر المتصل به

, وهم مستمرون هم صاروا ٌتمنون الدنٌاٌرٌد أنّ , بل هم ٌتمنون الدنٌا ولت الصباحد أنّ ٌرٌ

 على هذه الحال من التمنً . 

ع را جملة فعلٌة فعلها مضاالنمط السادس : )أصبح + اسمها ضمٌر ظاهر + خبره

) تًِ تُِملُُّكْم َو السهَماَء الهتًِ تُِظلُُّكْم ُمِطٌعَتَاِن أاََل َو إِنه اأْلَْرَض اله ):  (علٌه السالم), كموله متعّدٍ

ٌْرٍ  ٌُْكْم َو اَل ِلَخ عاً لَُكْم َو اَل ُزْلفَةً إِلَ تَْرُجَوانِِه  ِلَربُِّكْم َو َما أَْصبََحتَا تَُجوَداِن لَُكْم بِبََرَكتِِهَما تََوجُّ

                                                           
  .  ٖٓٓ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٖٖٗ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٙٔ( نهج البالؼة , (ٖ
  . ٗٓٔ – ٖٓٔ/ 7( ٌُنظر شرح المفصل , (ٗ
  .  9ٕٖ( نهج البالؼة , (٘
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, واسمه الضمٌر , فـ)أصبح( فعل ماٍض نالص(ٔ)(اَعتَاِمْنُكْم َو لَِكْن أُِمَرتَا بَِمنَافِِعُكْم فَؤَطَ 

)جود السماء ببركتها بنزول المطر منها ... , فـره الجملة الفعلٌة )تجودان(وخبالمتصل به 

 ؛الجود ؼٌر ممصور على ولت الصباح , وهذا(ٕ)وجود االرض بخروج الحبوب والثمار(

 لذا فالمراد صارتا على هذه الحال من الجود . 

(السابع : )أصبح + اسمها ضمٌر مستتر + خبرها ف النمط علٌه ), كموله عل مضارع متعّدٍ

فعل , فمد تكرر ال(ٖ)(فَمَْد أَْصبََح ٌَْشُكو َربههُ  بِهِ َو َمْن أَْصبََح ٌَْشُكو ُمِصٌبَةً نََزلَْت ):  (السالم

خبره , وً كل مرة ضمٌر مستتر تمدٌره )هو(, واسمه فالنالص )أصبح( مرتٌن فً النص

ً الموضعٌن ال ترتبط بولت فً الموضعٌن ـ الجملة الفعلٌة )ٌشكو(, فالشكوى فـ 

  .الصباح

( النمط الثامن : )لٌس + اسمها اسم , لال الدكتور ظاهر + خبرها فعل مضارع متعّدٍ

أٌس( ثم ُطِرحت الهمزة  أصلها )ال مهدي المخزومً : )أّما لٌس فمد ذهب الخلٌل إلى أنّ 

ذا , وهو هتت من ال وأٌس أصبح لها حكم جدٌدالم بالٌاء ... وإذا نحلت الؾ والزلواأل

, فدخلت على المبتدأ والمبنً سلوب المعروؾ لها فً النحو, واتخذت مكاناً بٌن أخواتهااأل

, واختِلؾ فً الزمن الذي (٘), ومعناها النفً(ٗ)علٌه فُرفِع المبتدأ ونُِصَب المبنً علٌه(

, وٌرى الدكتور (7))نفً مضمون الجملة فً الحال(الزمخشري أنّها لـ, وٌرى (ٙ))لٌس(

ه )ٌستعمل فً العربٌة لنفً الحال عند االطالق وإذا لٌّد فبحسب ذلن فاضل السامرابً أنّ 

داً ), كموله )علٌه السالم( : (8)المٌد( َ بَعََث ُمَحمه ٌَْس أََحٌد  إِنه َّللاه )صلى هللا علٌه وآله ( َو لَ

ةً ِمَن الْ  ً َو اَل ٌَدهِعً نُبُوه , , فـ )لٌس( فعل ماٍض نالص, واسمها )أحد((9)(عََرِب ٌَْمَرأُ ِكتَابا

هم , فحال العرب حٌن بعث هللا نبٌه كان هكذا وهو )أنّ ها الجملة الفعلٌة )ٌمرأ كتاباً(وخبر

 لٌس أحد منهم ٌمرأ كتاباً( فمد نفت )لٌس( الحال .  

, كموله ها جملة فعلٌة فعلها مضارع الزم(ها لفظ كل + خبرالنمط التاسع : )لٌس + اسم

ٌَْس ُكلُّ َعْوَرٍة تَْظَهُر َو اَل ُكلُّ فُْرَصٍة ):  (علٌه السالم) َو ُربهَما أَْخَطؤَ اْلبَِصٌُر لَْصَدهُ  تَُصابُ لَ

وخبرها , , فـ)لٌس( فعل ماٍض نالص, و )كل عورة( اسمها(ٓٔ)(َو أََصاَب اأْلَْعَمى ُرْشَدهُ 

, فالزمن المنفً م ٌشمل الماضً والحال واالستمبال, هذا كالم عاعلٌة )تظهر(الجملة الف

 )لٌس( هو زمن عام . بـ
                                                           

  .  ٕٗٙ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٖٗٔ/ 88( بحار االنوار , (ٕ
  .  7ٖٙ( نهج البالؼة , (ٖ
الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي أعماله ومنهجه , مهدي المخزومً , مطبعة الزهراء , بؽداد ـ العراق , د . ط ,  ((ٗ

ٔ9ٙٓ  ,ٕٖٓ  . 
  .  ٖٖٕ/ ٗ( ٌنظر : الكتاب , (٘
  .  ٕٖٙـ  ٖٔٙ/ ٔ( ٌنظر : همع الهوامع , (ٙ
  .  8ٕٙ( المفصل فً علم العربٌة , (7
  . ٕٔ٘/ ٔ( معانً النحو , (8
  .  9٘( نهج البالؼة , (9

  .  8ٖ٘, المصدر نفسه( (ٓٔ
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فعل مضارع  النمط العاشر : )لٌس + اسمها ضمٌر ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها

ْنٌَا ٌُْصبُِحوَن َو أَ َو لَْستُْم تََرْوَن أَهْ ):  (علٌه السالم), كموله متعّدٍ + المفعول به( َل الدُّ

ملة الفعلٌة, , وخبرها الج, فاسم )لٌس( الضمٌر المتصل(ٔ)(ٌُْمُسوَن َعلَى أَْحَواٍل َشتهى

الم( المخاطبٌن على سبٌل التمرٌر, عن مام )علٌه الس, ٌستفهم اإل)ترون أهل الدنٌا(

هم, وعلٌه م بها علٌمان تكون حاضرة لكً ٌحتج اإل, والرإٌة ال بد أرإٌتهم ألهل الدنٌا

, فٌما أفادت األفعال ( فً هذا النص هو الماضً المستمر)لٌسفالزمن المنفً بـ

 المضارعة )ترون وٌصبحون وٌمسون( التجدد والحدوث . 

النمط الحادي عشر : )لٌس + اسمها ضمٌر ظاهر + خبرها فعل مضارع الزم( كموله 

ٌِْن اْلفََشُل َو لَْسنَا نُْرِعُد َحتهى َو لَْد أَْرَعُدوا َو ):  (علٌه السالم) ٌِْن اأْلَْمَر أَْبَرلُوا َو َمَع َهَذ

, وخبرها الجملة الفعلٌة , فاسم )لٌس( الضمٌر المتصل(ٕ)(نُولَِع َو اَل نُِسٌُل َحتهى نُْمِطرَ 

 )نرعد( .

ها جملة فعلٌة فعلها مضارع النمط الثانً عشر : )لٌس + اسمها ضمٌر مستتر + خبر

ِمْن تِْلَن اْلُحمُوِق َحكُّ اْلَواِلً  ُسْبَحانَهُ َو أَْعَظُم َما اْفتََرَض ):  (علٌه السالم), كموله زم(ال

ِعٌهِة َو َحكُّ  ِعٌهةِ َعلَى الره ُ ُسْبَحانَهُ ِلُكّلٍ  الره ُكّلٍ فََجعَلََها  َعَلىَعلَى اْلَواِلً فَِرٌَضةٌ فََرَضَها َّللاه

ً أِلُْلفَتِِهمْ  ٌَْستْ َو ِعّزاً ِلِدٌِنِهْم  نَِظاما  إِاله بَِصاَلحِ اْلُواَلةِ  فَلَ
ِعٌهةُ , فـ)لٌس( فعل (ٖ)(تَْصلُُح الره

لح( والعة فً , والجملة الفعلٌة )تصماٍض نالص, واسمه ضمٌر مستتر تمدٌره )هً(

, فصالح الرعٌة متولؾ على صالح الوالة فً كل زمان سواء موضع نصب خبر )لٌس(

ً أم حاالً أم استمباالً لزمان مأكان هذا ا , لال ابن السراج : )وإذا للت لٌس زٌٌد لابماً اضٌا

, وٌبدو أن مراده من )المعنى الذي فً (ٗ)اآلن أو ؼداً أدت ذلن المعنى الذي فً ٌكون(

, ولد ٌشمل نفٌها ـ فً لول اإلمام ـ الزمن الداللة على الحال أو االستمبال ٌكون( هو

 .   الماضً

ها جملة فعلٌة فعلها مضارع الثالث عشر : )لم تزل + اسمها اسم ظاهر + خبرالنمط 

, (٘)(لَْوٌم لَْم تََزِل اْلَكَراَمةُ تَتََماَدى بِِهْم َحتهى َحلُّوا َداَر اْلمََرارِ ):  (علٌه السالم), كموله الزم(

نً فً معنى شمو, جاء فً شرح األلة الفعلٌة )تتمادى(فالكرامة اسم )لم تزل( وخبره الجم

, ومعنى األربعة ( و )فتا وانفن(تها : )وزال : ماضً ٌزال, و )برحال وأخواما ز

ً  الحال , نحو : ما زال زٌدٌ مالزمة الخبر للمخبر عنه على ما ٌمتضً  , وما برح ضاحكا

, ولال الصبان : )أي : مالزمة جارٌة على ما ٌمتضٌه الحال من (ٙ)العٌنٌن( و أزرقَ عمرٌ 

العٌنٌن  أزرقَ  ازال زٌدٌ , نحو : ملمخبر عنه للخبر سواء دام بدوامهة لبول االمالزمة مد

                                                           
  .  9ٓٔ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٗٙ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٗٗٗ, المصدر نفسه( (ٖ
  . 87/ ٗ, وٌنظر : الممتضب ,  8ٖ/ٔ( االصول فً النحو , (ٗ
  .  8ٖٔ( نهج البالؼة , (٘
  .  77ٕ/ ٔ( حاشٌة الصبان , (ٙ
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ولال الدكتور فاضل السامرابً فً تعلٌمه على  ,(ٔ)ضاحكاً( , نحو : ما زال زٌدٌ ... أو ال

)أي : ٌبمون فً مرٌة ال ٌنفكون عنها  َوال ٌَزاُل الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ()لوله تعالى : 

وهو , ال تفٌد دوام اتصاؾ اسمها بخبرهاهذه األفع , ٌظهر مّما تمدم أنّ (ٕ)وال ٌتركونها(

, فالكرامة مالزمة لهإالء الموم فً الحال وستستمر ما ٌظهر من نصوص نهج البالؼة

 إلى المستمبل .

ع مضار هافعلجملة فعلٌة خبرها النمط الرابع عشر : )ما زال + اسمها ضمٌر ظاهر + 

)  َما ِزْلُت أَْنتَِظُر بُِكْم َعَوالَِب اْلؽَْدِر َو أَتََوسهُمُكْم بِِحْلٌَةِ ):  (علٌه السالم), كموله متعّدٍ

ٌنِ  ٌَن َحتهى َستََرنًِ َعْنُكْم ِجْلبَاُب الّدِ ( ة الفعلٌة )أنتظر بكم عوالب الؽدر, فالجمل(ٖ)(اْلُمْؽتَّرِ

, و )لوله ما زلت انتظر مٌر المتصل )التاء(موضع خبر )ما زلت( واسمها الضوالعة فً 

ٌه السالم( كان ٌعلم عالبة , إشارة إلى أنه )علالؽدر وأتوسمكم بحلٌة المؽتربٌن بكم عوالب

, أو هم بعد بٌعتهم له ٌؽدرون بهلى أنّ طالع الرسول )صلى هللا علٌه وآله( ع, إّما باأمرهم

علم , فاإلمام على (ٗ)من حركاتهم وأحوالهم بحسب فراسته الصاببة بهم( ه كان ٌلوح لهألنّ 

, ولد أفاد التركٌب )ما الؽدر سٌمع من المخاطبٌن, وهو على حال االنتظار لؽدرهم بؤنّ 

 ( الداللة على استمرار انتظاره لهذا الؽدر . أنتظر زلت

لة فعلٌة فعلها النمط الخامس عشر : )ال تزال + اسمها ضمٌر مستتر + خبرها جم

ًْ  أَْبعَدُ فَِإنه َهِذِه النهْفَس ):  (علٌه السالم)مضارع الزم( , كموله  ٍء َمْنِزعاً َو إِنهَها اَل تََزاُل  َش

نصب خبر  , فالجملة الفعلٌة )تنزع( والعة فً موضع(٘)(َهًوى فًِتَْنِزُع إِلَى َمْعِصٌٍَة 

 , فمد أفاد التركٌب )ال تزالللفعل النالص )ال تزال(, واسمه ضمٌر مستتر تمدٌره )هً(

 ( نزوع النفس إلى المعصٌة فً الحال المتصل بالمستمبل . تنزع

النمط السادس عشر : )ما زال + اسمها ضمٌر مستتر + خبرها جملة فعلٌة فعلها 

َ فًِ ِجٌَرانُِكْم فَِإنهُهْم َوِصٌهةُ  وَ ):  (علٌه السالم)مضارع الزم( , كموله  َ َّللاه َما َزاَل  نَبٌُِِّكمْ َّللاه

ثُُهمْ  ع نصب , فالجملة الفعلٌة )ٌوصً( والعة فً موض(ٙ)(ٌُوِصً بِِهْم َحتهى َظنَنها أَنههُ َسٌَُوّرِ

 , فمد استمر النبً )صلىخبر للفعل النالص )ما زال(, واسمه ضمٌر مستتر تمدٌره )هو(

حتى ظّن المخاطبون ـ بسبب , بالجٌران فترة متطاولة من الزمن هللا علٌه وآله( ٌوصً

مام ٌخبر بما ولع الحدث ماٍض, فاإل على أنّ  والسٌاق ٌدلّ ه سٌورثهم, طول تلن الفترة ـ أنّ 

  . من الرسول )صلى هللا علٌه وآله(

 خبراً ألحد أفعال المماربة :  ـ الجملة الوالعة

 نماط اآلتٌة : ملة فً )سبعة( مواضع وعلى وفك األوردت هذه الج    

                                                           
  .  77ٕ/ ٔ, المصدر نفسه( (ٔ

  .  ٕٕٗ/ ٔ( معانً النحو ,  (ٕ
  .  ٔٙ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٙٙٔ/ ٔ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٗ
  . ٖٖٖ( نهج البالؼة , (٘
  .  ٓٙ٘( نهج البالؼة , (ٙ
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, و ها جملة فعلٌة فعلها مضارع الزم(ول : )ٌكاد + اسمها اسم ظاهر + خبرالنمط األ

, لال ابن منظور : )كاد ِوضعت لمماربة الشًء على المماربة فعال التً تدلّ أل)كاد( من ا

  , فمنهم من ٌرى أنّ مذاهب النحوٌٌن فً معانً )كاد( ت, ولد تعدد(ٔ)فعل أم لم ٌفعل ... (

ثبات للمماربة ونفٌها نفً إثباتها إ , ومنهم من ٌرى أنّ (ٕ)ثباتها نفً ونفٌها اثباتإ

ثبات إاّل , نفٌها نفً وإثباتها إها كسابر األفعال)التحمٌك أنّ  أنّ  , وٌرى السٌوطً(ٖ)للمماربة

فعل . وٌلزم منه نفً الفعل فنفٌها نفً لمماربة ال ,معناها : المماربة ال ولوع الفعل أنّ 

, وال ٌلزم ثبات لمماربة الفعل. وإثباتها إ , إّن من لم ٌمارب الفعل لم ٌمع منه الفعلضرورة

 . (ٗ)من مماربة الفعل ولوعه(

, ورد خبره فً )ستة( منها فً )سبعة( مواضع فً نهج البالؼة ولد ورد هذا الفعل    

فً موضع واحد فعل مضارع , وورد خبره مضارع ؼٌر ممترن بـ)أن( فعلٌة فعلها جملة

 كثر فً خبرها أن ٌكون جملةاأل , وهذا ٌتوافك مع ما ذكره النحاة من أنّ ممترن بـ)أن(

, وإنّما ؼلب على خبر )كاد( أاّل ٌمترن (٘)فعلها مضارع مجرد من )أن( المصدرٌة فعلٌة

, كموله )علٌه (ٙ)ٌراد بالفعل لرب ولوعه فً الحال ستمبال فٌما)أن( على االبـ )أن( لداللة 

ًْ )السالم( :  ٌَْس ِمْن َش ٍء إاِله َو ٌََكاُد َصاِحبُهُ ٌَْشبَُع ِمْنهُ َو ٌََملُّهُ إِاله اْلَحٌَاةَ  َو اْعلَُموا أَنههُ لَ

, )صاحبه( اسمه, فـ)ٌكاد( فعل مضارع نالص, و (7)(فَِإنههُ اَل ٌَِجُد فًِ اْلَمْوِت َراَحةً 

ستثناء الحٌاة ـ شًء ـ با , فكلّ شبع( والعة فً موضع نصب خبراً لهوالجملة الفعلٌة )ٌ

على مماربة الفعل دون التلبس  لٌدلّ  ؛, بل لال ٌكاد ٌملههه, ولم ٌمل ٌملّ ٌكاد صاحبه ٌملّ 

 . به

( النمط الثانً : )ٌكاد + اسمها اسم علٌه ), كموله ظاهر + خبرها فعل مضارع متعّدٍ

ُ  َمْدُخولُونَ َو ُكلُّ نَْفٍس بِما َكَسبَْت َرِهٌنَةٌ َو النهاُس َمْنمُوُصوَن ):  (السالم إِاله َمْن َعَصَم َّللاه

ً ٌَُردُّهُ َعْن فَْضِل َرأٌِِْه  ُمتََكلِّؾٌ َسابِلُُهْم ُمتَعَنٌِّت َو ُمِجٌبُُهْم  َضىٌََكاُد أَْفَضلُُهْم َرأٌْا َو  الّرِ

)ٌرده( , والجلمة الفعلٌة , فـ)ٌكاد( فعل مضارع نالص, و )أفضلهم رأٌاً( اسمه(8)(السُّْخطُ 

 هم النمص إالّ الناس فمال : لد عمّ  (علٌه السالم), )ذكر والعة فً موضع نصب خبر له

, وأفضلهم رأٌاً ٌكاد المعصومٌن, ثم لال سابلهم ٌسؤل تعنتاً, ... ومجٌبهم متكلؾ للجواب

رأٌاً لارب أن ٌرده سخطه , فؤفضلهم (9)ٌرده عن فضل رأٌه(رضاه تارة وسخطه أخرى 

 , ولم ٌتلبس بالفعل .  أو رضاه

                                                           
  . 8ٕٖ/ ٖ, ( لسان العرب (ٔ
  .  ٖٕٕ/ ٗ( ٌنظر : شرح الرضً على الكافٌة , (ٕ
  . ٖٗٔ/ ٔ. و شرح االشمونً  ,  99ٖ/ ٔ( ٌنظر : شرح التسهٌل , (ٖ
  .  ٖٕٗ/ ٔ( همع الهوامع , (ٗ
,  ٕٔٔ/ 7, شرح المفصل ,  ٕٔٓ, والجمل فً النحو  , الزجاجً ,  ٕٔـ  ٔٔ/ ٖ( ٌنظر : الكتاب , (٘

  . ٙٔٙ/ ٔ, النحو الوافً ,  ٖٖٓـ  9ٕٖ/ ٔ, شرح ابن عمٌل ,  ٖٗٔ/ ٔالفٌة ابن مالن , أوضح المسالن إلى 
  .  ٖٗٔ, والمرتجل فً شرح الجمل ,  ٖٓٔ( ٌنظر : أخبار أبً الماسم الزجاجً , (ٙ
  .  ٕ٘٘( نهج البالؼة , (7
  .  99ٙ, المصدر نفسه( (8
  .  7ٕ٘/ 9ٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (9
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فعلها فعل مضارع النمط الثالث : )كاد + اسمها ضمٌر مستتر + خبرها جملة فعلٌة 

ٌِْه ):   (علٌه السالم), كموله الزم( ِه َدوِ  نِْصفَُهافَؤَْلبََل إِلَ تَْلتَؾُّ  ٌّاً فََكاَدتْ َكؤَْعَجِب إِْلبَاٍل َو أََشّدِ

ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( بَِرُسولِ  )كادت( فعل ماٍض نالص, واسمه ضمٌر , فـ(ٔ)(َّللاه

, )هذا تؾ( والعة فً موضع نصب خبر )كاد(, والجملة الفعلٌة )تلمستتر تمدٌره )هً(

 وآله( . , فهذه الشجرة لاربت أن تلتؾ برسول هللا )صلى هللا علٌه (ٕ)حدٌث عن الشجرة(

, ها جملة فعلٌة فعلها مضارع مجرد(النمط الرابع : )طفك + اسمها ضمٌر ظاهر + خبر

ر فٌهما جملة فعلٌة فعلها , وكان الخبلنمط فً )موضعٌن( فً نهج البالؼةورد هذا ا

ً مضارع, ؼٌر ممترن بـ , لال ابن منظور : لما ذُِكَر فً المدونات النحوٌة )أن( موافما

ً لزم  ً : جعل ٌفعل وأخذ وطفك ٌفعل)طفك طفما , ... وهو من أفعال كذا ٌطفك طفما

ً ؼٌر ممترن بـ)أن(صل فً هذا الفعل أن ٌكون  , واأل(ٖ)المماربة( , خبره فعالً مضارعا

على  ما دلّ  نّ الحال و )أن( تدل على االستمبال, إذ )إ على الشروع فً ألن الفعل ٌدلّ 

 )أن( لما بٌنه وبٌن )أن( من المنافاة ألنّ بـلتران خبره فً الفعل ال ٌجوز االشروع 

علٌه ), ومن أمثلة هذا النمط فً نهج البالؼة لوله (ٗ)ستمبال(الممصود به الحال و )أن( لال

ٌَْن أَْن أَُصوَل بٌٍَِد َجذهاَء أَْو أَْصبَِر َعلَى َطْخٌٍَة َعْمٌَاءَ ):  (السالم , (٘)(َو َطِفْمُت أَْرتَبًِ بَ

ة )أرتبً( التً , وخبره الجملة الفعلٌنالص, واسمه الضمٌر المتصل فـ)طفك( فعل ماٍض 

: )جعلت اجٌل الفكر فً تدبٌر أمر  (علٌه السالم), ومعنى كالمه فعلها مضارع مجرد

 ه شرع بالفعل .  , أي : أنّ , فاإلمام أخذ ٌجٌل الفكر(ٙ)الخالفة وأرده بٌن طرفً نمٌض(

ا مضارع مجرد + اسمها اسم لٌة فعلهالنمط الخامس : )طفك + خبرها جملة فع

ٌَْهاَت ):  (علٌه السالم), هو لوله موصول(, ورد هذا النمط فً )موضع( واحد َحنه  لَمَدْ َه

ٌِْه  ٌَْس ِمْنَها َو َطِفَك ٌَْحُكُم فٌَِها َمْن َعلَ , , فـ)طفك( فعل ماٍض نالص(7)(اْلُحْكمُ لِْدٌح لَ

 . فعلها مضارع مجردٌة )ٌحكم( التً وخبرها الجملة الفعل

 ، وإن( :الوالعة خبراً ألحدى االدوات )ما، وال، والتـ الجملة 

هذه الجملة  , ولد جاءت(8)تعمل هذه االدوات عمل )لٌس( فترفع االسم وتنصب الخبر    

 , وجاءت فً )ثالثة( مواضع وعلى وفك النمط اآلتً :  خبراً لألداتٌن: )ما, وال(

(,  )ال العاملة عمل لٌس + اسمها اسم ظاهر + خبرها  جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

ِ الهِذي بََطَن َخِفٌهاِت اأْلَُمُوِر ), كموله )علٌه السالم( : ورد هذا النمط فً موضعٌن اْلَحْمُد ّلِِله

                                                           
  .  ٗٓٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  9٘ٔ/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
  . ٕٕ٘,  ٓٔ( لسان العرب , (ٖ
 .  ٕٔٙ/ ٔ. والنحو الوافً ,  7ٕٔ/ 7وٌنظر : شرح المفصل ,  . 7ٖٖ/ ٔ( شرح ابن عمٌل , (ٗ
  . ٙ٘( نهج البالؼة , (٘
  .  ٙ٘ٔ/ ٔنهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً ,  ( شرح(ٙ
  .  ٖٔ٘( نهج البالؼة , (7
  .  ٖٔٔ/ 8( ٌُنظر : شرح المفصل , (8
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ٌِْن  ٌِْه أَْعاَلُم الظُُّهوِر َو اْمتَنََع َعلَى َع ٌُْن َمْن لَْم ٌََرهُ تُْنِكُرهُ َو اَل َو َدلهْت َعلَ اْلبَِصٌِر فَاَل َع

وضعٌن, وكان اسمها , فمد تكررت )ال( العاملة عمل لٌس فً م(ٔ)(لَْلُب َمْن أَثْبَتَهُ ٌُْبِصُرهُ 

فً الموضع الثانً ول )عٌن من لم ٌره( وع األ, فهو فً الموضفً كل مرة اسم ظاهر

متعّدٍ فً كل مرة, ففً ٌة فعلها مضارع جملة فعل, أّما خبرها فهو )للب من اثبته(

, لال الدكتور فاضل السامرابً : , وفً الموضع الثانً )ٌبصره(ول )تنكره(الموضع األ

, تنفً الجنس برجحان وٌحتمل أن ٌكون التً ٌمال إنّها تعمل عمل )لٌس( )و )ال( هذه

, من جنس الرجال حاضراً ن ٌكون أحد نفٌها للوحدة فإن للت : )ال رجل حاضراً( نفٌت أ

, وال فرق بٌن لولنا : )ال رجل بذلن ال رجل واحد وهو أمر مرجوح وٌجوز أن ٌراد

ولى هذا فً الجملة األ , ؼٌر أنّ كلٌهما لنفً الجنس حاضر( و )ال رجٌل حاضراً( فإن

فً فً لول اإلمام تحتمل ن وبناًء على كالم الدكتور السامرابً فإّن )ال( ,(ٕ)االحتمال ...(

ها لنفً الجنس , والذي ٌبدو ـ بلحاظ السٌاق ـ أنّ الواحد, ونفً الجنس, ونفً الجنس أرجح

  .وال تحتمل نفً الواحد 

 ً  : الظواهر التركٌبٌة فً الجملة الوالعة خبراً ألحد األفعال النالصة :  ثالثا

 ـ الحذؾ :  1

, والحذؾ إّما أن ٌمع فً الجملة االسمٌة ولرٌؾ بهذه الظاهرة فً الفصل األسبك التع    

 أو فً الجملة الفعلٌة . 

 آ ـ الحذؾ فً الجملة االسمٌة : 

 لم ٌرد الحذؾ فً الجملة االسمٌة الوالعة فً موضع الخبر لألفعال النالصة .    

 ب ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة :

 وهذه الجملة إّما أن ٌكون فعلها مضارعاً أو ماضٌاً :     

 : الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض :  والً أ

موضع )كان( وفً الوردت هذه الجملة فً ثالثة مواضع, وكانت فً موضعٌن خبراً لـ    

 , وعلى وفك النمطٌن اآلتٌٌن : الثالث ولعت خبراً لـ )لٌس(

اٍض مبنً النمط االول : )كان + اسمها ضمٌر ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها م

 : إِنًِّ ُكْنُت أُلَاُد َكَما ٌُمَادُ  لُْلتَ  وَ ), كموله )علٌه السالم( : للمجهول والفاعل محذوؾ(

ِ لَمَْد أََرْدَت أَْن تَذُمه  أُبَاٌَِع وَ اْلَجَمُل اْلَمْخُشوُش َحتهى  َو أَْن تَْفَضَح  فََمَدْحتَ لَعَْمُر َّللاه

سمه الضمٌر المستتر , والجملة الفعلٌة , وافـ)كان( فعل ماٍض نالص, (ٖ)(فَاْفتََضْحتَ 

  د( والعة فً موضع نصب خبر )كان(, ولد حذؾ الفاعل للتركٌز على الحدث.)أُلا

                                                           
  .  9ٓٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  9ٕ٘/ ٔ( معانً النحو , (ٕ
  .  ٙٔ٘ـ ٘ٔ٘( نهج البالؼة  , (ٖ
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اٍض مبنً النمط الثانً : )لٌس + اسمها ضمٌر مستتر + خبرها جملة فعلٌة فعلها م

ْنٌَاَو لَْسنَا ):  (علٌه السالم), كموله للمجهول والفاعل محذوؾ( ْمنَا َو اَل بِالسهْعًِ ُخلِ  ِللدُّ

الضمٌر  , واسمه, فـ)لٌس( فعل ماٍض نالص(ٔ)(ِلنُْبتَلًَ بَِها فٌَِهافٌَِها أُِمْرنَا َو إِنهَما ُوِضْعنَا 

 , والجملة الفعلٌة )خلمنا( والعة فً موضع نصب خبراً لها . المتصل

 ً  : الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع : ثانٌا

 )كان( أو إحدى أخواتها : خبراً لــ الوالعة 

 نماط اآلتٌة : فً )ستة عشر( موضعاً وعلى وفك األورد الحذؾ فً هذه الجملة     

مضارع مبنً ول : )كان + اسمها اسم ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها النمط األ

ةَ اأْلَْرِض َو لَمَْد َكانَْت أِلَنههُ َكاَن ٌَؤُْكُل بَْملَ ) : (علٌه السالم), كموله للمجهول فاعله محذوؾ(

)كان( فعل ماٍض نالص, و )خضرة , فـ(ٕ)(ُخْضَرةُ اْلبَْمِل تَُرى ِمْن َشِفٌِؾ ِصفَاِق بَْطنِهِ 

, الكالم عن موسى رى( والعة فً موضع نصب خبراً له, والجملة الفعلٌة )تُ البمل( اسمه

من شدة ضعفه  )علٌه السالم( )وكان الناظر إلٌه ٌرى خضرة النبات فً جوفه

التً كان علٌها ا كانت ؼاٌة المتكلم )االمام علٌه السالم( بٌان الحال , ولمّ (ٖ)وهزاله(

ؼرض بذكره , إذ ال ٌتعلك ٌر آخذ بنظر االعتبار هذا الرابً, ؼموسى )علٌه السالم(

 حذفه . 

ارع مبنً النمط الثانً : )كان + اسمها ضمٌر ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها مض

َو لَِدُموا ِمَن اْْلِخَرِة َعلَى َما َكانُوا ):  (علٌه السالم), كموله مجهول والفاعل محذوؾ(لل

ٌُْر َمْوُصوٍؾ َما نََزَل بِِهمْ  , فـ )كان( فعل ماٍض نالص, واسمه الضمٌر (ٗ)(ٌُوَعُدوَن فَؽَ

 , والجملة الفعلٌة )ٌوعدون( والعة فً موضع نصب خبر )كان( . المتصل

ث : )كان + خبرها جملة فعلٌة فعلها مضارع مبنً للمجهول + جار ومجرور النمط الثال

َو نََخْلُت لَُكْم َمْخُزوَن ):  (علٌه السالم), كموله بالخبر + نابب الفاعل اسم ظاهر( متعلمان

اع( , والجملة الفعلٌة )ٌطفعل ماٍض نالص)كان( , فـ (٘)(َرأًٌِْ لَْو َكاَن ٌَُطاُع ِلمَِصٌٍر أَْمرٌ 

طاع( و )أمر( والمجرور متعلمان بالفعل )ٌُ  , والجارّ والعة فً موضع نصب خبر )كان(

 نابب الفاعل  . 

ارع مبنً النمط الرابع : )صار+ اسمها ضمٌر ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها مض

ْهِر إِْذ ِصْرُت ٌُْمرَ ):  (علٌه السالم), كموله للمجهول والفاعل محذوؾ( ً ِللده ُن بًِ فٌََا َعَجبا

, فـ)صار( فعل ماٍض نالص, واسمه (ٙ)(َو لَْم تَُكْن لَهُ َكَسابِمَتًِ بِمََدِمًَمْن لَْم ٌَْسَع 

, )لمد بلػ رن( والعة فً موضع نصب خبر )صار(, والجملة الفعلٌة )ٌمالضمٌر المتصل
                                                           

  . 9٘٘, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٖٓٓ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٖٗ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٕٕٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  98. المصدر نفسه( (٘
  .  88ٗ, المصدر نفسه( (ٙ
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إذ  , ولال ابن أبً الحدٌد : )لوله :(ٔ)مال علً ومعاوٌة(ٌام وعجاببها أن ٌُ من فعل األ

, وإلى من تمدم علٌه من صرت ٌمرن بً من لم ٌسع بمدمً, إشارة إلى معاوٌة فً الظاهر

, )ومن لم ٌسع بمدمه : كناٌة عّمن لم ٌماثله فً الجهاد والسعً فً (ٕ)الخلفاء فً الباطن(

ة ه حذؾ الفاعل إلفاد, وٌبدو أنّ رن به, فلم ٌصرح االمام بذلن الذي ٌم(ٖ)إلامة الدٌن(

لد ٌكون الكالم , ومن تمدم علٌه من الخلفاء وأمام معاوٌة, مصود اإلممد ٌكون , فالعموم

 .   عام ٌشمل سابر من ال ٌماثله فً الجهاد والسعً 

ا مضارع ُحِذَؾ : )كان اسمها ضمٌر مستتر + خبرها جملة فعلٌة فعله النمط الخامس

صلى هللا علٌه وآله ( ٌَؤُْكُل َعلَى َو لَمَْد َكاَن ) ), كموله )علٌه السالم( : منها المفعول به(

)كان( فعل ماٍض نالص, واسمه , فـ(ٗ)(اأْلَْرِض َو ٌَْجِلُس ِجْلَسةَ اْلعَْبِد َو ٌَْخِصُؾ بٌَِِدِه نَْعلَهُ 

عتراضٌة ال محل لها من االعراب , والجملة )صلى هللا علٌه وأله( اضمٌر مستتر

مام من هذا الكالم , وؼاٌة اإلبر )كان(كل( والعة فً موضع نصب خوالجملة الفعلٌة )ٌؤ,

, ومن مظاهر (٘)هً بٌان ما كان علٌه الرسول )صلى هللا علٌه وآله( من حال التواضع

, فاإلمام )علٌه السالم( بصدد ه كان ٌؤكل على االرضٌه وآله( أنّ تواضعه )صلى هللا عل

 لذا حذؾ المفعول به .  ؛بٌان حال التواضع التً كان علٌها الرسول ال ذكر نوع المؤكول

 ـ الوالعة خبراً ألحد أفعال المماربة : 

 وردت هذه الجملة على وفك النمط اآلتً :    

, ارع مبنً للمجهول والفاعل محذوؾ(+ اسمها ضمٌر مستتر + خبرها فعل مض تكاد)

ٌْبَتَِها اَل تََكاُد تُنَاُل َو لَطَ  ُجثهتَِهاِصَؽِر  اْنُظُروا إِلَى النهْملَِة فًِ):  (علٌه السالم)كموله  افَِة َه

, فـ)تكاد( فعل مضارع نالص, واسمه ضمٌر مستتر (ٙ)(بُِمْستَْدَرِن اْلِفَكرِ  الَ بِلَْحِظ اْلَبَصِر َو 

ام هنا بصدد , فاإلمال( والعة فً موضع نصب خبر )كاد(, والجملة الفعلٌة )تنتمدٌره هً

نال بلحظ ٌجعلها ال تكاد تُ  صؽر الحجم ماها بلؽت من , حتى أنّ بٌان صؽر حجم النملة

 لذا حذفه من الكالم .  ؛, أّما الفاعل فإنه ؼٌر مراد وال ٌتعلك ؼرض بذكرهالبصر

 ، وإن( : ـ الوالعة خبراً لألدوات )ما، وال، والت

 وردت الحذؾ فً هذه الجملة فً )أربعة( مواضع وعلى وفك االنماط االتٌة :     

ارع مبنً للمجهول اسمها اسم ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها مضالنمط االول : )ال + 

ٍ أَِمٌِر اْلُمْإِمنٌَِن إِلَى اْلمَْوِم  َعْبدِ  ِمنْ ):  (علٌه السالم), كموله والفاعل محذوؾ( ًّ ِ َعِل َّللاه

ِ ِحٌنَ  َؼِضبُواالهِذٌَن  ًَ  ّلِِله ُسَراِدَلهُ َعلَى اْلبَّرِ َو  اْلَجْورُ فًِ أَْرِضِه َو ذُِهَب بَِحمِِّه فََضَرَب  ُعِص

                                                           
  .  ٔٓٗ/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٓ٘/ ٗٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٕ
  .  789/ ٗ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
  .   ٖٔٓ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٓٗ٘/ ٖ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (٘
  .  9ٖ٘( نهج البالؼة , (ٙ
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ٌِْه َو اَل ُمْنَكٌر ٌُتَنَاَهى فَالَ اْلفَاِجِر َو اْلُمِمٌِم َو الظهاِعِن  , فمد (ٔ)(َعْنهُ  َمْعُروٌؾ ٌُْستََراُح إِلَ

ول , وكان اسمها فً الموضع األة العاملة عمل لٌس فً النص مرتٌنتكررت )ال( النافٌ

, وفً الموضع الثانً العة فً موضع نصب خبرها)ٌستراح( و)معروؾ( والجملة الفعلٌة 

, ولد حذؾ هى( والعة فً موضع نصب خبراً لهااسمها )منكر( والجملة الفعلٌة )ٌتنا

 الفاعل فً الموضعٌن للتركٌز على الحدث . 

النمط الثانً )ما الحجازٌة + اسمها اسم ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها مضارع مبنً 

, ٌرفع ة اهل الحجاز حرؾ نفً بمنزلة لٌسوما هذه فً لهج, ذوؾ(لفاعل محللمجهول وا

 –فً لهجتهم  –, أما بنو تمٌم فٌهملون عملها هذا وٌجرونها (ٕ)االسم وٌنصب الخبر

, لذا كان المٌاس أاّل ودخولها على الجملة الفعلٌة كذلن, مجرى )هل(, لعدم اختصاصها

مة, لال دَّ ابن هشام لؽة الحجازٌٌن هً اللؽة الموٌ, َوعَ (ٖ)تعمل فً ركنً الجملة االسمٌة

, لال تعالى : (ٗ), وبها جاء التنزٌل(ابن هشام : )وإعمالها عمل لٌس, وهً اللؽة الموٌمة

واشترط النحاة إلعمال )ما( عمل  (ٙ)(ما ُهؼَّ ُأمَّهاِتِهػ  , ولال تعالى : )(٘))ما هذا بشراً(

  . (7))لٌس( مجموعة شروط

, فـ)ما( حجازٌة عاملة عمل لٌس, واسمها (8)(َما ُكلُّ َمْفتُوٍن ٌُعَاتَبُ )كموله )علٌه السالم( : 

 , والجملة الفعلٌة )ٌعاتب( والعة فً موضع نصب خبراً لها . )كل مفتون(

+ اسمها اسم ظاهر + خبرها جملة فعلٌة فعلها مضارع متعدًّ الحجازٌة النمط الثالث : )ال 

َجَها  بِلًىَو َعاَث فًِ ُكّلِ َجاِرَحٍة ِمْنُهْم َجِدٌُد ), كموله )علٌه السالم( : ذوؾ(مفعوله مح َسمه

ٌَْها ُمْستَْسِلَماٍت فَاَل  َل ُطُرَق اْْلفَِة إِلَ ٌْدٍ َو َسهه , فـ)ال( نافٌة عاملة عمل لٌس, و (9)(تَْدفَعُ  أَ

 خبراً لها .  , والجملة الفعلٌة )تدفع( والعة فً موضع نصب)أٌٍد( اسمها

 :  ـ ممٌدات الجملة الوالعة خبراً لألفعال النالصة 2

 ؼٌر نافٌة :  ة أونافٌ وهذه الممٌدات إّما أن تكون أدوات    

 

 

                                                           
  .  ٘ٗ٘, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٕ٘. واعراب ثالثٌن سورة من المران الكرٌم , ابن خالوٌه ,  7٘/ ٔ( ٌنظر : الكتاب , (ٕ
 – ٕٕٙ. ولهجة تمٌم واثرها فً العربٌة الموحدة ,  8ٓٔ/ 8لمفصل , . وشرح ا 7٘/ ٔ( ٌنظر : الكتاب , (ٖ

  . ٖٕٗو  7ٕٕ
  . ٖٗٔ( شرح لطر الندى وبل الصدى , ابن هشام االنصاري , (ٗ
  . ٖٔ( ٌوسؾ / (٘
  . ٕ( المجادلة /(ٙ
, مصر  ٕط , ط( ٌنظر : الممتضب , أبً العباس دمحم بن ٌزٌد المبرد , تح : دمحم عبد الخالك عضٌمة , د . م(7

  . 9ٖ – 9ٕم . واالصول , ابن السراج , 979ٔ -هـ  99ٖٔالماهرة ,  –
  .  9ٕٙ( نهج البالؼة , (8
  .  ٗ٘ٗ, المصدر نفسه( (9
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  ة :فٌادوات النأوالً : األ

 الجملة االسمٌة : ة معفٌادوات النـ األ 1

 , وفك النمط اآلتً : ملة فً موضع واحد وجاءت خبراً لـ)كان(وردت هذه الج    

,  لال )علٌه السالم( : ال النافٌة للجنس وما دخلت علٌه()كان + اسمها ضمٌر مستتر + 

بُُكمْ فَِإْن َكاَن اَل بُده ِمَن اْلعََصبٌِهِة فَْلٌَُكْن ) )كان( فعل ماٍض , فـ(ٔ)(ِلَمَكاِرِم اْلِخَصالِ  تَعَصُّ

من العصبٌة( والعة فً موضع  )ال بدّ , والجملة االسمٌة نالص, واسمه ضمٌر مستتر

 نصب خبر )كان( .

 الجملة الفعلٌة :  ة معفٌادوات النـ األ 2

عت فً جمٌع هذه وولوكان فعلها مضارعاً, , ستة( مواضعوردت هذه الجملة فً )    

ولم ترد خبراً ألحد أفعال المماربة, أو لألدوات , المواضع خبراً لـ)كان( أو إحدى أخواتها

 على وفك االنماط اآلتٌة : )ما, وال, الت, وإن(, ولد وردت هذه الجملة 

فعلها مضارع مسبوق بال  النمط االول : )كان + اسمها اسم ظاهر + خبرها جملة فعلٌة

ِ اْلُمتََجلًِّ لِ ), كموله )علٌه السالم( : النافٌة( تِِه اْلَحْمُد ّلِِله َخْلِمِه بَِخْلِمِه َو الظهاِهِر ِلمُلُوبِِهْم بُِحجه

َمابِرِ  ِوٌهاُت اَل تَِلٌُك إاِله بَِذِوي الضه ٌِْر َرِوٌهٍة إِْذ َكانَِت الره , فـ)كان( فعل (ٕ)(َخلََك اْلَخْلَك ِمْن َؼ

صب خبراً , والجملة الفعلٌة )ال تلٌك( والعة فً موضع نماٍض نالص, و )الّروٌّات( اسمه

السامرابً )أّن التعبٌر بـ )كان ال ٌفعل( ٌفٌد الدأب والعادة وذلن  , وٌرى الدكتور فاضلله

نحو ما جاء فً االثر عن النبً)صلى هللا علٌه وآله( أنّه )كان ال ٌموم من مصاله حتى 

ها ال تلٌك إاّل بذوي , فعادة الروٌات أنّ (ٖ)تطلع الشمس( أي : كان هذا دأبه وعادته(

 لضمابر .  ا

فعلها مضارع مسبوق  النمط الثانً : )كان + اسمها ضمٌر مستتر + خبرها جملة فعلٌة

ًْ ), كموله )علٌه السالم( : بال النافٌة( َسؤَْلتُهُ َعْنهُ َو  إِاله ٌء  َو َكاَن اَل ٌَُمرُّ بًِ ِمْن َذِلَن َش

( ٌمرّ , والجملة الفعلٌة )ال , فـ)كان( فعل ماٍض نالص, واسمه ضمٌر مستتر(ٗ)(َحِفْظتُهُ 

به  ه ال ٌمرّ ودأبه أنّ )علٌه السالم( , فهذه عادة اإلمام والعة فً موضع نصب خبراً له

 شًٌء إاّل سؤل عنه وحفظه . 

فعلها مضارع مسبوق  النمط الثالث : )صار + اسمها ضمٌر مستتر + خبرها جملة فعلٌة

ٌََزِل اْلَمْوُت ٌُبَاِلُػ فًِ َجَسِدِه َحتهى َخالََط ِلَسانُهُ فَلَْم ), كموله )علٌه السالم( : بال النافٌة(

ٌَْن أَْهِلِه اَل ٌَْنِطُك بِِلَسانِِه َو اَل ٌَْسَمُع بَِسْمِعهِ  , فـ)صار( فعل ماٍض (٘)(َسْمعَهُ فََصاَر بَ

                                                           
  . 9ٖٗ, المصدر نفسه( (ٔ
  . ٕ٘ٓ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٕٕ/ ٔ(معانً النحو , (ٖ
  .  ٖٙٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٖٕٔ, المصدر نفسه( (٘
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نطك( والعة فً موضع نصب خبراً , والجملة الفعلٌة )ال ٌنالص, واسمه ضمٌر مستتر

 .له

, ها فعل مضارع مسبوق بال النافٌة(الرابع : )أصبح + اسمها ضمٌر ظاهر + خبرالنمط 

َمْن َرَمى بُِكْم فَمَْد َرَمى ):  (علٌه السالم)ورد هذا النمط فً )موضع( واحد هو لوله 

ُق لَْولَُكْم َو اَل أَْطَمُع فًِ نَْصِرُكْم َو اَل أُوِعُد اْلعَُدوه  بِؤَْفَوقَ  ِ اَل أَُصّدِ  نَاِصٍل أَْصبَْحُت َو َّللاه

, , فـ)أصبح( فعل ماٍض نالص, واسمها الضمٌر المتصل, و )ال( حرؾ نفً(ٔ)(بُِكمْ 

بة حاصلة فالخٌ , )والمعنى أن من حصلتم فً حربهلجملة الفعلٌة )تلٌك( خبر )أصبح(وا

 بؤمور, ومن لاتل بكم عدوه فال نفع له فٌكم ثم أردفه باإلخبار عن نفسه له فٌما ٌطلب بكم

ه بهم وعدم وثوله بؤلوالهم بكثرة خلفهم مواعٌدهم الباطلة بالنهوض نشؤت عن إساءة ظنّ 

ال ٌصدق  ؛ صارمامفبسبب أوصافهم التً ذكرها اإل, (ٕ)ه ال ٌصدلهم ...(معه وهً أنّ 

فـ)أصبح( فً النص بمعنى , عداء بهموال ٌطمع فً نصرهم, وال ٌوعد األ ,لولهم

لفعلٌة التً تفٌد الحدوث أخبر بالجملة اولد أّكد مولفه هذا منهم بالمسم, و)صار(, 

 , وجاء بها منفٌةً بؤداة النفً )ال( .   والتجدد

, والم ظاهر + الم الجحود + فعل مضارع( النمط الخامس : )ما + كان + اسمها اسم

 (ٖ)الجحود )هً الالم الوالعة بعد كان المنفٌة ... وسمٌت الم الجحود الختصاصها بالنفً(

الم الجحود تتعلك  و )مذهب البصرٌٌن أنّ  (ٗ)(ما كاَن هللاُ ِلٌَذََر اْلُمْإِمنٌِنَ )لى : لال تعا

ان زٌد لٌفعل( ما كان زٌٌد مرٌداً للفعل بمحذوؾ هو خبر )كان( والتمدٌر فً لولن )ما ك

, وذكر ابن هشام ـ (٘)... ومذهب الكوفٌٌن أن الفعل الذي دخلت علٌه الالم هو خبر كان(

هذه الالم هً توكٌد النفً, لال ابن هشام :  فً معرض حدٌثه عن معانً الالم ـ أن وظٌفة

)لم ٌكن( ... ما كان( أو بـلة فً اللفظ على الفعل مسبولة بـ), وهً الداخ)توكٌد النفً

دخلت )الالم( , ثم أُ صل )ما كان لٌفعل( )ما كان ٌفعل(أ ووجه التوكٌد عند الكوفٌٌن أنّ 

د ها حرؾ زابد مإكّ , فعندهم أنّ ٌد بمابم( لذلن, كما أُدخلت الباء فً )ما زٌزٌادة لتموٌة النفً

, للفعل( ونفً المصد أبلػ من نفٌه األصل )ما كان لاصداً  ... ووجهه عند البصرٌٌن أنّ 

 ولذا كان لوله : 

 لً بؤمٌر  تً      إّن العواذَل لسنَ َن مالمَ ٌا عاذالتً ال تُردّ 

هم حرؾ جّر معّد, متعلك , وعلى هذا فهً عنده نهً عن السببن )ال تلمننً( ألنّ أبلػ م

)ستة( فً  التركٌب, ورد هذا (ٙ))أن( مضمرة وجوباً(, والنصب بـبخبر كان المحذوؾ

ً فَِإْن  أَْنِممُ َو َما ُكْنُت أِلَْعتَِذَر ِمْن أَنًِّ ُكْنُت ):  (علٌه السالم)موله , كاضعمو ٌِْه أَْحَداثا َعلَ

                                                           
  . 9ٓ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  7ٕٕ/ ٕ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٕ
  . ٙٔٔ( الجنى الدانً , (ٖ
  . 79ٔ( آل عمران / (ٗ
  .  8ٔٔ( الجنى الدانً , (٘
  .  ٕٖٕ/ ٔ( مؽنً اللبٌب , (ٙ
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ٌِْه إِْرَشاِدي َو  , و )كنت( )ما( نافٌة, فـ(ٔ)(لَهُ فَُربه َملُوٍم اَل َذْنَب لَهُ  ِهَداٌَتًَِكاَن الذهْنُب إِلَ

, وأعتذر : فعل واسمها الضمٌر المتصل, و )ألعتذر( الالم : الم الجحودان النالصة ك

المإول والع فً محل جر , والمصدر نصوب بـ )أن( مضمرة وفاعله مستترمضارع م

ولد أُدخلت )الالم( , (ٕ), والجار والمجرور متعلمان بخبر )كان( محذوؾبحرؾ الجر

ثم  مدٌر الكوفٌٌن ـ )ما كنت أعتذر(, وتوكٌده , ومعنى الكالم ـ بحسب تلتموٌة النفً

, فٌكون النفً البصرٌٌن )ما كنت لاصداً ألعتذر(, وعند أُدخلت )الالم( لتوكٌد النفً

 . ٌرون ـ أبلػ للمصد , وهو ـ كما

الجملة المنفٌة التً فعلها مضارع, الوالعة خبراً ألفعال المماربة, أو األدوات )ما, أّما     

, وكذلن الجملة الفعلٌة المنفٌة التً فعلها ماٍض فً نهج البالؼةوال, الت, وإن( لم ترد 

 لم ترد . لألفعال النالصة الوالعة خبراً 

 :  لنافٌة ؼٌر اثانٌاً : األدوات 

 الجملة االسمٌة  :    ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع 1

, أم لم ترد هذه الجملة سواء لـ)كان( أو إحدى أخواتها, أم ألحد أفعال المماربة       

, وعلى وفك النمط اآلتً : )كان + , وإن( إاّل فً موضع واحد)ما, وال, التلألدوات 

 وَ ), وذلن لوله )علٌه السالم( : + خبرها جملة اسمٌة مصدرة بؤّن( اسمها ضمٌر ظاهر

ٌْنَا َو اْلمَْوُم ِمْن أَْهِل الشهامِ  َكانَ  )كان( فعل ما ٍض نالص, واسمه , فـ(ٖ)(بَْدُء أَْمِرنَا أَنها اْلتَمَ

 لعة فً موضع نصب خبر )كان( . , والجملة االسمٌة )أنا التمٌنا( واالضمٌر المتصل

 الجملة الفعلٌة :مع  األدوات ؼٌر النافٌة -2

 الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض :  ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع آ

, وجاءت هذه ٌاق جملة )كان( وفً )خمسة( مواضعلم ترد هذه الجملة إاّل فً س    

 الجمل وفك النمطٌن اآلتٌٌن : 

مها ضمٌر مستتر + لد + فعل ماٍض(, ورد هذا النمط فً النمط االول : )كان + اس

ِ بِِإْبِلٌَس إِْذ  بَِما ْعتَبُِروافَا), منها لوله )علٌه السالم( : ضعا)أربعة( مو َكاَن ِمْن فِْعِل َّللاه

َ ِستهةَ آاَلِؾ َسنَةٍ  َجْهَدهُ أَْحبََط َعَملَهُ الطهِوٌَل َو  , فـ)كان( فعل (ٗ)(اْلَجِهٌَد َو َكاَن لَْد َعبََد َّللاه

 , والجملة الفعلٌة )عبد( خبر )كان( . نالص, واسمه ضمٌر مستتر, و )لد( حرؾ تحمٌك

النمط الثانً : )كان بصٌؽة المضارع + اسمها اسم ظاهر + إنّما + فعل ماٍض( , ورد 

هذا النمط فً )موضع( واحد , وهو لوله )علٌه السالم( من كالم له كتبه إلى معاوٌة : 

ُ إِنهَما ) ٌَْن ِللنِّْممَ  بَعَثَنًِفَِإنًِّ إِْن أَُزْرَن فََذِلَن َجِدٌٌر أَْن ٌَُكوَن َّللاه )ٌكون( فعل , فـ(٘)(ِة ِمْننَ إِلَ

                                                           
  .  ٙٔ٘( نهج البالؼة , (ٔ
  .  7ٖٖ/ 8( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٕ
  .  98٘( نهج البالؼة , (ٖ
  .  8ٖٖ, المصدر نفسه( (ٗ
  .  7ٓٙ, المصدر نفسه( (٘
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, والجملة الفعلٌة )بعثنً( والعة فً نالص, ولفظ الجاللة )هللا( اسمه, و )إنّما( أداة حصر

 محل نصب خبر للفعل النالص . 

 الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :   : األدوات ؼٌر النافٌة مع ب

 )كان( أو إحدى أخواتها ـ الوالعة خبراً لـ

 :  لجملة على وفك النمطٌن اآلتٌٌنجاءت هذه ا    

: )كان + اسمها ضمٌر ظاهر + الالم الفارلة + فعل مضارع( , ورد هذا النمط االول 

ٌَْس ُكلُّ أَْصَحاِب )النمط فً موضع واحد فً نهج البالؼة , وهو لوله )علٌه السالم(  :  َو لَ

ِ ) صلى هللا علٌه وآله َرُسولِ  إِْن َكانُوا لٌَُِحبُّوَن أَْن  َحتهى( َمْن َكاَن ٌَْسؤَلُهُ َو ٌَْستَْفِهُمهُ  َّللاه

ًُّ َو الطهاِرُئ  ٌَِجً , فـ )كانوا( كان واسمها الضمٌر  (ٔ)() علٌه السالم ( فٌََْسؤَلَهُ َء اأْلَْعَرابِ

ولد موضع نصب خبر كان, والعة فً  , و )لٌحبون( الالم فارلة وجملة )ٌحبون(المتصل

ذكر سٌبوٌه الالم الفارلة فً كتابه ولال : )اعلم أنّهم ٌمولون : إْن زٌٌد لذاهٌب ... وألزمها 

, وعرفها المرادي بموله : (ٕ)الالم لبال تلتبس بـ)إن( التً هً بمنزلة )ما( التً تنفً بها(

و )إن(  (ٖ)المذكورةالمخففة ... فارلة بٌن )إْن( )الالم الفارلة وهً الوالعة بعد )إن( 

لالم بعدها فارلة . هذا مذهب الت : إْن زٌٌد لمابٌم, فـ)إْن( مخففة من الثمٌلة والنافٌة, فإذا ل

ولال ابن هشام فً , (ٗ)لالم بمعنى إاّل(ا)إْن( نافٌة, و البصرٌٌن, وذهب الكوفٌون إلى أنّ 

)َوِإن  كاَنت  َلَكِبيَرة  ) :لوله تعالى 
ٍس َلمَّا َعَلي ها حاِفظ  ِإن  ُكلُّ , ولوله تعالى : )(٘) : )فالالم  (ٙ)(َنف 

وتخلٌص المضارع الم االبتداء أفادت ـ مع افادتها توكٌد النسبة عند سٌبوٌه واالكثرٌن 

 . (7)ال ـ الفرق بٌن المخففة من الثمٌلة والنافٌة(للح

( )إْن( المخففة من الثمٌلة و )إنْ  أّن الالم الفارلة تفٌد الفرق بٌنإلى نخلص مّما تمدم     

النافٌة, هذا فضالً عن إفادتها توكٌد النسبة وتخلٌص المضارع للحال كما نمل ابن هشام, 

فحذفها فً لول اإلمام ٌجعل )إْن( المخففة من الثمٌلة فً لوله : )إْن كانوا لٌحبون( تلتبس 

 . بـ)إْن( النافٌة

نمط , ورد هذا ال+ الالم الفارلة + فعل مضارع( هرالنمط الثانً : )كان + اسمها اسم ظا

ٌَْؾ ):  (علٌه السالم), وهو لوله فً موضع واحد فً نهج البالؼة َما تَْكفُونَنًِ أَْنفَُسُكْم فََك

ٌَْرُكْم إِْن َكانَِت  َعاٌَاتَْكفُونَنًِ َؼ ٌَْؾ ُرَعاتَِها الره , , فـ)الرعاٌا( اسم كان(8)...( لَْبِلً لَتَْشُكو َح

 شكو( والعة فً محل نصب خبر )كان( . , والجملة الفعلٌة )تفارلة)الالم( و 

                                                           
  .  ٖٙٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  9ٖٔ/ ٕ( الكتاب, (ٕ
  .  ( ٌعنً بعد )إن( المخففة, فمد ذكرها لبل هذا الكالم(ٖ
  . ٖٗٔـ  ٖٖٔ( الجنى الدانً, (ٗ
  .  ٖٗٔ( البمرة / (٘
  .  ٗ( الطارق / (ٙ
  .  ٕٙ٘/ ٔ( مؽنً اللبٌب , (7
  . 8ٗٙ( نهج البالؼة , (8
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 :   ة خبراً ألحد أفعال المماربةـ الوالع

 وردت هذه الجملة فً )أحد عشر( موضعاً وعلى وفك األنماط اآلتٌة :     

نمط فً , ورد هذا الها ضمٌر مستتر + أن + فعل مضارع(: )كاد + اسم النمط األول

, وهو لوله )علٌه السالم( فً لصته مع أخٌه عمٌل : واحد فً نهج البالؼةموضع 

ٌُْت لَهُ ) ٌْتَُها ِمْن ِجْسِمِه  فَؤَْحَم بَِها فََضجه َضِجٌَج ِذي َدنٍَؾ ِمْن أَلَِمَها َو  ِلٌَْعتَبِرَ َحِدٌَدةً ثُمه أَْدنَ

نالص, واسمها ضمٌر مستتر, , فـ)كاد( فعل ماٍض (ٔ)(ِمْن ِمٌَسِمَها ٌَْحتَِرقَ َكاَد أَْن 

, ولد نص سٌبوٌه على أنهم ال ٌذكرون مع كاد )أن( وفً هذا ٌمول وخبرها )أن ٌحترق(

, ٌمولون : َكَرَب ن, وكذلن كرب ٌفعل, ومعناهما واحد: )وأّما كاد فإنّهم ال ٌذكرون فٌها أ

د( ممترناً )كامجًء خبر  –فً موضع آخر من الكتاب  –, وَلَصَر (ٕ)ٌفعل , وكاد ٌفعل(

, إاّل أن هذا (ٖ), لال : )وكدت أن أفعل ال ٌجوز إاّل فً الشعر(بـ )أن( على الشعر

د الفتاح : )إّن فً نهج البالؼة, ٌمول الدكتور علً عب -كما رأٌنا  –التركٌب لد ورد 

ً فً مجٌبه كذلن بٌن النص الشعري والنص التران خبرها بـ )أن( ٌجعل األمر مستوٌا

 . (ٗ)النثري(

, ورد هذا النمط فً سمها اسم ظاهر + أن + فعل مضارع(: )عسى + ا النمط الثانً

فَِإنهَما َمثَلُُكْم َو َمثَلَُها َكَسْفٍر ), وهو لوله )علٌه السالم( : بالؼة)موضع( واحد فً نهج ال

ً فََكؤَنهُهْم لَدْ  وا َعلَما بَلَؽُوهُ َو َكْم َعَسى اْلُمْجِري إِلَى  َسلَُكوا َسبٌِاًل فََكؤَنهُهْم لَْد لََطعُوهُ َو أَمُّ

ٌَْها َحتهى ٌَْبلُؽََها , واسمها )المجري( وخبرها , فـ)عسى( فعل نالص(٘)(اْلؽَاٌَِة أَْن ٌَْجِرَي إِلَ

 )أن ٌجري( . 

فً , ورد هذا النمط ها ضمٌر مستتر + أن + فعل مضارع(: )عسى + اسم النمط الثالث

ٌْؤَُسوا ِمْن ُمْدبٍِر فَِإنه )لوله )علٌه السالم( :  البالؼة, منها)ثالثة( مواضع فً نهج  َو اَل تَ

 ً ٌِْه َو تَثْبَُت اأْلُْخَرى فَتَْرِجعَا َحتهى تَثْبُتَا َجِمٌعا , (ٙ)(اْلُمْدبَِر َعَسى أَْن تَِزله بِِه إِْحَدى لَابَِمتَ

  , و )أن ٌكون( خبرها .فـ)عسى( فعل نالص, واسمها ضمٌر مستتر

سمها اسم ظاهر + أن + فعل مضارع(, ورد هذا النمط فً : )ٌوشن + ا النمط الرابع

ٌْداً ), وهو لوله )علٌه السالم( : موضع واحد الظهاَلُم َكؤَْن لَْد َوَرَدِت اأْلَْظعَاُن  ٌُْسِفرُ  ُرَو

الموصول فً السم او, , فـ)ٌوشن( فعل مضارع نالص(7)(ٌَْلَحكَ  أَنْ ٌُوِشُن َمْن أَْسَرَع 

 , وخبره )أن ٌلحك( . محل رفع اسما له

                                                           
  .  ٕٙٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  9٘ٔ/ ٖ( الكتاب , (ٕ
  .  ٖٓٔ, وٌُنظر : أخبار أتً الماسم , ٕٔ/ ٖ( الكتاب , (ٖ
  .  ٕ٘ٓ( الجملة الخبرٌة فً نهج البالؼة , (ٗ
  .  9ٓٔ( نهج البالؼة , (٘
  .  9ٕٔ, المصدر نفسه( (ٙ
  .  ٖٖ٘, المصدر نفسه( (7
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, ورد هذا النمط مه ضمٌر مستتر + أن + فعل مضارع(: )ٌوشن + اس النمط الخامس

أَْن  فٌَُوِشنُ ...  لَذهاتُِكمْ  َهاِدمُ فَِإنه اْلَمْوَت )فً )موضع( واحد وهو لوله )علٌه السام( : 

, وخبره )أن فـ)ٌوشن( فعل نالص, واسمه ضمٌر مستتر, (ٔ)(ُظلَِلهِ  َدَواِجًتَْؽَشاُكْم 

 تؽشاكم( .

 ، وإن( : ـ الوالعة خبراً لألدوات )ما، وال، والت

, وجاءت هذه )لٌس(خبراً لـ)ال( المشبهة بـ لم ترد هذه الجملة فً نهج البالؼة إالّ     

 الجملة وفك النمط اآلتً : 

لنمط فً )موضعٌن( فً نهج ورد هذا ا)ال + اسمها اسم ظاهر + الفاء + فعل مضارع( 

َو اَل َضْرٌع  فٌَُْرَكبَ ُكْن فًِ اْلِفتْنَِة َكاْبِن اللهبُوِن اَل َظْهٌر ):  (علٌه السالم), لال البالؼة

, والجملة الفعلٌة , فـ)ال( نافٌة مشبهة بـ)لٌس(, و )ظهر( اسمها, و )الفاء( سببٌة(ٕ)(فٌَُْحلَبَ 

, فركوبه ـ لو ثبت ـ (ٖ))ال( ومثلها الجملة )ال ضرع فٌحلب()ٌركب( فً محل نصب خبر 

   بسبب كونه ظهراً, ولد نفت )ال( هذه الصفة .

 ثالثاً : التمدٌم والتؤخٌر : 

ورد فً موضع واحد وعلى وفك النمط اآلتً : )لٌس + اسمها ضمٌر ظاهر +     

َو لَْد ):  (علٌه السالم)لال , به على الفعل والفاعل( خبرها جملة فعلٌة تمدم فٌها المفعول

فًِ  اْلمُْرآنَ ِمْن أَْهِلِه َو لَْسنَا إٌِهاَن أََجْبنَا َو لَِكنها أََجْبنَا  لَْستَ َدَعْوتَنَا إِلَى ُحْكِم اْلمُْرآِن َو 

, والجملة الفعلٌة )إٌان , فـ)لٌس( فعل ماٍض نالص, واسمه الضمٌر المتصل(ٗ)(ُحْكِمهِ 

, لال تمدٌم المفعول هنا لؽرض االختصاص, ونصب خبراً له بنا( والعة فً موضعأج

: )وتمدٌم المفعول به  (٘)(إٌَِّاَن نَْعبُُد َوإٌَِّاَن نَْستَِعٌنُ )الزمخشري فً تفسٌر لوله تعالى : 

 .   (ٙ)لمصد االختصاص(

 

 

 

 

 

                                                           
  . 8ٙٗ – 7ٙٗ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  7ٕٙ( نهج البالؼة , (ٕ
  . ٕ٘ٗ/ ٓٔ( ٌُنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٕٙ٘( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٘( الفاتحة / (٘
  . 7ٔٔ/ ٔ( الكشاؾ , (ٙ
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 المبحث الثانً

 الجملة الوالعة مفعوالً به

والعة فً , أو الٌرادفه, ولم تمترن بحرؾ تفسٌر هً الجملة )المحكٌة بالمول, أو بماو    

, أو بفعل من أفعال التحوٌل أو ما ٌموم موضع المنصوب بفعل للبً, أو ما ٌموم ممامه

, ولد (ٕ)ولد وردت الجملة الوالعة مفعوالً به فً مواضع كثٌرة فً نهج البالؼة ,(ٔ)ممامه(

ارة معمولة لفعل المول, وأخرى وردت هذه الجملة بنوعٌها االسمٌة والفعلٌة, وكانت ت

معمولة لما ٌرادؾ المول, وثالثة معمولة لـ)ظّن( أو إحدى أخواتها, وفٌما ٌؤتً تفصٌل 

 ذلن : 

 أوالً : الجملة المحكٌة بالمول : 

ت فً كالم العرب )للت( إنّما ولع ولد أشار سٌبوٌه إلى هذه الجملة بموله : )واعلم أنّ     

, نحو للت : زٌٌد منطلٌك بعد المول ما كان كالماً ال لوالً  وإنّما تحكً, على أن ٌحكى بها

, وال تدخل )للت( . وما لم ٌكن هكذا اسمطت ه ٌحسن أن نمول : زٌٌد منطلكٌ ألنّ 

, ألّن ت : زٌٌد منطلٌك إذا أعملت اآلخر: )وتمول )ظننت( أو لل ولال المبرد ,(ٖ)الحكاٌة(

 . (ٗ)بتداء والخبر وما أشبه ذلن(كانت جملة نحو اال ها الحكاٌة إذاللت إنّما ٌمع بعد

ومبة( موضع فً نهج  أكثر من )أربعٌنولد وردت الجملة المحكٌة بفعل المول فً     

, كما جاءت هذه الجملة صؽرى فً مواضع  , وجاءت بنوعٌها )االسمٌة والفعلٌة(ؼةالبال

 , وعلى النحو اآلتً : مزٌدة بؤداة من االدوات النحوٌة وأ, رىفً مواضع أخكبرى  و

 المول : المحكٌة ب السمٌةملة االجـ  1

 وردت هذه الجملة على وفك األنماط اآلتٌة :     

, كموله )علٌه دأ اسم معرفة + الخبر اسم معرفة(النمط االول : )فعل المول + المبت

ًَ لَْد إِنه اْلمََدَر السهابِ  وَ  أاَلَ )السالم( :  دَ َك لَْد َولََع َو اْلمََضاَء اْلَماِض َو إِنًِّ ُمتََكلٌِّم بِِعَدِة  تََوره

 ُ تِِه لَاَل َّللاه ِ َو ُحجه ُل  تَعَالَىَّللاه ُ ثُمه اْستَماُموا تَتَنَزه ٌِْهمُ إِنه الهِذٌَن لالُوا َربُّنَا َّللاه اْلَمالبَِكةُ أاَله  َعلَ

ُ  بِاْلَجنهةِ وا َو أَْبِشُروا تَخافُوا َو ال تَْحَزنُ   (٘)(فَاْستَِمٌُمواالهِتً ُكْنتُْم تُوَعُدوَن َو لَْد لُْلتُْم َربُّنَا َّللاه

 , والعة فً موضع نصب, فالجملة االسمٌة )ربنا هللا(, التً تكررت مرتٌن فً النص

, وفً الموضع مفعول لفعل المول )لالوا(ول األالموضع , ففً مفعول به ممول المول

 الثانً مفعول لفعل المول )للتم( .  

                                                           
  .  ٘ٙٔ( اعراب الجمل وأشباه الجمل , (ٔ
  ( ثانٌاً . ٕ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٕ
  .  ٕٕٔ/ ٔ( الكتاب , (ٖ
  .  78/ ٗ( الممتضب , (ٗ
  .  ٖٙٔ( نهج البالؼة , (٘
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:  (علٌه السالم), كموله الخبر اسم نكرة(النمط الثانً : )فعل المول + المبتدأ ضمٌر + 

ٌِْه ) َب َعلَى آَدَم أِلَْصِلِه َو َطعََن َعلَ ا إِْبِلٌُس فَتََعصه ِخْلمَتِِه فَمَاَل أََنا نَاِريٌّ َو أَْنَت  فًِأَمه

 ًٌّ  .للفعل )لال( به , فالجملة االسمٌة )أنا ناري( والعة فً موضع نصب مفعول (ٔ)(ِطٌنِ

:  (علٌه السالم)النمط الثالث : )فعل المول + المبتدأ اسم اشارة + الخبر اسم نكرة( كموله 

, والجملة )للت( فعل المول, فـ(ٕ)(َماٌن َو بَاِطنُهُ ُعْدَوانٌ فَمُْلُت لَُكْم َهَذا أَْمٌر َظاِهُرهُ إٌِ)

فعله معاوٌة  , اسم االشارة )هذا( ٌعود إلى ماهذا أمر ظاهره اٌمان( ممول المولاالسمٌة )

, , و )لوله هذا أمر ظاهره إٌمان(ٖ), إذ رفعوا المصاحؾ ٌوم صفٌن حٌلةً وؼٌلةً وأصحابه

فً الدٌن  ظاهره منهم االجتهاد , فإنّ للحكومةفع أولبن للمصاحؾ وطلبهم أي : ر

 (ٗ), وباطنه منهم عدوان ...(بالرجوع إلى كتاب هللا

علٌه ), كموله اسم اشارة + الخبر اسم معرفة(النمط الرابع : )فعل المول + المبتدأ 

ٌَْن َؼداً ٌَمُولُوا َهَذا أَْصُل الْ ):  (السالم , فـ)ٌمولوا( فعل (٘)(عََربِ إِنه اأْلََعاِجَم إِْن ٌَْنُظُروا إِلَ

 .   صل العرب( ممول المولسمٌة )هذا أ, والجملة االالمول

 المول  :المحكٌة ب ملة الفعلٌةـ الج 2

 المحكٌة بالمول التً فعلها ماٍض :  ـ الجملة الفعلٌة

 :  ذه الجملة على وفك النمطٌن اآلتٌٌنوردت ه    

علٌه ), كموله جملة فعلٌة فعلها ماٍض الزم(مول النمط االول : )فعل المول + ممول ال

, (ٙ)ت(فَِإْن أَلُْل ٌَمُولُوا َحَرَص َعلَى اْلُمْلِن َو ِإْن أَْسُكْت ٌَمُولُوا َجِزَع ِمَن اْلَموْ ):  (السالم

علٌة )حرص على الملن( ممول المول, ومثلها )ٌمولوا , والجملة الففـ)ٌمولوا( فعل المول

, ص واالهتمام بؤمر الدنٌاهم مع التكلم كانوا ٌنسبونه إلى الحر, )حٌث إنّ جزع من الموت(

 . (7)ومع السكوت كانوا ٌنسبونه إلى الجزع والعجز والخوؾ من الموت(

ماٍض متعّدٍ إلى مفعول به  النمط الثانً : )فعل المول + ممول المول جملة فعلٌة فعلها

َ فَِعْنَد َذِلَن ):  (علٌه السالم), كموله واحد( مول( فعل المول, تفـ)، (8)(تَمُوُل أَْستَْؽِفُر َّللاه

  والجملة الفعلٌة )استؽفر هللا( ممول المول.
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 المول التً فعلها مضارع : المحكٌة ب علٌةملة الفـ الج

 وردت هذه الجملة على وفك االنماط االتٌة :     

, كموله لول مضارع(جملة فعلٌه فعلها فعل النمط االول : )فعل المول + ممول المول 

ٌَْر فَِإنههُ أَْلٌَُن َعِرٌَكةً فَمُْل لَهُ ٌَمُوُل لََن اْبُن َخاِلنَ ):  (علٌه السالم) بَ , فـ (ٔ)...( َو لَِكِن اْلَك الزُّ

 , والجملة الفعلٌة )ٌمول لن ابن خالن( ممول المول . )لل( فعل المول

, كموله )علٌه ة فعلها مضارع الزم(ول جملة فعلٌالنمط الثانً : )فعل المول + ممول الم

لَْد َحَمَل اْلِكتَاَب َعلَى آَرابِِه َو َعَطَؾ اْلَحكه َعلَى أَْهَوابِِه ٌُْإِمُن النهاَس ِمَن )السالم( : 

ُن َكبٌَِر اْلَجَرابِِم ٌَمُوُل أَلُِؾ ِعْنَد الشُّبَُهاِت َو فٌَِها َولَعَ  عل , فـ)ٌمول( ف(ٕ)(اْلعََظابِِم َو ٌَُهّوِ

, )ٌمول ألؾ عند الشبهات وفٌها ولع, ومعنى الجملة الفعلٌة )ألؾ( ممول المول, والمول

, وفٌها ٌلتبس الحالل بالحرام لحالل البٌّن وبٌن الحرام البٌّنالشبهات منطمة حرام بٌن ا

ل هذا )ٌمول ألؾ( لو, فـ(ٖ)ه إلى موالعة الحرام(ومن الورع أن ٌتجنبها المسلم كٌال تجرّ 

, وواضح من لول ا ولع( لول االمام )علٌه السالم(, و )وفٌهمل الكتاب على آرابهالذي ح

, هات بدلٌل التعبٌر بالفعل الماضًاالمام )وفٌها ولع( أن هذا المابل لد ولع فً الشب

 .   هذا المابل, فإنه سٌمؾ عند الشبهاتوبحسب زعم 

(جملة فعلٌة فعله النمط الثالث : )فعل المول + ممول المول علٌه ), كموله ا مضارع متعّدٍ

ٌْنَ  بِعُُرولَِهالَالُوا تَْدُعو لَنَا َهِذِه الشهَجَرةَ َحتهى تَْنمَِلَع ):  (السالم ٌَْن ٌََد , فـ)لالوا( (ٗ)(َو تَِمَؾ بَ

, فالفعل المضارع )تدعو( تدعو لنا هذه الشجرة( ممول المول, والجملة الفعلٌة )فعل المول

ه بعد طلبهم , والدلٌل على ذلن أنّ معناه الطلب إذ هو بمعنى )ادعو( على المستمبل ألنّ  دالّ 

 استجابت لدعوته . عا )صلى هللا علٌه وآله( الشجرة فد

 المحكٌة بالمول التً فعلها فعل أمر :  ـ الجملة الفعلٌة

 :  ذه الجملة على وفك النمطٌن اآلتٌٌنوردت ه    

فَمَاَل ):  (علٌه السالم), كموله لمول + فعل أمر فاعله ضمٌر ظاهر(النمط االول : )فعل ا

فالجملة الفعلٌة )اسجدوا آلدم( والعة فً موضع نصب مفعول  ,(٘)(ُسْبَحانَهُ اْسُجُدوا ِْلَدمَ 

 ممول المول للفعل )لال( .

 , كمولهعل أمر فاعله ضمٌر مستتر وجوباً(النمط الثانً : )فعل المول + ممول المول ف

ٌُْت ِمْن َرالِِعَها):  (علٌه السالم) ِ لَمَْد َرلهْعُت ِمْدَرَعتًِ َهِذِه َحتهى اْستَْحٌَ َو لَمَْد لَاَل ِلً  َو َّللاه
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, والجملة الفعلٌة )اؼرب( ممول , فـ)للت( فعل المول(ٔ)(اَل تَْنبِذَُها َعْنَن فَمُْلُت اْؼُربْ لَابٌِل أَ 

 المول .

 الجملة المحكٌة بالمول :  : الظواهر التركٌبٌة فً 3

 ـ الحذؾ :  1

 آ ـ الحذؾ فً الجملة االسمٌة : 

 :  ٌناآلتٌ نمطٌنورد الحذؾ فً الجملة االسمٌة على وفك ال    

:  (علٌه السالم), كموله مبتدأ محذوؾ + الخبر اسم معرفة( )فعل المول +النمط األول : 

اْلَمَصاِحَؾ ِحٌلَةً َو ِؼٌلَةً َو َمْكراً َو َخِدٌعَةً إِْخَوانُنَا َو أَْهُل أَ لَْم تَمُولُوا ِعْنَد َرْفِعِهُم )

, )واخواننا خبر لمبتدأ محذوؾ , أي : هم اخواننا , فـ)تمولوا( فعل المول(ٕ)(َدْعَوتِنَا

, وٌرى ابن هشام أن حذؾ المبتدأ بعد المول (ٖ)والجملة من المبتدأ والخبر مفعول تمولوا(

 .  (ٗ)اضع التً ٌكثر فٌها حذؾ المبتدأهو من المو

:   (علٌه السالم), كموله اسم استفهام مبتدأ + خبر محذوؾ( النمط الثانً : )فعل المول +

ٌَْؾ فَمَِد  َمْن َوَصفَهُ فَمَْد َحدههُ َو َمْن َحدههُ فَمَْد َعدههُ َو َمْن َعدههُ فَمَْد أَْبَطَل أََزلَهُ َو َمْن لَالَ ) َك

, واسم االستفهام )كٌؾ( خبر لمبتدأ محذوؾ تمدٌره , فـ)لال( فعل المول(٘)(اْستَْوَصفَهُ 

, ملة االسمٌة )كٌؾ هو( ممول المول, ومعنى )من لال كٌؾ فمد استوصفه, والج(ٙ))هو(

حوال كالطول والعرض والمٌام كٌؾ ٌُسؤل بها عن األ , ألنّ أي : أعطاه صفات المخلولٌن

 .  (7)والمعود(

 ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة : ب 

 ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : 

 وردت هذه الجملة على وفك النمط اآلتً :     

ٌَا ):  (علٌه السالم))فعل المول + فعل ماٍض مبنً للمجهول والفاعل محذوؾ(, كموله 

ً تَمُولُوَن لُتَِل أَِمٌُر  اْلُمْسِلِمٌنَ بَنًِ َعْبِد اْلُمطهِلِب اَل أُْلِفٌَنهُكْم تَُخوُضوَن ِدَماَء  َخْوضا

 )تمولون( فعل المول, والجملة الفعلٌة )لُتَِل أمٌر المإمنٌن( ممول المول . , فـ(8)(اْلُمْإِمنٌِنَ 
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 : ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع 

 ورد الحذؾ فً هذه الجملة على وفك النمط اآلتً :     

علٌه ))فعل المول + ممول المول جملة فعلٌة فعلها مضارع مبنً للمجهول(, كموله 

ِ ) صلى هللا علٌه وآله):   (السالم ( ٌَمُوُل ٌُْإتَى ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة  َو إِنًِّ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه

ٌَْس َمعَهُ نَِصٌٌر َو اَل َعاِذٌر فٌَُْلمَى فًِ نَاِر َجَهنهمَ  َماِم اْلَجابِِر َو لَ  )ٌمول( فعل المول,, فـ(ٔ)(بِاْْلِ

 والجملة الفعلٌة )ٌإتى( ممول المول .

 ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها فعل أمر : 

 :  لجملة على وفك النمطٌن اآلتٌٌنذه اوردت ه    

:  (علٌه السالم), كموله ل + فعل وفاعل محذوؾ + مفعول به(ول : )فعل الموالنمط األ

ْساَلِم إاِله بِاْسِمِه ) ٌَماِن إِاله َرْسَمهُ تَمُولُوَن النهاَر َو اَل  وَ َما تَتَعَلهمُوَن ِمَن اْْلِ اَل تَْعِرفُوَن ِمَن اْْلِ

, و )النار( مفعول به منصوب بفعل محذوؾ تمدٌره , فـ)تمولون( فعل المول(ٕ)(اْلعَارَ 

, جاء فً شرح المعتزلً : )ولولهم فعلٌة )احذروا النار( ممول المول)احذروا( والجملة ال

, (ٖ), أي : ادخلوا النار وال تلزموا العار(وال العار( منصوبتان بإضمار فعل : )النار

, كم تنطمون بكلمة الشهادتٌنحٌح إنّ ؤفواهكم ما لٌس فً للوبكم صكم تمولون ب)والمعنى : إنّ 

, ومع هذا ال تصونون حماً وال جبها, وأٌضاً تمولون النار وال العاركم ال تعملون بموولكنّ 

 .  (ٗ)تمنعون ضٌماً(

إلى النمط الثانً : )فعل المول + الفاعل ضمٌر ظاهر + جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ 

 لَِكنهُكمْ إِنهَما اْختَلَْفنَا َعْنهُ اَل فٌِِه َو ):  (علٌه السالم), كموله ول محذوؾ(وله األمفعولٌن مفع

, فـ)للتم( فعل (٘)(اْجعَْل َلنا إِلهاً َكما َلُهْم آِلَهةٌ  ِلنَبٌُِِّكمْ َما َجفهْت أَْرُجلُُكْم ِمَن اْلبَْحِر َحتهى لُْلتُْم 

, و )إلها( مفعوله الثانً ول محذوؾولٌن, مفعوله األمفعو )اجعل( ماض متعّدٍ إلى , المول

شن فً ذلن وإنّما ولع ا لم نختلؾ فً نبوته ولم ن, )أراد أنّ اجعل لنا عجالً إلهاً(والتمدٌر : )

تاب وسنة على من ال ٌعلم ذلن , أي : بسبب اشتباه بعض ما جاء عنه من كخالفنا عنه

صانعاً أم ال حتى للتم لنبٌكم : اجعل لنا إلهاً . وذلن  لكم , وأّما أنتم فمد اختلفتم فً أنّ منا

 .  (ٙ)ٌستلزم الشن منكم فً نبوة نبٌكم(
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 :  ممٌدات الجملة المحكٌة بالمولـ 2

 :  ةفٌادوات النأوالً : األ

 الجملة االسمٌة :  ة معفٌادوات النـ األ 1

 نماط اآلتٌة : على وفك األ وردت هذه الجملة    

, كموله )علٌه السالم( اسمٌة مصدرة بال النافٌة للجنس( )فعل المول + جملة ول :النمط األ

ُل ):  ُ إِنًِّ أَوه , , فـ)للت( فعل المول(ٔ)(بَِن ٌَا َرُسوَل َّللاهِ  ُمْإِمنٍ فَمُْلُت أَنَا اَل إِلَهَ إِاله َّللاه

 والجملة االسمٌة )ال إله إاّل هللا( ممول المول . 

, كموله )علٌه + جملة اسمٌة ُحذؾ منها المبتدأ(المول + ال النافٌة  النمط الثانً : )فعل

, و )لال( فعل المول, و )ال( أداة نفً, فـ (ٕ)(فَمَاَل اَل َذا َو اَل َذاَن َو لَِكنهَها َهِدٌهةٌ )السالم( : 

 , والجملة االسمٌة )ال هو ذا( ممول المول . ا( خبر لمبتدأ محذوؾ تمدٌره )هو()ذ

َو ):  (علٌه السالم)لثالث : )فعل المول + ما الحجازٌة + جملة اسمٌة( , كموله النمط ا

 ً تَْن َو لَِكْن بَِها اْؼتََرْرتَ  َحمّا ْنٌَا َؼره مٌة , والجملة االس, فـ)ألول( فعل المول(ٖ)(أَلُوُل َما الدُّ

اسمها , ولد نفت حكم خبرها )ؼرتن( عن )ما الدنٌا ؼرتن( ممول المول, و )ما( حجازٌة

 .  (ٗ))الدنٌا(

 الجملة الفعلٌة :  ة معفٌادوات الناألـ  2

 :  على وفك النمطٌن اآلتٌٌنفعلها مضارعاً وجاءت وكان     

( ول : )فعل المول + ال النافٌة +النمط األ علٌه ), كموله جملة فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ

ا اَل ٌَْعلَُم أَْن ٌَمُوَل اَل أَْعلَمُ  إَِذاَو اَل ٌَْستَِحٌَنه أََحٌد ِمْنُكْم ):  (السالم , فـ)ٌمول( (٘)(ُسبَِل َعمه

, للنا أن )ال( ـ كما ذكر النحاة ـ إذا لة الفعلٌة )ال أعلم( ممول المول, والجمفعل المول

, والذي ٌبدو للباحث فً الؽالب ـ تنفً الزمن المستمبلها ـ دخلت على الفعل المضارع فإنّ 

فترض أن ال( فً هذا النص هو الزمن الحاضر إذ إّن هذا ـ الذي ٌُ أن الزمن الذي نفته )

عدم علمه سٌستمر إلى  أنّ , وال دلٌل على خبر عن نفسه فً الحال أعلم( ـ ٌُ ٌمول )ال

 تعلم ما ٌجهله اآلن .  من , إذ ال مانع ٌمنع المستمبل

                                                           
  .  ٗٓٗ( نهج البالؼة  , (ٔ
  .  ٕٙٗ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٓٙٗ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  7ٕٕ( الجملة الخبرٌة فً نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٕٗٙ( نهج البالؼة , (٘
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أَ ):  (علٌه السالم), كموله + لم + جملة فعلٌة فعلها مضارع( النمط الثانً : )فعل المول

لالُوا لَْم نَُن ِمَن  َسمَرَ أَْهِل النهاِر ِحٌَن ُسبِلُوا ما َسلََكُكْم فًِ  َوابِ تَْسَمعُوَن إِلَى جَ  الَ 

 , والجملة الفعلٌة )لم نن( ممول المول . فـ )لالوا( فعل المول( ٔ)(اْلُمَصلٌِّنَ 

 أّما الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض فلم ترد     

 :ؼٌر النافٌة  ثانٌاً : األدوات

 الجملة االسمٌة :  ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع 1

 :  ٌناآلتٌ نمطٌنوردت هذه الجملة على وفك ال    

َو اَل تَمُولَنه إِنًِّ ):  (علٌه السالم), كموله ول : )فعل المول + إّن + جملة اسمٌة(النمط األ

ٌر آُمُر فَؤَُطاعُ  , االسمٌة )إنًّ مإمر( ممول المول , والجملةفـ)تمولن( فعل المول, (ٕ)(ُمَإمه

ما عساه ٌعرض فً , ونهى عن ال ٌنبؽً األمر به وٌخالؾ الدٌن )فمد نهاه أن ٌؤمر بما

النفس من وجوب طاعة الخلك ألمرته فإّن علٌهم أن ٌسمعوا أو علٌه أن ٌؤمر فإّن ذلن 

 .  (ٖ)فساد فً الملب والدٌن(

َو لَالُوا أاََل ):  (علٌه السالم)النمط الثانً : )أال االستفتاحٌة + إّن + جملة اسمٌة( , كموله 

ً َو فًِ اْلَحّكِ أَْن تُْمنَعَهُ فَاْصبِْر َمْؽُموماً أَْو ُمْت  تَؤُْخَذهُ إِنه فًِ اْلَحّكِ أَْن  فا , فالجملة (ٗ)(ُمتَؤَّسِ

 عة فً موضع نصب مفعول لفعل المول .االسمٌة )أال إّن فً الحك أن تؤخذه( وال

 الجملة الفعلٌة :  ـ األدوات ؼٌر مع 2

 لم ترد الجملة الفعلٌة المحكٌة بفعل المول التً فعلها ماٍض مزٌدة بؤداة ؼٌر نافٌة.     

 الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :  ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع

 :  ٌناآلتٌالنمطٌن وردت هذه الجملة على وفك     

علٌه ), كموله تاحٌة + جملة فعلٌة فعلها مضارع()فعل المول + أال االستفول : النمط األ

فِْرَعْوَن  َعلَى( َن َو َمعَهُ أَُخوهُ َهاُروُن )علٌه السالمَدَخَل ُموَسى ْبُن ِعْمَرا لَمَدْ  وَ ):  (السالم

 ًُّ ٌِْدٌِهَما اْلِعِص َ ٌِْهَما َمَداِرُع الصُّوِؾ َو بِؤ ِه  َفَشَرَطاَو َعلَ لَهُ إِْن أَْسلََم بَمَاَء ُمْلِكِه َو َدَواَم ِعّزِ

ٌِْن ٌَْشِرَطاِن ِلً َدَواَم اْلِعّزِ َو بَمَاَء اْلُمْلنِ  تَْعَجبُونَ فَمَاَل أَ اَل  ل و فعل المو )لال(, فـ(٘)(ِمْن َهَذ

 , والجملة الفعلٌة )تعجبون( مفعول به ممول المول . )أال( أداة استفتاح

                                                           
  .  ٕٕٗ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  9ٙ٘( نهج البالؼة , (ٕ
  .  89ٕ/ ٘( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
  .  7ٕٖالبالؼة ,  ( نهج(ٗ
  .  89ٖ, المصدر نفسه( (٘
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:  (علٌه السالم), كموله مضارع( النمط الثانً : )فعل المول + بل + جملة فعلٌة فعلها

ٌَْشتَده اأْلَْمُر َو اْلعَامه  تَْسِكٌنِ نَُداِو َما اَل ٌُْدَرُن اْلٌَْوَم بِِإْطفَاِء النهابَِرِة َو  تَعَالَْوافَمُْلنَا ) ِة َحتهى 

َحتهى َجَنَحِت  َفؤَبَْواَوْضعِ اْلَحّكِ َمَواِضعَهُ فَمَالُوا َبْل نَُداِوٌِه بِاْلُمَكابََرِة  َعلَىٌَْستَْجِمَع فَنَْمَوى 

, ماماوٌه( ممول المول, ومعنى كالم اإلوالجملة )بل ند ,, فـ)لالوا( فعل المول (ٔ)(اْلَحْربُ 

, فؤبوا إاّل الحرب وارؼمونا على خوضها إلى الوفاق والتعاون على الحكهم )دعونا

من  (ٖ)بل تفٌد االضراب ة كالم محذوؾ بعد فعل المول ألنّ ثمّ  , والذي ٌبدو أنّ (ٕ)كارهٌن(

 , والتمدٌر : فمالوا : ال نداوي ما ال ٌدرن الٌوم ... بل نداوٌه بالمكابرة .معنى إلى معنى

 الجملة الفعلٌة التً فعلها فعل أمر   ٌة معـ األدوات ؼٌر الناف

 تً : ردت هذه الجملة على وفك النمط اآلو    

ا ):  (علٌه السالم), كموله ٌحة + جملة فعلٌة فعلها فعل أمر()فعل المول + الفاء الفص فَلَمه

, (ٗ)(َو ٌَْبمَى نِْصفَُها نِْصفَُهافَْلٌَؤْتَِن إِلَى َذِلَن لَالُوا ُعلُّواً َو اْستِْكبَاراً فَُمْرَها  اْلمَْومُ نََظَر 

, لال جملة الفعلٌة )فمرها( ممول المول, والفـ)لالوا( فعل المول, و )الفاء( فاء الفصٌحة

الفصٌحة  : )لالوا هً فاء (٘)(فَاْنفََجَرتْ ) الطاهر بن عاشور فً )الفاء( فً لوله تعالى :

ً على  ومعنى فاء الفصٌحة : الفاء العاطفة إذ لم ٌصلح المذكور بعدها ألن ٌكون معطوفا

 المذكور لبلها فٌتعٌّن تمدٌر معطوؾ آخر بٌنهما ٌكون ما بعد الفاء معطوفاً علٌه ... ولٌل

ً فالفاء فاء الجواب, إنّها التً تدل على محذوؾ لبلها , وإن كان مفرداً فإن كان شرطا

ها أفصحت عن ألنّ  ؛ا بالفصٌحةلفصٌحة ... فتسمٌتهفالفاء عاطفة وٌشملها اسم فاء ا

)ت لوسً , وٌرى اآل (ٙ), والتمدٌر : فً مثل هذا : )فضرب فانفجرت ...(محذوؾ

, فمال : ر لبلها ٌكون أمراً, أو نهٌاً, أو شرطاً أو معطوفاً علٌه, أو لوالً أن الممدّ هـ( 7ٕٓٔ

ً لبلها فتارة ٌكون أمراً أو نه)وتختلؾ عبارة الممدر  , كما فً لوله ٌاً, وتارة ٌكون شرطا

ولد  (فَاْنفََجَرتْ )... وتارة معطوفاً علٌه كما فً لوله تعالى :  (7)(فَهذا ٌَْوُم اْلبَْعثِ )تعالى : 

الممدر لبلها فً لول اإلمام )علٌه السالم(  , والذي ٌظهر أنّ  (8)ٌصار إلى تمدٌر المول ...(

 فمرها .   فاعالً  شرط , وتمدٌر الكالم : إن كنتَ 

 

                                                           
  .  99٘, المصدر نفسه( (ٔ
  .  7ٖٔ/ ٗ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٔٗ/ ٓٔ( ٌنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٗٓٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٓٙ( البمرة / (٘
 98ٗٔ( تفسٌر التحرٌر والتنوٌر , تؤلٌؾ : دمحم الطاهر ابن عاشور , الدار التونسٌة للنشر , تونس , د . ط , (ٙ

  .  9ٔ٘ـ  8ٔ٘/ ٔ, 
  .  ٙ٘( الروم / (7
( روح المعانً فً تفسٌر المرآن والعظٌم والسبع المثانً , محمود اآللوسً البؽدادي , دار إحٌاء التراث (8

  .  ٗٓٔ/ ٙلبنان , د . ط , د . ت , العربً , بٌروت ـ 
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 ـ التمدٌم والتؤخٌر : 3

 آ ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة االسمٌة : 

ورد التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة االسمٌة الوالعة مموالً للمول على وفك النمط اآلتً :     

ِ ):  (علٌه السالم), كموله المول + خبر ممدم + مبتدأ مإخر( )فعل َو ُهْم أَْهُل ِصفَِة َّللاه

, فـ)للٌل( خبر ممدم, و )الشكور( مبتدأ (ٔ)(ِمْن ِعباِدَي الشهُكورُ  لَِلٌلٌ ُسْبَحانَهُ إِْذ ٌَمُوُل َو 

 , والجملة ممول المول . مإخر

 ب ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة : 

ٌرد فً الجملة التً فعلها  ورد التمدٌم فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض, ولم    

 وردت هذه الجملة على وفك النمط اآلتً : و مضارع,

لَْو ) : (علٌه السالم), كموله ٍض + مفعول به ممدم + فاعل مإخر()فعل المول + فعل ما

ٌَْر أَنه َمْن نََصَرهُ اَل  ٌُْت َعْنهُ لَُكْنُت نَاِصراً َؼ ٌَْستَِطٌُع أَْن ٌَمُوَل أََمْرُت بِِه لَُكْنُت لَاتِاًل أَْو َنَه

ٌٌْر ِمْنهُ  , لجملة الفعلٌة )خذله( ممول المول, وا, فـ)ٌمول( فعل المول(ٕ)(َخَذلَهُ َمْن أَنَا َخ

 خاذلٌه كانوا خٌراً من ناصرٌه ألنّ  , و )معناه أنّ (ٖ)كالمه علٌه السالم فً أمر لتل عثمان

ً كمروان بن الحكم وأذٌن نصروه كان أالًّ  ضرابه وخذله المهاجرون كثرهم فّسالا

له  ا خٌر منه( هذا لول من نصر عثمان, ولاب, فممول المول )خذله من أن(ٗ)واالنصار(

 .   هم الفّساق, والّذٌن نصروه ذٌن خذلوه هم المهاجرون واالنصار, فالّ كاذب

 المول : ملة الشرطٌة المحكٌة بـ الج 4

, نحو لوله المول جملة شرطٌة لمفعول به لفعلوردت الجملة الوالعة فً موضع ا    

لُوُت اْبِن أَبًِ َطاِلٍب فَمَْد لَعََد بِِه  َهَذاَو َكؤَنًِّ بِمَابِِلُكْم ٌَمُوُل إِذَا َكاَن ))علٌه السالم( : 

ْعُؾ َعْن لِتَاِل اأْلَْلَراِن  , فالجملة الشرطٌة )إذا كان ... فمد( (٘)(ُمنَاَزلَِة الشُّْجَعانِ  وَ الضه

 والعة فً موضع نصب مفعول به ممول المول . 

 ثانٌاً : الجملة المحكٌة بما ٌرادؾ المول :

لة المحكٌة بفعل ٌرادؾ فعل المول, وللنحاة ومّما ٌلحك بالجملة المحكٌة بالمول الجم    

المول فً ذلن معناه, : )وهل ٌلحك  ن نملهما السٌوطً بمولهفً هذه المسؤلة لوال

, وأوحى(, لوالن : أحدهما : نعم, وعلٌه الكوفٌون, كـ)نادٌت, ودعوت, ولرأت, ووصٌت

                                                           
  .  79ٖ( نهج الالؼة , (ٔ
  .  9ٔ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  9ٕ/ ٗ( ٌنظر منهاج البراعة , الخوبً , (ٖ
  .   8ٕٔ/ ٕ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٗ
  .  ٙ٘٘( نهج البالؼة , (٘
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ٌْنا َربَُّن(نحو : ) ... واختاره ابن عصفور, وابن الضابع, وأبو  (ٔ)َوناَدْوا ٌا ماِلُن ِلٌَْمِض َعلَ

, ولالوا : الجمل بعد ما ذُِكر وعلٌه البصرٌون ضمار . والثانً : الالمته من اإل, لسحٌان

... واختاره ابن  (ٕ))َونادى نُوٌح َربَّهُ فَماَل َرّبِ(محكٌة بمول مضمر للتصرٌح به فً 

, ولد د من هذه االفعال فً نهج البالؼة, )ذكر, وّصى, نادى, سؤل(ولد ور (ٖ)مالن(

 وردت هذه الجملة على النحو اآلتً :

 , وعلى وفك النمط اآلتً : وردت جملة اسمٌة    

 َوابِ تَْسَمعُوَن إِلَى جَ  الَ أَ ):  (علٌه السالم), كموله ل + جملة مصدرة بما االستفهامٌة()سؤ

, فالجملة االسمٌة )ما سلككم فً سمر( والعة (ٗ)(َسمَرَ أَْهِل النهاِر ِحٌَن ُسبِلُوا ما َسلََكُكْم فًِ 

 فً موضع مفعول به للفعل )سؤل( . 

 , وعلى وفك النمط اآلتً : ت جملة فعلٌةـ ورد

ِ َملَكاً ٌُنَاِدي فًِ ُكّلِ ):  (علٌه السالم), كموله ادي + جملة فعلٌة فعلها فعل أمر()ٌن إِنه ّلِِله

, فالجملة الفعلٌة )لدوا للموت( والعة فً موضع (٘)(ِلْلَمْوِت َو اْجَمعُوا ِلْلفَنَاءِ  ِلُدواٌَْوٍم 

 المفعول به للفعل )ٌنادي( . 

 : , وعلى وفك النمطٌن اآلتٌٌنؼٌر النافٌة اة من األدواتبؤد ـ وردت جملة اسمٌة ممٌدة

َو َذَكَر أَنه ):  (علٌه السالم), كموله )الفعل ذكر + أّن + جملة اسمٌة( ول :النمط األ

ُق بَْعُضهُ بَْعضاً َو أَنههُ اَل اْختِاَلَؾ فٌِهِ اْلِكتَاَب  , فالجملة االسمٌة )أن الكتاب ٌصدق (ٙ)(ٌَُصّدِ

  فً موضع المفعول به للفعل )ذكر( ....( والعة 

:  (علٌه السالم), كموله االستفتاحٌة + إّن + جملة اسمٌة(النمط الثانً : )ٌنادي + أال 

ٌَْر َحَرثَِة  ُكله َم اْلِمٌَاَمِة أاََل إِنه فَِإنههُ ٌُنَاِدي ُمنَاٍد ٌَوْ ) َحاِرٍث ُمْبتَلًى فًِ َحْرثِِه َو َعالِبَِة َعَمِلِه َؼ

, فالجملة )أال إّن كل حارث مبتلى ...( ممول المول لما فً ٌنادي من معنى (7)(اْلمُْرآنِ 

 المول .  

ً ثالثاً   واتها : أخلـ )ظّن( أو إحدى  : الجملة الوالعة مفعوالً به ثانٌا

عول الثانً ألحد أفعال الملوب وهً : )رأى, وهً الجملة التً تمع فً موضع المف    

, علم, وجد, درى, تعلم, خال, ظّن, حسب, زعم, عّد, حجا, جعل )بمعنى اعتمد(, وهب(

                                                           
  . 77( الزخرؾ / (ٔ
  .  ٘ٗ( هود / (ٕ
  .  ٕٓ٘( همع الهوامع , (ٖ
  .  ٕٕٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  7٘ٙ, المصدر نفسه( (٘
  .  7ٖ, المصدر نفسه( (ٙ
  .  ٖٖ٘, المصدر نفسه( (7
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حد أفعال التحوٌل وهً : )صٌّر, جعل, أو التً ولعت فً موضع المفعول الثانً أل

 .  (ٔ), وردَّ(وهب, تخذ, اتخذ, ترن

 وبناًء على هذا التعرٌؾ سؤلوم بتمسٌم هذه الجملة على لسمٌن :     

1 ً  ألحد أفعال الملوب :  ـ الجملة الوالعة مفعوالً به ثانٌا

سة أفعال : )رأى, , أحدهما : ما ٌدل على الٌمٌن وهً خم(ٕ)وأفعال الملوب لسمان    

, ظّن, الرجحان وهً ثمانٌة أفعال : )خال, واآلخر : ما ٌدل على علم, وجد, درى, تعلم(

ملة معمولة لخمسة من هذه , ولد جاءت الجحسب, زعم, عّد, حجا, جعل, وهب(

 , وعلى النحو اآلتً : من أفعال الرجحان , وفعلٌن, ثالثة من أفعال الٌمٌن االفعال

 ألحد أفعال الٌمٌن : ثانٌاً  آ ـ الجملة الوالعة مفعوالً به

 نماط اآلتٌة : وردت هذه الجملة على وفك األ    

جملة  ول : )رأى + الفاعل ضمٌر مستتر + مفعول به أول + مفعول به ثانٍ النمط األ

) ا َما ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها مضارع متعّدٍ ِمْن َدْفعِ لَتَلَِة ُعثَْماَن  َسؤَْلتَ َو أَمه

ٌَْن فَِإنًِّ نََظْرُت فًِ  ٌْنَ  فَلَمْ َهَذا اأْلَْمِر إِلَ , فـ)أَر( فعل مضارع (ٖ)(أََرهُ ٌََسعُنًِ َدْفعُُهْم إِلَ

, والجملة ول(, والضمٌر )الهاء( مفعوله األأنا), وفاعله ضمٌر مستتر تمدٌره مجزوم

 الفعلٌة )ٌسعنً( والعة فً موضع المفعول الثانً . 

جملة  به أول + مفعول به ثانٍ النمط الثانً : )رأى + الفاعل ضمٌر مستتر + مفعول 

)  بِنَ لَاَل ٌَا ُعَديه نَْفِسِه لَمَِد اْستََهاَم ):  (علٌه السالم), كموله فعلٌة فعلها ماٍض متعّدٍ

َ أََحله لََن الطهٌِّبَاِت  وَ  اْلَخبٌُِث أَ َما َرِحْمَت أَْهلَنَ  , (ٗ)(ُهَو ٌَْكَرهُ أَْن تَؤُْخَذَها وَ َولََدَن أَ تََرى َّللاه

, والجملة ولر مستتر, ولفظ الجاللة مفعوله األفـ)ترى( فعل مضارع, وفاعله ضمٌ

 الفعلٌة )أحل لن الطٌبات( والعة فً موضع المفعول الثانً . 

به ثاٍن النمط الثالث : )رأى + الفاعل  ضمٌر ظاهر + مفعول به أول + لد + مفعول 

ً أَ ):  (علٌه السالم), كموله جملة فعلٌة فعلها ماٍض( ٌْتُنًِ لَْد بَلَْؽُت ِسنّا ا َرأَ ًه إِنًِّ لَمه  ْي بُنَ

, والجملة ولتاء( فاعله, و )الٌاء( مفعوله األ, فـ)رأى( فعل ماٍض, والضمٌر )ال(٘)...(

, والتاء فً )رأٌتنً( هً تاء المتكلم ت( والعة فً موضع المفعول الثانًالفعلٌة )لد بلؽ

                                                           
  . ٔ٘ٗـ  ٙٔٗ/ ٔ( ٌنظر : شرح ابن عمٌل , (ٔ
  .  7ٔٗـ  ٙٔٗ/ ٔ, المصدر نفسه( ٌنظر : (ٕ
  .  88ٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٖٖٗ, المصدر نفسه( (ٗ
  .  ٕٕ٘,  المصدر نفسه( (٘



ٔٓ9 
 

ً ة( )أي : رأٌت نفسً لد بلؽ)المضموم , كتبت هذه الوصٌة بعد أن تجاوزت ت سنا

 .  (ٔ)الستٌن(

اٍن جملة فعلٌة فعلها ماٍض النمط الرابع : )رأى + مفعول به أول محذوؾ + مفعول به ث

ْهبَِة أاََل َو إِنًِّ ):  (علٌه السالم), كموله الزم( ْؼبَِة َكَما تَْعَملُوَن فًِ الره أاََل فَاْعَملُوا فًِ الره

, فـ)أَر( فعل مضارع مجزوم, وفاعله (ٕ)(َكاْلَجنهِة نَاَم َطاِلبَُها َو اَل َكالنهاِر نَاَم َهاِربَُهالَْم أََر 

, والجملة الفعلٌة )نام طالبها( والعة ول محذوؾ تمدٌره )نعمة(فعوله األ, ومضمٌر مستتر

ام طالبها ة ن, لال ابن مٌثم البحرانً : )أال وإنّنً لم أَر كالجنالمفعول الثانً فً موضع

ول بها وهاربها ٌعود إلى المفعول األالضمٌر فً طال , وأعلم أنّ وال كالنار نام هاربها

, وال نممة : لم أَر نعمة كالجنة نام طالبها, والتمدٌر فً الموضعٌن أٌت( المحذوؾلـ)ر

 .  (ٖ), ونام فً محل النصب مفعوالً ثانٌاً(ر نام هاربهاكالنا

ٍن جملة الفاعل ضمٌر ظاهر + مفعول به أول + مفعول به ثاالنمط الخامس : )وجد + 

َو لَمَْد نََظْرُت فََما َوَجْدُت أََحداً ِمَن ):  (علٌه السالم), كموله فعلٌة فعلها مضارع الزم(

ًْ  اْلعَالَِمٌنَ  ُب ِلَش , فـ)وجد( فعل (ٗ)(تَْمِوٌهَ اْلُجَهاَلءِ  تَْحتَِملُ ٍء ِمَن اأْلَْشٌَاِء إِاله َعْن ِعلهٍة  ٌَتَعَصه

, والجملة الفعلٌة ولبه )التاء(, و )أحداً( مفعوله األوفاعله الضمٌر المتصل , ماٍض 

 )ٌتعصب( والعة فً موضع المفعول الثانً .

اٍن جملة النمط السادس : )وجد + الفاعل ضمٌر مستتر + مفعول به أول + مفعول به ث

اأْلَِحبهِة َو َحلُّوا  َعنِ فَِإنهَن تَِجُدُهْم اْنتَمَلُوا ) : (علٌه السالم), كموله فعلٌة فعلها ماٍض الزم(

ر مستتر, والضمٌر )هم( مفعوله , فـ)تجد( فعل مضارع, وفاعله ضمٌ(٘)(ِدٌَاَر اْلؽُْربَةِ 

 , والجملة الفعلٌة )انتملوا( والعة فً موضع المفعول الثانً . ولاأل

 ً  عال الرجحان : ألحد أف ب ـ الجملة الوالعة مفعوالً به ثانٌا

 :  وردت هذه الجملة وفك النمط اآلتً    

ٍن جملة فعلٌة فعلها + الفاعل ضمٌر مستتر + مفعول به أول + مفعول به ثا )ظنّ 

ًَ ُمدهعٍ َما اَل أَْعِرفُهُ َو اَل أَُظنُّ ):  (علٌه السالم), كموله مضارع متعد( ِع َ إاِله أَْن ٌَده  َّللاه

( فعل مضارع فاعله ضمٌر مستتر, ولفظ الجاللة مفعول أظنّ , فـ )(ٙ)(ٌَْعِرفُهُ َو اْلَحْمُد ّلِِلهِ 

هللا  , ولوله : )وال أظنّ ه( والعة فً موضع المفعول الثانً, والجملة الفعلٌة )ٌعرفبه أول

                                                           
  .  9ٔٗ/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٔ
  .  88( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٕٕ/ٕ( شرح نهج الالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
  . 9ٖٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٕٔ٘, المصدر نفسه( (٘
  .  88ٗ, المصدر نفسه( (ٙ
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إِنَّ هللاَ ال ), لال تعالى : عاه المدعًجود ذلن الشًء الذي ادّ ٌعرفه( إشارة إلى عدم و

 ًْ ٌِْه َش ٌء فًِ األَْرِض َوال فًِ السَّماِء( ٌَْخفى َعلَ
 , فلو كان ذلن الشًء موجوداً لعلمه هللا .   (ٔ)

2  ً  ألحد أفعال التحوٌل :  ـ الجملة الوالعة مفعوالً به ثانٌا

, ووردت على وفك ه إاّل للفعل )جعل( فً موضع واحدلم تؤٍت هذه الجملة معمول    

 النمط االتً :

ٍن جملة فعلٌة فعلها )جعل + الفاعل ضمٌر مستتر + مفعول به أول + مفعول به ثا

ُسْبَحانَهُ ِمْن ُحمُولِِه ُحمُولاً اْفتََرَضَها ِلبَْعِض  َجعَلَ  ثُمه ))علٌه السالم( :  , لالمضارع الزم(

ُ فًِ ُوُجوِهَها بَْعٍض النهاِس َعلَى  ضمٌر , وفاعله , فـ )جعل( فعل ماٍض (ٕ)(فََجعَلََها تَتََكافَؤ

ؤ( والعة فً , والجملة الفعلٌة )تتكافولفعوله األمٌر المتصل )الهاء( م, والضمستتر

, تتساوى وهً حك الوالً على الرعٌة, و )تتكافؤ فً وجوهها : موضع المفعول الثانً

 .    (ٖ)وحك الرعٌة على الوالً(

 ً  : الجملة الوالعة مفعوالً به للفعل المعلك :  رابعا

ً ال محالً لمجًء ما له      )ما( صدر الكالم بعده كـوالتعلٌك هو : إبطال الحكم لفظا

 . (ٗ), وؼٌرها مّما له الصدارة فً الكالمالنافٌة, والم االبتداء واالستفهام

شاركها أفعال أخرى , )ولد ت(٘)فعال الملبٌة المتصرفةولد اختصت بالتعلٌك األ    

جٌح ال تر ول : كل فعل شنّ األ, ٌك ٌجري فً أربعة أنواع من الفعل, )ثم إّن التعل(ٙ)للٌلة(

نسٌت أإبراهٌم مسافر , نحو : شككت أزٌد عندن أم عمرو وفٌه ألحد الجانبٌن على اآلخر

على العلم نحو : تبٌنت أصادق أنت أم كاذب ... الثالث  , الثانً : كل فعل ٌدلّ أم خالد ...

ً أٌصبر أم ٌجزعت أتمٌم أم تساف: كل فعل ٌطلب به العلم نحو : فكرّ  , ر, وامتحنت علٌا

براهٌم أٌشكر الصنٌعة أم ٌكفرها ... الرابع : كل فعل من أفعال الحواس الخمس وبلوت إ

  . (7)(نحو : لمست , وأبصرت , واستمعت , وشممت , وذلت

 : (8)ّن الجملة فً باب التعلٌك تنمسم على ثالثة ألساموذكر ابن هشام أ    

, وذلن إذا كان الفعل المعلَّك متعدٌاً ٌكون فً موضع مفعول ممٌد بالجار ول : أناأل

صل فً , إذ األوٌدخل فً هذا المسم االفعال )نظر, وشعر, وتفكر(, بحرؾ الجرباألصل 

                                                           
  .  ٘( آل عمران / (ٔ
  .  ٗٗٗـ  ٖٗٗ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  9ٕ/ ٔٔ( شرح نهج البالؼة , ابن ابً الحدٌد المعتزلً , (ٖ
  .  ٖٖٗـ  ٕٖٗ/ ٔ, شرح ابن عمٌل ,  8ٙ/ 7( ٌنظر : شرح المفصل , (ٗ
  .  ٕٖٗ/ ٔ( ٌنظر : شرح ابن عمٌل , (٘
  . 7ٖ/ ٕ( معانً النحو , (ٙ
  هامش الصحٌفة .  ٖٖٗ/ ٔ( شرح ابن عمٌل , (7
  .  ٙٙٗـ  ٘ٙٗ/ ٕ( ٌنظر : مؽنً اللبٌب , (8
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ء , وجارت فٌهبحرؾ الجر فٌمال : نظرت فٌه, وشعرت به, وتفكّ تعدى هذه االفعال أن ت

, ولد ورد الفعل )نظر( فً ر(من هذه االفعال فً نهج البالؼة, الفعالن )نظر, وتفكّ 

ً بؤدوات االستفهام فً جمٌع هذه المواضع فمد ُعِلك  )أربعة( مواضع حٌث ورد معلما

بؤداة االستفهام , وفً موضع واحدة االستفهام )ماذا( , وبؤدابالهمزة فً موضع واحد

 نماط اآلتٌة : , وعلى وفك األ)كٌؾ( فً موضعٌن

, هر + جملة استفهامٌة مصدرة بكٌؾ(ول : )فعل النظر + الفاعل ضمٌر ظاالنمط األ

ٌْؾَ فَاْنُظُروا ):  (علٌه السالم)كموله  ٌُْث َكانَِت اأْلَْماَلُء ُمْجتَِمعَةً َو اأْلَْهَواُء  َك َكانُوا َح

, عة فً موضع المفعول به للفعل نظر, فالجملة االستفهامٌة )كٌؾ كانوا( وال(ٔ)(ُمْإتَِلفَةً 

والملن لّما كانت  , كٌؾ كانت حالهم فً العزّ ممألروا فً أخبار َمن لبلكم من ا)ٌمول انظ

, وإنّما دّل على الحال (ٕ), وإلى ماذا آلت حالهم حٌن اختلفت كلمتهم ...(كلمتهم واحدة

 ة )كٌؾ( . األدا

تفهامٌة أداتها الهمزة النمط الثانً : )فعل النظر + الفاعل اسم ظاهر + جملة اس

ِ ) صلى هللا علٌه وآله):  (علٌه السالم), كموله المحذوفة( ( َما  َو لَمَْد َكاَن فًِ َرُسوِل َّللاه

تِِه َو ُزِوٌَْت َعْنهُ َزَخاِرفَُها َمَع  ْنٌَا َو ُعٌُوبَِها إِْذ َجاَع فٌَِها َمَع َخاصه ٌَُدلُُّن َعلَى َمَساِوِئ الدُّ

داً بَِذِلَن أَْم أََهانَهُ  َعِظٌِم ُزْلفَتِهِ  ُ ُمَحمه  , فالجملة االستفهامٌة(ٖ)(فَْلٌَْنُظْر نَاِظٌر بِعَْمِلِه أَْكَرَم َّللاه

, )إّن مكانة دمحم )صلى ل به للفعل )ٌنظر()أكرم هللا دمحماً أم أهانه( والعة فً موضع المفعو

ٌمّر علٌه الشهر ال هللا علٌه وأله( عند هللا سبحانه ال تماس بها أٌّة مكانة ... ومع هذا كان 

, حبٌبه وصفوتهن ألكرم بها دمحماً , ولو كانت الدنٌا جزاًء وثواباً من هللا للمتمٌٌجد ما ٌخبزه

, ل هوانها علٌه تعالى أبعدها عنهمولكان االنبٌاء أحرص الناس على الدنٌا ومن أج

على سبٌل التمرٌر  (علٌه السالم), وعلى هذا جاء استفهام االمام (ٗ)وأبعدهم عنها(

م رسوله هللا سبحانه لد أكر , وال شن فً أنّ أكرم هللا دمحماً بذلن أم أهانه(للمخاطب )أ

 , واعّد له ما هو أسمى فً ممعد صدٍق عند ملٌن ممتدر . فابعد عنه الدنٌا الكرٌم

, ر + جملة استفهامٌة مصدرة بماذا(النمط الثالث : )فعل النظر + الفاعل ضمٌر ظاه

, فالجملة (٘)(فَاْهَدُءوا َعنًِّ َو اْنُظُروا َماَذا ٌَؤْتٌُِكْم بِِه أَْمِري):  (علٌه السالم)كموله 

 ة )ماذا ٌؤتٌكم( والعة فً موضع المفعول به للفعل )انظروا( . االستفهامٌ

صل ٌتعدى أل, وذلن إذا كان الفعل فً اأن تكون فً موضع المفعول المسرح الثانً :

, ولد ورد فً نهج البالؼة من هذه االفعال بنفسه إلى مفعول واحد, نحو عرفت من أبون

                                                           
  . 9ٖٙ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  7ٔٔ/ ٖٔ( شرح نهج البالؼة , ابن ابً الحدٌد المعتزلً , (ٕ
  . ٕٖٓ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  7ٖٗ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٖٕٖ( نهج البالؼة , (٘
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عل )عرؾ( بؤداة االستفهام الف ك, ولد علّ ن هما )عرؾ , وأراد( وفً موضعٌنفعال

 :  , وعلى وفك النمط اآلتًفعل )أراد( بؤداة االستفهام )أي(ك ال, وعلّ )ماذا(

علٌه ), كموله ر + جملة استفهامٌة مصدرة بماذا()الفعل تعرؾ + الفاعل ضمٌر مستت

ًَ َكاْلَمْعلُو):  (السالم , فالجملة االستفهامٌة (ٔ)(بَِها َذا ٌَُرادُ فَِة ِلْلُمَدى اَل تَْعِرُؾ َماإِنهَما ِه

, ولوله : )إنّما هً كالمعلوفة عة فً موضع المفعول به للفعل عرؾ)ماذا ٌراد بها( وال

 هم لعناٌتهم بلذات الدنٌا من المطاعم... : تشبٌه لهم بمعلوفة النعم ووجه الشبه أنّ 

ؼاٌة المعلوفة وهو  , وكون ذلن التلذذ ؼاٌتة الموت تشبهوالمشارب كالنعم المعتنى بعلفها

الذبح وكونهم ؼافلٌن من ؼاٌة الموت وما ٌراد بهم ٌشبه ؼفلة النعم عن ؼاٌتها من 

 .   (ٕ)الذبح(

, وذلن إذا كان هذا عولٌن أو فً موضع المفعول الثانًالثالث : أن تكون فً موضع المف

ً بنفسه إلى مفعولٌناألك فً الفعل المعلّ  فعال فً نهج , ولد ورد من هذه األصل متعدٌا

 نماط اآلتٌة : , وجاءت على وفك األفعال هً )درى, علم, رأى(ة ثالثة أالبالؼ

+ جملة استفهامٌة النمط االول : )فعل الدراٌة + الفاعل ضمٌر مستتر + مفعول به أول 

ا ِلً):  (علٌه السالم), كموله مفعول به ثاٍن( ًه ِممه , فالجملة (ٖ)(َما ٌُْدِرٌَن َما َعلَ

( والعة فً  ًّ النص من كالم , هذا موضع المفعول الثانً للفعل )درى(االستفهامٌة )ما عل

, خطب واعترضه االشعث فً بعض كالمهٌ (علٌه السالم), إذ كان لاله لألشعث بن لٌس

 . (ٗ)لابالً : ٌا أمٌر المإمنٌن هذه علٌن ال لن

, هر + جملة استفهامٌة مصدرة بمتى(النمط الثانً : )فعل الدراٌة + الفاعل ضمٌر ظا

ٌْرِ ):  (علٌه السالم)كموله  , (٘)(فَِإنهَما أَْنتُْم َكَرْكٍب ُولُوٍؾ اَل ٌَْدُروَن َمتَى ٌُْإَمُروَن بِالسه

 مفعولً )ٌدرون( .  ت مسدّ فالجملة االستفهامٌة )متى ٌإمرون( سدّ 

, جملة استفهامٌة مصدرة بماذا(ر + النمط الثالث : )فعل الدراٌة + الفاعل ضمٌر مستت

ذَا ٌَْدِري َماَذا لَهُ َو َما الَ َو إِنه اْلُمنَافَِك ٌَتََكلهُم بَِما أَتَى َعلَى ِلَسانِِه ):  (علٌه السالم)كموله 

ٌْهِ   مفعولً )ٌدري( .  ت مسدّ , فالجملة االستفهامٌة )ماذا له( سدّ (ٙ)(َعلَ

+ جملة هول + نابب الفاعل ضمٌر مستتر النمط الرابع : )فعل الدراٌة مبنً للمج

ِ  بَِما فَاْعتَبُِروا):  (علٌه السالم), كموله استفهامٌة مصدرة بالهمزة( َكاَن ِمْن فِْعِل َّللاه

َ ِستهةَ آاَلِؾ َسنٍَة اَل  َجْهَدهُ بِِإْبِلٌَس إِْذ أَْحبََط َعَملَهُ الطهِوٌَل َو   ْدَرىٌُ اْلَجِهٌَد َو َكاَن لَْد َعبََد َّللاه

                                                           
  .  ٕٖٖ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  9ٙ٘ـ  8ٙ٘/ ٖ ة, ابن مٌثم البحرانً,شرح نهج البالؼ ((ٕ
  .  7ٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  9ٕٔ/ ٔ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٗ
  .  9ٕٗ( نهج البالؼة , (٘
  .  7ٖٖ( نهج الالؼة , (ٙ
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ْنٌَا أَْم ِمْن ِسنًِ اْْلِخَرةِ  ت , فالجملة االستفهامٌة )أ من سنً الدنٌا( سدّ (ٔ)(أَ ِمْن ِسنًِ الدُّ

 مفعولً )ٌدرى( .  مسدّ 

, تتر + جملة استفهامٌة مصدرة بما(النمط الخامس : )فعل الدراٌة + الفاعل ضمٌر مس

نَ ثَِكلَتَْن )كموله )علٌه السالم( :  , فالجملة االستفهامٌة )ما (ٕ)(تَْدِري َما ااِلْستِْؽفَارُ ، أَ أُمُّ

 ( . مفعولً )تدري ت مسدّ االستؽفار( سدّ 

, تتر + جملة استفهامٌة مصدرة بمن(النمط السادس : )فعل العلم + الفاعل ضمٌر مس

ا َمنَعُوَن َو َستَْعلَُم َمِن فََما أَْحَوَجُهْم إَِلى َما َمنَْعتَُهْم َو َما أَْؼنَاَن َعمه )كموله )علٌه السالم( : 

ابُِح َؼداً   مفعولً )تعلم( .  ت مسدّ , فالجملة االستفهامٌة )من الرابح( سدّ (ٖ)(الره

, تتر + جملة استفهامٌة مصدرة كٌؾ(النمط السابع : )فعل العلم + الفاعل ضمٌر مس

َغ لَْلبَهُ َو أَْعَمَل فِْكَرهُ )كموله )علٌه السالم( :  ٌَْؾ فََمْن فَره ٌَْؾ أَلَْمَت َعْرَشَن َو َك ِلٌَْعلََم َك

 مفعولً )ٌعلم(. ت مسدّ , فالجملة االستفهامٌة )كٌؾ المت( سدّ (ٗ)(َذَرأَْت َخْلمَنَ 

, + جملة استفهامٌة مصدرة بالهمزة(النمط الثامن : )فعل العلم + الفاعل ضمٌر مستتر 

اِمُل بِاْلَبَصِر ٌَُكوُن ُمْبتََدأُ َعَمِلِه أَْن ٌَْعلََم أَ َعَملُهُ فَالنهاِظُر بِاْلمَْلِب اْلعَ ):  (علٌه السالم)كموله 

ٌِْه أَْم لَهُ   مفعولً ٌعلم .  ت مسدّ , فالجملة االستفهامٌة )أعلمه له ...( سدّ ( ٘)(َعلَ

, كموله تتر + جملة استفهامٌة مصدرة بؤي(النمط التاسع : )فعل العلم + الفاعل ضمٌر مس

ا))علٌه السالم( :  ْنٌَا ِلَما بَْعَدَها َو  بَْعدُ  أَمه َ ُسْبَحانَهُ لَْد َجعََل الدُّ فٌَِها أَْهلََها  اْبتَلَىفَِإنه َّللاه

مفعولً  ت مسدّ هم أحسن عمالً( سدّ , فالجملة االستفهامٌة )أٌّ (ٙ)(ِلٌَْعلََم أٌَُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً 

 )ٌعلم( . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .  8ٖٖ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  7ٔٙ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٕٓ٘, المصدر نفسه( (ٖ
  .  98ٕ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8ٕٙ,  المصدر نفسه( (٘
  .  9٘٘, المصدر نفسه( (ٙ
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 المبحث الثالث

 حاالً الجملة الوالعة 

ولد اجمع النحاة على , ها لد تؤتً جملة, ولكنّ (ٔ)صل فً الحال أن تكون مفردةاأل    

ول : كونها خبرٌة, , األ(ٖ), والحال تجًء جملة بثالثة شروط (ٕ)جواز مجًء الحال جملة

, والثالث : أن ال تكون مصدرة بدلٌل استمبال , والثانً :وهً المحتملة للصدق والكذب

, أو بهما معاً . وٌذكر النحاة احكاماً اللتران رتبطة بصاحبها بالواو أو بالضمٌرأن تكون م

الوالعة حاالً, فتمتنع فً مواضع, وتجب فً مواضع, وفً مواضع ٌجوز الواو بالجملة 

ملة , االول : إذا كانت ج(ٗ), تمتنع الواو فً سبعة مواضعاألمران, وعلى النحو اآلتً

, تمول : )جاء زٌد , وذلن لشدة شبهه باسم الفاعلثبتالحال مصدرة بفعل مضارع م

و لوله تعالى : , الثانً : الوالعة بعد عاطؾ نح)جاء زٌد وٌضحن( ٌضحن( وال ٌجوز

ً أَْو ُهْم لابِلُونَ ) ون جملة الحال مإكدة لمضمون , الثالث : أن تك(٘)(فَجاَءها بَؤُْسنا بٌَاتا

, نحو , الرابع : الماضً التالً إالّ (ٙ)(ال َري َب ِفيهِ  ذِلَغ ال ِكتابُ , نحو لوله تعالى : )جملة

حو لولنا : )أو( ن, الخامس : الماضً المتلو بـ(7)(إاِلَّ كانُوا بِِه ٌَْستَْهِزُإنَ لوله تعالى : )

َوما لَنا , نحو لوله تعالى : ))ألضربنه ذهب أو مكث(, السادس : المضارع المنفً بـ)ال(

مع المضارع المثبت  , وتجب الواوالسابع : المضارع المنفً بـ )ما(,  (8)(ال نُْإِمُن بِاهللِ 

ٌُْكمْ , كموله تعالى : )(9))لد(إذا الترن بـ , وسوى ما تمدم (ٓٔ)(َولَْد تَْعلَُموَن أَنًِّ َرُسوُل هللاِ إِلَ

ً ٌجوز ربطها بـ ) , )وسوى ما تمدم هو الجملة االسمٌة الواو( أو )الضمٌر( أو بهما معا

لماضً مثبتتٌن كانتا أو منفٌتٌن وجملة المضارع المنفً وٌستثنى من ذلن ما تمدم وجملة ا

تالً إاّل والمتلو التنبٌه علٌه وهو االسمٌة الوالعة بعد عاطؾ والمإكدة وجملة الماضً ال

اع المضارع المنفً سوى )ما( ... فلم ٌبَك من أنوبـ)أو( والمضارع المنفً بـ)ال( أو بـ

, أّما عند البالؼٌٌن )فالجملة (ٔٔ))لن( فال ٌجوز هنا()لما( أّما المنفً بـ المنفً بـ)لم( أو

, أّما االولى : فٌجب أن مٌر ما تمع حاالً عنه وؼٌر خالٌةتمع حاالً ضربان : خالٌة عن ض

انٌة : فتارة ٌجب أن تكون بالواو لبال تصٌر منمطعة عنه ؼٌر مرتبطة به ... وأّما الث

                                                           
  .  7ٗٗ/ ٔ( ٌُنظر : حاشٌة الخضري , (ٔ
,  ٓٔٙٔ – ٕٓٙٔ/ ٖ, ارتشاؾ الضرب ,  ٘ٙ/ ٕ. شرح المفصل ,  ٕ٘ٔ – ٖٕٔ/ ٗ( الممتضب , (ٕ

,  7ٗٗ/ ٔ, حاشٌة الخضري ,  9ٖٖ – 88ٖ/ ٔ, شرح التصرٌح ,  ٖٖ٘ – ٖٙٗ/ ٕأوضح المسالن , 
  . 8ٕ٘ – 77ٕحاشٌة الصبان , 

  .  9ٖٔ – 89ٖ/ ٔ( ٌُنظر : شرح التصرٌح على التوضٌح , (ٖ
  .  8ٕٔ – 79ٕ/ ٕ( ٌُنظر : شرح االشمونً , (ٗ
  . ٗ( االعراؾ/ (٘
  .  ٕ(البمرة / (ٙ
  .  ٔٔ( الحجر / (7
  .  8ٗ( المابدة / (8
  .  8ٕٔ/ ٕ( ٌُنظر : شرح االشمونً , (9

  .  ٘( الصؾ / (ٓٔ
 .  8ٕٕ/ ٕ( شرح االشمونً , (ٔٔ
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, أّما (ٔ), وتارة ٌستوي االمران(رة ٌمتنع ذلن, وتارة ٌترجح أحدهماتكون بالواو, وتا

أهمٌة هذه الواو ومكانتها فً جملة الحال فٌوضحها الجرجانً بموله : )فؤعلم أن كل جملة 

لع فً صدرها ولعت حاالً ثم امتنعت من الواو فذان ألجل أنّن عمدت إلى الفعل الوا

حد وكل جملة جاءت حاالً ثم التضت الواو فذان ول فً إثبات وافضممته إلى الفعل األ

, ثم (ٕ)ول فً االثبات(لاصد إلى أن تضمها إلى الفعل األ ن مستؤنؾ بها خبراً وؼٌرألنّ 

ٌفسر الجرجانً هذا الكالم بموله : )تفسٌر هذا أنّن إذا للت )جاءنً زٌد ٌسرع( كان 

 ً ً فٌهبمنزلة لولن )جاءنً زٌد مسرعا إسراع, وتصل أحد المعنٌٌن  ( فً أنّن تثبت مجٌبا

, وجاءنً بهذه الهٌبة( احداً وترٌد أن تمول )جاءنً كذلن, وتجعل الكالم خبراً وباآلخر

سراع ال ٌحتاج إلى الربط بالواو, إذ هو بمنزلة بالمجًء واإل –هنا  –, فاإلخبار (ٖ)...(

دٌه( و )رأٌت , ثم ٌمول الجرجانً : )وإذا للت جاءنً وؼالمه ٌسعى بٌن ٌالخبر الواحد

, ثم استؤنفت أنّن بدأت فؤثبت المجًء والرإٌة زٌداً وسٌفه على كتفه( كان المعنى على

كان المعنى  , ولماتاً ثانٌاً لسعً الؽالم بٌن ٌدٌه, ولكون السٌؾ على كتفهخبراً وابتدأت اثبا

كما جًء  , فجًء بالواوما ٌربط الجملة الثانٌة باألولى , احتٌج إلىثباتعلى استبناؾ اإل

بها فً لولن )زٌد منطلك وعمرو ذاهب( و )والعلم حسن والجهل لبٌح( . وتسمٌتها )واو 

 . (ٗ)الحال( ال ٌخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة(

ولد وردت الجملة فً موضع الحال فً مواضع كثٌرة فً نهج البالؼة, وجاءت     

 , وفٌما ٌؤتً تفصٌل ذلن : صٌػ مختلفة, وعلى (ٙ), والفعلٌة(٘)بنوعٌها االسمٌة

 :  الجملة االسمٌة: أّوالً 

ً ورد      نماط اآلتٌة : , ولد وردت هذه الجملة وفك األت هذه الجملة فً )ثالثٌن( موضعا

ِمْن  أَْلنَعُ  أَ ), لال )علٌه السالم( : دأ اسم معرفة + الخبر اسم معرفة(ول : )المبتالنمط األ

ْهِر أَْو أَُكوَن أُْسَوةً لَُهْم فًِ  أَُشاِرُكُهمْ نَْفِسً بِؤَْن ٌُمَاَل َهَذا أَِمٌُر اْلُمْإِمنٌَِن َو اَل  فًِ َمَكاِرِه الده

ٌِْش فََما ُخِلْمُت ِلٌَْشؽَلَنًِ أَْكُل الطهٌِّبَاِت  ُجُشوبَةِ  َها َعلَفَُها أَ  َكاْلبَِهٌَمةِ اْلعَ ِو اْلَمْربُوَطِة َهمُّ

ُمَهااْلُمْرَسلَِة ُشؽُلَُها  لعة فً موضع نصب حال , فالجملة االسمٌة )همها علفها( وا(7)(تَمَمُّ

 , ومثلها الجملة االسمٌة )شؽلها تمممها( حال من المرسلة . من المربوطة

أٌََُّها النهاُس ), كموله )علٌه السالم( : أ اسم معرفة + الخبر اسم نكرة(النمط الثانً : )المبتد

ا لَِلٌٍل تُِزٌُل الثه  ِ َعمه اِدفٌَِن َعْنَها فَِإنهَها َو َّللاه اِهِدٌَن فٌَِها الصه ْنٌَا نََظَر الزه اِوَي اْنُظُروا إِلَى الدُّ

                                                           
  .  ٖٔٔ – ٖٓٔ( االٌضاح فً علوم البالؼة , (ٔ
  .  ٖٕٔ( دالبل االعجاز , (ٕ
  .  ٖٕٔ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  ٕٗٔ, المصدر نفسه( (ٗ
  ( ثالثاً . ٕ( ٌنظر : الملحك رلم )(٘
  ( رابعاً . ٕ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٙ
  .  ٙ٘٘( نهج البالؼة , (7
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ا ُهَو آٍت ِمْنَها السهاِكَن َو تَْفَجُع اْلُمتَْرَؾ اْْلِمَن اَل ٌَْرِجُع َما تََولهى ِمْنَها فَؤَْدبََر َو اَل ٌُْدَرى مَ 

, فالجملة االسمٌة )سرورها مشوب( والعة فً (ٔ)(فٌَُْنتََظَر ُسُروُرَها َمُشوٌب بِاْلُحْزنِ 

 موضع نصب حال من الدنٌا . 

فٌََا ), كموله )علٌه السالم( : دأ اسم معرفة + الخبر اسم موصول(النمط الثالث : )المبت

ًَ اَل أَْعَجُب ِمْن خَ  َطِإ َهِذِه اْلِفَرِق َعلَى اْختِاَلِؾ ُحَجِجَها فًِ ِدٌنَِها اَل ٌَْمتَصُّوَن َعَجباً َو َما ِل

ٌٍْب ٌَْعَملُوَن فًِ  ٌٍْب َو اَل ٌَِعفُّوَن َعْن َع ٍ َو اَل ٌُْإِمنُوَن بِؽَ ًّ ٍ َو اَل ٌَْمتَُدوَن بِعََمِل َوِص ًّ أَثََر نَبِ

, فالجملة االسمٌة (ٕ)(ُروُؾ فٌِِهْم َما َعَرفُواالشُّبَُهاِت َو ٌَِسٌُروَن ِفً الشهَهَواِت اْلَمعْ 

ما لم  –, للنا إّن الجملة االسمٌة ما عرفوا( والعة فً محل نصب حال )المعروؾ فٌهم

ها ٌجوز ربطها بالواو التً للحال وٌجوز عدم ربط –تكن مصدرة بضمٌر صاحب الحال 

والمالحظ  ,(ٖ)ا ٌرى المزوٌنًواو أولى, كم, إاّل أن ربطها بالسواء أكانت مثبتة أم منفٌة

 . نّها وردت عارٌةً من )واو( الحالنماط السابمة هو أعلى جملة الحال فً األ

هُ ):  (علٌه السالم)النمط الرابع : )مبتدأ معرفة + خبر نكرة( , كموله  ٌُْر ُمْستَمَّرٍ  ُمْستَمَرُّ َخ

َراِر َو َمْنبِتُهُ أَْشَرُؾ َمْنبٍِت فًِ َمعَاِدِن اْلَكَراَمِة َو َمَماِهِد السهاَلَمِة لَْد ُصِرفَْت نَْحَوهُ أَْفبَِدةُ اأْلَبْ 

ؽَابَِن َو أَْطفَؤَ بِِه الثهَوابِ  ُ بِِه الضه ةُ اأْلَْبَصاِر َدفََن َّللاه ٌِْه أَِزمه َق َو ثُنٌَِْت إِلَ َر أَلهَؾ بِِه إِْخَواناً َو فَره

ةَ َكاَلُمهُ بٌََانٌ  لهةَ َو أََذله بِِه اْلِعزه , فالجملة الفعلٌة )لد صرفت نحوه (ٗ)(بِِه أَْلَراناً أََعزه بِِه الذِّ

برار( فً محل نصب حال , وصاحب الحال الضمٌر فً منبته الذي ٌعود إلى بدة الأف

 , ومن الجدٌر بالمالحظة أنّ السمٌة )كالمه بٌان( حال بعد حال, والجملة ا(لرسول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا

( بجملتٌن حالٌتٌن األولى فعلٌة عبّر عن حال الرسول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمام )علٌه السالم( لد اإل

 ,هأن التعبٌر بالجملة الفعلٌة تارة, وباالسمٌة أخرى, له داللتخرى اسمٌة , وٌبدو واأل

ر عن انصراؾ االفبدة نحو الرسول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( استعمل الجملة فحٌن أراد )علٌه السالم( أن ٌعبّ 

على تحمك ولوع الحدث, وحٌن أراد أن ٌصؾ حال  لٌدلّ علها ماٍض فالتً الفعلٌة 

نحو الرسول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( هو , فانصراؾ االفبدة ة( ومنطمه استعمل الجملة االسمٌالرسول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

بوت فال ٌمكن , ومنطك الرسول ٌناسبه الثعلى نحو التحمٌكحدث ولع فً الزمن الماضً 

 , وهللا أعلم .أن ٌتحول عن البٌان

 :  الجملة الفعلٌة الوالعة حاالً -ثانٌاً 

 ّما أن ٌكون فعلها ماضٌاً أو مضارعاً : الجملة إ وهذه    

 

 

                                                           
  .  9٘ٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٘٘ٔ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٖٙٔـ  ٖ٘ٔ( اإلٌضاح فً علوم البالؼة, (ٖ
  .  8٘ٔ( نهج البالؼة , (ٗ
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 الوالعة حاالً التً فعلها ماٍض :  الجملة الفعلٌة: آ 

نباري فً ً مسؤلة ولوع الفعل الماضً حاالً, لال ابن األولع الخالؾ بٌن النحاة ف    

هب أبو , وإلٌه ذالفعل الماضً ٌجوز أن ٌمع حاالً  اإلنصاؾ : )ذهب الكوفٌون إلى أنّ 

, وأجمعوا ال ٌجوز أن ٌمع حاالً ون إلى أنّه , وذهب البصرٌالحسن األخفش من البصرٌٌن

ولال الفراء : )والحال , (ٔ)ه إذا كانت معه )لد( أو كان وصفاً ٌجوز أن ٌمع حاالً(على أنّ 

َأو  ال تكون ـ ٌرٌد ال تكون ماضٌاً ـ إاّل بإضمار )لد( أو إظهارها , ومثله فً كتاب هللا )
, وإلى هذا (3))جاءوكػ قدحصرت صدورهػ( –وهللا أعلػ  -, يريد (2)(جاُؤُكػ  َحِصَرت  ُصُدوُرُهػ  

ولد وردت الحال فً نهج البالؼة جملة فعلٌة  ,(5), وابؼ يعيش(4)المذهب ذهب ابؼ السراج

ً فعل  نماط اآلتٌة : , ووردت وفك األها ماٍض فً )تسعة وسبعٌن( موضعا

اْلُكوفَِة ُمنٌُِت ٌَا أَْهَل ), كموله )علٌه السالم( : ول : )فعل ماٍض الزم + فاعل(األ النمط

ًٌ َذُوو أَْبَصاٍر اَل أَْحَراُر  ٌِْن ُصمٌّ َذُوو أَْسَماعٍ َو بُْكٌم َذُوو َكاَلٍم َو ُعْم ِمْنُكْم بِثاََلٍث َو اثْنَتَ

بِِل َؼابَ  ٌِْدٌُكْم ٌَا أَْشبَاَه اْْلِ َعْنَها  ِصْدٍق ِعْنَد اللِّمَاِء َو اَل إِْخَواُن ثِمٍَة ِعْنَد اْلباََلِء تَِربَْت أَ

ا رعاتها( والعة فً موضع نصب حال, وصاحب , فالجملة الفعلٌة )ؼاب عنه(ٙ)(ُرَعاتَُها

بل التً ؼاب عنها رعاتها و حال أصحابه بحال األ , فمد شبه )علٌه السالم(الحال )األبل(

ً لكّل طامع وجابع )إن ؼاب الراعً تفرق المطٌع أٌدي سب . وهذه هً ؤ, وصار نهبا

بل بال راعٍ تمردهم على أمره جعلهم كاأل مام علٌه السالم ألنّ أصحاب اإلبالذات حال 

)...(7)  . 

)ُخِذ اْلِحْكَمةَ أَنهى َكانَْت فَِإنه :  (علٌه السالم), كموله لنمط الثانً : )كان تامة + فاعل(ا

ُرَج فَتَْسُكَن إِلَى َصَواِحِبَها فًِ اْلِحْكَمةَ تَُكوُن فًِ َصْدِر اْلُمنَافِِك فَتَلَْجلَُج فًِ َصْدِرِه َحتهى تَخْ 

, والجملة فً موضع تام فاعلة ضمٌر مستتر تمدٌره هً )كان( فعل, فـ (8)(َصْدِر اْلُمْإِمنِ 

 نصب حال . 

ِل لَْبَل ), كموله )علٌه السالم( : (النمط الثالث : )فعل + الفاعل أن ومعمولٌها ِ اأْلَوه اْلَحْمُد ّلِِله

ٍل َو  َل لَهُ َو بِآِخِرٌهتِِه َوَجَب أَْن اَل آِخَر ُكّلِ أَوه ِلٌهتِِه َوَجَب أَْن اَل أَوه اْْلِخِر بَْعَد ُكّلِ آِخٍر َو بِؤَوه

)أن ال أول له( والعة فً موضع رفع فاعل للفعل )وجب(  , فالجملة االسمٌة(9)(لَهُ 

كالمه علٌه  معنى, و أول له( والعة فً موضع نصب حالوالجملة الفعلٌة )وجب أن ال
                                                           

  . ٕٖ, مسؤلة :  ٕ٘ٓ/ ٔ( االنصاؾ فً مسابل الخالؾ , (ٔ
  .  9ٓ( النساء /: (ٕ
  .  ٕٗ/ ٔ( معانً المرآن, (ٖ
  .  ٕٙٔ/ ٔ( ٌنظر : األصول فً النحو , (ٗ
  .  ٙٙ/ ٕ( شرح المفصل , (٘
  .  87ٔ( نهج البالؼة , (ٙ
  .  79/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (7
  .  ٔٗٙ( نهج البالؼة , (8
  .  9ٕٔ, المصدر نفسه( (9
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أن ٌكون األول  , وجبذاتً األزلً ٌفٌض الكّل منه وٌنبع, أي : بوجوده الالسالم )بؤولٌته

, أي : بداومه وأبدٌته , وجب أن ٌكون اآلخر بال آخر ٌكون بال أول كان لبله, وبآخرٌته

 .  (ٔ)بعده(

ًه )النمط الرابع : )فعل ماٍض متعّدٍ + فاعل + مفعول به( كموله )علٌه السالم( :  فَؤَْلبَْلتُْم إِلَ

ٌْعَةَ لَبَْضُت َكفًِّ فَبََسْطتُُموَها َو  ٌْعَةَ اْلبَ إِْلبَاَل اْلعُوِذ اْلَمَطافٌِِل َعلَى أَْواَلِدَها تَمُولُوَن اْلبَ

لبضت كفً( والعة فً موضع نصب , فالجملة الفعلٌة )(ٕ)(انَاَزَعتُْكْم ٌَِدي فََجاَذْبتُُموهَ 

 , تسؤلوننًحمٌن كما تمبل النوق إلى أوالدهاٌمول )علٌه السالم( : )إنّكم ألبلتم مزدحال, 

 .  (ٖ)جتماعكم فباٌعتكم(البٌعة فامتنعت علٌكم حتى علمت ا

مسد  ا سدتالنمط الخامس : )فعل ماٍض متعّدٍ إلى مفعولٌن + فاعل + أن ومعمولٌه

ِة اْلِمْحنَِة َحتهى إَِذا ), كموله )علٌه السالم( : المفعولٌن( ِة َو ِشده فََصبَْرُت َعلَى ُطوِل اْلُمده

ٌُْب  ِ َو ِللشُّوَرى َمتَى اْعتََرَض الره َمَضى ِلَسبٌِِلِه َجعَلََها فًِ َجَماَعٍة َزَعَم أَنًِّ أََحُدُهْم فٌََا ّلَِله

لِ  ًه َمَع اأْلَوه ّدٍ إلى )زعم( فعل متع, فـ(ٗ)(ِمْنُهْم َحتهى ِصْرُت أُْلَرُن إِلَى َهِذِه النهَظابِرِ  فِ

ٌتحدث عن أمر الشورى التً  , النصّ مسّد مفعولٌه , والجملة )أنًّ أحدهم( سدَّتمفعولٌن

جملة  , ومن الجدٌر بالمالحظة أنّ (٘)مام )علٌه السالم(, منهم اإلجعلها عمر فً جماعة

ٌة فعلها ماٍض مجرد من واو الحال, وؼٌر نماط السابمة جاءت جملة فعلفً األالحال 

ٌجّرد الفعل الماضً الوالع حاالً من )لد(, وبنماًء على ذلن ٌمكن المول : ٌجوز ممترن بـ

أَْو جاُإُكْم ))لد(, لورود ذلن كثٌراً فً نهج البالؼة, وهو استعمال لرآنً لال تعالى : 

, وهذا رّد على الكوفٌٌن وأؼلب البصرٌٌن الّذٌن أوجبوا تمدٌر )لد( (ٙ)(َحِصَرْت ُصُدوُرُهمْ 

 لبل الفعل الماضً الوالع حاالً . 

 ولد عّد بعض النحاة مجًء جملة الحال جملة فعلٌة فعلها ماٍض لبٌحاً فالمبرد ٌرى أنّ     

, و ا أنت فٌهالحال لم وسبب لبحه أنّ , علٌة التً فعلها ماٍض حاالً لبٌحولوع الجملة الف

ه على لبحه جابز عند , ولد أشار إلى أنّ ( لما مضى فال ٌمع فً معنى الحال)فَعَلَ 

, والجملة الفعلٌة الوالعة فً موضع الحال إذا كان فعلها ماضٌاً ٌجوز الترانها (7)خفشاأل

 لىمران فٌه إذا كان مثبتاً داللته ع, )والسبب فً أن جاز األ(8)بالواو وٌجوز عدم الترانها

ً , وعدم دحصول صفة ؼٌر ثابتة لكونه فعالً  , ولهذا اللته على الممارنة لكونه ماضٌا

                                                           
  .  9ٗـ  9ٖ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٔ
  .  9ٕ٘( نهج البالؼة , (ٕ
  .  9ٖ/ 9( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٖ
  . 8٘( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8ٗٔ/ ٔ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (٘
  .  9ٓ( النساء / (ٙ
 .  ٖٕٔ/ ٗالممتضب ,  ((7
  .  9ٕٓ( دالبل االعجاز , (8
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, (ٔ)ح ولوعه حاالً(ممدرة, حتى تمربه إلى الحال فٌصاشترط أن ٌكون مع لد ظاهرة أو 

 ً النصوص السابمة مجردة من الواو.  ولد جاءت جملة الحال ف

 الوالعة حاالً التً فعلها مضارع : : الجملة الفعلٌة ب

, ووردت على وفك أنماط مختلفة الجملة فً )خمسة عشر ومبتً( موضعوردت هذه     

 وعلى النحو اآلتً : 

ِ اَل أَُكوُن ):  (علٌه السالم), كموله ول : )فعل مضارع الزم + الفاعل(النمط األ َو َّللاه

بُعِ تَنَاُم َعلَى ُطوِل اللهْدِم  ٌَْها َطاِلبَُها َو ٌَْختِلََها َراِصُدَها َو لَِكنًِّ أَْضِرُب َكالضه َحتهى ٌَِصَل إِلَ

علها مضارع والعة فً , فالجملة الفعلٌة )تنام( التً ف(ٕ)(بِاْلُمْمبِِل إِلَى اْلَحّكِ اْلُمْدبَِر َعْنهُ 

, )والممصود : إنًّ ال ألعد عن الحرب وال محل نصب حال, وصاحب الحال )الضبع(

, حال الضبع تنام على حٌلة صابدها أإخر المتال فٌكون حالً مع الموم المشار إلٌهم

 .  (ٖ)فؤكون لد اسلمت نفسً لهم وٌكونون متمكنٌن منً تمكن صابد الضبع منها ...(

َو ):  (علٌه السالم), كموله مضارع متعّدٍ + فاعل + مفعول به(النمط الثانً : )فعل 

ٌُْكْم َحجه  ٌِْه فََرَض َعلَ ٌْتِِه اْلَحَراِم الهِذي َجعَلَهُ لِْبلَةً ِلأْلَنَاِم ٌَِرُدونَهُ ُوُروَد اأْلَْنعَاِم َو ٌَؤْلَُهوَن إِلَ بَ

ة )ٌردونه( والعة فً محل نصب حال, وصاحب الحال , فالجملة الفعلٌ(ٗ)(ُولُوَه اْلَحَمامِ 

 )بٌته الحرام(, والرابط الضمٌر .

علٌه ), كموله + فاعل + مفعول به مصدر مإول( متعدٍّ فعل مضارع النمط الثالث : )

ِ الَ ):  (السالم فَِإنه النهاِزَل بَِهَذا ، اَل تَْنمَاُدوا أِلَْهَوابُِكمْ َو ، تَْرَكنُوا إِلَى َجَهالَتُِكمْ  ِعبَاَد َّللاه

َدى َعلَى َظْهِرِه ِمْن ، اْلَمْنِزِل نَاِزٌل بَِشفَا ُجُرٍؾ َهاٍر  َمْوِضعٍ إِلَى َمْوِضعٍ ِلَرأْيٍ ٌَْنمُُل الره

َب َما اَل ٌَتَمَاَربُ ، ٌُِرٌُد أَْن ٌُْلِصَك َما اَل ٌَْلتَِصُك ، ٌُْحِدثُهُ بَْعَد َرأْيٍ  , فـ )ٌرٌد(  (٘)(َو ٌُمَّرِ

بة و )ٌلصك( فعل مضارع , و )أن( مصدرٌة ناصفعل مضارع, فاعله ضمٌر مستتر

, والجملة والع فً محل نصب مفعول به ٌلتصك(, والمصدر المإول )أن منصوب بها

 الفعلٌة )ٌرٌد أن ٌلتصك( والعة فً محل نصب حال . 

, كموله + مفعول به أول + مفعول به ثاٍن(النمط الرابع : )فعل مضارع متعّدٍ + الفاعل 

ْنٌَا َمْعمُولَةٌ َعلَى بَنًِ أَُمٌهةَ ):  (علٌه السالم) َها َو  َحتهى ٌَُظنه الظهانُّ أَنه الدُّ تَْمنَُحُهْم َدره

ر مستتر, والضمٌر )هم( مفعوله , فـ)تمنح( فعل مضارع, وفاعله ضمٌ(تُوِرُدُهْم َصْفَوَها

                                                           
  .  ٖٗٔ( االٌضاح فً علوم البالؼة , (ٔ
  .  ٖٙ( نهج البالؼة , (ٕ
( منهاج البراعة فً شرح نهج البالؼة , لمإلفه : العالمة المحمك الحاج مٌرزا حبٌب هللا الهاشمً الخوبً , (ٖ

, د  ٗ, ط عنً بتصحٌحه وتهذٌبه : السٌد ابراهٌم المانجً , الناشر : مكتبة االسالمٌة بطهران , طهران ـ إٌران
  .  ٘ٗٔ/ ٖ. ت , 

  .  ٖ٘( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٓٓٔ, المصدر نفسه( (٘
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ٌة )تمنحهم درها( فً محل نصب حال, , والجملة الفعلول, و )درها( مفعوله الثانًاأل

 . (ٔ)عوان(, أي : تؽدق علٌهم المال والسلطان والرخاء واألومعنى )تمنحهم درها

, ن + مصدر مإول سد مسد المفعولٌن(النمط الخامس : )فعل مضارع متعّدٍ إلى مفعولٌ

ًه ُدَعابَةً َو أَنًِّ اْمُرٌإ ):  (علٌه السالم)كموله  ً اِلْبِن النهابِؽَِة ٌَْزُعُم أِلَْهِل الشهاِم أَنه فِ َعَجبا

, والمصدر ٌة إلى مفعولٌنفعال المتعدمن األ)ٌزعم( فعل مضارع وهو , فـ(ٕ)(تِْلعَابَةٌ 

ًَّ دعابة( سدَّ مسدّ المإول )أ ة جملةً فعلٌةً , جاءت الحال فً االنماط السابممفعولٌه ّن ف

كما  –, عاٍر من الواو التً للحال , إذ ٌمتنع ربط هذه الجملة بالواو فعلها مضارع مثبت

علٌه البالؼٌون فالجرجانً ٌرى أنه إذا  وٌوافمهم –سبمت االشارة من خالل ألوال النحاة 

, وفً هذا ٌمول : )وإن ضارع مثبت امتنع الترانها بالواوكانت الحال جملة فعلٌة فعلها م

, بل , لم ٌكد ٌجًء بالواوفاعل والفعل مضارع مثبت ؼٌر منفًكانت الجملة من فعل و

  . (ٖ)ترى الكالم على مجٌبها عارٌة من الواو(

 التركٌبٌة فً الجملة الوالعة حاالً :  : الظواهرثالثاً 

 الحذؾ : -1

 : الوالعة حاالً الحذؾ فً الجملة االسمٌة –أ 

 :  فً الجملة االسمٌة الوالعة حاالً على وفك النمط اآلتً -ورد الحذؾ     

ًَ إِاله اْلُكوفَةُ ):  (علٌه السالم), كموله مبتدأ محذوؾ + الخبر جملة فعلٌة() أَْلبُِضَها َو َما ِه

 ُ , فالجملة الفعلٌة )ألبضها( (ٗ)(أَْبُسُطَها إِْن لَْم تَُكونًِ إِاله أَْنِت تَُهبُّ أََعاِصٌُرِن فَمَبهَحِن َّللاه

, والجملة االسمٌة )أنا ألبضها( ع خبر لمبتدأ محذوؾ تمدٌره )أنا(والعة فً موضع رف

 والعة فً موضع نصب حال .

 لٌة الوالعة حاالً : الحذؾ فً الجملة الفع -ب

 الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : -

 , وعلى وفك النمط اآلتً : ردت هذه الجملة فً )أربعة( مواضعو    

َو اتهِعُظوا ), لال )علٌه السالم( : للمجهول + نابب فاعل ضمٌر ظاهر( )فعل ماٍض مبنً

ةً ُحِملُوا ِإلَى لُبُوِرِهْم فَاَل ٌُْدَعْوَن ُرْكبَاناً َو أُْنِزلُوا اأْلَْجَداَث فٌَِها بِالهِذٌَن لَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنها  لُوه

 ً  ماٍض مبنً للمجهول, والعة, فالجملة الفعلٌة )حملوا( التً فعلها (٘)(فَاَل ٌُْدَعْوَن ِضٌفَانا

 فً موضع نصب حال .
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 الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع : -

ً وردت ه     , ولد وردت هذه الجملة وفك االنماط ذه الجملة فً )أربعة عشر( موضعا

 اآلتٌة : 

, كموله )علٌه ً للمجهول + نابب فاعل اسم ظاهر(ول : )فعل مضارع مبنالنمط األ

ٌُْث أَْنَت َو اَل )السالم( :  ِ لَتُْإتٌََنه ِمْن َح ٌُْم َّللاه ِرَن َو َذابِبَُن َحتهى ٌُْخلََط ُزْبُدَن بَِخاثِ  تُتَْرنُ َو ا

ٌْنَى  َخْلِفنَ تُْعَجُل َعْن لِْعَدتَِن َو تَْحَذَر ِمْن أََماِمَن َكَحَذِرَن ِمْن  َحتهىبَِجاِمِدَن َو  ًَ بِاْلُهَو َو َما ِه

ُل جَ  اْلُكْبَرىالهتًِ تَْرُجو َو لَِكنهَها الدهاِهٌَةُ  , (ٔ)(بَلَُهاٌُْرَكُب َجَملَُها َو ٌَُذلهلُّ َصْعبَُها َو ٌَُسهه

, ُب جملها( والعة فً موضع نصب حال, وصاحب الحال )الداهٌة(فالجملة الفعلٌة )ٌُركَ 

فٌها, وٌذل صعبها, أي : ٌسهل  , )ولوله ٌركب جملها, أي : ٌركبرابط الضمٌروال

ؼرض بذكر , ولما لم ٌتعلك (ٕ), وهو كناٌة عن شدتها وصعوبتها(مور الصعاب فٌهااأل

 .  ذلن الراكب حذفه

علٌه ), كموله للمجهول + نابب فاعل ضمٌر ظاهر( النمط الثانً : )فعل مضارع مبنً

ِ ُسْعُر نَاِر اْلَحْرِب أَْنتُْم ):  (السالم تَُكاُدوَن َو اَل تَِكٌُدوَن َو تُْنتَمَُص أَْطَرافُُكْم ، لَبِبَْس لَعَْمُر َّللاه

)تكادون( والعة فً موضع نصب حال, وصاحب  , فالجملة الفعلٌة(ٖ)(فَاَل تَْمتَِعُضونَ 

وٌمكر بهم عدوهم فً إٌماع , ومعنى ٌكادون وال ٌكٌدون )أي : ٌُخَدعون الحال )أنتم(

 .  (ٗ), وذلن أٌضاً من رذٌلة ضعؾ الرأي(الحٌلة, ولٌس لهم لوة المكر والحٌلة به

كموله )علٌه  ,+ نابب فاعل ضمٌر مستتر( النمط الثالث : )فعل مضارع مبنً للمجهول

َو إِلَى َمَماِلِكُكْم  اْفتُتَِحتْ تََرْوَن إِلَى أَْطَرافُِكْم لَِد اْنتَمََصْت َو إِلَى أَْمَصاِرُكْم لَِد  الَ أَ )السالم( : 

, نصب حالفً موضع , فالجملة الفعلٌة )تزوى( والعة (٘)(تُْزَوى َو إِلَى بِاَلِدُكْم تُْؽَزى

 وصاحب الحال )ممالككم( .

, كموله )علٌه للمجهول + جار ومجرور نابب فاعل(ط الرابع : )فعل مضارع مبنً النم

ٌُْكْم َو اَل تُِؽٌُروَن َو تُْؽَزْوَن )السالم( :  فَمُْبحاً لَُكْم َو تََرحاً ِحٌَن ِصْرتُْم َؼَرضاً ٌُْرَمى ٌُؽَاُر َعلَ

ُ َو تَْرَضْونَ  , ونابب )ٌؽار( فعل مضارع مبنً للمجهولـ , ف(ٙ)(َو اَل تَْؽُزوَن َو ٌُْعَصى َّللاه

ذؾ الفاعل فً النصوص , ٌبدو أن حلجملة من الجار والمجرور )علٌكم(فاعله شبه ا

الول عن , فالحدٌث فً النص االسابمة هو , عدم تعلك ؼرض بذكره, ولالهتمام بالحدث

, م ال عن الكابدعن ولوع الكٌد به , أّما فً النص الثانً فالحدٌثالداهٌة ال عّمن ٌتسنّمها

وفً النص الثالث الحدٌث عن انزواء الممالن ال عّمن ٌزوٌها , وكذلن فً النص الرابع 

 .ؽٌر علٌهمالحدٌث عن ولوع الؽارة ال عّمن ٌُ 
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, اعل ضمٌر ظاهر + مفعول به محذوؾ(فالالنمط الخامس : )فعل مضارع متعّدٍ + 

ِ تُْبِصرُ ):  (علٌه السالم)كموله  وَن بِِه َو تَْنِطمُوَن بِِه َو تَْسَمعُوَن بِِه َو ٌَْنِطُك بَْعُضهُ ِكتَاُب َّللاه

حال, وصاحب الحال  , فالجملة الفعلٌة )تبصرون( والعة فً موضع نصب(ٔ)(بِبَْعٍض 

, )ٌعنً إّن كتاب هللا هو الحكمة التً بها حٌاة الملب المٌت تبصرون به كما )كتاب هللا(

وٌبدو أنّه حذؾ المفعول التصاراً وحذؾ االلتصار  (ٕ). (تنتفعون بالحٌاة من أبصاركم ..

لن عند , وذٌنزل الفعل المتعدي منزلة الماصر, وأاّل ٌكون المفعول ممصوداً أصالً : ) هو

ً إرادة ولوع نفس الفعل فمط , ... فال ٌذكر المفعول وال ٌمدر , وجعل المحذوؾ نسٌاً منسٌا

 .    (ٖ)ل متعّدٍ ...(ؼٌر إنه الزم الثبوت عمالً لموضوع كل فع

 :  ممٌدات الجملة الوالعة حاالً  -2

 إّما أن تكون أداة نفً أو ال تكون أداة نفً :  وهذه الممٌدات    

 :  ةفٌادوات النأوالً : األ

 الجملة االسمٌة :  مع ةفٌادوات الناأل -1

 نماط اآلتٌة : وردت هذه الجملة وفك األ    

د هذا النمط فً )أحد عشر( , ورس + اسمها + خبرها(نللج النافٌة ول : )الالنمط األ

 ً ٌْبُهُ إِذاً ), منها لوله )علٌه السالم( : موضعا ا ُطِوَي َعْنُكْم َؼ َو لَْو تَْعلَُموَن َما أَْعلَُم ِممه

عَُداِت تَْبُكوَن َعلَى أَْعَماِلُكْم َو تَْلتَِدُموَن َعلَى أَْنفُِسُكْم وَ  لَتََرْكتُْم أَْمَوالَُكْم اَل  لََخَرْجتُْم ِإلَى الصُّ

ٌِْرَها ْت ُكله اْمِرٍئ ِمْنُكْم نَْفُسهُ اَل ٌَْلتَِفُت إِلَى َؼ ٌَْها َو لََهمه , (ٗ)(َحاِرَس لََها َو اَل َخاِلَؾ َعلَ

, ع نصب حال وصاحب الحال )أموالكم()ال حارس لها( والعة فً موض فالجملة االسمٌة

مجرمٌن عن مصٌرهم لضالت السالم( )لو ُكِشؾ الؽطاء للومعنى كالم االمام )علٌه 

, رحبت واخرجوا عن أهلهم وأموالهم, بل وعن أنفسهم لو استطاعوا رض بماعلٌهم األ

ٌعلمه االمام )علٌه السالم( خطب  , فهذا الذي(٘)وانمطعوا إلى ربهم منٌبٌن مستجٌرٌن ...(

لهم ٌخرجون إلى الصعدات سٌجع –لو علموه  –, حتى أن علمهم بهذا الخطب عظٌم

-, ولٌس هذا فحسب بل إنّهم سٌتركون أموالهم على أعمالهم وٌلتدمون على أنفسهمٌبكون 

 .     بال حارس وال خالؾ –التً شموا فً تحصٌلها 

, لال )علٌه السالم( لجنس + اسمها + خبرها حال ثانٌة(النمط الثانً : )حال + ال النافٌة ل

ًْ َو أَْشَهُد أَْن الَ ):  ُل اَل َش ُ َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن لَهُ اأْلَوه  (ٙ)(َء لَْبلَهُ َو اْْلِخُر اَل َؼاٌَةَ لَهُ   إِلَهَ إِاله َّللاه

, ٌبدو أن )ال شرٌن له( حال ثانٌة , والجملة)علٌه السالم( )وحده( حال منصوب , فموله
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ولى )وحده( فمضمون بمنزلة التوكٌد لمضمون الحال األ الحال الثانٌة )ال شرٌن له( تمع

 )وحده( هو مضمون )ال شرٌن له( .

أاََل اَل َذا َو اَل َذاَن أَْو ), كموله )علٌه السالم( : الثالث : )لٌس + اسمها + خبرها( النمط

 ً َخارِ  بِاْلَجْمعِ بِاللهذهِة َسِلَس اْلِمٌَاِد ِللشهْهَوِة أَْو ُمْؽَرماً  َمْنُهوما ٌَْسا َو ااِلّدِ ٌِن فًِ  لَ ِمْن ُرَعاِة الّدِ

 ًْ ًْ ٍء أَْلَرُب  َش , فجملة )لٌسا من الدٌن فً شًء( والعة  (ٔ)(َشبَهاً بِِهَما اأْلَْنعَاُم السهابَِمةُ  ءٍ  َش

 فً موضع الحال . 

 الجملة الفعلٌة :  ة معفٌادوات الناأل-2

 الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض :  ة معفٌادوات الناأل – آ

أّما ـ كما للت ـ )أو( ٌمتنع الترانه بواو الحال والماضً إن كان تالٌاً لـ)إاّل( أو متلواً بـ    

, لال المزوٌنً : )وإن كان ماضٌاً لفظاً جوز الترانه بالواو وعدم الترانهفٌما عدا ذلن فٌ

ح ... والسبب فً أن جاز االمران فٌه إذا أو معنى فكذلن ٌجوز فٌه االمران من ؼٌر ترجٌ

ً , داللته على حصول صفة ؼٌر ثابتة لكونه فعالً وعدم داللته على الممارنة  كان مثبتا

ً (ٕ)لكونه ماضٌاً ...( وعلى وفك النمطٌن  , وردت هذه الجملة فً )واحد وعشرٌن( موضعا

 :  اآلتٌٌن

ُل الهِذي لَْم ):  (علٌه السالم)ه , كمولل : )ما + فعل ماٍض الزم + فاعل(النمط االو اأْلَوه

 ًْ ٌْسَ  ٌَُكْن لَهُ لَْبٌل فٌََُكوَن َش ًْ  ٌء لَْبلَهُ َو اْْلِخُر الهِذي لَ اِدُع  لهُ بَْعٌد فٌََُكوَن َش ٌء بَْعَدهُ َو الره

ٌِْه َدْهرٌ  ًه اأْلَْبَصاِر َعْن أَْن تَنَالَهُ أَْو تُْدِرَكهُ َما اْختَلََؾ َعلَ فٌََْختَِلَؾ ِمْنهُ اْلَحاُل َو اَل َكاَن  أَنَاِس

ٌِْه ااِلْنتِمَالُ  ٌه دهر( والعة فً , فالجملة الفعلٌة )ما اختلؾ عل(ٖ)(فًِ َمَكاٍن فٌََُجوَز َعلَ

ً واحداً , فلم ٌمل )وما اختلؾ علٌه دهر .موضع نصب حال , فمد ..( لٌجعل الكالم اثباتا

ذكر بعض صفات هللا فهو : االول الذي لم ٌكن له لبل ... واآلخر الذي لٌس له بعد ... 

 فلو أثبت الواو لكان ما بعدها استبنافاً جدٌداً .  

فَؤَنَا )النمط الثانً : )ما + فعل ماٍض متعّدٍ + فاعل + مفعول به( , كموله )علٌه السالم( : 

ٌُْؾ  لَاتِلُ أَبُو َحَسٍن  ً ٌَْوَم بَْدٍر َو َذِلَن السه َن َو أَِخٌَن َو َخاِلَن َشْدخا َو بَِذِلَن اْلمَْلِب  َمِعًَجّدِ

ً َو اَل  ً َو إِنًِّ لَعَلَى اْلِمْنَهاجِ الهِذي تََرْكتُُموهُ  اْستَْحَدثْتُ أَْلمَى َعُدّوِي َما اْستَْبَدْلُت ِدٌنا نَبٌِّا

بدلت دٌناً( والعة فً موضع , فالجملة الفعلٌة )ما است (ٗ)(ُمْكَرِهٌنَ  َو َدَخْلتُْم فٌِهِ  َطابِِعٌنَ 

, فمد جعل الفعل )ما استبدلت( اثباتاً واحداً مع الفعل )ألمى( ولو ذكر الواو ألصبح الحال

 ما بعدها استبنافاً جدٌداً .
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 الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :  ة معفٌادوات الناأل – ب

 فً موضع الحال جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بؤداة نفً الوالعة وردت الجملة    

 , ولد وردت هذه الجملة على وفك االنماط اآلتٌة :  عشر ومبة( فً )اثنً

ا النمط فً )خمسة وخمسٌن( , ورد هذاالول : )ال + فعل مضارع + فاعل(النمط 

 ً ِم ):  (علٌه السالم), منها لوله موضعا َجاَل َو إِنهَما َحكهْمنَا اْلمُْرآَن َهَذا اْلمُْرآُن إِنها لَْم نَُحّكِ الّرِ

ٌِْن اَل ٌَْنِطُك بِِلَساٍن َو اَل بُده لَهُ ِمْن تَْرُجَماٍن َو إِنهَما ٌَنْ  فهتَ ٌَْن الده ِطُك إِنهَما ُهَو َخطٌّ َمْسُطوٌر بَ

َجالُ  , وصاحب الحال نصب حال)ال ٌنطك( والعة فً موضع , فالجملة الفعلٌة (ٔ)(َعْنهُ الّرِ

 .  ن()المرآ

النمط فً )واحد وثالثٌن(  , ورد هذا+ فعل مضارع متعّدٍ + مفعول به( النمط الثانً : )ال

 ً ًَ اَل أَْعَجُب ِمْن َخَطإِ ), منها لوله )علٌه السالم( : موضعا َهِذِه اْلِفَرِق َعلَى  فٌََا َعَجباً َو َما ِل

ٍ َو اَل ٌُْإِمنُوَن  ًّ ٍ َو اَل ٌَْمتَُدوَن بِعََمِل َوِص ًّ اْختِاَلِؾ ُحَجِجَها فًِ ِدٌنَِها اَل ٌَْمتَصُّوَن أَثََر نَبِ

ٌْبٍ  ٌٍْب َو اَل ٌَِعفُّوَن َعْن َع حال, , فالجملة الفعلٌة )ال أعجب( والعة فً موضع نصب (ٕ)(بِؽَ

, فمد بٌّن االمام )علٌه السالم( حاله ولد )تعجب من اختالؾ فً لً( وصاحب الحال )الٌاء

وصٌاء ثم خطبهم وكونهم ال ٌتبعون ألوال األنبٌاء وال ألوال األحجج الفرق فً الدٌن و

 .  (ٖ)نعى علٌهم أحوالهم المبٌحة فمال إنّهم ال ٌإمنون بالؽٌب ...(

, إذ , وهذا ما ٌراه النحاةن واو الحالعارٌة م السابمٌن النمطٌن جاءت جملة الحال فً    

معنى جاءنً  )ال( تجرده عن الواو كالمثبت ألنّ كثر فً المضارع المنفً بـاأل أنّ ٌرون 

, ولال المزوٌنً )وإن كان (ٗ)ي ؼٌر راكب فهو والع مولع المفردزٌد ال ٌركب أ

ً منفٌاً, فٌجوز فٌه األمران من ؼٌر ترجٌح, لداللته على الممار نة لكونه مضارعها

 ً , والذي ٌبدو أن الذي ٌرجح التران  (٘)(مضارعاً, وعدم داللته على الحصول لكونه منفٌا

ل ـ , فلم تمترن جملة الحااحبها أو عدم الترانها هو المعنىالحال بالواو التً تربطها بص

المتكلم أراد أن ٌجعل جملة الحال  , بالواو التً تربطها بصاحبها ألنّ نماط السابمةفً األ

ا أَشرت ـ لذا ترن الربط مع ما لبلها فً اثبات واحد ـ كما نص على ذلن الجرجانً كم

, وهو أنه ال بالواو, فمد أخبر عن المرآن بؤنّه خط مسطور, ثم ضّم لهذا الخبر خبر ثانٍ 

ن الواو, بخالؾ ما ول فً إثبات واحد فتروضّم الخبر الثانً إلى الخبر األ ٌنطك بلسان,

  لو أثبت الواو .

َو لَمَْد بَلَؽَنًِ أَنه ), كموله )علٌه السالم( : : )ما + فعل مضارع + فاعل( لثالثالنمط ا

ُجَل ِمْنُهْم َكاَن ٌَْدُخُل َعَلى اْلَمْرأَِة اْلُمْسِلَمِة َو اأْلُْخَرى اْلُمعَاِهَدِة فٌََْنتَِزُع ِحْجَلَها َو لُلُ   بََها وَ الره

                                                           
  .  ٕٔٗ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٘٘ٔ, المصدر نفسه( (ٕ
 .  8ٖٙ /ٙ( شرح نهج البالؼة , ابن ابً الحدٌد , (ٖ
  . ٘ٗ/ ٕ( شرح الرضً على الكافٌة , (ٗ
  .  ٕٖٔ( االٌضاح فً علوم البالؼة , (٘



ٕٔ٘ 
 

اَلبَِدَها َو ُرُعثََها َما تَْمتَنُِع ِمْنهُ إِاله بِااِلْستِْرَجاعِ َو ااِلْستِْرَحامِ 
متنع , فالجملة الفعلٌة )ما ت(ٔ)(لَ

, فهذه حال المرأة المسلمة منه( والعة فً موضع نصب حال, وصاحب الحال المرأة

لتذلل وباالسترجاع )ما ٌمكن أن تمتنع إاّل با ,خرى المعاهدة مع أولبن الؽزاةاألو

 .  (ٕ)والخضوع واالسترحام(

َو لَمَْد ُكنها َمَع ), كموله )علٌه السالم( : : )ما + فعل مضارع + مفعول به( النمط الرابع

ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( نَْمتُُل آبَاَءنَا َو أَْبنَاَءنَا َو إِْخَوانَنَا َو أَْعَماَمنَا َما ٌَِزٌُدنَا  َرُسوِل َّللاه

ً ذَ  ة فً , فالجملة الفعلٌة )ما ٌزٌدنا ذلن إاّل إٌماناً( والع(ٖ)(ِلَن إِاله إٌَِماناً َو تَْسِلٌماً َو ُمِضٌّا

 .  , ولم تمترن جملة الحال بالواو التً تربطها بصاحبهاموضع نصب حال

اْلَمنَاٌَا أَْرَهمَتُْهُم ), كموله )علٌه السالم( : : )لم + فعل مضارع + فاعل( لخامسالنمط ا

ُم اْْلَجاِل لَْم ٌَْمَهُدوا فًِ َساَلَمِة اأْلَْبَداِن َو لَْم ٌَْعتَبُِروا فِ  ً ُدوَن اْْلَماِل َو َشذهبَُهْم َعْنَها تََخرُّ

حب , وصام ٌمهدوا( والعة فً موضع نصب حال, فالجملة الفعلٌة )ل (ٗ)(أُنُِؾ اأْلََوانِ 

لم ٌمهدوا فً سالمة االبدان )أي : لم ٌستعدوا , ومعنى الحال )الضمٌر هم فً أرهمتهم(

 .   (٘)وٌتزودوا فً دار الدنٌا وهم فً تمام الصحة وكمال العافٌة لٌوم اآلخرة ...(

, كموله )علٌه السالم( من + فعل مضارع + فاعل + مفعول به( : )لم النمط السادس

َو  الشهمَاَوةُ ْعَماٍم َو أَْخَواٍل َحَملَتُْهُم َو لَِرٌٌب َما أَْشبَْهَت ِمْن أَ )كتاب له كتبه إلى معاوٌة : 

ٌُْث  ٍد ) صلى هللا علٌه وآله ( فَُصِرُعوا َمَصاِرَعُهْم َح تََمنًِّ اْلبَاِطِل َعلَى اْلُجُحوِد بُِمَحمه

ً  وَ َعِلْمَت لَْم ٌَْدفَعُوا َعِظٌماً  والعة  ا عظٌماً(, فالجملة الفعلٌة )لم ٌدفعو(ٙ)(لَْم ٌَْمنَعُوا َحِرٌما

)واو  , ذكر النحاة ـ كما بٌنت فً صدر هذا المبحث ـ أن الترانفً موضع نصب حال

, ولد نمل الرضً فً شرحه أن : الحال( بالمضارع المنفً بـ)لم( هً من مواضع الجواز

 فٌه من الواو, كان مع الضمٌر أو ال, ولعل ذلن ألنّ  المضارع المنفً بـ)لم( ال بدّ )الفعل 

, احتاج إلى )ضرب( لمنالضته للحال ظاهراً , و, ماٍض معنى, كضربنحو : لم ٌضرب

, ٌحتاج إلى الواو التً هً عالمة من الحال لفظاً أو تمدٌراً, كذلن لم ٌضرب )لد( الممربة

, فبحسب هذا (7)الحالٌة , لّما لم ٌصلح معه )لد( ألن )لد( لتحمٌك الحصول و )لم( للنفً(

, ولد الحظنا أن هذه الجملة ـ ل المضارع المنفً بـ)لم(تجب مع الفع المول فإّن )الواو(

ذهب إلى جواز الترانها  نْ , وهذا ٌإٌد مَ بـ )لم( ـ جاءت مجردة من )الواو(الفعلٌة المنفٌة 

    بالواو, وعدم الترانها .
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 ؼٌر النافٌة :  ثانٌاً : األدوات

 الجملة االسمٌة :  األدوات ؼٌر النافٌة مع-1

فٌة فً وردت الجملة االسمٌة فً نهج البالؼة مزٌدة بؤداة من أدوات الزٌادة ؼٌر النا    

 نماط اآلتٌة : , ولد وردت على وفك األ)تسعة وأربعٌن ومبة( موضع

, كموله )علٌه السالم( الخبر اسم معرفة(ول : )واو الحال + المبتدأ اسم ظاهر + ألالنمط ا

ُسِل َو ُطوِل َهْجعٍَة ِمَن اأْلَُمِم َو اْعتَِزاٍم ِمَن اْلِفتَِن َو أَْرَسلَهُ َعلَى ِحٌِن فَ ):  تَْرٍة ِمَن الرُّ

ْنٌَا َكاِسفَةُ النُّوِر َظاِهَرةُ اْلؽُُرورِ  , فالجملة (ٔ)(اْنتَِشاٍر ِمَن اأْلُُموِر َو تَلَّظٍ ِمَن اْلُحُروِب َو الدُّ

, سبمت ل, و )الواو( واو الحالاسفة النور( والعة فً موضع الحااالسمٌة )والدنٌا ك

الحال إذا كانت جملة اسمٌة جاز ـ عند النحاة ـ ارتباطها بالواو التً  شارة إلى أنّ اإل

, ؼٌر أّن البالؼٌٌن ارتباطها بها, وٌوافمهم فً ذلن البالؼٌون تربطها بصاحبها وعدم

ثابتة وداللتها  صفةول فلداللتها على حصول جًء الواو أولى لسببٌن : أّما األٌرون أن م

, وأّما اآلخر : فلظهور االستبناؾ فٌها الستماللها بالفابدة فتحسن زٌادة رابط على الممارنة

سمطت ـ من حٌث المعنى ـ واجبة فلو , والذي ٌبدو أن الواو فً هذا النص (ٕ)لٌتؤكد الربط

سمطت الواو , فالكالم بعد الواو اثبات جدٌد ولو المعنى إلى ؼٌر ما ٌرٌده المتكلملخرج 

, فمعنى كالمه )علٌه اثبات واحد مع الكالم الذي لبلهاألصبح الكالم الذي بعدها فً 

من الرسل بٌنه السالم( : )أرسل هللا سبحانه دمحماً )صلى هللا علٌه وآله( على حٌن فترة 

, وطول هجعة من االمم أي : ؼفلتهم وإعراضهم عن هللا واحكامه وبٌن من بُعث لبله

مور انتشار من األن الفتن ٌتؽلب الخٌر على الشر والصالح على الفساد وواعتزام م

جتماعٌة وتلٍظ من الحروب التً سبب الفوضى والتحرر من المٌود اإلنسانٌة واإلواشتاتها ب

, فهذه االحوال التً كان علٌها ذلن المجتمع لبل البعثة  (ٖ)انهكت العباد ودمرت البالد(

 لذا أتى بالواو .  ماً جدٌداً ٌبٌن فٌه حال الدنٌا؛نؾ كالالنبوٌة , ثم أراد أن ٌستؤ

أَْحَمُدهُ اْستِتَْماماً ِلنِْعَمتِِه َو ):  (علٌه السالم), كموله : )إّن + اسمها + خبرها(الثانً النمط

ً ِمْن َمْعِصٌَتِِه َو أَْستَِعٌنُهُ فَالَةً إِلَى ِكفَاٌَ  تِِه َو اْستِْعَصاما ً ِلِعزه تِِه إِنههُ اَل ٌَِضلُّ َمْن اْستِْساَلما

, فالجملة االسمٌة )إنّه ال ٌضل من هداه( والعة فً موضع  (ٗ)(َهَداهُ َو اَل ٌَبُِل َمْن َعاَداهُ 

 الحال . 

علٌه ), كموله اسمها + الالم المزحلمة + خبرها(: )واو الحال + إّن +  النمط الثالث

ِ لَمَْد ):  (السالم َحى أََما َو َّللاه َصَها فاَُلٌن َو إِنههُ لٌََْعلَُم أَنه َمَحلًِّ ِمْنَها َمَحلُّ اْلمُْطِب ِمَن الره تَمَمه

ٌْرُ  ًه الطه ٌَْرلَى إِلَ ٌُْل َو اَل  وضع , فالجملة )وإنّه لٌعلم ...( والعة فً م(٘)(ٌَْنَحِدُر َعنًِّ السه

هذا النمط , والنمط الذي سبمه , لمد جاءت جملة الحال فً الحال , و )الواو( واو الحال
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ا النمط جاءت ًن جملة الحال فً هذاسمٌة مصدرة بالحرؾ الناسخ )إّن(, إاّل أجملة 

, وفً النمط السابك جاءت مجردة من واو الحال ـ وهو أمر جابز من ممترنةً بواو الحال

ا النمط , ففً هذداللً بٌن الجملتٌن ٌمكن أن ٌلحظالمنظور النحوي ـ ؼٌر أن ثمة فارق 

ه لصد إلى اثبات ثاٍن لجملة , وهذا ٌعنً أنّ الواو رابطة لجملة الحال بصاحبهاولعت 

ه تممصها ـ أي ه أخبر أنّ الحال , ؼٌر االثبات الذي تضمنته جملة صاحب الحال , فكؤنّ 

منها , أّما فً النمط الذي سبك هذا  (علٌه السالم)مام خالفة ـ ثم أخبر إنه ٌعلم محل اإلال

 .؛ لذا ترن الواوكل هذا اثبات واحد فحمد هللا واستعانته وكون من هداه هللاُ ال ٌضلّ  النمط

ا نََهْضُت بِاأْلَْمِر ): )كؤن + اسمها + خبرها( , كموله )علٌه السالم( :  النمط الرابع فَلَمه

َ ُسْبَحانَهُ ٌَمُولُ نََكثَْت َطابِفَةٌ َو َمَرلَْت أُْخَرى َو لََسَط آَخُروَن َكؤَنهُهْم لَْم  , (ٔ)... ( ٌَْسَمعُوا َّللاه

, ولم تمترن جملة الحال بالواو التً ٌسمعوا ...( والعة فً موضع الحالهم لم فالجملة )كؤنّ 

 , لال عبد الماهر الجرجانً فً لول الشاعر : طها بصاحبهاترب

ًّ األعسى أن تبصرٌنً  فملتُ   الحواردُ سوُد كؤنّما            بنى حوال

ن تركت )كؤّن( , ولو أنّ : )لوله )كؤنّما بنى( إلى آخره, فً موضع الحال من ؼٌر شبهة

ًّ كاألسود( رأٌته ال ٌحسن حسنه اآلن ورأٌت  فملت : )عسى أن تبصرٌنً بنى حوال

ًّ  الكالم ٌمتضً )الواو( كمولن , فمد (ٕ)األسود الحوارد(: )عسى أن تبصرٌنً وبنى حوال

أحد الباحثٌن فٌمول : )إّن )كؤّن( فً التركٌب لها  , وهذا ما ٌراه)الواو( ( عنأؼنت )كؤنّ 

َقُهػ  َكَأنَُّه ُظلَّة  وظٌفة داللٌة فمثالً فً اآلٌة ) َنا ال َجَبَل َفؽ  شبّه رفع الجبل من أصله  (ٖ)(َوِإذ  َنَتق 

بٌن جملة , وهذا التشبٌه هو الذي ربط ه والع بهم سالط علٌهمفاٌمنوا أنّ فولهم بالضلة 

ذا ما ٌتضح, فً , وه(ٗ)( محل الواو(الحال وجملة ذي الحال مع الضمٌر وبهذا حلت )كؤنّ 

, فلو اسمطت )كؤّن( من التركٌب ألصبحت الجملة هكذا )ولسط مام )علٌه السالم(لول اإل

, إاّل أن تمترن ا الكالم ال ٌصلح مع إرادة الحالآخرون هم لم ٌسمعوا كالم هللا( وهذ

 , فمد أؼنت )كؤن( عن الواو .(الواو فٌمول )وهم لم ٌسمعواالجملة ب

أَلٌِلُوا َذِوي ):  (علٌه السالم), كموله إاّل + واو الحال + مبتدأ + خبر(: ) النمط الخامس

ِ بٌَِِدِه ٌَْرفَعُهُ  ٌَْعثُرُ اْلُمُروَءاِت َعثََراتِِهْم فََما  , فالجملة االسمٌة )وٌد (٘)(ِمْنُهْم َعاثٌِر إِاله َو ٌَُد َّللاه

 هللا بٌده( والعة فً موضع الحال . 

 الجملة الفعلٌة : األدوات ؼٌر النافٌة مع-2

 الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض :  : األدوات ؼٌر النافٌة مع آ

 :  دت هذه الجملة وفك األنماط اآلتٌةور    

                                                           
  .  8٘, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٕٔٔ( دالبل االعجاز (ٕ
  .  7ٔٔ( االعراؾ / (ٖ
  . 7ٕ( الجملة الحالٌة فً المران الكرٌم : إحصاء ودراسة , دمحم حسٌن أبو الفتوح , (ٗ
  .  ٖٓٙ( نهج البالؼة , (٘
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فَِإْن أَبَْوا ), كموله )علٌه السالم( : و الحال + فعل ماٍض الزم + فاعل(ول : )واالنمط األ

ً ِمَن اْلبَاِطِل َو نَاِصراً ِلْلَحكِّ  ٌِْؾ َو َكفَى بِِه َشافٌِا ٌْتُُهْم َحده السه , فالجملة الفعلٌة (ٔ)(أَْعَط

, ومعنى كالمه )علٌه السالم( : )فإن أبوا عن به شافٌاً( والعة فً موضع الحال )وكفى

مة على مباٌعتً مع لٌام هذه الحجة من هللا سبحانه علٌهم طاعتً وامتنعوا من المالز

, أي بذلن السٌؾ حال كونه لماطع امتثاالً ألمر هللا سبحانه, وكفى بهأعطٌتهم حد السٌؾ ا

فى به شافٌاً( وصاحبها , فمد ربطت الواو بٌن الحال )ك(ٕ)شافٌاً من الباطل وناصراً للحك(

, وهو ـ بحسب ما ٌراه جملة فعلٌة فعلها ماٍض اءت ج )السٌؾ(, نالحظ أّن جملة الحال

, لال ابن ٌعٌش : )وكذلن الفعل الماضً ال ال ٌصلح للحال لعدم داللته علٌهاالنحاة ـ 

: لعدم داللته على الزمن  , أي, أي : على الحال(ٖ)ٌجوز أن ٌمع حاالً لعدم داللته علٌها(

, وهذا ما ٌؤباه ه ماٍض فً المعنىبهذه المسؤلة المضارع المنفً بلم, ألن, وٌلحك الحاضر

, إذ ٌرى الدكتور صاحب منشد : )إّن نه سٌمود إلى التكلؾ فً التؤوٌلبعض الباحثٌن أل

ربط الجملة الحالٌة بالزمن الحاضر فً جمٌع المواضع التً جاءت بها هذه الجملة 

الٌة هً بٌان سٌمودنا إلى التكلؾ فً التؤوٌل ... لذا ٌمكننً المول إّن وظٌفة الجملة الح

, وما جاء (ٗ)هٌؤة صاحبها سواء أكانت هذ الهٌؤة متحممة فً الماضً أو آخذة فً التحمٌك(

, ؼٌر ٌة فعلها ماٍض من نصوص فً نهج البالؼة ٌإٌد جواز مجًء الحال جملة فعل

 ممترن بـ )لد( ألن المعنى ٌستمٌم من دون حاجة إلى تمدٌر )لد( . 

َو َما ٌَْمنَُع أََحَدُكْم أَْن ), كموله )علٌه السالم( : ماٍض + فاعل(الثانً : )لد + فعل النمط 

ٌْتُْم َعلَى َرفْ  ٌْبِِه إِاله َمَخافَةُ أَْن ٌَْستَْمبِلَهُ بِِمثِْلِه لَْد تََصافَ ِض ٌَْستَْمبَِل أََخاهُ بَِما ٌََخاُؾ ِمْن َع

رفض اآلجل( والعة فً  ٌتم على, فالجملة الفعلٌة )لد تصاف(٘)(اْْلِجِل َو ُحّبِ اْلعَاِجلِ 

فٌنا ما  ألنّ  بعٌوبه مخافة أن ٌجابهنا بالمثل؛ , )هذا هو دأبنا ال نجابه أحداً موضع الحال

لتصافً على رفض اآلجل , حتى انتهى بنا األمر إلى هذه الحال من ا(ٙ)فٌه وزٌادة ...(

 .    وحب العاجل

َو ), كموله )علٌه السالم( : فعول به(ماٍض متعّدٍ + فاعل + م : )لد + فعل النمط الثالث

ٌِْر َصِحٌَحٍة َو ٌَْسَمُع بِؤُذٍُن  ٌٍْن َؼ ٌْباً أَْعَشى بََصَرهُ َو أَْمَرَض لَْلبَهُ فَُهَو ٌَْنُظُر بِعَ َمْن َعِشَك َش

ْنٌَا لَْلبَهُ  ٌِْر َسِمٌعٍَة لَْد َخَرلَِت الشهَهَواُت َعْملَهُ َو أََماتَِت الدُّ الفعلٌة )لد خرلت , فالجملة (7)(َؼ

 .    شهوات عمله( والعة فً موضع الحالال

                                                           
  .  77( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٖٔٔ/ ٖ( منهاج البراعة , (ٕ
  . ٙٙ/ ٕ( شرح المفصل , (ٖ
  .  9ٓٔ( الجمل التً لها محل من االعراب فً المران الكرٌم , (ٗ
  .  ٖٕٕ( نهج البالؼة , (٘
  .  8ٕٔ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٙ
  .  ٕٔٔ( نهج البالؼة , (7
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ٌَا ), كموله )علٌه السالم( : ال + لد + فعل ماٍض الزم + فاعل(: )واو الح النمط الرابع

ٌِْش الهِذي اَل ٌَُكوُن لَهُ ُؼبَاٌر َو اَل لََجبٌ  , فالجملة الفعلٌة (ٔ)(أَْحنَُؾ َكؤَنًِّ بِِه َو لَْد َساَر بِاْلَج

 )ولد سار بالجٌش( والعة فً موضع الحال . 

, إلى مفعولٌن + فاعله + مفعولٌه( فعل ماٍض متعدٍّ لد + : )واو الحال +  النمط الخامس

َمتًِ َو أََمْرتُُهْم بِلُُزوِم َهَذا اْلِمْلَطاطِ )كموله )علٌه السالم( :  ا بَْعُد فَمَْد بَعَثُْت ُممَّدِ َحتهى  أَمه

ٌُْت أَْن أَْلَطَع َهِذِه النُّْطفَةَ إِلَى ِشْرِذَمٍة ِمْنُكمْ  , فالجملة الفعلٌة )ولد (ٕ)(ٌَؤْتٌَُِهْم أَْمِري َو لَْد َرأَ

له , فً هذا النمط والنمط الذي لبهذه النطفة( والعة فً موضع الحالرأٌت أن ألطع 

ٌجوز فٌها التران جملة الحال  الترنت جملة الحال بواو الحال, وهو من المواضع التً

 ثبت ربطها بواو الحال وعدم ربطها. فً جملة الماضً الم بالواو, فمد اجاز النحاة

:  (علٌه السالم), كموله النمط السادس : )حال + جملة فعلٌة فعلها ماٍض حال بعد حال(

ً َو بِاأْلَ ) ً َو بِالسهعَِة ِضٌما ْهِل ُؼْربَةً َو بِالنُّوِر ُظْلَمةً فََجاُءوَها اْستَْبَدلُوا بَِظْهِر اأْلَْرِض بَْطنا

ابَِمِة َو الدهاِر اْلبَالٌَِةِ  , (ٖ)(َكَما فَاَرلُوَها ُحفَاةً ُعَراةً َلْد َظعَنُوا َعْنَها ِبؤَْعَماِلِهْم ِإلَى اْلَحٌَاِة الده

الثة من ع نصب حال ث)لد ظعنوا( والعة فً موض عراة( حاالن, والجملة الفعلٌة)حفاة وفـ

ثانٌة باالسم للداللة على الثبوت, ثم عبر ولى والر عن الحالٌن األالضمٌر الواو, فمد عبّ 

 .  ٌدّل على تحمك ولوع الحدث )الظعن(الفعل الماضً لعن الحال الثالثة ب

 الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :  : األدوات ؼٌر النافٌة معب 

وردت الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع ولد دخلت علٌها أداة من أدوات الزٌادة ؼٌر    

 نماط اآلتٌة  , بلؽت )خمسة( مواضع وعلى وفك األة فً مواضع للٌلة فً نهج البالؼةالنافٌ

, كموله )علٌه السالم( : + فعل مضارع متعّدٍ + فاعل( ول : )واو الحال + لدالنمط األ

ُ تََعالَى إِنه اْلمَ ) اِلَح َحْرُث اْْلِخَرِة َو لَْد ٌَْجَمعُُهَما َّللاه ْنٌَا َو اْلعََمَل الصه اَل َو اْلبَنٌَِن َحْرُث الدُّ

ِ َما َحذهَرُكمْ  عهما هللا( والعة فً موضع , فالجملة الفعلٌة )ولد ٌجم(ٗ)(أِلَْلَواٍم فَاْحَذُروا ِمَن َّللاه

  موضع من المواضع التً تجب فٌها )واو( الحال .هذا ال الحال, جدٌر بالمالحظة أنّ 

ِمْن  َماَو اْعلَُموا أَنههُ ), كموله )علٌه السالم( : انً : )إاّل + فعل مضارع + فاعل(النمط الث

 ًْ ِ َش ًْ  َمْعِصٌَةِ ٌء إِاله ٌَؤْتًِ فًِ ُكْرٍه َو َما ِمْن  َطاَعِة َّللاه ِ َش , (٘)(ٌء إِاله ٌَؤْتًِ فًِ َشْهَوةٍ  َّللاه

ملة الفعلٌة )إاّل ٌؤتً , ومثلها الجؤتً فً كره( والعة فً موضع الحالفالجملة الفعلٌة )إاّل ٌ

 ه ال تؤتً طاعة إالّ , فمد نبه )علٌه السالم( بؤنّ فً شهوة(, فمد أفادت االداة )إاّل( الحصر

 على هذه الحال من الكره .

                                                           
  .  ٕٙٗ, نهج البالؼة( (ٔ
  . 8ٓٔ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٕٕٔ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  79, المصدر نفسه( (ٗ
  .  ٖٖٖ, المصدر نفسه( (٘
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, كموله )علٌه السالم( : + فاعل( النمط الثالث : )إاّل + واو الحال + فعل مضارع متعدٍّ 

ٌَْها) ِ َما أَُحثُُّكْم َعلَى َطاَعٍة إِاله َو أَْسبِمُُكْم إِلَ , فالجملة الفعلٌة )إاّل (ٔ)(أٌََُّها النهاُس إِنًِّ َو َّللاه

 .   بمكم إلٌها( والعة فً موضع الحالوأس

َدَعْوتُُكْم إِلَى )السالم( : , كموله )علٌه ع : )كؤنّما + فعل مضارع + فاعل(النمط الراب

ًه نَْصِر إِْخَوانُِكْم فََجْرَجْرتُْم َجْرَجَرةَ اْلَجَمِل اأْلََسّرِ َو تَثَالَْلتُْم تَثَالَُل النِّْضِو اأْلَْدبَِر ثُمه خَ  َرَج إِلَ

ٌٌْد ُمتََذابٌِب َضِعٌٌؾ َكؤَنهما ٌُسالُوَن إِلَى اْلَمْوتِ   لفعلٌة )كؤنما ٌسالون, فالجملة ا(ٕ)(ِمْنُكْم ُجنَ

 .  إلى الموت( والعة فً موضع الحال

 التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الوالعة حاالً : -3

 آ : التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة االسمٌة الوالعة حاالً : 

 وردت هذه الجملة على وفك النمط اآلتً :     

ً  , ورد)خبر ممدم + مبتدأ مإخر(  علٌه), منها لوله هذا النمط فً )سبعة عشر( موضعا

ةُ َو الشُّْبَهةُ اْلُمْؽِدفَةُ ):  (السالم ُ َو اْلُحمه , فشبه الجملة (ٖ)(َو إِنهَها لَْلِفبَةُ اْلبَاِؼٌَةُ فٌَِها اْلَحَمؤ

فٌها , والجملة االسمٌة )ار والمجرور )فٌها( خبر ممدم, و )الحمؤ( مبتدأ مإخرمن الج

المبتدأ )الحمؤ( داللة  , ولد أفاد تمدٌم شبه الجملة )فٌها( علىؤ( والعة فً موضع الحالالحم

, واالختصاص كما ٌرى الدكتور فاضل االختصاص, أي : الحمؤ فٌها دون ؼٌرها

ّن أهم ؼرض من , لال الدكتور السامرابً : )إٌم الظرؾالسامرابً أهم أؼراض تمد

لَهُ اْلُمْلُن َولَهُ ), وذلن نحو لوله تعالى : والحصرأؼراض تمدٌم الظرؾ, هو االختصاص, 

لن والحمد باهلل عز وجل بتمدٌمهما على معنى اختصاص الم , لّدم الظرفان لٌدلّ (ٗ)(اْلَحْمدُ 

, فتمدٌم الظرؾ بؤن الملن له دون نفٌه عن ؼٌره , ولو لال )الملن له( لكان اخباراً ال بؽٌره

 .  (٘)ؼٌره(افاد حصره علٌه واختصاصه به دون 

 ب : التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة الوالعة حاالً : 

 التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة الوالة حاالً التً فعلها ماٍض : -

 وردت على وفك النمط اآلتً :     

فَمَاَل ُسْبَحانَهُ اْسُجُدوا ِْلَدَم ), كموله )علٌه السالم( : )فعل ماٍض + مفعول به + فاعل(

ْمَوةُ  ماْعتََرتْهُ ولبٌله فََسَجُدوا إِاله إِْبِلٌَس  ٌِْه الّشِ , فالجملة الفعلٌة (ٙ)(اْلَحِمٌهةُ َو َؼَلبَْت َعلَ

 )اعترتهم الحمٌة( والعة فً موضع الحال . 

 
                                                           

  .  ٖٖٖ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٔٓٔ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  8ٕ٘, المصدر نفسه( (ٖ
  .  ٔ( التؽابن / (ٗ
  .  ٗ٘ٔ/ ٔ( معانً النحو , (٘
  .  ٓ٘( نهج البالؼة , (ٙ
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 التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :-

 :  على وفك النمط اآلتًهذه الجملة وردت     

َمِت اأْلُُموُر َو ), لال )علٌه السالم( : )فعل مضارع + مفعول به + فاعل( َحتهى إِذَا تََصره

ِت الدُُّهوُر َو أَِزَؾ النُُّشوُر أَْخَرَجُهْم ِمْن َضَرابِحِ اْلمُبُوِر َو أَْوَكاِر الطٌُُّوِر َو أَْوِجَرِة  تَمَضه

ً لٌَِاماً السِّ  ً إِلَى أَْمِرِه ُمْهِطِعٌَن إِلَى َمعَاِدِه َرِعٌاًل ُصُموتا بَاعِ َو َمَطاِرحِ اْلَمَهاِلِن ِسَراعا

ً ٌَْنفُذُُهُم اْلبََصُر َو ٌُْسِمعُُهمُ  , فـ)سراعاً, ومهطعٌن, ورعٌالً, وصموتاً, ولٌاماً, (ٔ)(ُصفُوفا

عة فً موضع الحال , وصاحب هذه البصر( وال, والجملة الفعلٌة )ٌنفذهم وصفوفاً( أحوال

 حوال هو مفعول )أخرجهم( .األ

 رابعاً : الجملة الشرطٌة الوالعة حاالً : 

لَْو ), لال العكبري : )لوله تعالى : جملة شرطٌة أجاز بعض النحاة مجًء الحال    

, الستمرار: هو مستؤنؾ, وٌجوز أن ٌكون فً موضع الحال, والعامل فٌه ا (ٕ)(ٌُِطٌعُُكمْ 

ولن : مررت برجل لو كلمته , كملن من حٌث جاز أن ٌمع صفة للنكرةوإنّما جاز ذ

ء لذلن(لكلمنً ًّ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن ), ولال الزمخشري فً لوله تعالى : (ٖ), أي : مته

ٌِْه ٌَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ ٌَْلَهْث( لجملة الشرطٌة ؟ للُت : : )فإن للَت : ما محل ا (ٗ)تَْحِمْل َعلَ

 .  (٘)النصب على الحال(

لال الدكتور فحر الدٌن لباوة : )إذا كانت الحال جملة شرطٌة تضمنت ضمٌراً عابداً     

 .  (ٙ)وامتنعت الواو ... إاّل إذا كانت األداة هً )لو( فإّن الواو تصبح جابزة(

بلؽت أكثر من  ولد وردت الحال جملة شرطٌة فً مواضع كثٌرة فً نهج البالؼة ,    

 :  ضع , نورد منها األمثلة اآلتٌةمو (7))عشرٌن ومبة(

 اْلَحّكِ َمْن تَمَدهَمَها َمَرقَ ):  (علٌه السالم) لال
, فالجملة الشرطٌة )  (8)(َو َخلهَؾ فٌِنَا َراٌَةَ

 من تمدمها مرق( والعة فً موضع نصب حال , وصاحب الحال )راٌة الحك( . 

ْرتُْم إِْن أَْبَصْرتُمْ ))علٌه السالم( :  لال , فالجملة الشرطٌة )إن ابصرتم( والعة  (9)(َو لَمَْد بُّصِ

 فً موضع نصب حال , وصاحب الحال )التاء( فً )بصرتم( . 

                                                           
  .  8ٖٔ – 7ٖٔ, نهج البالؼة( (ٔ
  .  7( الحجرات / (ٕ
  .  7ٔٔٔ/ ٕ( التبٌان فً اعراب المران , (ٖ
  .  7ٙٔ( االعراؾ / (ٗ
  .  ٕٖ٘/ ٕ( الكشاؾ , (٘
  .  9ٖٔـ  9ٕٔ( اعراب الجمل واشباه الجمل , (ٙ
  ( خامساً ٕ( ٌنظر : الملحك رلم )(7
  .  9ٕٔ( نهج البالؼة , (8
  . 7٘(نهج البالؼة , (9
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ْت بِاْلفََرابِِض ))علٌه السالم( :  لال لجملة الشرطٌة )إذا , فا(ٔ)(اَل لُْربَةَ بِالنهَوافِِل إَِذا أََضره

 ( . , وصاحب الحال )النوافلضع نصب حال( والعة فً موأضرت بالفرابض

, فالجملة الشرطٌة (ٕ)(َطلَْبتَهُ فٌِِه َهاَلُن ِدٌنَِن لَْو أُوتٌِتَهُ  لَدْ فَلَُربَّ أَْمٍر لال )علٌه السالم( : )

 )لو أوتٌته( والعة فً موضع نصب حال , وصاحب الحال )أمر( . 

, , فـ)الواو( واو الحال (ٖ)(َو اَل تَمُْل َما اَل تَْعلَُم َو إِْن لَله َما تَْعلَمُ )لال )علٌه السالم( : 

  إن لل ما ال تعلم( والعة فً موضع نصب حال .والجملة الشرطٌة )

ا َخلهى لَُهُم )لال علٌه السالم :  ٌْتُهُ إٌِهاَها لَمه َو لَْد أََرْدُت تَْوِلٌَةَ ِمْصَر َهاِشَم ْبَن ُعتْبَةَ َو لَْو َوله

لٌته ...( والعة فً موضع لو و, فـ)الواو( واو الحال , والجملة الشرطٌة )و (ٗ)(اْلعَْرَصةَ 

 نصب حال . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .  ٖ٘ٙ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  ٖٔ٘, المصدر نفسه( (ٕ
  .  8ٕ٘, المصدر نفسه( (ٖ
  ٖٕٔ, المصدر نفسه( (ٗ
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 المبحث الرابع

 الجملة التابعة لمنصوب

ول : الجملة التابعة لمفرد منصوب . والثانً : الجملة التابعة لجملة وهً لسمان : األ    

 فً موضع نصب .

 أوالً : الجملة التابعة لمفرد منصوب : 

, وتمسم ولعت فً مولع التابع لمفرد منصوب, وهً الجملة التً صح تؤوٌلها بمفردو    

 على ثالثة ألسام : 

 ـ الجملة الوالعة نعتاً لمفرد منصوب .  ٔ

 ـ الجملة المعطوفة على مفرد منصوب .  ٕ

 ـ الجملة المبدلة من مفرد منصوب .  ٖ

 ـ الجملة الوالعة نعتاً لمفرد منصوب :  1

خصصة؛ , التً تؤتً بعد نكرة منصوبة مخصصة أو ؼٌر موهً الجملة الخبرٌة    

, ولد ولعت هذه (ٔ)فٌها ضمٌر ٌعود علٌها , وٌكونلتخصصها أو تزٌد فً تخصٌصها

, ولد (ٖ)والفعلٌة (ٕ)وجاءت بنوعٌها االسمٌة ,ة فً مواضع كثٌرة فً نهج البالؼةالجمل

 : , وفٌما ٌؤتً بٌان ذلنجملة االسمٌة من حٌث عدد المواضعال لٌةفالت الجملة الفع

 :  أوالً : الجملة االسمٌة

 نماط اآلتٌة : مواضع وعلى وفك األملة فً )تسعة( وردت هذه الج    

َو اتهمُوا نَاراً ), كموله )علٌه السالم( : المبتدأ اسم معرفة + الخبر نكرة(ول : )النمط األ

َها َشِدٌٌد َو لَْعُرَها بَِعٌٌد َو ِحْلٌَتَُها َحِدٌٌد َو َشَرابَُها َصِدٌدٌ  )ناراً( مفعول به للفعل  , فـ(ٗ)(َحرُّ

, ولد ربط الضمٌر حرها شدٌد( والعة فً موضع نعت لـ)نار(سمٌة ), والجملة اال)اتموا(

النار , ولد ذكر حذر االمام )علٌه السالم( من النار, ٌ)الهاء( بٌن جملة النعت ومنعوتها

, ثم خصص هذه النكرة بذكر صفة من صفاتها ـ إذ وظٌفة جملة النعت هو تخصٌص نكرة

, ولد وصفها بالجملة ر موصوفة ببعد المعرنٌران إلى ناالنكرة ـ فؤخرجها من عموم ال

, ت هذه الصفة ومالزمتها لهالى ثبوع لٌدلّ  ؛االسمٌة التً تدل على الثبوت والدوام

                                                           
 .  ٌٕٓ٘نظر : اعراب الجمل واشباه الجمل ,  ((ٔ
  ( سادساً . ٕالملحك رلم ): ( ٌنظر (ٕ
  ( سابعاً . ٕ(ٌنظر : الملحك رلم )(ٖ
  .  ٖٕٗ( نهج البالؼة , (ٗ
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, وهذا التصور ها هابلة الحجم, شاسعة المساحة, ثابتة العمكنً أنّ ووصفها ببعد المعر ٌع

 الحذر منها . لذا ٌجب  ؛ٌوحً بعظٌم الخوؾ والرعب الذي تبثه فً نفس االنسان

فَِإنًِّ لَْد َسٌهْرُت ), كموله )علٌه السالم( : )المبتدأ ضمٌر + الخبر اسم نكرة(النمط الثانً : 

 ًَ ةٌ ُجنُوداً ِه ُ  َماره مارة( والعة فً موضع نصب  , فالجملة االسمٌة )هً(ٔ)(بُِكْم إِْن َشاَء َّللاه

تلن الجنود  سالم( لد عبّر عن حالاالمام )علٌه ال , والذي ٌظهر أنّ نعت لـ)جنوداً(

, كما ٌبدو من سٌاق مام, فالمرور لّما ٌمع بعدم اإلصاهٌن أو, ولّما تمّر بؤولبن الّذبالمرور

ً  ة االسمٌة )هً مارة( أفادتالجمل الكالم أنّ   .  , بعد مشٌبة هللاأن هذه الجنود ستمر بكم حتما

َو أَْجَمعُوا ), كموله )علٌه السالم( : ومجرور(لمبتدأ ضمٌر + الخبر جار النمط الثالث : )ا

ً( والعة فً موضع , فالجملة االسمٌة )هو ل(ٕ)...( َعلَى ُمنَاَزَعتًِ أَْمراً ُهَو ِلً ثُمه لَالُوا

, وتؤتً خاص باإلمام (ٖ)مام علٌه السالم فً أمر, فمد نازعت لرٌش اإلنعت لـ )أمراً(

, (ٗ), والم االستحماق()الم االختصاص ً تسّمىداللة التخصٌص من )الالم فً لً( الت

 ؛, ثم إّن اإلمام ذكر ذلن األمر منكراً فهذا األمر خاص باإلمام, واإلمام هو المستحك له

, كر هذه الصفة التً تخصصه باإلمام, ثم خصصه من بٌن األمور بذعلى عظم شؤنه لٌدلّ 

 وتثبته له .  

 :  الجملة الفعلٌةثانٌاً : 

 التً فعلها ماٍض :  الفعلٌةـ الجملة 1

 نماط اآلتٌة : لجملة فً )اثنٌن وأربعٌن( موضعاً, وعلى وفك األوردت هذه ا    

َحتهى أَْعنَمُوا )ول : )فعل ماٍض الزم + الفاعل اسم ظاهر( كموله )علٌه السالم( : النمط األ

ً فًِ َو َمَهاِوي َضاَللَتِِه ذُلاًُل َعْن ِسٌَ  َجَهالَتِهِ فًِ َحنَاِدِس  أَْمراً تََشابََهِت  لٌَِاِدهِ الِِه ُسلُسا

ٌْهِ اْلمُلُوُب فٌِِه َو تَتَابَعَِت اْلمُُروُن  لملوب( والعة فً , فالجملة الفعلٌة )تشابهت ا(٘)(َعلَ

 )أمراً( . موضع نصب نعت لـ

علٌه السالم(  : ), كموله ماٍض الزم + الفاعل ضمٌر مستتر( النمط الثانً : )فعل

ِ الهِذي أَْعذََر بَِما أَْنَذَر َو اْحتَجه بَِما نََهَج َو َحذهَرُكْم َعُدّواً نَفَذَ فًِ ) أُوِصٌُكْم بِتَْمَوى َّللاه

 ً ً َو نَفََث فًِ اْْلَذاِن نَِجٌّا ُدوِر َخِفٌّا , فالجملة الفعلٌة )نفذ فً الصدور( والعة فً (ٙ)(الصُّ

ٌطان, بٌن لمستتر )هو( الذي ٌعود إلى الش, ولد ربط الضمٌر اموضع نعت لـ)عدواً(

                                                           
  .  ٓٓٙ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  7ٕٖ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٙٓ٘/ ٕ( ٌشٌر االمام علٌه السالم إلى أمر الخالفة , ٌنظر : فً ظالل نهج البالؼة , (ٖ
م 7ٕٓٓهـ ـ 8ٕٗٔ,  ٔ( جامع الدروس العربٌة , مصطفى الؽالٌٌنً , دار الؽد الجدٌد , الماهرة ـ مصر , ط(ٗ

 ,٘ٓ9   .  
  .  87ٖ( نهج البالؼة , (٘
  .  ٕٗٔ, هالمصدر نفس( (ٙ
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ر هذا , ولد ذكم( ٌمول : إّن هللا حذّر من عدو, واإلمام )علٌه السالجملة النعت والمنعوت

ثم خصصه )وذكر له أوصافاً هً كونه نفذ فً الصدور خفٌاً  العدو بصٌؽة االسم النكرة,

التً  الجملة الفعلٌة ت مستعمالً , ولد وصفه بهذه الصفا(ٔ)... وكونه نفث فً اآلذان نجٌاً(

ٌدل على الزمن الماضً والحال  النصّ  االفعل الماضً فً هذ وٌبدو أنّ  فعلها ماٍض,

, جاء فً كتاب عمدة الحافظ إّن الفعل الماضً )ما وضع لحدث ماٍض واالستمبال

داللة , ولد ٌراد من الفعل الماضً ـ فضالً عن ذلن ـ (ٕ)وٌعرض له الحضور واالستمبال(

نفاذ الشٌطان, والع ال محالة سواء أكان فً  التحمك, فالتعبٌر بالفعل الماضً ٌعنً أنّ 

الماضً أم فً المستمبل, لذا وجب على اإلنسان الحذر كل الحذر منه؛ ولذا نجد اإلمام 

)علٌه السالم( لد نسب التحذٌر من هذا العدو إلى هللا تعالى ولال : وحذركم عدواً؛ 

  أمر بالػ الخطورة . فالمحذّر منه

  (علٌه السالم), كموله + الفاعل اسم ظاهر + المفعول به(النمط الثالث : )فعل ماٍض متعّدٍ 

ْرَن ):  َو نُْإِمُن بِِه إٌَِماَن َمْن َعاٌََن اْلؽٌُُوَب َو َولََؾ َعلَى اْلَمْوُعوِد إٌَِماناً نَفَى إِْخاَلُصهُ الّشِ

صه الشرن( والعة فً موضع نعت لجملة الفعلٌة )نفى اخال, فا(ٖ)(َو ٌَِمٌنُهُ الشهنه 

, وهو عٌن ؤنّه إٌمان )بحسب الكشؾ والمشاهدة, ولد وصؾ اإلمام هذا اإلٌمان بلـ)إٌماناً(

 .   (ٗ), وبحسب اإلخالص فٌه ٌكون نفً الشرن ...(ٌن وذلن هو اإلٌمان الُمخلَص فٌهالٌم

, كموله )علٌه ضمٌر ظاهر + المفعول به( الفاعل النمط الرابع : )فعل ماٍض متعّدٍ +

ٌِْه َدْعَوتَهُ َو َصدهلُوا َكِلَمتَهُ )السالم( :  ً أََجابُوا إِلَ اعا , فالجملة (٘)(َو اْختَاَر ِمْن َخْلِمِه ُسمه

 الفعلٌة )أجابوا( والعة فً موضع نصب نعت . 

به( , كموله )علٌه النمط الخامس : )فعل ماٍض متعّدٍ + الفاعل ضمٌر مستتر + المفعول 

ٍة ِمْن َعْمِلِه َو بَمَاٍء ِمْن لُبِِّه )السالم( :  ٌَْن أَْهِلِه ٌَْنُظُر بِبََصِرِه َو ٌَْسَمُع بِؤُذُنِِه َعلَى ِصحه إِنههُ لَبَ

ُر فٌَِم أَْفنَى ُعُمَرهُ َو فٌَِم أَْذَهَب َدْهَرهُ َو ٌَتَذَكهُر أَْمَوااًل َجَمعََها فالجملة الفعلٌة , (ٙ)(ٌُفَّكِ

, فهذا المتذكر ٌتذكر أمواالً مخصوصة ()أمواالً جمعها( والعة فً موضع نصب نعت لـ)

وعلى هذا فإّن داللة  ةِ ظَ هذه المصة للعِ  ( واإلمام )علٌه السالم( هنا ٌذكر)بؤنها جمعها

 .  (7)الفعل الماضً )جمعها( هً سرد حدث ماٍض 

                                                           
  .  9ٕٖ/ ٕ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٔ
( شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ , لجمال الدٌن دمحم بن مالن , تح : عدنان عبد الرحمن الدوري , مطبعة (ٕ

 .   ٗٓٔ/ ٔم , 977ٔهـ ـ 97ٖٔالعانً , بؽداد ـ العراق , د . ط , 
  .  ٕٕٗ( نهج البالؼة , (ٖ
 .  ٕ٘ٗ/ ٕرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , ( ش (ٗ
  .  ٖ٘( نهج البالؼة , (٘
  .  ٕٕٔ, المصدر نفسه( (ٙ
  .  8ٕ( ٌنظر الفعل زمانه وأبنٌته , (7
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, ر مستتر + المفعول به مصدر مإول(فاعل ضمٌالنمط السادس : )فعل ماٍض متعّدٍ + ال

ً  عُودَ أَُداِوي ِمْنُهْم لَْرحاً أََخاُؾ أَْن ٌَ  أَنَاَو )كموله )علٌه السالم( :  , فالجملة الفعلٌة (ٔ)(َعلَما

 )أخاؾ أن ٌعود( والعة فً موضع نصب نعت لـ )لرحاً( . 

ول + + مفعوله األر مستتر النمط السابع : )فعل ماٍض متعّدٍ إلى مفعولٌن + الفاعل ضمٌ

ِ َوْفراً ), كموله )علٌه السالم( : مفعوله الثانً( , فالجملة (ٕ)(أَْو بَِخٌاًل اتهَخَذ اْلبُْخَل ِبَحّكِ َّللاه

 )بخٌالً( . وفراً( والعة فً موضع نصب نعت لـالفعلٌة )اتخذ البخل بحك هللا 

 التً فعلها مضارع :  ـ الجملة الفعلٌة2

ً وردت هذه       نماط اآلتٌة : , وعلى وفك األالجملة فً )تسعة وأربعٌن( موضعا

َو َما ), كموله )علٌه السالم( : مضارع الزم + الفاعل ضمٌر مستتر(ول : )فعل النمط األ

ًه  ًه َو أَْفَضى بِِه إِلَ ٌْباً ٌَُمرُّ َعلَى َرأِْسً إِاله أَْفَرَؼهُ فًِ أُذُنَ )ٌمّر( , فالجملة الفعلٌة (ٖ)(أَْبمَى َش

 . والعة فً موضع نصب نعت لـ)شٌباً(

علٌه ), كموله + الفاعل اسم ظاهر + مفعول به( النمط الثانً : )فعل مضارع متعدٍّ 

ْعاَلَن َو اْلمَْلُب اللِّ ):  (السالم رُّ اْْلِ ُ َشَهاَدةً ٌَُوافُِك فٌَِها الّسِ , (ٗ)(َسانَ َو أَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إِاله َّللاه

, و عالن( والعة فً موضع نصب نعت لـ)شهادة(اإل فالجملة الفعلٌة )ٌوافك فٌها السرّ 

ة , ولد جاء بهذه الشهاد(٘))شهادة( مفعول مطلك للفعل )أشهد( جاء لبٌان نوع هذه الشهادة

عالن بؤنّها التً ٌوافك فٌها السّر اإل, ولد )وصؾ شهادته نكرةً ثم خصصها بنعتها بالجملة

, أّما داللة الفعل (ٙ)والملب اللسان كناٌةً عن خلوصها من شاببة النفاق والجحود باهلل(

المضارع فإنه )ٌشٌر إلى أن الحدث ٌمع كثٌراً فهو ال ٌحدث فً زمن معٌن ولكنه ٌحدث 

 , أنّها ٌوافك فٌها السرّ ما حضرت الشهادة كانت هذه صفتها , فمتى (7)فً كل زمان(

 عالن . اإل

, كموله )علٌه السالم( : ع + الفاعل اسم ظاهر + مفعول به(لثالث : )فعل مضارالنمط ا

ٌْنَا َسَماًء ُمْخِضلَةً ِمْدَراراً َهاِطلَةً ٌَُدافُِع اْلَوْدُق ِمْنَها اْلَوْدَق َو ٌَْحِفُز اْلمَْطُر ِمنْ ) َها َو أَْنِزْل َعلَ

 (9)أن ٌرٌد بالسماء المطر نفسه, فمد وصؾ )علٌه السالم( السماء ـ وٌحتمل (8)(اْلمَْطرَ 

, ثم وصفها بؤنها (ٓٔ), أي : تبله(ها )سماء محضلة : تحضل النبتبؤنّ  التً سؤلها هللا

                                                           
  .  ٖٕٙ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  9ٕٗ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٕٖٖ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  9ٖٔ, المصدر نفسه( (ٗ
  .  ٕٖٗـ  ٖٕٖ/ ٔ( ٌنظر : شرح التصرٌح , (٘
  .  ٓٔٗ/ ٖ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٙ
  .  ٕٖ( الفعل زمانه وأبنٌته , (7
  .  9ٕٕ( نهج البالؼة , (8
  . ٘٘ٗ/ ٖ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (9

  .  7ٕٙ/ 7( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٓٔ
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, وهذه النعوت جاءت بصٌؽة االسم المفرد فهً تدل على الثبوت والدوام , ثم جاء هاطلة

, وهو ق منها الودقهو كونها ٌدافع الودبنعت رابع لٌضٌؾ تخصٌصاً آخر لتلن السماء و

االستمرار التً والتتابع كناٌة عن كثافة ذلن المطر الهاطل وؼزارته , فضالً عن داللة 

 .  الحدوث والتجددعلى  ٌوحً بها الفعل المضارع الذي ٌدلّ 

َو إِنه ), كموله )علٌه السالم( : )فعل مضارع + الفاعل ضمٌر مستتر(النمط الرابع : 

ْمَوِة لَُمْستَِحكٌّ أِلَْفَضِل اْلعُدهةِ لَاِدماً ٌَْمُدُم بِالْ  )ٌمدم( والعة فً , فالجملة الفعلٌة (ٔ)(فَْوِز أَِو الّشِ

 .  موضع نصب نعت لـ)لادماً(

 ً  : الظواهر التركٌبٌة فً الجملة الوالعة نعتاً :  ثانٌا

 ـ الحذؾ : 1

 ورد الحذؾ فً الجملة الفعلٌة, ولم ٌرد فً الجملة االسمٌة     

 ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : 

 , وعلى وفك النمطٌن اآلتٌٌن : فً هذه الجملة فً )ثالثة( مواضع ورد الحذؾ    

علٌه ), كموله مجهول + نابب الفاعل ضمٌر مستتر(ول : )فعل ماٍض مبنً للالنمط األ

ً ِصٌَح بِِهْم فَاْنتَبَُهواَو اْستَِعدُّوا ِلْلَمْوِت فَمَْد أََظلهُكْم َو ):  (السالم , فالجملة (ٕ)(ُكونُوا َلْوما

لتفات إلى العة فً موضع نصب نعت لـ )لوماً(, هذا )تنبٌه لهم على اإلالفعلٌة )صٌح( و

, ولد حذؾ الفاعل لعدم تعلك الؽرض بذكره , فمدار الحدٌث عن الحدث (ٖ)منادي هللا(

 )الصٌحة( ال عّمن صاح .  

, كموله )علٌه فاعل اسم ظاهر + مفعول به محذوؾ()فعل ماٍض متعّدٍ + الالنمط الثانً : 

ةِ  تَْنمُضْ َو اَل )السالم( :  , فالحملة الفعلٌة )عمل  (ٗ)(ُسنهةً َصاِلَحةً َعِمَل بَِها ُصُدوُر َهِذِه اأْلُمه

 )سنة( . ة فً موضع نصب نعت لـبها صدور هذه االمة( والع

 التً فعلها مضارع : ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة 

ع فً )ثمانٌة( مواضع وعلى وفك ورد الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضار    

 نماط اآلتٌة : األ

ول : )فعل مضارع مبنً للمجهول + نابب الفاعل اسم ظاهر( , كموله )علٌه النمط األ

ً تُْفَحُص فٌِِه )السالم( :  ِ اْحَذُروا ٌَْوما ْلَزالُ ِعبَاَد َّللاه , فالجملة (٘)(اأْلَْعَماُل َو ٌَْكثُُر فٌِِه الّزِ

                                                           
  .  9ٔٔ( نهج البالؼة , (ٔ
 .   9ٔٔ, المصدر نفسه ((ٕ
  .  8ٕٕ/ ٕ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
  .  7ٖ٘( نهج البالؼة , (ٗ
  .  9ٕ٘, المصدر نفسه( (٘
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مام الناس من ٌوم له اإل, ٌحذر عمال( والعة فً موضع نصب نعتاأل الفعلٌة )تفحص فٌه

ه ة من صفاته وهً أنّ بصٌؽة النكرة ثم خصصه بذكر صفالٌوم , وذكر ذلن شؤن عظٌم

, ولد على الحدوث التجدد لّ لها مضارع ٌدعمال( وهً جملة فعلٌة فع)تفحص فٌه األ

عمال ٌعنً , فواضح من السٌاق أن فحص األ(ٔ)حذؾ فاعل الفعل لعلم المخاطب به

من حذؾ  عمال هو هللا تعالى, ولد ٌرادّ حاسب على األالذي ٌ الحساب علٌها , ومعلوم أنّ 

 الفاعل التركٌز على الحدث أٌضاً . 

, كموله )علٌه نابب الفاعل ضمٌر مستتر(مجهول + النمط الثانً : )فعل مضارع مبنً لل

ٌُْكْم َو اَل تُِؽٌُرونَ ):  السالم( ً ٌُْرَمى ٌُؽَاُر َعلَ ً ِحٌَن ِصْرتُْم َؼَرضا ً لَُكْم َو تََرحا , (ٕ)(فَمُْبحا

سالم( , فاإلمام )علٌه ال)ٌرمى( والعة فً موضع نصب نعت لـ)ؼرضاً(فالجملة الفعلٌة 

أعمب هذا التعجب بالتوبٌخ لهم من صٌرورتهم  , ثمٌصؾ حال أصحابه وٌتعجب منه

 .  (ٖ)بسبب تمصٌرهم ؼرضاً للرماة

, كموله عل ضمٌر مستتر + مفعول به محذوؾ(النمط الثالث : )فعل مضارع + الفا

ً َو َمْعبُوداً بُِحْسِن َباَلبَِن ِعْنَد َخْلِمَن َخلَْمَت َداراً َو َجعَلْ ))علٌه السالم( :  َت ُسْبَحانََن َخاِلما

ً َو ثَِماراً ثُمه  ً َو لُُصوراً َو أَْنَهاراً َو ُزُروعا ً َو َخَدما ً َو أَْزَواجا ً َو َمْطعَما فٌَِها َمؤُْدبَةً َمْشَربا

ٌَْها ً ٌَْدُعو إِلَ )ٌدعو( والعة فً موضع نصب نعت , فالجملة الفعلٌة (ٗ)(أَْرَسْلَت َداِعٌا

ة هً صفاتها ... والداعً هو دمحم الصفات المذكور ة ألنّ , )المراد بهذه الدار الجنّ لـ)داعٌاً(

, ولد حذؾ المدعو لهذه الدار, (٘))صلى هللا علٌه وآله( الذي دعا الناس بالتً هً أحسن(

, لال ؽرض من الحذؾ هو االطالق والعموم, وٌبدو أن الوهو المفعول به للفعل )ٌدعو(

, إنّما ٌكون المستحك للمفعول بال مفعولالفعل الدكتور أحمد الجواري : )والحك إن ورود 

لذلن الفعل دون  ما ٌسمح به الممام بتصوره مفعوالً ممصوداً به اطالق الفعل فً كل 

, ٌدعوهم وآله( أُرِسل إلى الناس كافة, فالنبً دمحم )صلى هللا علٌه (ٙ)النص على اسم بعٌنه(

 إلى دار السالم . 

 

 

 

                                                           
( ٌنظر : أسرار النحو , لشمس الدٌن أحمد بن سلٌمان المعروؾ بابن كمال باشا , تح : أحمد حسن حامد , (ٔ

  .  ٔٓٔم , ٕٕٓٓهـ ـ ٕٕٗٔ,  ٕدار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع , ط
  .  8ٙ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  9ٕٔ/ ٕ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
  .  ٕٔٔبالؼة , ( نهج ال(ٗ
  .  ٙٗٔ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (٘
( نحو المران , أحمد عبد الستار الجواري , مطبعة المجمع العلمً العرالً , بؽداد ـ العراق , د . ط , (ٙ

  .  ٖٙم , 97ٗٔهـ ـ 9ٖٗٔ
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 : نصوب ممٌدات الجملة الوالعة نعتاً لم ـ2

 :  ةفٌادوات النأوالً : األ

 الجملة االسمٌة :  ة معفٌادوات النـ األ 1

 وردت هذه الزٌادة فً )ثمانٌة( مواضع وعلى وفك النمطٌن اآلتٌٌن :     

ِ َما َحذهَرُكْم ), كموله )علٌه السالم( : ول : )لٌس + جملة اسمٌة(لنمط األا فَاْحَذُروا ِمَن َّللاه

ٌِْر ِرٌَاءٍ  ٌَْسْت بِتَْعِذٌٍر َو اْعَملُوا فًِ َؼ ٌَةً لَ , فالجملة )لٌست  (ٔ)(ِمْن نَْفِسِه َو اْخَشْوهُ َخْش

تعذٌر( والعة فً موضع نصب نعت لـ)خشٌة(, فمد نفت )لٌس( اتصاؾ اسمها ـ وهو ب

باء لعذٌر(, ولد أّكد )علٌه السالم( هذا النفً باـ بخبرها )ت ضمٌر مستتر تمدٌره )هً(

 الزابدة .

اَل َحاَجةَ ِلً فٌِِن ): السالم(  , كموله )علٌه)ال النافٌة للجنس + جملة اسمٌة(النمط الثانً : 

ً لَْد  ٌُْشِن لَِصٌرٌ  َطلهْمتُِن ثاََلثا  , فالجملة )ال رجعة فٌها( والعة فً موضع(ٕ)(اَل َرْجعَةَ فٌَِها فَعَ

 نصب نعت لـ )ثالثاً( . 

 الجملة الفعلٌة :   ة معفٌادوات النـ األ 2

ً الجملة فً )أربعة وعشرٌن( موضعوردت هذه      فً جمٌع المواضع فعالً وجاء فعلها , ا

على وفك هذه الجملة وجاءت ا الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض فلم تؤٍت هنا, ارعاً, أمّ مض

 نماط اآلتٌة :  األ

:  (علٌه السالم), كموله ل مضارع الزم + الفاعل اسم ظاهر(ول : )ال + فعاألالنمط 

, (ٖ)(َحْمداً اَل ٌَْنمَِطُع َعَدُدهُ َو اَل ٌَْفنَى َمَدُدهُ ...  اللهُهمه لََن اْلَحْمُد َعلَى َما تَؤُْخذُ َو تُْعِطً)

, و )حمداً نُصب عدده( والعة فً موضع نصب نعت لـ)حمداً( فالجملة الفعلٌة )ال ٌنمطع

)ال  ه الصفة, ولد خصص هذا الحمد بوصفه بهذ(ٗ)ه مفعول مطلك للحمد المتمدم(نّ على أ

, و )ال( إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تنفً المستمبل , والفعل ٌنمطع عدده(

ة مفادها أن هذا الحمد على الحدوث والتجدد , من هذا نحصل على نتٌج المضارع ٌدلّ 

 .  دابم أبدي

                                                           
  .  79( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٓٗٙ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  98ٕـ  97ٕ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  ٕ٘ٗ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٗ
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, كموله )علٌه السالم( : ارع متعّدٍ + الفاعل ضمٌر مستتر(النمط الثانً : )ال + فعل مض

ٌَْحَن إِنه ) , فالجملة الفعلٌة )ال ٌعدوه( والعة فً موضع نصب (ٔ)(أََجٍل َوْلتاً اَل ٌَْعُدوهُ  ِلُكلِّ َو

 نعت لـ )ولتاً( . 

ر + المفعول به( , كموله )علٌه النمط الثالث : )لم + فعل مضارع + الفاعل ضمٌر مستت

ٌَْحفَْظهُ َعلَى َوْجِههِ  َرُجلٌ  وَ )السالم( :  ً لَْم  ٌْبا ِ َش , فالجملة الفعلٌة (ٕ)(َسِمَع ِمْن َرُسوِل َّللاه

 )لم ٌحفظه( والعة فً موضع نصب نعت . 

ٌُْم  وَ )النمط الرابع : )ال + جملة فعلٌة فعلها مضارع نعت ثاٍن( , كموله )علٌه السالم(  :  ا

ٌْهِ  ِ أَلُْفِرَطنه لَُهْم َحْوضاً أَنَا َماتُِحهُ اَل ٌَْصُدُروَن َعْنهُ َو اَل ٌَعُوُدوَن إِلَ , فالجملة االسمٌة (ٖ)(َّللاه

ة )ال ٌصدرون عنه( نعت , والجملة الفعلٌنصب نعت أول)أنا ماتحه( والعة فً موضع 

, ومعناه لتهدٌد وجاٍر على سبٌل االستعارةوارد مورد ا (علٌه السالم))هذا كالم منه  ,ثان

, أو ألمألّن لهم حٌاض م حٌاض الحرب التً أنا متدرب بهاألسبمنّهم أو ألسبمّن ألجله

( فً )ماتحه( جملة , ولد ربط الضمٌر )الهاء(ٗ)الحرب التً هً عادتً وأنا خبٌر بها(

ّن موضوع االسم على أن )إعلى الثبوت فـ جملة االسمٌة لٌدلّ جاء بال , ثمالنعت بمنعوته

ً بعد شًء( , ثم وصؾ هذا (٘)ٌثبت به المعنى لشًء من ؼٌر أن ٌمتضً تجدده شٌبا

 الحوض بوصؾ آخر وهو كونه )ال ٌصدرون عنه( .

 ؼٌر النافٌة : األدوات ثانٌاً :

 الجملة االسمٌة :  ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع 1

 األنماط آلتٌة : وردت هذه الجملة فً )تسعة( مواضع, على وفك    

أَْستَْعِدٌَن َعلَى  إِنًِّ اللهُهمه ), كموله )علٌه السالم( : ول : )كان + جملة اسمٌة(لنمط األا

ٌٍْش َو َمْن أََعانَُهْم َفِإنهُهْم لَْد  َرِحِمً َو أَْكفَبُوا إِنَابًِ َو أَْجَمعُوا َعلَى ُمنَاَزَعتًِ َحمّاً  لََطعُوالَُر

ٌِْري أَْولَى بِهِ  ُكْنتُ  نصب ه من ؼٌري( والعة فً موضع , فالجملة )كنت أولى ب(ٙ)(ِمْن َؼ

 )حماً( . نعت لـ

َعِظٌِم إِْحَساِنِه  َعلَىنَْحَمُدهُ ), كموله )علٌه السالم( : مط الثانً : )ٌكون + جملة اسمٌة(الن

, فالجملة )ٌكون لحمه (7)(َحْمداً ٌَُكوُن ِلَحمِِّه لََضاءً  اْمتِنَانِهِ َو نٌَِِّر بُْرَهانِِه َو نََواِمً فَْضِلِه َو 

 نعت )حمداً( . نصب لضاًء( والعة فً موضع 
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فََهْل تُْبِصُر إاِله فَِمٌراً ٌَُكابُِد ), كموله )علٌه السالم( : مط الثالث : )كؤّن + جملة اسمٌة(الن

نِِه َعْن َسْمعِ الْ  ...
داً َكؤَنه بِؤُذُ بؤذنه عن سمع  , فالجملة )كؤنّ (ٔ)(َمَواِعِظ َوْلراً أَْو ُمتََمّرِ

, واإلمام )علٌه السالم( فً هذا لـ)متمرداً(المواعظ ولراً( والعة فً موضع نصب نعت 

سبهم ولد ذكر ازدٌاد إدبار الخٌر, وازدٌاد إلبال الناس على التورع فً مكا النص ٌحثّ 

, وأصبح شًء ازداد الشر وانتشر سابالً ٌسؤل وٌمول, بؤيّ  ا الكالم )كؤنّ , وجاء هذالشر

, ثم ذكر (ٕ)ازداد وانتشر بانتشار الفمر( الشرّ  مام بؤنّ , فؤجاب اإلة للشٌطانالناس فرٌس

, ( هذه الداللةتى الترب من أن ٌكون فً أذنه ولر, ولد أفادت )كؤنّ عدم اتعاظ المتمرد ح

 لٌدلّ  ؛, وجاء هذا التمدٌم (ٖ)ا( وهذا التمدٌم جابزولد لدم خبرها )بؤذنه( على اسمها )ولر

 على تخصٌص الولر بؤذن هذا المتمرد . 

 الجملة الفعلٌة :  ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع 2

 على وفك النمط اآلتً :ورد فعل هذه الجملة فً جمٌع المواضع فعالً ماضٌاً, و    

َو إِنًِّ أَلَْعبَُد أَْن ٌَمُوَل لَابٌِل بِبَاِطٍل ):  كموله )علٌه السالم( ,)لد + جملة فعلٌة فعلها ماٍض(

ُ فََدْع َما اَل تَْعِرؾُ  وَ  العة , فالجملة الفعلٌة )لد أصلحه هللا( و(ٗ)(أَْن أُْفِسَد أَْمراً لَْد أَْصلََحهُ َّللاه

, ه ٌؤنؾ من لول الباطلم ـ على أنّ , فمد )نبه ـ علٌه السالفً موضع نصب نعت لـ)أمراً(

 , ولد أفادت )لد( التحمٌك . (٘)ٌفسد أمراً أصلحه هللا به وهو أمر الدٌن ... ( وأن

 ـ التمدٌم والتؤخٌر  3

 آ ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة االسمٌة : 

 : ( مواضع وعلى وفك النمط اآلتًورد التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة االسمٌة فً )ثالثة   

َدُعونًِ َو اْلتَِمُسوا ), كموله )علٌه السالم( : ر ومجرور خبر ممدم + مبتدأ مإخر()جا

ٌِْري فَِإنها ُمْستَْمبِلُوَن أَْمراً لَهُ ُوُجوهٌ َو أَْلَوانٌ  )له وجوه( والعة فً , فالجملة االسمٌة (ٙ)(َؼ

م فٌها الخبر وهو شبه الجملة )له( على المبتدأ وهو االسم , ولد تمدّ موضع نصب نعت

صل فً المبتدأ أن ٌكون ن عمٌل : )األ, جاء فً شرح ابالتمدٌم واجبالنكرة )وجوه( وهذا 

, وتحصل الفابدة بؤحد أمور ... أحدها : أن ولد ٌكون نكرة لكن بشرط أن تفٌد معرفة

 .  (7)ٌتمدم الخبر علٌها وهو ظرؾ أو جار ومجرور(
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 ب ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة : 

 ة الفعلٌة التً فعلها ماٍض  :ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجمل

 ورد التمدٌم فً هذه الجملة فً )موضعٌن( وعلى وفك النمط اآلتً :    

َجاِل ِإلَى ))فعل ماٍض + مفعول به + الفاعل( , كموله )علٌه السالم( :  َو إِنه ِمْن أَْبؽَِض الّرِ

ُ إَِلى نَْفِسهِ  ِ تَعَالَى لَعَْبداً َوَكلَهُ َّللاه هللا( والعة فً موضع نصب  فالجملة الفعلٌة )وكله, (ٔ)(َّللاه

 نعت لـ)عبداً( .

 ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع : 

 ورد التمدٌم والتؤخٌر فً هذه الجملة فً )خمسة( مواضع وعلى وفك النمط اآلتً :     

ً ٌَْحُدوهُ  وَ ), كموله )علٌه السالم( : + الفاعل( )فعل مضارع + مفعول به إِنه َؼابِبا

ٌُْل َو النهَهاُر لََحِريٌّ بُِسْرَعِة اأْلَْوبَةِ  دٌدان( , فالجملة الفعلٌة )ٌحدوه الج (ٕ)(اْلَجِدٌَداِن الله

 )ؼابباً( . والعة فً موضع نصب نعت لـ

  ـ الجملة المعطوفة على مفرد منصوب 2

 . لم ترد الجملة معطوفة على مفرد منصوب فً نهج البالؼة    

 ـ الجملة المبدلة من مفرد منصوب : 3

أوفى منه فً أداء المعنى  للنا إّن الجملة ٌجوز أن تؤتً بدالً من المفرد بشرط أن تكون    

, ب فً مواضع للٌلة فً نهج البالؼة, ولد وردت الجملة مبدلة من مفرد منصوالمراد

 :  النحو اآلتً على

َ ُسْبَحانَهُ ٌَعُوُد بَْعَد  وَ ), كما فً لوله )علٌه السالم( : جاءت بدالً من حال مفرد     إِنه َّللاه

ْنٌَافَنَاِء  ًْ  الدُّ , والجملة نصوب)وحده( حال م, فـ(ٖ)(َء َمعَهُ َكَما َكاَن لَْبَل اْبتَِدابَِها َوْحَدهُ اَل َش

, فال شرٌن شًء معه( والعة فً موضع نصب بدل, فكون هللا سبحانه وحده االسمٌة )ال

ها تنفً الجملة أوفى فً أداء المعنى, فإنّ  نّ ر أ, ؼٌه , وهو مضمون لوله )ال شًء معه(ل

النافٌة التً ٌكون نفٌها  )ال(على نحو التوكٌد, فمد نفى الشرٌن بـو ,الشرٌن صراحة

 . مإكداً 

ًه ), كموله )علٌه السالم( : ٌعرب مفعول به منصوب الً من مفردجاءت بد      اْحفَظْ ٌَا بُنَ

َن َما َعِمْلَت َمعَُهنه  , فـ)أربعاً( مفعول (ٗ)(أَْؼنَى اْلِؽنَى اْلعَْملُ  إِنه َعنًِّ أَْربَعاً َو أَْربَعاً اَل ٌَُضرُّ
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, فمد بدلنى العمل( والعة فً موضع نصب أؼنى الؽ , والجملة االسمٌة )إنّ به منصوب

 أفادت الجملة تفصٌل ما أُجِمَل فً المفرد الُمبدل منه )أربعاً( .  

 ثانٌاً : الجملة التابعة لجملة فً موضع نصب :

ذكرنا أن مجًء الجملة تابعة لجملة لها محل من االعراب جابز فً بابً عطؾ النسك     

 خرى . , كما ٌحوز مجًء الجملة فً موضع التوكٌد اللفظً لجملة ألوالبد

 آ ـ عطؾ النسك : 

لثانٌة تابعة , فتكون اعلى الجملة بتوسط أحد حروؾ العطؾٌجوز أن تعطؾ الجملة     

, ولد وردت الجملة عراببً إن كان لألولى محل من اإلعرالألولى فً المحل اإل

 .نماط مختلفة كما تعددت حوؾ العطؾوفك أ (ٔ)معطوفة على جملة فً موضع المنصوب

ها فً الؽالب تشتمل على توازي تركٌبً بٌن هذا النوع من الجمل أنّ  ظ علىوالمالح    

, لجملتٌن المعطوؾ علٌها والمعطوفة, من حٌث نوع الفعل, ومن حٌث االثبات والنفًا

, فؽالباً ما تكون الجملة المعطوؾ علٌها موازٌة البناء للمعلوم والبناء للمجهول ومن حٌث

 بٌان ذلن :  للجملة المعطوفة . وفٌما ٌؤتً

 ـ الواو : 

المعطوؾ جملة فعلٌة فعلها ول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع + النمط األ

ٌْتِِه اْلَحَراِم الهِذي َجعَلَهُ لِْبلَةً ِلأْلَنَاِم ), كموله )علٌه السالم( : مضارع( ٌُْكْم َحجه بَ َو فََرَض َعلَ

ٌِْه ُولُوَه اْلَحَمامِ ٌَِرُدونَهُ ُوُروَد اأْلَْنعَاِم َو ٌَ  )ٌردونه( والعة فً  , فالجملة الفعلٌة(ٕ)(ؤْلَُهوَن إِلَ

, ولد لة الفعلٌة )ٌؤلهون( معوفة علٌها, بحرؾ العطؾ )الواو(, والجمموضع نصب حال

, ومعنى دهم إلى البٌت وولههم إلٌهاستعمل الفعل المضارع للداللة على تجدد ورو

 .   او بٌن الفعلٌن, ولد شّركت الو(ٖ)إلٌه , أي : ٌشتد وجدهم وشولهم إلٌه( )ٌؤلهون

النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مبنً للمجهول + المعطوؾ 

َو لَمَْد َشفَى َوَحاِوَح ), كموله )علٌه السالم( : مضارع مبنً للمجهول( جملة فعلٌة فعلها

ٌْتُ  ُكْم بِؤََخَرٍة تَُحوُزوَنُهْم َكَما َحاُزوُكْم َو تُِزٌلُونَُهْم َعْن َمَوالِِفِهْم َكَما أََزالُوُكْم َصْدِري أَْن َرأَ

بِِل اْلِهٌِم اْلَمْطُروَدِة تُْرَمى َعنْ  َماحِ تَْرَكُب أُْواَلُهْم أُْخَراُهْم َكاْْلِ ً بِالنَِّصاِل َو َشْجراً بِالّرِ  َحّسا

ن حٌاضها( والعة فً موضع رمى ع, فالجملة الفعلٌة )تُ (ٗ)(َمَواِرِدَها ِحٌَاِضَها َو تَُذاُد َعنْ 

مام علٌه علٌها, بحرؾ العطؾ )الواو(, واإل ذاد( معطوفةملة الفعلٌة )تُ , والجنصب حال

بل العطاش , باألتضعضعهم وركوب بعضهم لبعض مولٌن ه أصحابه )فً, ٌشبّ السالم
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رمٌت عنها بالسهام وذٌدت عّما التً اجتمعت على الحٌاض لتشرب ثم طردت و

ولد شّرن , مى و تذاد( داللة الحدوث والتجدد, ولد أفاد الفعالن المضارعان)تر(ٔ)وردته(

بل التً ترمى عن حٌاضها وتذاد فحال أصحابه ما زال كحال األبٌن الفعلٌن بـ)الواو(, 

 عن مواردها ما داموا ٌنحازون عن العدو .

النمط الثالث : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مثبت + المعطوؾ جملة فعلٌة 

َصَها فاَُلٌن َو )فعلها مضارع مسبوق بال النافٌة( كموله )علٌه السالم( :  ِ لَمَْد تَمَمه أََما َو َّللاه

َحى ٌَ  ٌُْل َو اَل ٌَْرلَىإِنههُ لٌََْعلَُم أَنه َمَحلًِّ ِمْنَها َمَحلُّ اْلمُْطِب ِمَن الره ًّ  ْنَحِدُر َعنًِّ السه إل

, والجملة الفعلٌة )ال ة )ٌنحدر( والعة فً موضع نصب حال, فالجملة الفعلٌ(ٕ)(الّسٌّلُ 

 ٌرلى( معطوفة علٌها .  

النمط الرابع : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بال النافٌة + الواو + 

ثُمه فَتََك ), كموله )علٌه السالم( : ضارع مسبوق بال النافٌة(فعلها م المعطوؾ جملة فعلٌة

ٌَْن السهَمَواِت اْلعاَُل فََمأَلَُهنه أَْطَواراً ِمْن َماَلبَِكتِهِ  اَل ٌَتََوههُموَن َربهُهْم بِالتهْصِوٌِر َو اَل ...  َما بَ

ٌِْه ِصفَاِت اْلَمْصنُوِعٌنَ  همون ربهم( والعة فً )ال ٌتو , فالجملة الفعلٌة(ٖ)(ٌُْجُروَن َعلَ

, ٌه صفات المصنوعٌن( معطوفة علٌها, والجملة الفعلٌة )ال ٌجرون علموضع نصب حال

هم ٌجرون علٌه أنّ  هم بالتصوٌر أوهم ٌتوهمون ربّ فمد نفى )علٌه السالم( عن المالبكة أنّ 

اء اجتمعا أو ٌن منفٌان سوالفعل على أنّ  )ال( الثانٌة لٌدلّ صفات المخلولٌن, ولد جاء بـ

, إذ لو لم ٌُدِخل )ال( على الفعل الثانً الحتمل أن ٌكون نفً المعل الثانً عند افترلا

عل المضارع داللة الحدوث والتجدد, كما , ولد أفادت صٌؽة الف(ٗ)االجتماع دون االفتراق

 هذه الحال دابمة المالزمة للمالبكة .   هذا على أنّ  , فدلّ أفاد النفً بـ)ال( داللة المستمبل

لة النمط الخامس : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم + المعطوؾ جم

داً ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بال( َو  َعْبُدهُ َو أَْشَهُد أَنه ُمَحمه

ُ اْلَخْلَك  َرُسولُهُ َو َسٌُِّد ِعبَاِدِه ُكلهَما نََسخَ  ٌْنِ َّللاه ٌِْرِهَما لَْم ٌُْسِهْم فٌِِه َعاِهٌر َو  فِْرلَتَ َجعَلَهُ فًِ َخ

, فٌه عاهر( والعة فً موضع نصب حال, فالجملة الفعلٌة )لم ٌسهم (٘)(فَاِجرٌ  فٌِهِ اَل َضَرَب 

, جدٌر معطوفة علٌها بحرؾ العطؾ )الواو(والجملة الفعلٌة )ال ضرب فٌه فاجر( 

, فة متوازٌتان فً الداللة الزمنٌةالجملتٌن المعطوؾ علٌها والمعطو ة أنّ بالمالحظ

رع منفً فكلتاهما تدالن على الماضً , فالجملة المعطوؾ علٌها مصدرة بفعل مضا

معطوفة مصدرة بفعل , والجملة البـ)لم( التً تملب داللة الفعل المضارع إلى الماضً

الفعل الماضً ـ إذا دخلت علٌه ـ عن داللته  )ال( النافٌة التً ال تصرؾماٍض مسبوق بـ

 على الماضً . 
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  . ٙ٘البالؼة ,  ( نهج(ٕ
  . 8ٗ, المصدر نفسه( (ٖ
  . ٔٙٔ( ٌنظر : الجنى الدانً , (ٗ
  .  ٓٗٗ( نهج البالؼة , (٘
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النمط السادس : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم + الواو + 

الهِذي  فَتَعَالَى):  (علٌه السالم), كموله لة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم(المعطوؾ جم

لَْم ٌُِعْنهُ َعلَى  وَ  ٌَْشَرْكهُ فًِ فِْطَرتَِها فَاِطرٌ  لَمْ أَلَاَمَها َعلَى لََوابِِمَها َو بَنَاَها َعلَى َدَعابِِمَها 

تها فاطر( والعة فً موضع نصب , فالجملة الفعلٌة )لم ٌشركه فً فطر(ٔ)(َخْلِمَها لَاِدرٌ 

, لادر( معطوفة علٌها, بحرؾ العطؾ )الواو(نه على خلمها , والجملة الفعلٌة )لم ٌعحال

, (ٕ)مام مثالً على عظمة هللا تعالى بؤصؽر مخلولاته وهً النملةفً هذا النص ٌضرب اإل

وابمها دون أن ٌشركه فً ذلن شرٌن, أو أن ٌعٌنه , وألامها على لهللا خلمها وكٌؾ أنّ 

ً )لم( التً تنفً , ولد استعمل ـ لنفً الشرٌن والمعٌن ـ الفعل المضاعلٌه معٌن رع منفٌا

النفً شامل للزمن الماضً  ذلن على أنّ  , فدلّ ضًالفعل المضارع وتملب داللته إلى الما

 والحاضر والمستمبل .  

طوؾ جملة النمط السابع : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مثبت + الواو + المع

َجَمَع ُسْبَحانَهُ ِمْن َحْزِن اأْلَْرِض َو  ثُمه ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض مثبت(

, (ٖ)(َسْهِلَها َو َعْذبَِها َو َسبَِخَها تُْربَةً َسنهَها بِاْلَماِء َحتهى َخلََصْت َو اَلَطَها بِاْلبَلهِة َحتهى لََزبَتْ 

لة الفعلٌة )الطها( معطوفة , والجمها( والعة فً موضع نصب نعتٌة )سنّ فالجملة الفعل

, (ٗ)عن خلك آدم علٌه السالم (علٌه السالم), ٌتحدث االمام (, بحرؾ العطؾ )الواواعلٌه

لد عبّر , و(٘)ه وحتى خلصت صارت طٌنة خالصة والطها عجنها(ومعنى )سن الماء صبّ 

حداث ولعت فً الزمن الماضً على أن هذه األ , و الط( لٌدلّ عن االحداث باألفعال )سن

صٌؽة الماضً الصرفً للفعل التام المتصرؾ سواء كان مجرداً أو مزٌداً ٌمكن أن  فـ )إنّ 

تخدم وظٌفة السٌاق فً الداللة على الزمن الماضً ال سٌما ما ٌخص الماضً البسٌط 

 .  (ٙ)ر به عن حاالت زمنٌة ماضٌة ؼٌر محددة فً فترة معٌنة فً الماضً(الذي ٌُعبَّ 

جملة فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول + المعطوؾ جملة النمط الثامن : )المعطوؾ علٌه 

َرأٌَِْن ِمَن اأْلَْمِر َما  بِِجدِّ ِلتَْستَْمبَِل ):  (علٌه السالم)فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول( كموله 

 ِعاَلجِ َو ُعوفٌَِت ِمْن  تَْجِربَتَهُ فَتَُكوَن لَْد ُكِفٌَت َمبُونَةَ الطهلَبِ  وَ لَْد َكفَاَن أَْهُل التهَجاِرِب بُْؽٌَتَهُ 

وضع نصب خبر للفعل النالص , فالجملة الفعلٌة )لد كفٌت( والعة فً م(7)(التهْجِربَةِ 

 , بحرؾ العطؾ )الواو( . لة الفعلٌة )عوفٌت( معطوفة علٌها, والجم)تكون(

النمط التاسع : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مسبوق بما + الواو + المعطوؾ 

َو إِنه َمِعً لَبَِصٌَرتًِ َما ), كموله )علٌه السالم( : ملة فعلٌة فعلها ماٍض مسبوق بال(ج

                                                           
  .  ٖٓٙ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  8٘/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
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ًه  )ما لبست( والعة فً موضع نصب , فالجملة الفعلٌة (ٔ)(لَبهْسُت َعلَى نَْفِسً َو اَل لُبَِّس َعلَ

( معطوفة علٌها بحرؾ العطؾ )الواو( . حال ًّ  , والجملة الفعلٌة )وال لبس عل

لنمط العاشر : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مسبوق بمد + الواو + المعطوؾ ا

َو َهذَا أَُخو َؼاِمٍد لَْد َوَرَدْت ), كموله )علٌه السالم( : ملة فعلٌة فعلها ماٍض مسبوق بمد(ج

ٌْلُهُ اأْلَْنبَاَر َو لَْد لَتََل َحسهاَن ْبَن َحسهاَن اْلبَْكِريه   ة الفعلٌة )لد وردت خٌله, فالجمل(ٕ)(َخ

 , والجملة الفعلٌة )لد لتل حسان( معطوفة علٌها . االنبار( والعة فً موضع نصب حال

, ة + الواو + المعطوؾ جملة اسمٌة(النمط الحادي عشر : )المعطوؾ علٌه جملة اسمٌ

اْلؽاَُلِم َو آثَاُرَها َكآثَاِر  َو تَبُوُل إِلَى فََظاَعٍة َجِلٌهٍة ِشبَابَُها َكِشبَابِ )كموله )علٌه السالم( : 

ِلِهمْ  لُُهْم لَابٌِد ِْلِخِرِهْم َو آِخُرُهْم ُمْمتٍَد بِؤَوه اَلِم ٌَتََواَرثَُها الظهلََمةُ ِباْلعُُهوِد أَوه , فالجملة (ٖ)(الّسِ

آخرهم , والجملة االسمٌة )ود آلخرهم( والعة فً موضع نصب حالاالسمٌة )أولهم لاب

 , بحرؾ العطؾ الواو . عطوفة علٌهاممتد بؤولهم( م

ؾ ها المبتدأ + الواو + المعطو)المعطوؾ علٌه جملة اسمٌة ُحذؾ منالنمط الثانً عشر : 

ِحِم َو َهَجُروا ), كموله )علٌه السالم( : جملة اسمٌة ُحذؾ منها المبتدأ( ٌَْر الره َوَصلُوا َؼ

تِِه َو نَمَلُو ٌِْر َمْوِضِعِه َمعَاِدُن السهبََب الهِذي أُِمُروا بَِمَوده ا اْلبِنَاَء َعْن َرّصِ أََساِسِه فَبَنَْوهُ فًِ َؼ

)معادن( خبر لمبتدأ محذوؾ تمدٌره )هم( , فـ(ٗ)(ُكّلِ َخِطٌبٍَة َو أَْبَواُب ُكّلِ َضاِرٍب فًِ َؼْمَرةٍ 

, و )أبواب( خبر لمبتدأ هم معادن( والعة فً موضع نصب حالوالجملة االسمٌة )

 ولى . )هم أبواب( معطوفة على الجملة األمحذوؾ تمدٌره )هم( والجملة االسمٌة 

طوؾ النمط الثالث عشر : )المعطوؾ علٌه جملة اسمٌة تمدم فٌها الخبر + الواو + المع

ْمَراَن َو َدَخَل ُموَسى ْبُن عِ  لَمَدْ  وَ ), كموله )علٌه السالم( : جملة اسمٌة تمدم فٌها الخبر(

ٌِْدٌِهَما  َعلَىَمعَهُ أَُخوهُ َهاُروُن ) علٌه السالم (  َ ٌِْهَما َمَداِرُع الصُّوِؾ َو بِؤ فِْرَعْوَن َو َعلَ

 ًُّ , فالجملة االسمٌة )وعلٌهما مدارع الصوؾ( والعة فً موضع  (٘)...( فََشَرَطااْلِعِص

 ٌها . , والجملة االسمٌة )وبؤٌدٌهما العصً( معطوفة علحال نصب

النمط الرابع عشر : )المعطوؾ علٌه جملة اسمٌة مسبولة بإّن + الواو + المعطوؾ جملة 

) صلى هللا علٌه وآله ( َكاَن  َّللاهِ فَِإنه َرُسوَل )اسمٌة مسبولة بإّن( , كموله )علٌه السالم( : 

, فالجملة االسمٌة )إّن الجنة (ٙ)(بِالشهَهَواتِ  َو إِنه النهاَر ُحفهتْ  بِاْلَمَكاِرهِ ٌَمُوُل إِنه اْلَجنهةَ ُحفهْت 

, والجملة االسمٌة )إّن النار فً موضع نصب مفعول به ممول المولحفت بالمكاره( والعة 

 حفت الشهوات( معطوفة علٌها بحرؾ العطؾ )الواو( . 

                                                           
  .  ٘ٙ( نهج البالؼة , (ٔ
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المعطوؾ النمط الخامس عشر : )المعطوؾ علٌه جملة اسمٌة مسبولة بكؤن + الواو + 

ْنٌَا ٌَفُوتُُكْم ), كموله )علٌه السالم( : سمٌة مسبولة بكؤن(جملة ا َو ٌُْمِلمُُكُم اْلٌَِسٌُر ِمَن الدُّ

ا ُزِوَي ِمْنَها َعْنُكْم َكؤَنهَها َداُر ُممَاِمُكْم وَ   َكؤَنه َحتهى ٌَتَبٌَهَن َذِلَن فًِ ُوُجوِهُكْم َو لِلهِة َصْبِرُكْم َعمه

ٌُْكمْ َمتَاَعَها بَاٍق  , ر ممامكم( والعة فً موضع نصب حال, فالجملة االسمٌة )كؤنّها دا(ٔ)(َعلَ

 الجملة االسمٌة )كؤّن متاعها باٍق علٌكم( معطوفة علٌها . 

عشر : )المعطوؾ علٌه جملة اسمٌة مسبولة بال النافٌة للجنس + الواو +  النمط السادس

َو لَتََرْكتُْم )كموله )علٌه السالم( : , اسمٌة مسبولة بال النافٌة للجنس(المعطوؾ جملة 

ٌَْها , فالجملة االسمٌة )ال حارس لها( والعة فً (ٕ)(أَْمَوالَُكْم اَل َحاِرَس لََها َو اَل َخاِلَؾ َعلَ

, والجملة االسمٌة )ال خالؾ علٌها( معطوفة علٌها, بحرؾ العطؾ موضع نصب نعت

 )الواو( . 

جملة اسمٌة مصدرة  رة باسم استفهام + الواو +عشر : )جملة اسمٌة مصد النمط السابع

ٌَْدِري  الَ َو إِنه اْلُمنَافَِك ٌَتََكلهُم بَِما أَتَى َعلَى ِلَسانِِه ), كموله )علٌه السالم( : باسم استفهام(

ٌْهِ  فً موضع نصب مفعول , فالجملة االستفهامٌة )ماذا له( والعة (ٖ)(َما َذا لَهُ َو َما َذا َعلَ

 , بحرؾ العطؾ )الواو( . فهامٌة )ماذا علٌه( معطوفة علٌها, والجملة االستٌدريبه للفعل 

لة : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + الواو + المعطوؾ جم لثامن عشرالنمط ا

أَْشؽَاُل ِعبَاَدتِِه َو  لَِد اْستَْفَرَؼتُْهمْ ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم(

ٌِْه َو لَ  ٌمَاُن بِِه إِلَى اْلَولَِه إِلَ ٌَْن َمْعِرفَتِِه َو َلَطعَُهُم اْْلِ ٌْنَُهْم َو بَ ٌَماِن بَ ْم َوَصلَْت َحمَابُِك اْْلِ

ٌِْرهِ  العة فً ستفرؼتهم( و, فالجملة الفعلٌة )لد ا (ٗ)(تَُجاِوْز َرَؼبَاتُُهْم َما ِعْنَدهُ إِلَى َما ِعْنَد َؼ

 , والجملة الفعلٌة )لم تجاوز رؼاباتهم( معطوفة علٌها . موضع نصب حال

 ـ الفاء : 

ارع مثبت + الفاء + المعطوؾ ول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضالنمط األ

ُجَل ِمْنُهْم َكاَن ٌَْدُخُل ), كموله )علٌه السالم( : جملة فعلٌة فعلها مضارع مثبت( َعلَى أَنه الره

ٌدخل( , فالجملة الفعلٌة )(٘)(اْلَمْرأَِة اْلُمْسِلَمِة َو اأْلُْخَرى اْلُمعَاِهَدِة فٌََْنتَِزُع ِحْجلََها َو لُلُبََها

, إّن دخول هذا لة الفعلٌة )ٌنتزع( معطوفة علٌها, والجموالعة فً موضع نصب خبر كان

لماضً ثم ٌتجدد )ٌحدث فً ا الرجل المعتدي على المرأة المسلمة واألخرى المعاهدة كان

, ثم (ٙ), ولد ٌكون انمطاعه هذا لرٌباً من الحال أو بعٌداً عن الحال(فً الماضً وٌنمطع

هو انتزاع حجل , وث آخر كان ٌمع بعد الدخول مباشرةشّرن مع هذا الحدث )الدخول( حد
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ٌفٌد التشرٌن , ولد استعمل للربط بٌن الفعلٌن حرؾ العطؾ )الفاء( الذي تلن المرأة وللبها

ول مبدوءاً به والثانً , فإنّها تجعل األعلٌه والمعطوؾ مع إفادة الترتٌب بٌن المعطوؾ

ً له , )ومن ذلن لولن : مررت بزٌد فعمرو, ومررت برجل فامرأة, لال سٌبوٌه : تالٌا

 فاء( أنّ , فمد أفادت )ال(ٔ)ول مبدوءاً به(اشركت بٌنهما فً المرور وجعلت األفالفاء 

لعا متتالٌٌن من دون فاصلة , كما أنّها أفادت أن الحدثٌن واع حصل بعد الدخولاالنتز

ول ر بٌنهما لرٌب فهً تجًء لتمدم األ, وأن االمألنها )توجب أن الثانً بعد االول, زمنٌة

 .  (ٕ)واتصال الثانً به(

النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مثبت + الفاء + المعطوؾ 

ًَ ُمْسَدلَةُ اْلُجفُوِن )كموله )علٌه السالم( :  ,ملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بال(ج فَِه

ً تَْستَِدلُّ بِِه فًِ اْلتَِماِس أَْرَزالَِها فَاَل ٌَُردُّ  ٌِْل ِسَراجا بِالنهَهاِر َعَلى ِحَداِلَها َو َجاِعلَةُ الله

, تستدل به( والعة فً موضع نصب نعتالفعلٌة ), فالجملة (ٖ)(أَْبَصاَرَها إِْسَداُؾ ُظْلَمتِهِ 

 والجملة الفعلٌة )ال ٌرد أبصارها ...( معطوفة علٌها . 

طوؾ جملة النمط الثالث : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مثبت + الفاء + المع

ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكم): لٌه السالم( , كموله )عفعلٌة فعلها ماٍض مثبت( ً فََوَعىَرِحَم َّللاه , (ٗ)(ا

, والجملة الفعلٌة )وعى( مع حكماً( والعة فً موضع نصب نعتفالجملة الفعلٌة )س

 ,اء بٌن سمع الرجل ووعٌه لما ٌسمعكت الف, فمد شرّ معطوفة علٌها بحرؾ العطؾ )الفاء(

 ها أفادت أنّ فضالً عن ذلن فإنّ ٌب بٌن المعطوؾ علٌه والمعطوؾ , أفادت الترتو

, أما داللة االفعال الماضٌة الواردة فً النص المعطوؾ علٌه مباشرة طوؾ ٌمع بعدالمع

, جدٌر بالمالحظة أنه حذؾ مفعول الفعل (٘)فهً المستمبل ألنها وردت فً اسلوب الدعاء

 لرعاٌة الفاصلة .)وعى(, وٌبدو أنه حذفه 

النمط الرابع : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول + الفاء + 

َو اْستَِعدُّوا ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمعلوم( المعطوؾ جملة

لٌة )صٌح( والعة فً , فالجملة الفع(ٙ)(ِلْلَمْوِت فَمَْد أََظلهُكْم َو ُكونُوا لَْوماً ِصٌَح بِِهْم فَاْنتَبَُهوا

  الفعلٌة )انتبهوا( معطوفة علٌها ., والجملة موضع نصب نعت

المعطوؾ جملة  النمط الخامس : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع + الفاء +

ٌَْت لَْو أَنه الهِذٌَن َوَراَءَن بَعَثُوَن َرابِداً ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض( أَ َرأَ

                                                           
  .  8ٖٗ/ ٔ( الكتاب , (ٔ
  .  ٘٘/ ٕ( االصول فً النحو , ابن السراج , (ٕ
 .  88ٕنهج البالؼة ,  ((ٖ
  .  9ٕٔ, المصدر نفسه( (ٗ
  . 8ٕ( الفعل زمانه وأبنٌته , (٘
  .  9ٔٔ( نهج البالؼة , (ٙ
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ٌِْهْم َو أَْخبَْرتَُهمْ  ٌِْث فََرَجْعَت إِلَ , فالجملة الفعلٌة )تبتؽً( والعة  (ٔ)...( تَْبتَِؽً لَُهْم َمَسالَِط اْلؽَ

 فً موضع نصب نعت , والجملة الفعلٌة )رجعت( معطوفة علٌها بحرؾ العطؾ )الفاء( .

النمط السادس : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول + الفاء + 

ه السالم( : مسبوق بال( , كموله )علٌمبنً للمجهول المعطوؾ جملة فعلٌة فعلها مضارع 

( ً ةً ُحِملُوا إِلَى لُبُوِرِهْم فَاَل ٌُْدَعْوَن ُرْكبَانا , (ٕ)(َو اتهِعُظوا فٌَِها بِالهِذٌَن لَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنها لُوه

الفعلٌة )ال ٌدعون( , والجملة ة )حملوا( والعة فً موضع نصب حالفالجملة الفعلٌ

أفادت السبب, فكونهم ال ٌدعون )الفاء( فً هذا الموضع لد  , وٌبدو أنّ معطوفة علٌها

 ً فً الموضعٌن لعدم تعلك ؼرض , فبسبب حملهم إلى لبورهم , ولد حذؾ الفاعل ركبانا

 , فضالً عن التركٌز على األحداث . بذكره

, كموله )علٌه ملة فعلٌة + المعطوؾ جملة اسمٌة(النمط السابع : )المعطوؾ علٌه ج

ِ فَاْستَْخلََصهُ فَُهَو ِمْن َمعَاِدِن ِدٌنِِه َو ٌَ )السالم( :  مُوُل فٌَُْفِهُم َو ٌَْسُكُت فٌََْسلَُم لَْد أَْخلََص ّلِِله

, فالجملة الفعلٌة )لد أخلص هلل( والعة فً موضع نصب حال , والجملة  (ٖ)(أَْوتَاِد أَْرِضهِ 

 االسمٌة )هو من معادن دٌنه( معطوفة علٌها . 

 ـ ثم : 

طوؾ جملة االول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مثبت + ثم + المعالنمط 

فََسَجُدوا إِاله إِْبِلٌَس اْعتََرتْهُ اْلَحِمٌهةُ َو ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض مثبت(

َز بِِخْلمَِة النهاِر َو اْستَْوَهَن َخْلكَ  ْمَوةُ َو تََعزه ٌِْه الّشِ ُ النهِظَرةَ  َؼلَبَْت َعلَ ْلَصاِل فَؤَْعَطاُه َّللاه الصه

ً ِلْلبَِلٌهِة َو إِْنَجازاً ِلْلِعَدِة فَمَاَل فَِإنهَن ِمَن اْلُمْنَظِرٌَن إِلى ً ِللسُّْخَطِة َو اْسِتتَْماما ٌَْوِم  اْستِْحمَالا

ة فً موضع لفعلٌة )اعترته( والع, فالجملة ا(ٗ)(اْلَوْلِت اْلَمْعلُوِم ثُمه أَْسَكَن ُسْبَحانَهُ آَدَم َداراً 

, فبعد م( معطوفة علٌها بحرؾ العطؾ )ثم(, والجملة الفعلٌة )أسكن سبحانه آدنصب حال

أمر المالبكة بالسجود له فامتثل المالبكة ألمر هللا  (علٌه السالم)أن خلك هللا سبحانه آدم 

ظرة ثم طلب من هللا الن ,خلمة النار واستوهن خلمة الصلصالإاّل إبلٌس لم ٌسجد فمد تعزز ب

آدم داراً ـ هللا أعلم بكنهها ـ فمد هللا  فؤعطاه هللا النظرة, ثم أسكن, إلى ٌوم الولت المعلوم

ع تالٌاً لألفعال دلت على الترتٌب فاإلسكان ولو ثم( الفعل )أسكن( فً حكم ما لبلهكت )شرّ 

هنان فترة زمنٌة بٌن المعطوؾ  , أي أنّ ها أفادت التراخًالتً سبمت )ثم(, كما أنّ 

 والمعطوؾ علٌه .     

, + ثم + المعطوؾ جملة مسبولة بال(النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة مسبولة بلٌس 

ٌَْس تَمُوُم )كموله )علٌه السالم( :  ِعٌهةُ َو لَ ُ إِاله بِِهْم ثُمه اَل لَِواَم ِلْلُجنُوِد إِاله ِبَما ٌُْخِرُج  الره  َّللاه

                                                           
  .  ٕٖ٘( نهج البالؼة , (ٔ
  . ٕٕٓ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٔ٘ٔ, المصدر نفسه( (ٖ
  .  ٖٕٔ, المصدر نفسه( (ٗ
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, والجملة )ال لوام للجنود( معطوفة بهم( حالٌة , فالجملة )لٌس تموم الرعٌة إال (ٔ)(لَُهمْ 

 علٌها . 

 ـ أو : 

وؾ جملة النمط االول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مثبت + أو + المعط

ً ِمْن ِدٌنِِه َو لَْم  لَمْ ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها مضارع مثبت( ٌْبا ٌُْخِؾ َعْنُكْم َش

ً  ٌَتُْرنْ  ً بَاِدٌا ً َرِضٌَهُ أَْو َكِرَههُ إِاله َو َجعََل لَهُ َعلَما ٌْبا آٌَةً ُمْحَكَمةً تَْزُجُر َعْنهُ أَْو تَْدُعو  وَ َش

ٌْهِ   و(, والجملة الفعلٌة )تدعلفعلٌة )تزجر( والعة فً موضع نصب نعت, فالجملة ا(ٕ)(إِلَ

هللا سبحانه )لم ٌترن  أنّ  (علٌه السالم), ومعنى كالمه معطوفة علٌها بحرؾ العطؾ )أو(

شٌباً من مراضٌه أو مكارهه إاّل نصب علٌه علماً ظاهراً أو آٌة واضحة من كتاب ٌشتمل 

علٌه , فمد شّركت )أو( بٌن المعطوؾ (ٖ)على أمر بما ٌرضٌه أو زجر عّما ٌكرهه(

كت الجملة الفعلٌة )تدعو( فً حكم النصب مع شرّ عرابً, فمد والمعطوؾ فً الحكم اال

  ادت إثبات الحكم ألحد المتعاطفٌن.أف, ولٌة )تزجر(الجملة الفع

النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بال النافٌة + أو + 

ِمْن نَْفِسً بِؤَْن  أَْلنَعُ  أَ ), كموله )علٌه السالم( : وؾ جملة فعلٌة فعلها مضارع مثبت(المعط

ْهِر أَْو أَُكوَن أُْسَوةً لَُهْم فًِ  أَُشاِرُكُهمْ ٌُمَاَل َهَذا أَِمٌُر اْلُمْإِمنٌَِن َو اَل   ُجُشوبَةِ فًِ َمَكاِرِه الده

ٌِْش  , فالجملة الفعلٌة )ال أشاركهم( والعة فً موضع نصب حال , والجملة الفعلٌة (ٗ)(اْلعَ

 طوفة علٌها . )أكون أسوة لهم( مع

النمط الثالث : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + أو + المعطوؾ جملة فعلٌة 

ٌُْح اَل تَُكوُن اْبتَْعَت َهِذِه )فعلها ماٍض( , كموله )علٌه السالم( :  ٌِْر  الدهارَ فَاْنُظْر ٌَا ُشَر ِمْن َؼ

ٌِْر َحاَلِلنَ  وضع نصب , فالجملة الفعلٌة )ابتعت( والعة فً م(٘)(َماِلَن أَْو نَمَْدَت الثهَمَن ِمْن َؼ

 , بحرؾ العطؾ )أو( . ملة الفعلٌة )نمدت( معطوفة علٌها, والجخبر للفعل النالص )تكون(

 ـ بل : 

النمط االول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + بل + المعطوؾ جملة اسمٌة( 

َها َو َحتهى ٌَُظنه الظها)كموله )علٌه السالم( :  ْنٌَا َمْعمُولَةٌ َعلَى بَنًِ أَُمٌهةَ تَْمنَُحُهْم َدره نُّ أَنه الدُّ

 ًَ ٌْفَُها َو َكَذَب الظهانُّ ِلَذِلَن بَْل ِه ِة َسْوُطَها َو اَل َس  تُوِرُدُهْم َصْفَوَها َو اَل ٌُْرفَُع َعْن َهِذِه اأْلُمه

                                                           
  .  7ٗ٘( نهج البالؼة , (ٔ
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ٌِْش  ةٌ ِمْن لَِذٌِذ اْلعَ , والجملة ٌة )كذب( والعة فً موضع نصب حالل, فالجملة الفع(ٔ)(َمجه

 االسمٌة )هً مجة من لذٌذ العٌش( معطوفة علٌها . 

 ـ أم : 

 , وهً حرؾ عطؾ ٌشرن(ٖ), والمتصلة تكون عاطفة(ٕ))أم( تكون متصلة ومنمطعة    

 ً ً المعطوؾ مع المعطوؾ علٌه مطلما ً ما لم ٌمتضً اضرابا ً وحكما , لال (ٗ), أي : لفظا

َ لََها َحْشواً َرث ا ِمْن َرأٌِِْه ثُمه لََطَع بِِه ))علٌه السالم( :  فَِإْن نََزلَْت بِِه إِْحَدى اْلُمْبَهَماِت َهٌهؤ

 َ , فمد عطفت (٘)(فَُهَو ِمْن لَْبِس الشُّبَُهاِت ِفً ِمثِْل نَْسجِ اْلعَْنَكبُوِت اَل ٌَْدِري أََصاَب أَْم أَْخَطؤ

علٌة )أخطؤ( التً فعلها ماٍض على الجملة الفعلٌة )أصاب( التً فعلها ماٍض )أم( الجملة الف

ـ أٌضاً ـ أّما من حٌث الداللة فمد ساوت )أم( بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌه فً حكم عدم 

 دراٌة هذا الذي ٌدعً العلم . 

 ب ـ الجملة المبدلة من جملة فً موضع نصب : 

, ب فً مواضع للٌلة فً نهج البالؼةوضع نصوردت الجملة مبدلة من جملة فً م    

 منها : 

وردت جملة فعلٌة فعلها مضارع وولعت بدالً من جملة فً موضع نصب حال, كموله     

إِنه اْلِفتََن إَِذا أَْلبَلَْت َشبهَهْت َو إَِذا أَْدبََرْت نَبهَهْت ٌُْنَكْرَن ُمْمبِاَلٍت َو ٌُْعَرْفَن ))علٌه السالم( : 

ٌَاحِ ٌُِصْبَن بَلَداً َو ٌُْخِطبَْن بََلداً ُمْدبِرَ  فالجملة الفعلٌة )ٌحمن( والعة فً  (ٙ)(اٍت ٌَُحْمَن َحْوَم الّرِ

 فً موضع نصب حال , والجملة الفعلٌة )ٌصبن( بدل منها . 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .  ٗ٘ٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  8ٖٙ/ ٖ, وأوضح المسالن ,  9ٙٔ/ ٖ( ٌنظر : الكتاب , (ٕ
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 الفصل الثالث

 جواباً لشرط جازمالجملتان الوالعتان مضافاً إلٌه و

, ولكن ن ٌُعمد لها فصل مستمل تُدرس فٌهالجملتٌن أوكان حك كل جملة من هاتٌن      

, وسمته باسم صل واحدهما فً فتجعلٌة الداخلة فً كل منهما بسبب للة المادة العلم

 الجملتٌن .
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 المبحث االول

 الوالعة فً موضع المضاؾ إلٌه الجملة

إذا( أو  , أوٌلزم إضافة أحد ظرفً الزمان )إذ وهً الجملة الفعلٌة أو االسمٌة التً    

ها ـ جوازاً ـ ما هو فً معنى )إذ, أو إذا( , أو أضٌؾ إلٌظرؾ المكان )حٌث( إلٌها

  (ٔ), ومحلها الجرم, وحٌن, وزمان, وولت()ٌوكـ

ول : الجملة التً تمسٌم هذه الجملة على نوعٌن : األوبناًء على هذا التعرٌؾ ٌمكننا     

, الثانً : الجملة التً أضٌؾ إلٌها أحد ا أحد الظروؾ الدالة على الزمانهأضٌؾ إلٌ

 الظروؾ الدالة على المكان . 

 أًوالً : الجملة التً أضٌؾ إلٌها أحد الظروؾ الدالة على الزمان :

و جوازاً ما , أو إذا( أجملة التً ٌضاؾ إلٌها وجوباً )إذوهً ـ كما سبمت اإلشارة ـ ال    

 , وولت( .حو )ٌوم, وحٌن, وزمانفً معناهما ن

 إلٌها )إذ( : ـ الجملة التً أضٌؾ 1

, وتلزم من الماضًعلى الز )إذ( من الظروؾ التً تدلّ  ٌرى جمهور النحاة أنّ     

, لال سٌبوٌه : )إّن الزمان إذا كان خبرٌة سواء أكانت اسمٌة أم فعلٌةإضافتها إلى الجملة ال

ً أضٌؾ , فؤضٌؾ إلى ما ه فً معنى )إذ(إلى الفعل وإلى االبتداء والخبر, ألنّ  ماضٌا

, وإلى هذا المذهب ذهب المبرد فٌمول : )و )إذ( ٌمع بعدها الفعل (ٕ)ٌضاؾ إلٌه إذ(

 . (ٖ), وأتٌتن إذ جاء زٌد(بر ... تمول : اتٌتن إذ زٌد أمٌروالفاعل واالبتداء والخ

موضعاً  (ٗ)وثالثٌن( , فً )سبعةالفعلٌة واالسمٌة(ملة بصٌؽتٌها )ولد وردت هذه الج    

, ولعّل مرد ذلن ـ ؼلبة لجملة فعلٌة فً أؼلب هذه المواضع, وكانت هذه افً نهج البالؼة

, دون االسم لى داللة الفعل على الحدث والزمنالجملة الفعلٌة على الجملة االسمٌة ـ إ

لجملة بؤحوال مختلفة فٌما ٌؤتً , ولد وردت هذه الذي ٌدل على الحدث فمط دون الزمنا

 بٌانها : 

 آ ـ الجملة االسمٌة : 

الداللة , أّما فٌما ٌخص لجملة االسمٌة فً )ثمانٌة( مواضعوردت )إذ( مضافة إلى ا    

)إذ( )إن أضٌفت لجملة اسمٌة فٌجب ـ ولٌل  نّ , فمد لال بعض النحاة إالزمنٌة لهذه الجملة

                                                           
ـ  9٘/ ٗ, شرح المفصل ,  8ٕٗـ  7ٕٗ/ ٗ, الممتضب ,  9ٕٕ/ ٗ,  9ٔٔـ  7ٔٔ/ ٖ( ٌنظر : الكتاب , (ٔ

  . ٕٖٔـ  ٕٗٔ/ ٖ, أوضح المسالن ,  9ٙ
  .  9ٔٔ/ ٖ( الكتاب . (ٕ
  .  77ٔ/ ٖ( الممتضب , (ٖ
  ( أوالً .ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٗ
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ه نّ , أو أه االسمٌة لد تحمك لبل النطك بهاهذ ال ٌجب بل ٌستحسن ـ أن ٌكون معنى

, أمثلة هذه الجملة فً نهج البالؼة, ومن  (ٔ)فٌه( سٌتحمك فً المستمبل على وجه ال شنّ 

َو نََظَم باَِل تَْعِلٌٍك َرَهَواِت فَُرِجَها َو اَلَحَم ُصُدوَع )لوله )علٌه السالم( فً صفة السماء : 

ٌْنَ  اْنِفَراِجَها اِعِدٌَن بِؤَْعَماِل َخْلِمِه َو َوشهَج بَ ٌَْن أَْزَواِجَها َو َذلهَل ِلْلَهاِبِطٌَن بِؤَْمِرِه َو الصه َها َو بَ

ًَ ُدَخاٌن فَاْلتََحَمْت ُعَرى أَْشَراِجَها , فالجملة االسمٌة (ٕ)(ُحُزونَةَ ِمْعَراِجَها َو نَاَداَها بَْعَد إِْذ ِه

, واإلمام )علٌه السالم( )ٌشٌر فً هذا ( إلٌهابإضافة )إذ عة فً موضع جرّ )هً دخان( وال

, و )أّما نداإه (ٖ)ها كانت فً البدء أشبه بالدخان أو البخار(الممطع إلى مادة الكواكب وأنّ 

فَماَل لَها َوِلألَْرِض ابْتٌِا َطْوعاً أَْو )لها فإشارة إلى أمره لها باإلتٌان والكون فً لوله تعالى 

ٌْنا ط َ  , فؤفادت )إذ( الداللة على الماضً . (٘)((ٗ)(ابِِعٌنَ َكْرهاً لالَتا أَت

 ب ـ الجملة الفعلٌة : 

ً وردت هذه الجملة مضافة إ     , وهً إّما مصدرة لى )إذ( فً )سبعة وعشرٌن( موضعا

 بفعل مضارع أو ماٍض وعلى النحو اآلتً :

 ـ الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض :

ً درت بفعل ماٍض فً )عشرٌن( ص     , ولد دلت فً جمٌع هذه المواضع على موضعا

 : ه الجملة على وفك النمطٌن اآلتٌٌنالزمن الماضً , ووردت هذ

َو ), كموله )علٌه السالم( : ماٍض الزم + الفاعل ضمٌر مستتر( النمط االول : )إذ + فعل

ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( َما ٌَُدلُُّن َعلَى  ْنٌَا َو ُعٌُوبَِها إِْذ لَمَْد َكاَن فًِ َرُسوِل َّللاه َمَساِوِئ الدُّ

تِِه َو ُزِوٌَْت َعْنهُ َزَخاِرفَُها َمَع َعِظٌِم ُزْلفَتِهِ  , , فـ)إذ( ظرؾ زمان (ٙ)(َجاَع فٌَِها َمَع َخاصه

)إذ( على الزمن  , ولد دلت)جاع( والعة فً موضع جر باإلضافةوالجملة الفعلٌة 

 .   الماضً

+ الفاعل ضمٌر متصل + المفعول به ضمٌر متصل( النمط الثانً : )فعل ماٍض  متعّدٍ

َكذََب اْلعَاِدلُوَن بَِن إِْذ َشبهُهوَن بِؤَْصنَاِمِهْم َو نََحلُوَن ِحْلٌََة اْلَمْخلُولٌَِن )كموله )علٌه السالم( : 

ُءوَن تَْجِزبَةَ اْلُمَجسهَماِت بَِخَواِطِرِهمْ  زمان  والجملة  )إذ( ظرؾ, فـ(7)(بِؤَْوَهاِمِهْم َو َجزه

, فاإلمام )علٌه السالم( ٌناجً ربه هون( والعة فً موضع جّر مضاؾ إلٌهالفعلٌة )شب

ن بن المثبتون لن نظٌراً وشبٌهاً, ٌعنً المشبّهة والمجّسمة, إذ لالوا وٌمول : )كذب العادلو

                                                           
  .  8ٔ/ ٔ( النحو الوافً  , (ٔ
  .  ٘ٙٔ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٔ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٔٔ( فصلت / (ٗ
  .  7ٖٗ/ ٕ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (٘
  . ٕٖٓ( نهج البالؼة , (ٙ
  .  ٖٙٔ, المصدر نفسه( (7
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 , فسبب(ٔ), فشبهون باألصنام التً كانت الجاهلٌة تعبدها ... (: إنّن على صورة آدم

هللا سبحانه على صورة آدم ـ تعالى هللا عّما ٌمولون علواً  نّ هم لالوا إ, أنّ كونهم كاذبٌن

, فضالً عن داللتها على الزمن بٌراً ـ كما شبهوه باألصنام, ولد أفادت )إذ( هذا التعلٌلك

 الماضً . 

بتنوٌن ض عنها )إذ( لد تحذؾ وٌعو , أن الجملة التً أضٌؾ إلٌها(ٕ)وٌرى النحاة    

ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنا بَِن َعلى ), كموله تعالى : ٌسّمى تنوٌن العوض ٌَْؾ إِذا ِجبْنا ِمْن ُكّلِ أُمَّ فََك

ى بِِهُم األَْرُض َوال ٔٗهُإالِء َشِهٌداً ) ُسوَل لَْو تَُسوَّ ( ٌَْوَمبٍِذ ٌََودُّ الَِّذٌَن َكفَُروا َوَعَصُوا الرَّ

ملت : )إذ ... هنا استع , لال أبو البماء فً اعراب لوله )ٌومبٍذ((ٖ)((ٌَْٕٗكتُُموَن هللاَ َحِدٌثاً )

, تمدٌره لتنوٌن عوضاً من الجملة المحذوفة, فزادوا علٌها اللمستمبل وهو كثٌر فً المرآن

, ومن أمثلة هذه الجملة فً نهج البالؼة لوله )علٌه السالم( : (ٗ): ٌوم إذ نؤتً بالشهداء(

( ُ ْنَجاِز ِعَدتِِه َو إِتَْماِم إِلَى أَْن بَعََث َّللاه ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( ِْلِ داً َرُسوَل َّللاه  ُسْبَحانَهُ ُمَحمه

ً ِمٌاَلُدهُ َو أَْهُل اأْلَْرِض ٌَْوَمبِذٍ  تِِه َمؤُْخوذاً َعلَى النهبٌٌَِِّن ِمٌثَالُهُ َمْشُهوَرةً ِسَماتُهُ َكِرٌما  نُبُوه

لَةٌ َو أَهْ  , فـ)ٌوم( مفعول فٌه منصوب, وهو مضاؾ, و )إذ( (٘)(َواٌء ُمْنتَِشَرةٌ ِملٌَل ُمتَفَّرِ

 ولد دلت )إذ( على الزمن الماضً . ,(ٙ), والتنوٌن للعوضمضاؾ إلٌه

 مضارع :  هافعلـ الجملة الفعلٌة التً 

ً جمٌع , ولد دلت فصدرة بفعل مضارع فً )سبعة( مواضعوردت هذه الجملة م    

ا), كموله )علٌه السالم( : الماضًمواضعها على الزمن  فَِإنًِّ َعلَى التهَردُِّد فًِ  بَْعدُ  أَمه

ٌا فَِراَستًِ َو إِنهَن إِْذ  ِكتَابِنَ َجَوابَِن َو ااِلْستَِماعِ إِلَى  ٌن َرأًٌِْ َو ُمَخّطِ اأْلُُموَر َو  تَُحاِولُنًِلَُمَوّهِ

, (7)(ٌَْبَهُظهُ َممَاُمهُ  أَْحاَلُمهُ َو اْلُمتََحٌِِّر اْلمَابِمِ  تَْكِذبُهُ  تَُراِجعُنًِ السُُّطوَر َكاْلُمْستَثِْمِل النهابِمِ 

 (علٌه السالم), وكالم االمام عة فً موضع جر باإلضافةفالجملة الفعلٌة )تحاولنً( وال

هه فً محاولته أمر الشام وما ٌخدعه من جعل أمر ٌشب , وهو )علٌه السالم(لمعاوٌة

, فؤمر (8), وبالمتحٌر المابممراجعته السطور بالمستثمل النابمالخالفة فٌه من بعده و

اإلمام فً معرض إخبار لمعاوٌة بما جرى  المحاولة ولع فً زمن سابك لزمن التكلم ـ ألنّ 

الماضً بل , ولكّن اإلمام لم ٌعبر عنه بالفعل ه حدث ولع فً الزمن الماضًنّ أي أ منه ـ

ه استمر لفترة من هذا الحدث لد تكرر أو أنّ  على أنّ  , لٌدلّ عدل إلى الفعل المضارع

لة ولعت مرة واحدة أو المحاو , فموله )حاولتنً االمور( مشعٌر بؤنّ وله تطاالزمن أو أنّ 

, وٌرى حدث فٌه استمرار وتطاولال عر بؤنّ , أّما لوله )تحاولنً األمور( فمشدفعة واحدة

                                                           
  .  ٘ٔٗ/ ٙ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٔ
  .  ٓٗ/ ٔ, النحو الوافً ,  ٘ٔ/ ٔ, أوضح المسالن ,  8ٙٙ( ٌنظر : ارتشاؾ الضرب , (ٕ
  .  ٕٗـ  ٔٗ( النساء /(ٖ
  .  9ٖ٘/ ٔ( التبٌان فً اعراب المران , (ٗ
  .  ٔ٘( نهج البالؼة , (٘
  .  ٙٓٔ/ ٔ, ( ٌنظر : اعراب نهج البالؼة (ٙ
  .  9ٔٙ( نهج البالؼة , (7
  .  9ٖٔ/ ٘( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (8
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مرة  ّن التعبٌر بالفعل الماضً لد ٌفٌد افتراض حصول الحدثالدكتور فاضل السامرابً )أ

فالتعبٌر  (ٔ), فً حٌن إن الفعل المضارع لد ٌفٌد افتراض تكرر الحدث وتجدده(واحدة

, بخالؾ الحدث كان متطاوالً ومستمراً  أنّ  على بالفعل المضارع فً هذا التركٌب ٌدلّ 

 الحدث ولع مرة أو دفعة واحدة وانتهى .  على أنّ  التعبٌر بالفعل الماضً الذي ٌدلّ 

 ـ الجملة التً أضٌؾ إلٌها )إذا(  2

روؾ المالزمة , وهً من الظٌرى النحاة ظرؾ متضمن معنى الشرط)إذا( كما     

 . لإلضافة إلى الجملة, وال تضاؾ إاّل إلى جملة فعلٌة

, وفٌها مجازاة لدهرولد ذكرها سٌبوٌه فً كتابه بموله : )وأّما )إذا( فلما ٌستمبل من ا    

ترى أنن تمول : آتٌن إذا لام زٌد, وإذا طلعت : )أال  , ولال المبرد(ٕ)وهً ظرؾ(

إذا فٌها معنى الجزاء وال ٌكون الجزاء إال  , وال ٌجوز : آتٌن إذا زٌد منطلك, ألنّ الشمس

 .  (ٖ)بالفعل(

, وكانت فً أؼلب موضع (ٗ)ى الجملة فً أكثر من )مبتً(ولد وردت )إذا( مضافة إل    

, حٌث وردت مضافة إلى الفعل مضافة إلى جملة فعلٌة فعلها ماٍض هذه المواضع 

ً الما عل المضارع إاّل فً , ولم ترد مضافة إلى الفضً فً )مبة وسبعة وتسعٌن( موضعا

, أي : ماٍض مواضعه مسبولاً بؤداة الجزم )لم(فً جمٌع , وكان هذا الفعل مواضع معدودة

 معنى .  

 ـ الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : 

ولد اختلفت الداللة الزمنٌة التً تإدٌها هذه وردت هذه الجملة فً مواضع كثٌرة,     

  ران التً تحٌل إلى تلن الدالالت .الجملة , تبعاً الختالؾ السٌاق ووجود بعض الم

, كموله )علٌه البالؼة دالة ً على الزمن الماضًنهج  فمد جاءت فً مواضع فً    

ِ ) صلى هللا علٌه وآله ( إَِذا اْحَمره )السالم( :  أَْحَجَم النهاُس لَدهَم  اْلبَؤُْس وَ َو َكاَن َرُسوُل َّللاه

ٌْتِِه فََولَى  لبؤس( , فالجملة الفعلٌة )احمر ا(٘)(ةِ أَْصَحابَهُ َحره السٌُُّوِؾ َو اأْلَِسنه  بِِهمْ أَْهَل بَ

, والجملة إخبار عّما كان ٌفعله الرسول )صلى هللا علٌه باإلضافة والعة فً موضع جرّ 

ن ٌمدم أهل بٌته فٌمً بهم وآله( مع أصحابه وأهل بٌته فً ساحة الحرب وكٌؾ كا

 هذا إخبار عن حدث ولع فً الماضً .  , وال شنّ أصحابه

                                                           
  .  7٘/ ٗ( معانً النحو , (ٔ
  . ٕٖٕ/ ٗ( الكتاب , (ٕ
  .  7ٖٗ/ ٗ( الممتضب , (ٖ
  ( ثانٌاً . ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٗ
  .  88ٗ( نهج البالؼة , (٘
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َو لَْو لَْد فَمَْدتُُمونًِ َو )دالةً على االستمبال كموله )علٌه السالم( :  وجاءت فً مواضع    

نََزلَْت بُِكْم َكَرابِهُ اأْلُُموِر َو َحَواِزُب اْلُخُطوِب أَلَْطَرَق َكثٌٌِر ِمَن السهابِِلٌَن َو فَِشَل َكثٌٌِر ِمَن 

( ظرؾ متضمن معنى )إذا, فـ(ٔ)(َرْت َعْن َساقٍ اْلَمْسبُوِلٌَن َو َذِلَن إَِذا لَلهَصْت َحْربُُكْم َو َشمه 

, ولد للصت( والعة فً موضع جّر باإلضافة, والجملة الفعلٌة )الشرط وهو مضاؾ

اإلمام )علٌه السالم( ٌتحدث عن حال  أفادت )إذا( الداللة على الزمن المستمبل ألنّ 

و حدثت , أنزلت بكم نازلةل لهم : )إذا خلً مكانً من بٌنكم, ثم المخاطبٌن بعد فمده وٌمو

, أو ٌجٌب سابالً عن حكمها )وذلن إذا تملصت حربكم( . أي مشكلة فال تجدون من ٌردها

, فمضمون الكالم إخبار (ٕ): تمادت الحرب بٌنكم وبٌن أعدابكم , وشمرت عن ساق(

 المستمبل . ب

ى زمن عض المواضع ؼٌر مرتبطة بزمن معٌن, بل تدّل علوجاءت هذه الجملة فً ب    

ً الطهاُوُس الهِذي أَلَاَمهُ فًِ أَْحَكِم ), من ذلن لوله )علٌه السالم( : عام َو ِمْن أَْعَجبَِها َخْلما

َد أَْلَوانَهُ فًِ أَْحَسِن تَْنِضٌٍد بَِجنَاحٍ أَْشَرَج لََصبَهُ َو َذنٍَب أََطاَل َمْسَحبَهُ  إَِذا َدَرَج  تَْعِدٌٍل َو نَضه

, والجملة ( ظرؾ متضمن معنى الشرط وهو مضاؾ)إذا, فـ(ٖ)(َرهُ ِمْن َطٌِّهِ إِلَى اأْلُْنثَى نَشَ 

 , واإلمام علٌه السالم فً هذه الخطبة ٌذكرُ )درج( والعة فً موضع جر باإلضافةالفعلٌة 

سلوكٌات هذا الكابن  , ولد ذكر اإلمام من جملة ما ذكر بعض(ٗ)عجٌب خلمة الطاووس

, وهذا السلون ال ٌتعلك بولت معٌّن, به إذا درج إلى انثاهأنّه ٌنشر ذن, وهو عند التزاوج

ً, ه كان ٌفعله فً الماض, فإنّ إّن هذا الحٌوان ٌكرر هذا السلون, كلّما درج إلى األنثى بل

الجملة الفعلٌة التً أضٌؾ إلٌها إذا فً هذا  ذلن على أنّ  , فدلّ وٌفعله اآلن, وفً المستمبل

 جاءت هذه الداللة بمعونة السٌاق .  , ولدتتعلك بزمن معٌّنال النّص 

ومّما تجدر مالحظته أن الجملة المضافة إلى )إذا( جاءت فً أؼلب مواضعها مصدرة     

انت تدخل على األمور , ألّن )إذا( لما كوهذا ٌوافك ما علٌه جمهور النحاةبفعل ماٍض 

على الولوع بوصفه  , ؼلب معها الفعل الماضً لكونه أدلّ الممطوع بها, والمحممة الولوع

  (٘)متحمك الولوع لذا هو مناسب لما اختصت بالدخول علٌه

شرط ـ بٌن التعبٌر بالفعل ولد فّرق الدكتور فاضل السامرابً ـ فً مبحث فعل ال    

داللة , لابالً : )ولد ٌإتى بالفعل الماضً مع الشرط للالماضً, والتعبٌر بالفعل المضارع

, وٌإتى بالمضارع لما كان ٌنمضً , وإن كان مستمبالً على ولوع الحدث جملة واحدة

ً فشٌباً( , منها ن المرآن الكرٌم تإٌد صحة ما ذهب, ولد استدل بؤمثلة م(ٙ)وٌتصرم شٌبا

                                                           
  .  8ٓٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٙ٘/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٖٔ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  8ٗ٘/ ٖ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٗ
, وشرح التلخٌص , للشٌخ  ٕٖٙ/ ٕ, والبرهان فً علوم المرآن ,  8ٓ( ٌنظر : االٌضاح فً علوم البالؼة , (٘

هـ , تح : دمحم مصطفى رمضان صوفٌة , المنشؤة العامة  78ٙ: أكمل الدٌن دمحم بن دمحم بن محمود البابرتً ت 
  ,  78ٕم , 98ٖٔهـ ـ 9ٕٖٔ,  ٔللنشر والتوزٌع واالعالن , طرابلس ـ لٌبٌا , ط

  .  ٕٙ/ ٗ( معانً النحو , (ٙ
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َوتََرى الشَّْمَس إِذا َطلَعَْت تَتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذاَت اْلٌَِمٌِن َوإِذا َؼَربَْت )لوله تعالى : 

, وعلك على هذه اآلٌة بموله : )فالطلوع والؽروب ٌمعان جملة (ٔ)(مالِ تَْمِرُضُهْم ذاَت الشِّ 

ً فموله تعالى : (ٕ)ر عنهما بالماضً(واحدة فعبّ  , وأّما مجًء فعل الشرط فعالً مضارعا

ٌِْل إِذا ٌَْسرِ ) ٌنعم النظر فً نصوص  , والذي(ٗ))فإنه ٌفٌد االستمرار والتطاول( ,(ٖ)(َواللَّ

)إذا( مصدرة  , فإذا كانت الجملة المضاؾ إلٌهانهج البالؼة, ٌجد هذه الداللة واضحة

فَِإذَا ), كموله )علٌه السالم( : تدل على أن الحدث ولع جملة واحدةبفعل ماٍض فإنها 

ٌِْهْم فًِ أٌَهاِم اْلَحّرِ لُْلتُْم َهِذِه َحمَ  ٌِْر إِلَ ٌِْظ أَْمِهْلنَا ٌَُسبهْخ َعنها اْلَحرُّ أََمْرتُُكْم بِالسه ةُ اْلمَ , فؤمر (٘)(اره

, ولٌس كذلن  ٌمع دفعة واحدة لٌس مّما ٌتطاول , بل سالم( للمخاطبٌناإلمام )علٌه ال

 الفعل المضارع  

االسم أو ما ٌنوب عنه , ولد تالها ( فً بعض المواضع فً نهج البالؼةوردت )إذا    

ومذهب البصرٌٌن أن هذا  م أنّها مضافة إلى الجملة االسمٌة,ٌوه, وهذا وهو الضمٌر

, لال سٌبوٌه : )إّن الزمان و فاعل بفعل محذوؾ ٌفسره المذكوراالسم الذي ٌلً )إذا( ه

, وإذا هذه ال تضاؾ إاّل لم ٌمع لم ٌضؾ إاّل إلى االفعال, ألنه فً معنى إذا ... إذا كان لما

, ألّن )إذا( فٌها لكٌ ال ٌجوز أن ٌمال : )آتٌن إذا زٌٌد منط, وعند المبرد (ٙ)إلى االفعال(

, وبمذهب البصرٌٌن لال ابن ٌعٌش : )فإذا (7)معنى الجزاء وال ٌكون الجزاء إاّل بالفعل(

ً فعلى تمدٌر فعل لبله ألنّه ال ٌمع بعدها المبتدأ أو الخبر لم ا ولع االسم بعدها مرفوعا

 .  (8)لشرط والجزاء مختصان باألفعال(, واتضمنته من معنى الشرط و الجزاء

هذا االسم عند , و)إذا( هو فاعل بالفعل الذي ٌلٌه ومذهب الكوفٌٌن أن االسم الوالع بعد    

 . (9), إذ ٌجوز عنده دخول )إذا( على الجملة االسمٌةاالخفش ٌكون مبتدأ

ْفٍس أَدهْت إِلَى َربَِّها ُطوبَى ِلنَ )ومن أمثلة مجًء االسم بعد )إذا( لوله )علٌه السالم( :     

ٌِْل ُؼْمَضَها َحتهى  وَ فَْرَضَها   َؼلَبَهااْلَكَرى  إَِذاَعَرَكْت بَِجْنِبَها بُْإَسَها َو َهَجَرْت فًِ الله

 . (ٓٔ)(اْفتََرَشْت أَْرَضَها

بًِ إِاله لَاتِِلً اْنُظُروا إَِذا  تَْمتُلُنه أاََل اَل )ومن مجًء الضمٌر بعدها لوله )علٌه السالم( :     

حسب رأي الجمهور )إذا , والتمدٌر ب(ٔ)(فَاْضِربُوهُ َضْربَةً بَِضْربَةٍ  َهِذهِ أَنَا ِمتُّ ِمْن َضْربَتِِه 

                                                           
  .  7ٔ( الكهؾ / (ٔ
  .  ٕٙ/ ٗ( معانً النحو , (ٕ
  .  ٗ( الفجر / (ٖ
  .  ٕٙ/ ٗ( معانً النحو , (ٗ
  .  8ٙ( نهج البالؼة , (٘
  .  9ٔٔ/ ٖ( الكتاب , (ٙ
  .  7ٖٗ/ ٗ( الممتضب , (7
  .  9ٙ/ ٗ( شرح المفصل , (8
, و شرح ابن عمٌل ,  7ٕٔ/ ٖ, أوضح المسالن ,  ٙٔٙـ  ٘ٔٙ/ ٕمسابل الخالؾ ,  ( ٌنظر : االنصاؾ فً(9

ٕ /ٙٔ .  
  .  8٘٘( نهج البالؼة , (ٓٔ
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, ألولى فعل الشرط و )الضمٌر( فاعل, و )مت( الثانٌة تفسٌرٌة)مت( امت أنا مت(, فـ

, ولد بعده, وعلى رأي االخفش الضمٌر مبتدأ وفٌٌن : الضمٌر فاعل بالفعلوعلى رأي الك

, وفً هذا لجمهور وعّده مفسداً لصحة الكالمرفض الدكتور فاضل السامرابً تمدٌر ا

, ّن تمدٌر الجمهور بعٌد عن المعنى, مفسد لصحة الكالم, مإٍد إلى ركة بالؽة فٌهٌمول : )إ

ر لفظ واحد بعٌنهمفسَّر وإذ ما الؽرض من هذا الحذؾ والذكر مع العلم بؤّن ال , ال المفّسِ

ً وال تفسٌراً ٌزٌده إٌضا ً وال بٌانا ر حا ٌعطٌنا معنى زابداً على المفسَّر, , فلو كان المفّسِ

, فما الؽرض كن الفعل المذكور هو نفس المحذوؾ, ولوإٌضاحاً لم ٌكن فٌه, لكان ممبوالً 

, فضالً هم لهذا التمدٌممام هو الؽرض األالعناٌة واالهت ,  ولد عدًّ (ٕ)من الذكر والحذؾ(

, من نحو لوله (ٖ)عن داللة التهوٌل والتعظٌم التً أفادها هذا التمدٌم فً بعض اآلٌات

َرْت )ٕ( َوإَِذا اْلَكواِكُب اْنتَثََرْت )ٔإَِذا السَّماُء اْنفََطَرْت ))تعالى :  ( َوإَِذا ٖ( َوإَِذا اْلبِحاُر فُّجِ

ر فعل ٌمكن أن ٌضٌفه الباحث هنا إًن هذا التمدٌر ـ تمدٌ, وما (ٗ)((ٗاْلمُبُوُر بُْعثَِرْت )

, ومن هذه المواضع التً ـ أحسب كلؾ فً بعض المواضعلد ال ٌخلو من ت محذوؾ ـ 

ْعَجاَب ِضدُّ )أنها ـ ال تخلو من تكلؾ لول اإلمام )علٌه السالم( :  َوابِ َو اْعلَْم أَنه اْْلِ َو  الصه

ٌِْرَن َو إَِذا  فًِ آفَةُ اأْلَْلبَاِب فَاْسعَ  ُهِدٌَت ِلمَْصِدَن فَُكْن أَْخَشَع َما  أَْنتَ َكْدِحَن َو اَل تَُكْن َخاِزناً ِلؽَ

, وهذا ( ـ فٌما أحسب ـ ال ٌخلو من تكلؾ, فتمدٌر )إذا هدٌت أنت هدٌت(٘)(تَُكوُن ِلَربِّنَ 

صٌة ٌحثه , وفً هذا الممطع من الونه اإلمام الحسن )علٌهما السالم(النص من وصٌته الب

, ولد (ٙ))علٌه السالم( على )أن ٌكون عند هداٌة هللا إٌاه لرشده أخشع ما ٌكون لربه(

, وداللة التخصٌص هذه مستفادة من تمدٌم هداٌة به )علٌه السالم( ال بؽٌرهخص هذه ال

فعل , ولو لدم الفعل ولال : فإذا هدٌت أنت, لم ٌختص الالسم الوالع بعد )إذا( على الفعلا

, وربّما ٌشعر هذا التمدٌم بوجود معنى آخر وهو أن تمدٌم ب خالؾ ما لو لدم االسمبمخاط

ً فً ولوع الفعل منه لو ل متحممة  دم الفعل , فبتمدٌم االسم تكون هداٌتهاالسم أكثر تحمٌما

 .  ثابتة

 ـ الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :  

للٌلة   إذا ـ مصدرة بفعل مضارع فً مواضع أضٌؾ إلٌهاوردت هذه الجملة ـ التً     

 . , وكانت تلن األفعال فً جمٌع مواضعها مسبولة بؤداة الجزم )لم()أربعة( مواضع بلؽت

, كموله )علٌه السالم( : ولد أفادت هذه الجملة داللتٌن, أحداهما الداللة على الماضً    

رط )إذا( ظرؾ متضمن معنى الش, فـ(7)(َء أَْن ٌَتَعَلهَمهُ  ًْ إِذَا لَْم ٌَْعلَِم الشه  أََحدٌ َو اَل ٌَْستَِحٌَنه )

                                                                                                                                                                      
  .  ٔٙ٘, نهج البالؼة( (ٔ
  . ٕٓٔ/ ٗ( معانً النحو , (ٕ
  .   ٗٓٔـ  ٕٓٔ/ ٗ( ٌنظر : معانً النحو , (ٖ
  .  ٗـ  ٔ( االنفطار / (ٗ
  .  9ٕ٘( نهج البالؼة ,(٘
  .  8ٖ9/ ٘( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٙ
  .  ٕٗٙ( نهج البالؼة , (7
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, فعدم شًء( والعة فً موضع جر مضاؾ إلٌه, والجملة الفعلٌة )لم ٌعلم الوهو مضاؾ

 علم المخاطب بالشًء سابك لزمن التكلم . 

أَِجْد بُّداً فَآِخُر َو إَِذا لَْم ), كموله )علٌه السالم( : داللة األخرى هً داللة االستمبالوال    

 ًُّ , والجملة الفعلٌة )لم من معنى الشرط وهو مضاؾ, فـ )إذا( ظرؾ متض (ٔ)(الدهَواِء اْلَك

 ت )إذا( على زمن المستمبل . مضاؾ إلٌه , ولد دلّ  أجد بداً( والعة فً موضع جرّ 

 ـ الجملة التً أضٌؾ إلٌها ما فً معنى )إذ ، وإذا(  3

ولال : )ٌضاؾ  ملة فً باب ما ٌضاؾ إلى األفعال من االسماء ,ذكر سٌبوٌه هذه الج    

, ولال هللا عز إلٌها اسماء الدهر, وذلن لولن : هذا ٌوم ٌموم زٌٌد, وآتٌن ٌوم ٌموُل ذان

ُم ال َين ِطُقؽنَ وجّل : ) ُقُهػ  و ) (ٕ)(هذا َيؽ  اِدِقيَؼ ِصد  ُم َين َفُع الصَّ وجاز هذا فً  (ٖ)(هذا َيؽ 

رد فٌها كما جاز للفعل أن ٌكون صفة وتوسعوا فً ذلن لكثرته فً كالمهم األزمنة واطّ 

الزمان إذا كان ماضٌاً  , ولال فً موضع آخر من كتابه : )جملة هذا الباب أنّ  (ٗ)...(

( فؤضٌؾ إلى ما ٌضاؾ إلٌه ه فً معنى )إذأضٌؾ إلى الفعل وإلى االبتداء والخبر , ألنّ 

زمنة فً معنى )إذ( ه ما كان من األبرد فمال : )أعلم أنّ , وإلى هذا ذهب الم (٘)()إذ(...

فإنّه ٌضاؾ إلى الفعل والفاعل وإلى االبتداء والخبر كما ٌكون ذلن فً )إذ( وذلن لولن : 

ا تمول : جبتن ٌوم زٌٌد فً الدار, وجبتن جبتن إذ لام زٌٌد وجبتن إذ زٌٌد فً الدار فعلى هذ

 .  (ٙ)ى )إذا( لم ٌجز أن ٌضاؾ إاّل إلى االفعال(, وإن كان الظرؾ فً معنحٌن لام زٌدٌ 

وٌمكن تمسٌم هذه الجملة ـ بحسب ما ورد منها فً نهج البالؼة ـ على لسمٌن : الجملة     

 التً أضٌؾ إلٌه الظرؾ )ٌوم( , والجملة التً أضٌؾ إلٌها الظرؾ )حٌن( :

 آ ـ الجملة التً أضٌؾ إلٌها الظرؾ )ٌوم( : 

جملة  , وكانت مضافة إلىفً )أربعة( مواضع فً نهج البالؼةة وردت هذه الجمل    

, فمد جاءت مضافة إلى جملة فعلٌة فعلها ماٍض مبنً فعلٌة فً جمٌع هذه المواضع

ُ نَبٌِههُ ) )للمعلوم فً لوله )علٌه السالم( :  ٌْبَتَِها ٌَْوَم بَعََث َّللاه أاََل َو إِنه بَِلٌهتَُكْم لَْد َعاَدْت َكَه

)ٌوم( مفعول فٌه ظرؾ زمان و والجملة الفعلٌة )بعث هللا فـ، (7)(صلى هللا علٌه وآله (

ن كما المسلمٌن آنذا , واإلمام )علٌه السالم( )ٌرٌد أنّ باإلضافة نبٌه( والعة فً موضع جرّ 

ً وللوبهم شتى على ما فٌهم من سابر كانوا فً الجاهلٌة الجهالء , تحسبهم جمٌعا

                                                           
  .  ٖٕٖ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٖ٘( المرسالت / (ٕ
  .  9ٔٔ( المابدة / (ٖ
  .  7ٔٔ/ ٖ( الكتاب , (ٗ
  .  9ٔٔ/ ٖ,  المصدر نفسه( (٘
  .  7ٖٗ/ ٗ( الممتضب , (ٙ
  .  8ٙ( نهج البالؼة , (7
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الماضً فاإلمام ٌمول  على الظرؾ )ٌوم( فً هذا النص لد دلّ  , وواضح أنّ (ٔ)العٌوب(

 .كم عدتم إلى ما كنتم علٌه لبل البعثة النبوٌة نّ للمخاطبٌن إ

, لال )علٌه ماٍض مبنً للمجهولخر مصدرة بفعل وجاءت هذه الجملة فً موضع آ    

ٌَْوَم أُِسَر  لَِد اْنمََطعَِت اْلِهْجَرةُ  وَ َو َذَكْرَت أَنهَن َزابِِري فًِ اْلُمَهاِجِرٌَن َو اأْلَْنَصاِر )السالم( : 

أخون( , والجملة الفعلٌة )أُِسَر وم( مفعول فٌه ظرؾ زمان وهو مضاؾ)ٌ, فـ(ٕ)(أَُخونَ 

)علٌه السالم( : لمعاوٌة  , هذا النص من كتاب كتبه اإلماموالعة فً موضع جر باإلضافة

 ً د انمطعت الهجرة , وكان معاوٌة لد أوهم أنه من المهاجرٌن فؤجابه االمام ) ... ولجوابا

, أحداث ولعت فً (ٗ), وأسر أبٌه, فانمطاع الهجرة(ٖ), أي : حٌن الفتح ...(ٌوم أُِسَر أبون

الظرؾ الجملة التً أضٌؾ إلٌها داللة  فاتضح أنّ  ,لزمن الماضً بالنسبة لزمن التكلما

 )ٌوم( فً هذا النص هً الزمن الماضً . 

, لال )علٌه السالم( : ً موضع آخر مصدرة بفعل ماٍض نالصوجاءت هذه الجملة ف    

ٌَْها ) ُمَحاَسبُوَن َو لَعَْمِري َما َو اْذُكُروا تٌَِن الهتًِ آبَاُإُكْم َو إِْخَوانُُكْم بَِها ُمْرتََهنُوَن َو َعلَ

ٌْنَُهُم اأْلَْحمَاُب َو اْلمُُروُن َو َما أَ  ٌْنَُكْم َو بَ ْنتُُم تَمَاَدَمْت بُِكْم َو اَل بِِهُم اْلعُُهوُد َو اَل َخلَْت فٌَِما بَ

, و مضاؾرؾ زمان وهمفعول فٌه ظ ()ٌوم, فـ(٘)(اْلٌَْوَم ِمْن ٌَْوَم ُكْنتُْم فًِ أَْصاَلبِِهْم بِبَِعٌدٍ 

, و )اإلمام علٌه السالم بعٌد( والعة فً موضع جر باإلضافةوالجملة )كنتم فً أصالبهم ب

, فما (ٙ)العهد بٌنهما لٌس ببعٌد ...( إلٌه السلؾ مع أنّ  الخلؾ لم ٌتعظ بما آلَ  ٌبٌن كٌؾ أنّ 

فً الظرؾ )ٌوم(  , فدلّ ه حدث ماٍض سلؾ لٌس ببعٌد إاّل أنّ آل إلٌه الخلؾ وإن كان من ال

 هذا النص على الزمن الماضً . 

, وهذا مضاؾ إلى جملة فعلٌة فعلها مضارعوورد هذا الظرؾ فً موضع واحد     

ِ  فٌِِهمْ ثُمه اْعَمْل )الموضع هو لوله )علٌه السالم( من عهده لمالن األشتر :  ْعَذاِر إِلَى َّللاه بِاْْلِ

ٌْنِ ٌَْوَم تَْلمَاهُ فَِإنه َهُإاَلِء ِمْن  ٌِْرِهمْ  بَ ْنَصاِؾ ِمْن َؼ ِعٌهِة أَْحَوُج إِلَى اْْلِ وم( مفعول )ٌ, فـ(7)(الره

 ,ماه( والعة فً موضع جر مضاؾ إلٌه, والجملة الفعلٌة )تلفٌه ظرؾ زمان وهو مضاؾ

, فمد أمره من جملة ما أمره )أن ٌتفمد أمور من ال والظرؾ متعلك بالمصدر )اإلعذار(

, وأن ٌفرغ لهإالء ثمة وحمارته فً عٌون األعوان والجند زهٌمكنه الوصول إلٌه منهم لعج

, ثم أوصاه )أن ٌعمل (8)له من أهل الخشٌة والتواضع وٌنصبه لهم لٌرفع إلٌه أمورهم(

                                                           
  .  ٕٖٔ/ ٔ( فً ظالل نهج الالؼة , (ٔ
  .  7ٓٙ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  9ٕٕ/ ٘( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
ٗ
( ؼٌر مختار وعرضه على سّمى )علٌه السالم( أخذ العباس ألبً سفٌان إلى رسول هللا )صلى هللا علٌه وآله( (

   .   9ٕٕ/ ٘المتل أسراً . شرح نهج البالؼة ابن مٌثم البحرانً , 
  .  ٙ٘ٔ( نهج البالؼة , (٘
  .  ٓ٘ٗ/ ٔ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٙ
  .  8٘٘( نهج البالؼة , (7
  .  9ٓ٘/ ٘( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (8
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, وهذا الٌوم الذي ٌلمى فٌه مالن )وكل العباد( (ٔ)فٌهم باإلعذار إلى هللا سبحانه ٌوم ٌلماه(

الظرؾ )ٌوم( فً  , فدلّ ٌؤتً أي : هو حدث مستمبلهو لّما ربهم هو ال شن ٌوم المٌامة و

 هذا النص على الزمن المستمبل . 

ت فً الظرؾ )ٌوم( ـ لد ورد هذه الجملة ـ التً أضٌؾ إلٌها ٌتضح أنّ مّما تمدم     

, وكان فعلها جملةً فعلٌةً فً كل تلن المواضع , وكانتمواضع للٌلة فً نهج البالؼة

, وكانت هذه الجملة جاء فعلها ماٍض فً ثالثة مواضعد , فماضعهاماٍض فً أؼلب مو

, أّما فً الموضع الرابع فمد جاء فعلها لزمن الماضً فً جمٌع تلن المواضعدالةً على ا

 . الجملة دالةً على الزمن المستمبلمضارعاً وكانت تلن 

 الظرؾ )حٌن( : ب ـ الجملة التً أضٌؾ إلٌها

ً  (ٕ)الجملة فً )تسعة وعشرٌن( وردت هذه     , ولد كانت هذه الجملة فعلٌة فً موضعا

, ووردت ـ فً هذا ة إاّل فً موضع واحدمعظم مواضعها حٌث لم ترد الجملة االسمٌ

, د كانت مصدرة بفعل ماٍض فً مواضع, أّما الجملة الفعلٌة فمالموضع مسبولة بال النافٌة

ءت هذه الجملة على أنماط مختلفة, ا, وجومصدرة بفعل مضارع فً مواضع أخرى

 : , وفٌما ٌؤتً تفصٌل ذلنوحملت دالالت زمنٌة متنوعة

 ـ الجملة االسمٌة : 1

حد , ووردت هذه )حٌن( إاّل فً موضع وا لم ترد الجملة االسمٌة التً أضٌؾ إلٌها    

اَل  ِحٌنَ  بَعَثَهُ ), وهذا الموضع هو لول اإلمام )علٌه السالم( : الجملة مسبولة بـ)ال( النافٌة

مفعول فٌه ظرؾ زمان وهو )حٌن( , فـ(ٖ)(َعلٌَم لَابٌِم َو اَل َمنَاٌر َساِطٌع َو اَل َمْنَهٌج َواِضحٌ 

, ومعنى كالمه باإلضافة لابم( والعة فً موضع جرّ , والجملة االسمٌة )ال علم مضاؾ

ن لم ٌكن فٌه عالمات )علٌه السالم( : )أي : بعث هللا نبٌه )صلى هللا علٌه وآله( فً زما

ذلن  فدلّ  , فاإلمام ٌذكر بعثة النبً )صلى هللا علٌه وآله(,( ٗ)الهداٌة واإلرشاد لابمة ...(

 الظرؾ )حٌن( لد أفاد الداللة على الزمن الماضً .  على أنّ 

 ـ الجملة الفعلٌة : 2

 ـ الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : 

فعل ماٍض فً )ثمانٌة عشر( مصدرة ب)حٌن(  الجملة التً أضٌؾ إلٌهاوردت     

 موضعاً, وعلى النحو اآلتً : 

                                                           
  .  9ٓ٘/ ٘م البحرانً , ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌث(ٔ
  ( ثالثاً . ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٕ
  . ٘ٔٗ( نهج البالؼة , (ٖ
,  ٔ( مفتاح السعادة فً شرح نهج البالؼة , لمإلفه : دمحم تمً النموي , انتشارات لابن , تهران ـ إٌران , ط(ٗ

  .  ٖٗٗ/ ٖٔق , ٕٙٗٔش ـ 8ٖٗٔ
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, كموله )علٌه ٍض ودالة على االستمبالووردت فً بعض المواضع مصدرة بفعل ما    

ٌَْها َو اْستَْكثُِروا ِمْنَها َو  أَْمرَ  تَعَاَهُدوا)السالم( :  اَلِة َو َحافُِظوا َعلَ بُواالصه َها بَِها َفِإنه  تَمَره

, (ٔ)...( أَْهِل النهاِر ِحٌَن ُسبِلُوا َوابِ تَْسَمعُوَن إِلَى جَ  الَ كانَْت َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن ِكتاباً َمْولُوتاً أَ 

 , فدلّ باإلضافة, وسإال أهل النار لّما ٌمع بلوا( والعة فً موضع جرّ فالجملة الفعلٌة )س

 على المستمبل . الظرؾ )حٌن( لد دلّ أّن ذلن على 

, وهذا الموضع هو لوله )علٌه ملة فً موضع واحد دالة على الحالووردت هذه الج    

ِ ٌُِمٌُت اْلمَْلَب َو ٌَْجِلُب اْلَهمه ِمَن اْجتَِماعِ َهُإاَلِء اْلمَْوِم َعلَى )السالم( :  ٌَا َعَجباً َعَجباً َو َّللاه
فَ

ً لَ  لُِكْم َعْن َحمُِّكْم فَمُْبحا ً ٌُْرَمىبَاِطِلِهْم َو تَفَرُّ ً ِحٌَن ِصْرتُْم َؼَرضا , فـ)حٌن( (ٕ)(ُكْم َو تََرحا

, إّن عة فً موضع جّر باإلضافة, والجملة )صرتم ؼرضاً( والمفعول فٌه ظرؾ زمان

ٌتعجب من حال أصحابه وتماعسهم عن جهاد عدوهم  اإلمام )علٌه السالم( فً هذا النصّ 

ب منه لٌكون فً بذكر األمر الما أظهر لهم التعجب ووصفه بالشدة أعمبه )ثم لمّ  تعجَّ

ب , ثم أردؾ ذلن التعجب بالدعاء علٌهم بالبعد عن الخٌر وبالحزن بسبنفوسهم أولع

, وأعمبه بالتوبٌخ لهم والتبكٌت بما ٌؤنؾ منه أهل المروءة والحمٌة وٌوجب لهم تفرلهم

جب اإلمام , فتع(ٖ)الخجل واالستحٌاء من صٌرورتهم بسبب تمصٌرهم ؼرضاً للرماة ...(

ٌر, والتوبٌخ لهم, والتبكٌت, حال من المخاطبٌن, والدعاء علٌهم بالبعد عن الخ

 ً ٌها الظرؾ )حٌن( على الزمن ٌرمى, فمد دلّت الجملة المضاؾ إل صٌرورتهم ؼرضا

 .  الحال

ووردت هذه الجملة فً موضع واحد مضافة إلى جملة فعلٌة فعلها ماٍض مبنً     

ٍ أَِمٌِر  َعْبدِ  ِمنْ )من الماضً, وهو لوله )علٌه السالم( : للمجهول ودالة على الز ًّ ِ َعِل َّللاه

ِ ِحٌنَ  َؼِضبُوااْلُمْإِمنٌَِن إِلَى اْلمَْوِم الهِذٌَن  ًَ  ّلِِله )حٌن( مفعول فٌه , فـ(ٗ)(فًِ أَْرِضهِ  ُعِص

( والعة فً موضع جّر باإلضافةظرؾ زمان والجملة الفعلٌة )عُ  ًَ من  , وهذا نصّ ِص

 , ومعلوم أنّ (٘)هم ؼضبوا هللاب له )علٌه السالم( إلى أهل مصر ولد وصفهم فٌه بؤنّ كت

)حٌن( لد دلت على الزمن  ذلن على أنّ  , فدلّ ؼضبهم هلل سابك لوصؾ اإلمام لهم

 الماضً . 

وردت فعلٌة فً أعلب الظرؾ )حٌن( لد الجملة التً أضٌؾ إلٌها  نخلص مّما تمدم أنّ     

, أّما المواضع المتبمٌة فمد لجملة االسمٌة إاّل فً موضع واحدا تؤتِ المواضع, إذ لم 

ت , ولد تنوعت الدالاللى الجملة الفعلٌة, المصدرة بفعل ماٍض أو مضارعأضٌؾ فٌها إ

دّل على الزمن الماضً, وتارة تدّل على الزمن المستمبل, , فتارة تالزمنٌة لهذه الجملة

 .  تدّل على الحال وتارة

                                                           
  .  ٕٕٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  8ٙ, نفسهالمصدر ( (ٕ
  .  9ٕٔ/ ٕ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٖ
  .  ٘ٗ٘( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8ٙٗ/ ٘( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (٘
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 الفعلٌة التً فعلها مضارع :  ـ الجملة 

علٌه ), منها لوله صدرة بفعل مضارع فً )عشرة( مواضعوردت هذه الجملة م    

ٌٌْر ِمْنَن َو َمْن َكاَن  لََجَملُ َو لَبِْن َكاَن َما بَلَؽَنًِ َعْنَن َحمّاً ):  (السالم أَْهِلَن َو ِشْسُع نَْعِلَن َخ

ٌْسَ بِِصفَتَِن  لَهُ لَْدٌر أَْو ٌُْشَرَن فًِ أََمانٍَة أَْو  ٌُْعلَىبِؤَْهٍل أَْن ٌَُسده بِِه ثَْؽٌر أَْو ٌُْنفََذ بِِه أَْمٌر أَْو  فَلَ

ُ  فَؤَْلبِلْ ٌُْإَمَن َعلَى ِجبَاٌٍَة  ٌَْن ِكتَابًِ َهَذا إِْن َشاَء َّللاه ًه ِحٌَن ٌَِصُل إِلَ ٌن( مفعول )ح, فـ(ٔ)(إِلَ

, باإلضافة )ٌصل( والعة فً موضع جرّ , والجملة الفعلٌة ضاؾفٌه ظرؾ زمان وهو م

, والكتاب عامله المنذر بن الجارود العبدي وهذا الكالم من كتاب له )علٌه السالم( إلى

, ثم بعد كان لد خان فً ما واله من أعماله, إذ لهذا العاملٌشتمل على توبٌخ اإلمام 

إاّل بعد وصول  ه ال ٌتمّ نّ المدوم لّما ٌمع أل, وهذا , أي : طلب لدومه (ٕ)توبٌخه استمدمه

 .على الزمن المستمبل لد دلّ  ا النصّ الظرؾ )حٌن( فً هذ ذلن على أنّ  , فدلّ الكتاب

َو ), كموله )علٌه السالم( : فً بعض المواضع دالة على زمن عامووردت هذه الجملة     

ِ َما َكاَن لَْوٌم  ٌُْم َّللاه ٌٍْش فََزاَل َعْنُهْم إِاله بِذُنُوٍب  َلطُّ ا َ  اْجتََرُحوَهافًِ َؼّضِ نِْعَمٍة ِمْن َع أِلَنه َّللاه

ٍم ِلْلعَبٌِِد َو لَْو أَنه  ٌَْس بَِظاله  إِلَىِحٌَن تَْنِزُل بِِهُم النِّمَُم َو تَُزوُل َعْنُهُم النِّعَُم فَِزُعوا  النهاسَ لَ

ٌِْهمْ تِِهْم َو َولٍَه ِمْن لُلُوبِِهْم لََرده َربِِّهْم بِِصْدٍق ِمْن نٌِها ٌن( مفعول فٌه )ح, فـ(ٖ)(ُكله َشاِردٍ  َعلَ

 لنمم( والعة فً موضع جرّ , والجملة الفعلٌة )تنزل بهم اظرؾ زمان وهو مضاؾ

, ثم ة بٌن زوال النعم واجتراح الذنوب, واإلمام فً هذا النص ٌوضح العاللباإلضافة

إلى )إذا مّر بالمإمن لحظات من المخاوؾ ٌلجؤ لنعم إذا ما زالت فـالج لتدارن اٌصؾ الع

)حٌن( فً هذا , فـ(ٗ), وهللا ٌسمع وٌجٌب دعوة الداعً ...(هللا وٌطلب منه العون والفرج

, ففزع الناس إلى هللا ـ فً كل ولت ن معٌن بل إنّها تدل على زمن عامالنص ال تتعلك بزم

 . ٌرد النعملنمم وـ كفٌل ـ بإذن هللا ـ أن ٌدفع ا

َو )وردت هذه الجملة مصدرة بفعل مضارع مبنً للمجهول , كموله )علٌه السالم( :     

ٌَْضاُء َحٌهةٌ فًِ ُعْضٍو  النهَهاِر ِحٌَن ٌَُساُر فٌَِها  ِمنَ َصلُّوا ِبِهُم اْلعَْصَر َو الشهْمُس بَ

ٌسار( والجملة الفعلٌة ), ٌن( مفعول فٌه ظرؾ زمان وهو مضاؾ)ح, فـ(٘)(فَْرَسَخانِ 

, ولد دلت )حٌن( على الزمن المستمبل بمرٌنة الفعل باإلضافة والعة فً موضع جرّ 

 الطلبً )صلوا( وهو فعل أمر ٌطلب به أحداث الفعل فً الزمن المستمبل . 

, ضارع مسبوق بـ)ال( النافٌةووردت هذه الجملة فً موضع واحد مصدرة بفعل م    

دهةِ َو اْعتَِزْم )الم( : وذلن لوله )علٌه الس دهةُ  بِالّشِ ٌن( )ح, فـ(ٙ)(ِحٌَن اَل تُْؽنًِ َعْنَن إِاله الّشِ

تؽنً( والعة فً موضع جر , والجملة الفعلٌة )ال مفعول فٌه ظرؾ زمان وهو مضاؾ
                                                           

  .  9ٔٙ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  9ٖ٘/ ٘( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٕ
  .  ٖٔٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  9/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٗ
  .  7ٙ٘ـ  ٙٙ٘( نهج البالؼة , (٘
 .  9٘٘( نهج البالؼة ,  (ٙ
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مستمبل )حٌن( الداللة على الزمن التً أضٌؾ إلٌها الظرؾ الجملة ال, فمد أفادت باإلضافة

 .  األمر )اعتزم(بداللة فعل 

 ـ الجملة التً أضٌؾ إلٌها )لّما( الظرفٌة :  4

, ولد اختلفت (ٔ)و )لّما( هذه من الظروؾ التً تختص باإلضافة إلى الجملة الفعلٌة    

, وهو مذهب ه حرؾول فهو أنّ على ثالثة ألوال, أّما المول األ اة فً هذا الظرؾكلمة النح

, أّما المول الثانً (ٕ)على وجود الشًء لوجود ؼٌره لّ , فمد ذهب إلى أنّها حرؾ ٌدٌبوٌهس

: وهو مذهب )ابن السراج وتبعه الفارسً وتبعهما ابن جنً وتبعهم جماعة أنّها ظرؾ 

ًّ )لّما( فعل (ٖ)بمعنى حٌن( , وأّما المول الثالث فهو مذهب ابن مالن الذي ٌمول : )إذا ول

, أو حرؾ ٌمتضً فٌما مضى الشرط ً ظرؾ بمعنى )إذ( فٌه معنىماٍض لفظاً ومعنى فه

 .  (٘)ول والثانًوهو بهذا لد جمع بٌن المذهبٌن األ, (ٗ)وجوباً لجوب(

ً  (ٙ))لّما( فً )ثالثة وعشرٌن(الظرؾ  وردت الجملة التً أضٌؾ إلٌها     , وكانت موضعا

وكانت هذه الجملة دالة على الزمن الماضً , مٌع تلن المواضع مصدرة بفعل ماٍض فً ج

 وهذا تفصٌل األنماط التً وردت علٌها هذه الجملة : فً جمٌع تلن المواضع, 

ا َسَكَن )( كموله )علٌه السالم( : ّما + جملة فعلٌة فعلها ماٍض الزمول : )لالنمط األ فَلَمه

ٌُْج اْلَماِء ِمْن تَْحِت أَْكنَافَِها َو َحْمِل َشَواهِ  َر ٌَنَابٌَِع َه خِ اْلبُذهخِ َعلَى أَْكتَافَِها فَجه ِك اْلِجبَاِل الشُّمه

)لّما( مفعول فٌه ظرؾ زمان متعلك بالجواب )فّجر( , فـ(7)(اْلعٌُُوِن ِمْن َعَرانٌِِن أُنُوفَِها

, فمد أفاد باإلضافة لماء( والعة فً موضع جرّ وهو مضاؾ , والجملة الفعلٌة )سكن هٌج ا

لماضً( الداللة على الزمن الماضً, فواضح أن سكون الماء ب )لّما + الفعل اهذا التركٌ

 .  حدث ماٍض 

ا أَْدَخَل ), كموله )علٌه السالم( : (النمط الثانً : )لّما + جملة فعلٌة فعلها ماٍض متعدٍّ  َو لَمه

ُ اْلعََرَب فًِ ِدٌنِِه أَْفَواجاً َو  ةُ َطْوعاً َو َكْرهاً ُكْنتُمْ  أَْسلََمتْ َّللاه ْن َدَخَل  لَهُ َهِذِه اأْلُمه ٌِن  فًِِممه الّدِ

ا َرْهبَةً  ا َرْؼبَةً َو إِمه , والجملة الفعلٌة ا( مفعول فٌه ظرؾ زمان وهو مضاؾ)لمّ , فـ(8)(إِمه

, فمد أضٌؾ الظرؾ )لّما( إلى الجملة الفعلٌة مضاؾ إلٌه دخل( والعة فً موضع جرّ )أ

ً والتً   , فإدخال هللاهذا التركٌب على الزمن الماضً دلّ , ولد معنىفعلها ماٍض لفظا

, وجاء الجواب جملة مصدرة بالفعل )كان( وهً ـ أٌضاً للناس فً دٌنه أفواجاً حدث سابك

 ـ دالة على الماضً .

                                                           
  .  7ٕٔ/ ٖ( ٌنظر : أوضح المسالن , (ٔ
  , هامش الصفحة .  7ٕٔ/ ٖ, وأوضح المسالن ,  ٖٕٗ/ ٗ( ٌنظر : الكتاب , (ٕ
  .  ٖٓٔ/ ٔ( مؽنً اللبٌب , (ٖ
  .  ٕٔٗ( تسهٌل الفوابد , (ٗ
  .  9ٗ٘( ٌنظر : الجنى الدانً , (٘
  ( رابعاً . ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٙ
  .  7ٕٔ( نهج البالؼة , (7
  .  97ٗ, المصدر نفسه( (8
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ٌب فً , ورد هذا الترك(: )لّما + جملة فعلٌة فعلها ماٍض لُّدم فٌها المفعول بهالنمط الثالث 

َننَا اْلمُْرآَن لَْم )موضع واحد وهو لوله )علٌه السالم( :  ٌْ َم بَ ا َدَعانَا اْلمَْوُم إلَى أَْن نَُحّكِ َو لَمه

ِ ُسْبَحانَهُ َو تَعَالَى ًَ َعْن ِكتَاِب َّللاه )لّما( ظرؾ زمان بمعنى , فـ(ٔ)(نَُكِن اْلفَِرٌَك اْلُمتََولِّ

عانا( والعة متعلك بجواب الشرط , والجملة الفعلٌة )د, وهو )حٌن( متضمن معنى الشرط

الموم وهم أهل الشام إلى أن , ومعنى كالمه )أي : لّما دعانا فً موضع جر باإلضافة

, أي نجعل الَحَكم بٌننا المرآن وهو كتاب هللا تعالى لم نكن الفرٌك المتولً المعرض نحكم

, فدل ذلن على ث ولعت فً زمن مضىأن هذه األحدا , ومعلوم(ٕ)عن كتاب هللا سبحانه(

 أن هذا التركٌب ٌدل على الزمن الماضً .  

 ـ الجملة التً أضٌؾ إلٌها الظرؾ )مذ( :  5

, (ٖ)مذ : ظرؾ ٌدل على الزمن الماضً وٌمع بعدها الجملة اسمٌة أو فعلٌة ماضوٌة    

ً على  وجاء فً الممتضب : )وأّما )مذ( فٌمع االسم ّ على معنى, ومخفوضا بعدها مرفوعا

ها ال تمع إاّل فً االبتداء لملة , ؼٌر أنّ عت فهً اسم مبتدأ وما بعدها خبره, فإذا رفمعنى

 . (ٗ)ها ال معنى لها فً ؼٌره ...(تمكنها وأنّ 

ً إلىورد هذا الظرؾ فً )أربعة( مواضع ولد     جملة فعلٌة  , وكان فً جمٌعها مضافا

ومبنً للمجهول فً , الفعل مبنً للمعلوم فً موضع واحدوكان هذا , اٍض فعلها م

ا الظرؾ على وفك النمطٌن , ولد وردت الجملة المضافة إلى هذالمواضع األخرى

 : اآلتٌٌن

, ورد هذا النمط فً موضع فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمعلوم( النمط األول : )مذ + جملة

مذ( ), فـ(٘)(إِنه اْلِكتَاَب لََمِعً َما فَاَرْلتُهُ ُمْذ َصِحْبتُهُ َو )واحد وهو لوله )علٌه السالم( : 

 , والجملة الفعلٌة )صحبته( والعة فً موضع جرّ مفعول فٌه ظرؾ زمان وهو مضاؾ

 , جاء فً مفتاح السعادة فً شرح هذا الممطع : )وفً لوله )علٌه السالم( : إنّ مضاؾ إلٌه

إلى الحدٌث المشهور عن النبً )صلى هللا علٌه  الكتاب لمعً إلى آخر ما لال . إشارة

وآله( حٌث لال : إنً تارن فٌكم الثملٌن كتاب هللا وعترتً أهل بٌتً ما إن تمسكتم بهما لن 

ذلن  , فدلّ فاإلمام لم ٌفارق الكتاب مذ صحبه, ولد صحبه مذ نزوله, (ٙ)تضلوا أبداً ...(

 على الزمن الماضً .  الظرؾ )مذ( لد دلّ  على أنّ 

                                                           
  .  ٕٕٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٘ٗٗ/ 9( مفتاح السعادة , (ٕ
  .  9٘( الداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة , (ٖ
  .  ٖٓ/ ٖ( الممتضب , (ٗ
  .  7ٖٕ( نهج البالؼة , (٘
  .  8ٓٗ/ 9( مفتاح السعادة , (ٙ
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َما ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول( النمط الثانً : )مذ + جملة

ٌته( والعة فً , والجملة الفعلٌة )أر, فـ)مذ( مفعول فٌه(ٔ)(َشَكْكُت فًِ اْلَحّكِ ُمْذ أُِرٌتُهُ 

, إشارة منه إلى بعض علل وجوب مضاؾ إلٌه, وكالمه ـ هذا ـ )علٌه السالم( موضع جرّ 

من دٌنه الحتٌاجه لمن  تباع ممن كان فً شنّ باإل أحكّ  من لم ٌشن فً الحكّ  اتباعه ألنّ 

 , ولد كانت رإٌة االمام للحك مذ بُعثمام بالحك كان مذ رأى الحكاإل شنّ , فعدم (ٕ)ٌهدٌه

, فدل ذلن على أن هو )علٌه السالم( أول من آمن به , إذرسول هللا )صلى هللا علٌه وآله(

 الظرؾ )مذ( لد دل على الزمن الماضً . 

ه لد اتضح بعد , ؼٌر أنّ ضاؾ إلى الجملة الفعلٌة واالسمٌة)مذ( ظرؾ ٌ نّ للنا إ    

هذا الظرؾ لم ٌؤِت ـ فً نهج البالؼة ـ مضافاً إلى الجملة االسمٌة بل الزم  االستمراء أنّ 

ٍض , وكان داال فً جمٌع مواضعه على الزمن اإلضافة إلى الجملة الفعلٌة التً فعلها ما

 الماضً .  

 :  (بٌنا)ـ الجملة التً أضٌؾ إلٌه الظرؾ  6

     ً , )وبٌنما زٌدت علٌها )ما( والمعنى (ٖ)بٌنا على زنة )فعلى( أشبعت الفتحة فصارت ألفا

االصمعً واحد تمول : بٌنا نحن نرلبه أتانا , أي : أتانتا بٌن أولات رلبتنا إٌاه ... وكان 

ٌخفض بعد بٌنا ما إذا صلح فً موضعه بٌن ... وؼٌره ٌرفع ما بعد بٌنا وبٌنما على 

 .  (ٗ)االبتداء والخبر(

, وكانت مضافة فً ثالثة الظرؾ )بٌنا( فً )ستة( مواضع وردت التً أضٌؾ إلٌها    

, ولد األخرى مضافة إلى الجملة الفعلٌةمواضع منها إلى الجملة االسمٌة وفً الثالثة 

 .  الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارعجاءت مضافة إلى 

 : التً أضٌؾ إلٌها الظرؾ )بٌنا( الجملة االسمٌة  ـ1

, فً موضع واحد ت هذه الجملة صؽرى, وكانفً ثالثة مواضعالجملة  وردت هذه    

 ومركبة فً الموضعٌن اآلخرٌن , وجاءت هذه الجملة على وفك النمطٌن اآلتٌٌن : 

ٌْنَا ُهَو ), كموله )علٌه السالم( : + إذ الفجابٌة( جملة اسمٌة صؽرىاالول )بٌنا +  النمط فَبَ

ْنٌَا َو تَْرِن اأْلَِحبهِة إِْذ َعَرَض لَهُ  َعلَىَكَذِلَن  ِمْن ُؼَصِصِه  َعاِرضٌ َجنَاحٍ ِمْن فَِراِق الدُّ

                                                           
  .  ٙٙٙ,  ٖٙوالموضعان اآلخران , نهج البالؼة , .  ٔٙ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٖٖٔ/ ٖ( منهاج البراعة , (ٕ
. و لسان العرب ,  ٕ٘/ ٔ( ٌنظر : سر صناعة االعراب , ألبً الفتح عثمان بن جنً , تح : حسن هنداوي , (ٖ

للسٌد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي , تح : علً هاللً , ’ , و تاج العروس كمن جواهر الماموس  ٘ٙ/ ٖٔ
  .  ٖٖٓ/ ٖٗم , ٕٔٓٓهـ ـ ٕٔٗٔمراجعة : مصطفى حجازي وأخرون , الكوٌت , 

  .  ٖٖٓ/ ٖٗتاج العروس , ( (ٗ



ٔٙ8 
 

, , فـ)بٌنا( مفعول فٌه ظرؾ زمان(ٔ)(ِلَسانِهِ فَتََحٌهَرْت نََوافِذُ ِفْطنَتِِه َو ٌَبَِسْت ُرُطوبَةُ 

 ذلن( والعة فً موضع جر باإلضافة .والجملة االسمٌة )هو ك

َو إِنه ), كموله )علٌه السالم( : جملة اسمٌة مركبة + إذ الفجابٌة(النمط الثانً : )بٌنا + 

ٌْنَا ُهْم َحلُّوا إِْذ  ْنٌَا َكَرْكٍب بَ , لال الشارح المعتزلً (ٕ)(مُُهْم فَاْرتََحلُوابِِهْم َسابِ  َصاحَ أَْهَل الدُّ

ى( , ووزنها )فعلناهم حلوا( وبٌنا هً )بٌن( نفسهافً شرح هذا النص : )ُرِوي : )بٌ

 ً بٌنا , تمول : بٌنما( فزادوا )ما( والمعنى واحد, ثم لالوا )اشبعت فتحة النون فصارت ألفا

, والجمل لد ٌضاؾ إلٌها جاء زٌدي : بٌن أولات فعلنا كذا , أنحن نفعل كذا جاء زٌد

ثم حذفوا المضاؾ الذي هو اسماء الزمان نحو لولهم : )آتٌن زمن الحجاج أمٌر( 

, وكان الجملة التً ألٌمت ممام المحذوؾ , وولً الظرؾ الذي هو )بٌن()أولات(

( و )بٌنما( على االبتداء وؼٌره ٌرفع ما بعد )بٌنا( ... االصمعً ٌخفض بعد )بٌن

 . (ٖ)(والخبر

 :   (بٌنا)التً أضٌؾ إلٌها الظرؾ الجملة الفعلٌة  ـ2

تلن  ٌفت إلى الفعل المضارع فً جمٌعوردت هذه الجملة فً )ثالثة( مواضع ولد أض    

 , وعلى وفك النمطٌن اآلتٌٌن : المواضع

, ورد هذا النمط فً موضع واحد وهو فعلها مضارع(ول : )بٌنا + جملة فعلٌة النمط األ

ًْ ):  (علٌه السالم)لوله  ً َحتهى لَلََص َو  فَِإنهَها ِعْنَد َذِوي اْلعُمُوِل َكفَ ٌْنَا تََراهُ َسابِؽا ّلِ بَ ِء الّظِ

تراه( والعة فً , والجملة الفعلٌة ))بٌنا( مفعول فٌه ظرؾ زمان, فـ(ٗ)(َزابِداً َحتهى نَمَصَ 

: )وحتى هنا لمجرد  , لال الشٌخ دمحم عبدةموضع جر باإلضافة, و )حتى( حرؾ ؼاٌة

, لال دمحم (٘)ؼاٌة سبوؼه االنمباض , وؼاٌة زٌادته النمص( الؽاٌة بال تدرٌج , أي : أنّ 

مثل : , فإن أضفتها إلى الزمان فهً ظرؾ زمان واد مؽنٌة : )وبٌن ظرؾ بمعنى وسطج

ؾ مكان مثل : جلست بٌن زٌد وعمرو, وٌجوز , والمكان فهً ظرجاءنً بٌن الطلوعٌن

, وإن للت : )بٌن بٌن( وٌجب مع الضمٌر بٌنً وبٌنن, ا, بٌن زٌد وبٌن عمروتكراره

ٌن مثل خمسة عشر أصلها صل بٌن وب, واألركب مزجً مبنً الجزءٌن على الفتحفهً م

 . (ٙ)(الواو جاء التركٌب , ولّما ُحذفتخمسة وعشر

, ورد هذا النمط فً علٌة فعلها مضارع + إذ الفجابٌة(النمط الثانً : )بٌنا + جملة ف

ٌِْن اْلعَافٌَِِة َو اْلِؽنَى  ٌَْنبَِؽً الَ )موضعٌن جمعهما لوله )علٌه السالم( :  ِلْلعَْبِد أَْن ٌَثَِك بَِخْصلَتَ

                                                           
  .  ٘٘ٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  7ٔٗ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٖ٘ـ  ٕ٘/ ٕٓ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد المعتزلً , (ٖ
  .  8ٔٔ( نهج البالؼة , (ٗ
لب علٌه ( نهج البالؼة وهو مجموع ما اختاره الشرٌؾ الرضً من كالم سٌدنا أمٌر المإمنٌن على بن أبً طا(٘

السالم , شرح : الشٌخ دمحم عبدة , الناشر : دار المعرفة للطباعة والنسر والتوزٌع , بٌروت ـ لبنان , د . ط , د 
  .   9ٓٔ/ ٔ. ت , 

  .  ٕٖٔـ  ٕٖٓ/ ٔ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٙ
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ٌْنَا ٌْنَا تََراهُ َؼنٌِّاً إِِذ اْفتَمَرَ  بَ , فـ )بٌنا( مفعول فٌه ظرؾ زمان ,  (ٔ)(تََراهُ ُمعَافًى إِْذ َسِمَم َو بَ

العافٌة  الفعلٌة )تراه( والعة فً موضع جر باإلضافة , ولد )أفاد علٌه السالم أنّ  والجملة

المإمن العالل  والؽنى وإن كانا من الخصال الحمٌدة التً لّل وجودهما فً الناس إاّل أنّ 

ه ٌمابلهما السمم والفمر فبٌنا تراه ٌنبؽً أن ال ٌؽتر بهما بحٌث ٌؽفل عن تبعاتهما وذلن ألنّ 

الدنٌا وما فٌها  ي تراه فً العافٌة إذ َسِمَم ولد تراه فً الؽنى إذ افتمر والحاصل أنّ معافى أ

ؼترار بكل نعمة فٌها االوال تبمى على حالة واحدة والتؽٌّر والحدوث من شبونها الذاتٌة 

     .   (ٕ)(هادلٌل على الجهل بحمٌمة الدنٌا ونعم

 ثانٌاً : الجملة التً أضٌؾ إلٌها الظرؾ الدال على المكان )حٌث( : 

ً إلى الجمل, وحٌث : )ظرؾ مكان مبنً على الضم     , إسمٌة ال ٌستعمل إاّل مضافا

زى , ولد ذكر سٌبوٌه هذا الظرؾ بموله : )وإنّما منع حٌث من أن ٌجا(ٖ)كانت أو فعلٌة(

الذي تكون فٌه , كؤنن تمول : المكان وصل لهان تمول : حٌث تكون أكون, فتكون بها أنّ 

ن تمول , إنّ سماءه ٌبتدأ بعدها األالخبر بمنزلة إنّما وكؤنّما وإذا, أنّ , وٌبٌّن هذا أنّها فً أكون

, وتابعه المبرُد فً وجوب إضافة هذا  (ٗ), وأكون حٌث زٌد لابم(: حٌث عبد هللا لابم زٌد

ا ٌرى المبرد ـ إلى الجملة ـ االسمٌة أو الفعلٌة ـ الظرؾ إلى الجملة , وسبب إضافتها ـ كم

اها باإلبهام , لال المبرد : )ولو أفردت )حٌث( هو مشابهتها لظروؾ الزمان ومشاركتها إٌّ 

لم ٌصح معناها , فإضافتها إلى الفعل والفاعل وإلى االبتداء والخبر كما فُعل بظروؾ 

فلذلن تمول : لمُت حٌث لمَت , ولمُت  الزمان لمضارعتها ومشاركتها إٌاها فً اإلبهام ,

, فؤضٌؾ ظرؾ  (٘)حٌث زٌد لابم , كما تمول : لمت ٌوم لام زٌٌد , وحٌن زٌٌد أمٌر(

المكان )حٌث( إلى الجملة الفعلٌة مرة , وإلى الجملة االسمٌة مرة أخرى , كما فُِعل 

 بظروؾ الزمان . 

لد وردت  فً )ثالثة  البالؼة , وجدناهاالجملة فً نهج مواضع هذه  وإذا ما انتملنا إلى    

 موضعاً , ولد وردت مضافة إلى الجملة االسمٌة , وإلى الجملة الفعلٌة :  (ٙ)وأربعٌن(

 الظرؾ )حٌث( :  ـ الجملة االسمٌة التً أضٌؾ إلٌها1

 وردت هذه الجملة على وفك االنماط اآلتٌة :     

, كموله )علٌه هذا النمط فً )موضعٌن(ول : )حٌث + جملة اسمٌة مثبتة(, ورد ألالنمط ا

ٌُْث اْلفَِضٌَحةُ بَِن أَْولَى)السالم( :  ٌث( مفعول فٌه ظرؾ مكان )ح, فـ(7)(َو لَْم ٌَْفَضْحَن َح

                                                           
  .  ٗ٘ٗوالموضع اآلخر ,  , 7ٔ8( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٖ٘٘/ 7ٔ( مفتاح السعادة , (ٕ
  .  ٕٓٔ/ ٕ( معانً النحو , (ٖ
  .  8٘/ ٖ( الكتاب , (ٗ
  .  7ٙٔـ  7٘ٔ/ ٖ( الممتضب , (٘
  ( خامساً . ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٙ
  .  ٖٓ٘( نهج البالؼة , (7
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, فإّن باإلضافة أولى( والعة فً موضع جرّ , والجملة االسمٌة )الفضٌحة بن وهو مضاؾ

ه ستار عٌبه ونمصه بلطفه وكرمه فإنّ , بل ٌستر ً ...ال ٌفضح العبد العاصهللا تعالى )

   .   (ٔ)العٌوب وؼفار الذنوب(

, ورد هذا النمط فً اسمٌة مسبولة بال النافٌة للجنس(النمط الثانً : )حٌث + جملة 

ٌُْث ))موضعٌن( كموله )علٌه السالم( :  ِ فًِ َسَرابِِر أَْمِرِه َو َخِفٌهاِت َعَمِلِه َح أََمَرهُ بِتَْمَوى َّللاه

ٌُْرهُ َو اَل َوِكٌَل ُدونَهُ  الَ  , ٌث( مفعول فٌه ظرؾ مكان وهو مضاؾ)ح, فـ(ٕ)(َشِهٌَد َؼ

, وكالمه )علٌه السالم( باإلضافة والجملة االسمٌة )ال شهٌد ؼٌره( والعة فً موضع جرّ 

إلى  هذا من عهد له إلى بعض عماله وهو ٌؤمره بتموى هللا فً السر والعلن وهو )إشارة

( ٌؤمر هذا العامل بتموى هللا , فاإلمام )علٌه السالم(ٖ)(رمومل وإخفاء األموضع إسرار الع

 )حٌث( فً هذا النصّ على سرابر العباد وخفٌات أعمالهم, فـال شهٌد ؼٌر هللا المطلع  حٌث

 .   دالة على الظرفٌة المكانٌة

, موضعٌن+ جملة اسمٌة ُحِذَؾ منها الخبر(, ورد هذا النمط فً النمط الثالث : )حٌث 

َو لَهُ فًِ َمْوِضعِ اْلعُْرِؾ لُْنُزَعةٌ َخْضَراُء ُمَوشهاةٌ َو َمْخَرُج َعنُِمِه ):  (علٌه السالم)كموله 

ٌُْث بَْطنُهُ َكِصْبػِ اْلَوِسَمِة اْلٌََمانٌِهةِ  ْبِرٌِك َو َمْؽِرُزَها إِلَى َح ٌث( مفعول فٌه )ح, فـ(ٗ)(َكاْْلِ

بتدأ خبره محذوؾ تمدٌره )موجود( والجملة , و )بطنه( مظرؾ مكان وهو مضاؾ

, لال الشارح دمحم تمً النموي فً والعة فً موضع جر باإلضافةاالسمٌة )بطنه موجود( 

ً إلى مكان البطن( , (٘)شرح هذا الممطع : )أي : وموضعها الذي ؼرز فٌه العنك منتهٌا

  )حٌث( فً هذا النص ظرؾ مكان .فـ

 )حٌث( :   إلٌها ظرؾـ الجملة الفعلٌة التً أضٌؾ 2

 :وردت هذه الجملة مصدرة بفعل ماٍض أو مضارع وكما ٌؤتً     

 ـ الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض : آ

 نماط اآلتٌة : وردت هذه الجملة على وفك األ    

النمط فً )أربعة  , ورد هذاث + جملة فعلٌة فعلها ماٍض مثبت(ول : )حٌالنمط األ

 ً ٌُْث )وله )علٌه السالم( : , منها لوعشرٌن( موضعا فاََل تَُكونَنه ِلَمْرَواَن َسٌِّمَةً ٌَُسولَُن َح

شاء( والعة فً موضع جر , والجملة الفعلٌة )فـ)حٌث( مفعول فٌه ظرؾ مكان (ٙ)(َشاءَ 

لمروان بن الحكم كالدابة  , وكالمه )علٌه السالم( لعثمان ٌمول له ال تكوننّ مضاؾ إلٌه

                                                           
  . ٖٗٔ,  ٘ٔ( مفتاح السعادة , (ٔ
  .  7ٓ٘( نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٔٓ/ ٗ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البرانً , (ٖ
  .  ٖ٘ٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8ٕ٘/ ٔٔ( مفتاح السعادة , (٘
  .  ٖٔٔ( نهج البالؼة , (ٙ
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الظرؾ )حٌث( على  , فدلّ : ٌسولن إلى المكان الذي ٌرٌد أي, (ٔ)ٌسولن حٌث ٌشاء

 المكان .  

ٌَْس لَْد )النمط الثانً : )حٌث + فعل ماٍض مبنً للمجهول( , كموله )علٌه السالم( :  أَ َو لَ

ٌُْث اْستُْشِهَد َمِن اْستُْشِهَد ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن َو ِحٌَزْت َعنًِّ الشههَ  اَدةُ فََشكه لُْلَت ِلً ٌَْوَم أُُحٍد َح

ًه فَمُْلَت ِلً أَْبِشْر فَِإنه الشهَهاَدةَ ِمْن َوَرابِنَ  كان م, فـ)حٌث( مفعول فٌه ظرؾ (ٕ)(َذِلَن َعلَ

, والجملة الفعلٌة )استشهد( والعة فً موضع جر متعلك بالفعل )للت( وهو مضاؾ

 . (ٖ)باإلضافة

 ـ الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :  ب

 نماط اآلتٌة : الجملة على وفك األوردت هذه 

ورد هذا النمط فً )ثمانٌة( , + جملة فعلٌة فعلها مضارع مجرد( ول : )حٌثالنمط األ

عُوا َما ٌَُكوُن ِمْن إِْدبَاِر أُُموِرُكْم َو اْنِمَطاعِ ُوَصِلُكْم ), كموله )علٌه السالم( : مواضع
أاََل فَتََوله

ٌِْر َشَرابٍ  ...َو اْستِْعَماِل ِصؽَاِرُكْم  ٌُْث تَْسَكُروَن ِمْن َؼ ٌث( مفعول فٌه )ح, فـ(ٗ)(َذاَن َح

 .   باإلضافة كرون( والعة فً موضع جرّ , والجملة الفعلٌة )تسظرؾ مكان وهو مضاؾ

ورد هذا النمط فً  ,فعلها مضارع مسبوق بال النافٌة( النمط الثانً : )حٌث + جملة فعلٌة

اِر َو َذِوي)م( : علٌه السال), كموله )ثالثة( مواضع نَاَعاِت َو أَْوِص  ثُمه اْستَْوِص بِالتُّجه الّصِ

ِِك بِبََدنِِه فَِإنهُهْم َمَوادُّ اْلَمنَافِعِ 
ٌْراً اْلُمِمٌِم ِمْنُهْم َو اْلُمْضَطِرِب بَِماِلِه َو اْلُمتََرفّ َو أَْسبَاُب بِِهْم َخ

بَُها ِمَن اْلَمبَاِعِد وَ  ٌُْث اَل  اْلَمَرافِِك َو ُجاله َن َو بَْحِرَن َو َسْهِلَن َو َجَبِلَن َو َح اْلَمَطاِرحِ فًِ بَّرِ

ٌَْها )حٌث( مفعول فٌه ظرؾ مكان ـ, ف(٘)(ٌَْلتَبُِم النهاُس ِلَمَواِضِعَها َو اَل ٌَْجتَِرُءوَن َعلَ

, هذا الكالم من عهده لمالن باإلضافة لتبم( والعة فً موضع جرّ والجملة الفعلٌة )ال ٌ

األشتر وهو ٌوصٌه بالتجار وٌمول له )إنهم ٌجلبون المنافع من حٌث ال ٌلتبم الناس 

ان ال ٌلتبم الناس هإالء التجار ٌجلبون المنافع من مك , أي : أنّ  (ٙ)لمواضعها لصعوبتها(

 على المكان . الظرؾ )حٌث( فً هذا النص ٌدلّ لمواضعها, ف

رع مسبوق بلم( , ورد هذا النمط فً النمط الثالث : )حٌث + جملة فعلٌة فعلها مضا

ً ٌَِسٌلُوَن ِمْن ُمْستَثَاِرِهْم  )ُ)موضع( واحد , هو لوله )علٌه السالم( :  ثُمه ٌَْفتَُح لَُهْم أَْبَوابا

ٌِْه أََكَمةٌ  ٌِْه لَاَرةٌ َو لَْم تَثْبُْت َعلَ ٌُْث لَْم تَْسلَْم َعلَ ٌِْن َح ٌِْل اْلَجنهتَ فٌه  ٌث( مفعول, فـ )ح (7)(َكَس

, تسلم( والعة فً موضع جر باإلضافة, والجملة الفعلٌة )لم ظرؾ مكان وهو مضاؾ

                                                           
  .  ٕٕٙ/ ٔٔ( ٌنظر : مفتاح السعادة , (ٔ
  .  9ٕٕ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٕٗ/ ٗ( ٌنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٖ
  .  7ٖٓ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  8ٖ٘, المصدر نفسه( (٘
  .  ٘ٓ٘/ ٘ٔ( مفتاح السعادة , (ٙ
  .  9ٖٔ( نهج البالؼة , (7
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مطع , لال الشارح البحرانً فً شرحه لهذا المالسالم( فً هذا الكالم بنً أمٌة ٌعنً )علٌه

, وهما جنتا سبؤ المحكً عنهما : )استعار لخروجهم لفظ السٌل, وشبهه بسٌل جنتً مؤرب

ٌِْن()فً المرآن الكرٌم  ٌِْهْم َجنَّتَ ٌَْل اْلعَِرِم َوبَدَّْلناُهْم بَِجنَّتَ ٌِْهْم َس , ووجه الشبه (1)فَؤَْرَسْلنا َعلَ

الشّدة فً الخروج وإفساد ما ٌؤتون إلٌه كموة ذلن السٌل حٌث لم ٌسلم علٌه مرتفع من 

  . (ٕ)األرض(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .  ٙٔ( سبؤ / (ٔ
  .  ٗ٘٘/ ٖ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٕ
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 المبحث الثانً

 الجملة التابعة لمجرور

ول : الجملة التابعة لمفرد مجرور . والثانً : الجملة التابعة لجملة وهً لسمان : األ    

 فً موضع جر .

 أوالً : الجملة التابعة لمفرد مجرور : 

تؤوٌلها بمفرد , وولعت فً مولع التابع لمفرد مجرور  , وتمسم  وهً الجملة التً صحّ     

 على ثالثة ألسام : 

 عتاً لمفرد مجرور . ـ الجملة الوالعة ن ٔ

 ـ الجملة المعطوفة على مفرد مجرور .  ٕ

 ـ الجملة المبدلة من مفرد مجرور .  ٖ

 ـ الجملة الوالعة نعتاً لمفرد مجرور : 1

أو تزٌد فً , تؤتً بعد مفرد نكرة مجرور لتخصصهوهً الجملة الخبرٌة التً     

الجملة فً نهج البالؼة ـ  . ولد وردت هذه (ٔ)وٌكون فٌها ضمٌر ٌعود علٌهتخصٌصه, 

لٌة , ولد فالت مواضع الجملة الفعـ فً مواضع كثٌرة (ٖ)والفعلٌة (ٕ)سمٌةبنوعٌها اال

اطة , وسؤلوم بتمسٌم هذه الجملة بحسب نوع الجملة من حٌث البسمواضع الجملة االسمٌة

 , وعلى النحو اآلتً : والتركٌب والظواهر التركٌبٌة

 :  أوالً : الجملة االسمٌة

 :  مواضع , وعلى وفك النمطٌن اآلتٌٌن وردت هذه الجملة فً )عشرة(    

َو أَْلِرْب ), كموله )علٌه السالم( : دأ اسم معرفة + الخبر اسم معرفة(ول : )المبتالنمط األ

 ِ بُُهُم اْبُن النهابِؽَةِ  لَابُِدُهمْ بِمَْوٍم ِمَن اْلَجْهِل بِاّلِله فالجملة االسمٌة )لابدهم , (ٗ)(ُمعَاِوٌَةُ َو ُمَإّدِ

 نعت لموم .  معاوٌة( والعة فً موضع جرّ 

َما أَِصُؾ ), كموله )علٌه السالم(  : تدأ اسم معرفة + الخبر اسم نكرة(النمط الثانً : )المب

لَُها َعنَاٌء َو آِخُرَها فَنَاٌء فًِ َحاَلِلَها ِحَساٌب َو فًِ َحَراِمَها ِعمَابٌ  لجملة , فا(٘)(ِمْن َداٍر أَوه

, ولد ربط الضمٌر )ها( فً نعت لـ )دار( ( والعة فً موضع جرّ االسمٌة )أولها عناء

                                                           
  ,  ٕٓ٘( اعراب الجمل اشباه الجملة , (ٔ
 سادساً . (ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٕ
  ( سابعاً . ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٖ
  .  ٖٗٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٖٖٔ( نهج البالؼة , (٘
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ولى التً ٌولد فٌها ٌا دار )تعب وآالم منذ اللحظة األ)أولها( جملة النعت بمنعوتها , والدن

اإلمام لد استعمل فً نعت لفظة )دار(  والمالحظ أنّ  ,(ٔ)االنسان حتى النفس االخٌر(

: )آخرها فناء( و )فً حاللها حساب( الجملة االسمٌة )أولها عناء( ثم اتبعها بثالث جمل 

على ثبوت تلن  ى الفعل لٌدلّ اسمٌة خالٌة من معنجمل كلها , )وفً حرامها عماب( وهذه 

 لتلن الدار .  الصفات

 ً  :  ـ الجملة الفعلٌة ثانٌا

 : أو مضارع ماٍض  إّما أن تكون مصدرة بفعلجملة وهذه ال    

 التً فعلها ماٍض :  ـ الجملة الفعلٌة آ

ً  وردت هذه      : ولد وردت على وفك األنماط األتٌة, الجملة فً )تسعة وخمسٌن( موضعا

ٌَْت ), كموله )علٌه السالم( : ماٍض الزم + الفاعل ضمٌر مستتر( ول : )فعلالنمط األ لََرأَ

ٌِْهُم السهِكٌنَةُ َو  َحفهتْ أَْعاَلَم ُهًدى َو َمَصابٌَِح ُدًجى لَْد  لَْت َعلَ لَُهْم  فُتَِحتْ ِبِهُم اْلَماَلبَِكةُ َو تَنَزه

ٌِْهْم فٌِِه فََرِض  امٍ فًِ َممَ  اْلَكَراَماتِ أَْبَواُب السهَماِء َو أُِعدهْت لَُهْم َممَاِعُد  ُ َعلَ ًَ اطهلََع َّللاه
, وهذا النص من خطبة لع( والعة فً موضع نعت لـ)ممام(لٌة )اطّ , فالجملة الفع(ٕ)(َسْعٌَُهمْ 

بعد ح السعادة : ), جاء فً شرح مفتالسالم( ٌعدد فٌها صفات عباد هللاله )علٌه ا

ٌنة علٌهم وفتح أبواب صٌرورتهم مشمولٌن لرحمة هللا وعناٌاته الخاصة بنزول السك

لع هللا علٌهم وأشرؾ علٌهم ت وُهٌؤت لهم مماعد الكرامات فً ممام اطّ , أُعدالرحمة لهم

ه , واإلمام هنا لم ٌصؾ هذا الممام بؤنّ  (ٖ)فً ذلن الممام والمراد بذلن ممام المرب ...(

ممام وصفاً , بل أراد )علٌه السالم( أن ٌعطً لهذا المحمود أو ما شاكل ذلن من األوصاؾ

, وأي كرامة أسمى لع هللا علٌهم فٌه(ذا الوصؾ )اطّ فوصفه به, ٌعظمه فٌه وٌعلً شؤنه

, ولد استعمل امة ٌكون فٌها العبد فً عٌن هللا, وتحت رحمته, وفً كنؾ رعاٌتهمن كر

من خطبة له  , والنصّ على تحمك ولوع الفعل ع( الذي ٌدلّ لاإلمام الفعل الماضً )اطّ 

هم ٌرون ما ٌجري علٌهم فً ؤنّ )علٌه السالم( تصؾ حال أناس ٌخافون المعاد حتى ك

 لع( دال على الزمن الماضً . , فبحسب تصورهم ٌكون الفعل )اطّ لعٌناآلخرة رأي ا

َو إِْن ), كموله )علٌه السالم( : عل ماٍض الزم + الفاعل اسم ظاهر(النمط الثانً : )ف

ٌَاحٍ َو تَْحَت ِظّلِ َؼَماٍم اْضَمَحله فًِ اْلَجّوِ تَْدَحِض اْلمََدُم فَِإنها ُكنها فًِ أَْفٌَاِء أَْؼَصاٍن َو َمَهاّبِ رِ 

تلفمها( والعة , فالجملة الفعلٌة )اضمحل فً الجو م(ٗ)(ُمتَلَفهمَُها َو َعفَا فًِ اأْلَْرِض َمَخطَُّها

, ومعنى كالمه )علٌه السالم( )أي : وإن تزلك المدم فً موضع جّر نعت لـ)ؼمام(

ل هبوبها فً أفٌاء أؼصاٍن وظاللها ومهب رٌاح ومح ا كناوتضطرب فال عجب وذلن ألنّ 

                                                           
  .  79ٖ/ ٔ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٔ
  .  8٘ٗـ  7٘ٗ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٕٔ/ ٗٔ( مفتاح السعادة , (ٖ
  .  7ٕ٘( نهج البالؼة , (ٗ
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 , وفً هذه االستعارات أفاد )علٌه السالم( عدم اعتبار الدنٌا وبمابها وأنّ وتحت ظّل ؼمام

, (ٔ), أو فً محل هبوب الرٌاح وتحت ظل الؽمام ...(حٌاة فٌها كالحٌاة فً الؽصن وظلهال

 اب الشرط : فإنّا كنّا فً أفٌاء أؼصانٍ ولال ابن مٌثم فً شرح هذا النص : )ولوله فً جو

, وكنّى باألمور المذكورة عن أحوال أي : وإن تمت فإنّا كنّا فً كذا ,... إلى لوله مخطها

ال تلبث أن تضمحل كما , وأحوال الدنٌا وملذاتها (ٕ)الدنٌا وملذاتها وبمابه فٌها ومتاعه بها(

 على تحمك ولوع الفعل .  , ولد عبّر بالفعل الماضً الذي ٌدلّ ٌضمحل الظل

َو ), كموله )علٌه السالم( : اٍض متعّدٍ + الفاعل ضمٌر مستتر(النمط الثالث : )فعل م

َو َمْعُجونٍَة َشنِبْتَُها َكؤَنهَما ُعِجنَْت بِِرٌِك  ِوَعابَِهاأَْعَجُب ِمْن َذِلَن َطاِرٌق َطَرلَنَا بَِمْلفُوفٍَة فًِ 

ٌْبَِهاَحٌهٍة أَْو  , وهذا وضع جّر نعت لـ)ملفوفة(الجملة الفعلٌة )شنبتها( والعة فً م, ف(ٖ)(لَ

ً كعبد هللا بن أبً  الطارق )هو األشعث بن لٌس رأس المنافمٌن فً أصحاب اإلمام تماما

طرلنا بملفوفة من الحلوى )فً وعابها( صحاب النبً )صلى هللا علٌه وآله(, سلول فً أ

, وفةعجونة شنبتها( المعجونة هً الملفوضعت فً وعاء مؽطى كما هو المعتاد )وم

الحدث )الشنآن( ولع  استعمال الفعل الماضً على أنّ  , ولد دلّ (ٗ)وشنبتها كرهتها ...(

 جملة واحدة أو دفعة واحدة . 

 مضارع :  التً فعلها الجملة الفعلٌة ـ ب

ً  وردت هذه     , ولد جاءت هذه الجملة على وفك الجملة فً )اثنٌن وستٌن( موضعا

 األنماط اآلتٌة : 

َو اَل ), كموله )علٌه السالم( : مضارع الزم + الفاعل ضمٌر مستتر(ول : )فعل النمط األ

ٌَْر  ً فَُهَو  فًَِخ ٌِْن َرُجٍل أَْذنََب ذُنُوبا ْنٌَا إِاله ِلَرُجلَ بِالتهْوبَِة َو َرُجٍل ٌَُساِرُع فًِ  ٌَتََداَرُكَهاالدُّ

ٌَْراتِ  , واإلمام فً )ٌسارع( والعة فً موضع جر نعت لـ)رجل(, فالجملة الفعلٌة (٘)(اْلَخ

ً مإكداً مستعمالً )ال هذا النصّ  , ثم ( التً لنفً الجنسلد نفى جنس الخٌر فً الدنٌا نفٌا

على نحو اإلجمال ثم ذكر الرجلٌن  , ولدلى سبٌل المصر بالنفً واالستثناءأثبته لرجلٌن ع

الثانً , وأّما أذنب ذنوبا فهو ٌتداركها بالتوبةول فهو رجل , أّما الرجل األفّصل بذكرهما

نعت , ولد ذكر الرجل بصٌؽة النكرة ثم خصصه بهذا الفهو رجل ٌسارع فً الخٌرات

ً فً , وهذا مدح من اإلمام لهذا الرجل )لكونه موهو أنه )ٌسارع إلى الخٌرات( سارعا

ل هذه الصٌؽة استعماو ,(ٙ)الخٌرات وال ٌسارع إلٌها إاّل من كان خٌراً فً نفسه ...(

ً اسم الفاعل )مسارعمن  )ٌسارع( بدالً  ّن هذه الصٌؽة هً ( ـ فٌما ٌبدو ـ له دالالت منها أا

هذه الصٌؽة و ,المضارع ٌدل على الحدوث والتجدد صٌؽة الفعل المضارع والفعل
                                                           

  .  8ٖٔ/ ٓٔ( مفتاح السعادة , (ٔ
  .  ٗٓ٘/ ٖ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٕ
  .  ٔٙٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  8ٖٔـ  7ٖٔ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٘ٗٙ( نهج البالؼة , (٘
  .  7ٔ٘/ ٙٔ( مفتاح السعادة , (ٙ
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ل( تفٌد )المواالة ... كـ )والٌت الصوم اعَ ماضٌها )سارع( على وزن )فَ  )ٌسارع( التً

, ا كان بمعنى فعّل المضعؾ للتكثٌرموتابعته( بمعنى : أولٌت واتبعت بعضه بعضاً , وربّ 

, وٌجدد المسارعة على , فهذا الرجل ٌسارع فً الخٌرات(ٔ)فته(كضاعفت الشًء وضعّ 

, لذا استحك هذا المدح من والتكثٌر والمضاعفة فً المسارعة نحو االستمرار والمواالة

 اإلمام وتخصٌص الخٌر به . 

أُوِصٌُكْم )النمط الثانً : )فعل مضارع الزم + الفاعل اسم ظاهر( كموله )علٌه السالم( : 

 ِ ِ بِتَْمَوى َّللاه َماُم َو اْلِمَواُم فَتََمسهُكوا بَِوثَ  فَِإنهَهاِعبَاَد َّللاه تَُإْل  بَِحمَابِِمَهاابِِمَها َو اْعتَِصُموا الّزِ

تَْشَخُص فٌِِه  ٌَْومٍ  َمعَالِِل اْلِحْرِز َو َمنَاِزِل اْلِعّزِ فًِ وَ بُِكْم إِلَى أَْكنَاِن الدهَعِة َو أَْوَطاِن السهعَِة 

والعة فً موضع ( , فالجملة الفعلٌة )تشخص فٌه األبصار(ٕ)(اأْلَْلَطارُ اأْلَْبَصاُر َو تُْظِلُم لَهُ 

ه لم ٌمل )ٌوم , إاّل أنّ (ٖ), واإلمام )علٌه السالم( )ٌشٌر إلى ٌوم المٌامة(جر نعت لـ )ٌوم(

, فمد ذكره سلوب بمصد تعظٌمهفذكره بهذا األ المٌامة( بل لال )ٌوم تشخص فٌه األبصار(

ه تشخص فٌه األبصار , وهً أنّ كرة ثم خصصه بهذه الصفة من صفاتهبصٌؽة الن

َوال ), لال تعالى : (ٗ))والشخص فً األصل سواد اإلنسان المابم المربً من بعٌد ...(

ُرُهْم ِلٌَْوٍم تَْشَخُص فٌِِه األَْبصارُ  ا ٌَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنَّما ٌَُإّخِ , لال (٘)(تَْحَسبَنَّ هللاَ ؼافاِلً َعمَّ

نه ؼافالً عّما ٌعمل  وال تظنّ الطباطبابً فً تفسٌر هذه اآلٌة : )والمعنى : وال تحسبن هللا

هإالء الظالمون بما تشاهد من تمتعهم وإترافهم فً العٌش وإفسادهم فً األرض إنّما 

, فالٌوم الذي (ٙ)كن فٌه أبصارهم فال تطرؾ ...(ٌمهلهم هللا وٌإخر عمابهم إلى ٌوم ٌسّ 

دة, وأن ٌعمل له أفضل الع باإلنسان أن ٌعتدّ  ٌكون بهذه الصفة من الهول والمخاوؾ حري

 سلوب دون ذكره باسمه وهو )ٌوم المٌامة( ., ولهذا عبّر اإلمام بهذا األله بجد واجتهاد

, كموله )علٌه + الفاعل ضمٌر مستتر + مفعول به(النمط الثالث : )فعل مضارع متعّدٍ 

َو  ُمِمٌمٌ  َما أَْجَرأََن َعلَى َمْعِصٌَتِِه َو أَْنَت فًِ َكنَِؾ ِستِْرهِ  َضِعٌؾٍ تََواَضْعَت ِمْن )السالم( : 

 لُْطِفهِ فَْضلَهُ َو لَْم ٌَْهتِْن َعْنَن ِستَْرهُ بَْل لَْم تَْخُل ِمْن  ٌَْمنَْعنَ فًِ َسعَِة فَْضِلِه ُمتَمَلٌِّب فَلَْم 

ٌٍْن فًِ نِْعَمٍة ٌُْحِدثَُها لَنَ  نعت  جرّ ة الفعلٌة )ٌحدثها( والعة فً موضع , فالجمل(7)(َمْطَرَؾ َع

ه وكرمه لم , واإلمام )علٌه السالم( ٌمول لإلنسان الذي ٌعصً هللا : )إّن هللا بمنّ لـ )نعمة(

ً من أن ٌٌمنعن فضله ولم ٌهتن عنن ستره ألنّ  ه ستار كون هاتن الستر فؤنّ ه أجل شؤنا

, أي : لحظة ٌتحرن ؾ عٌندة عمرن من لطفه ورحمته مطر, بل لم تخُل فً مالعٌوب

                                                           
لٌه الدكتور : دمحم ( شذا العرؾ فً فن الصرؾ , الشٌخ : أحمد بن دمحم بن أحمد الحمالوي , لدم له وعلك ع(ٔ

  .  79بن عبد المعطً , دار الكٌان للطباعة والنشر التوزٌع , الرٌاض ـ السعودٌة , د . ط , د . ت , 
  .  ٗٔٗ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٖٔ/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٕٖٖ/ ٖٔ( مفتاح السعادة , (ٗ
  .  ٕٗ( ابراهٌم/ (٘
, السٌد : دمحم حسٌن الطباطبابً , منشورات جماعة المدرسٌن فً الحوزة العلمٌة  ( المٌزان فً تفسٌر المرآن(ٙ

  .  8ٕ/ ٕٔلم الممدسة , د . ط , د . ت , 
  .  9٘ٗ( نهج البالؼة , (7
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لوصؾ هذه  , ولد اختار اإلمام )علٌه السالم((ٔ)فٌها الجفن فً نعمة ٌحدثها وٌعطٌها لن(

علٌه هذا الفعل  ه ٌرٌد ما ٌدلّ , والفعلٌة التً فعلها مضارع تحدٌداً ألنّ النعمة الجملة الفعلٌة

متجددة لٌس لها انمطاع  , فإّن هذه النعمة مستمرةجددـ المضارع ـ من معنى الحدوث والت

سان أن ٌكون عبداً مطٌعاً فالالبك باإلنوعلى هذا , من عند هللا, ما دامت وال زوال

 , وال ٌتجرأ على معصٌة هللا . وأن ٌعترؾ بضعفه أمام لدرة هللا ,شكوراً 

, كموله )علٌه السالم( : ضارع نعت ثاٍن(النمط الرابع : )نعت أول + جملة فعلٌة فعلها م

ٌْهَ فٌََ ) ٌْنَا ُهَو ٌَْستَِمٌلَُها فًِ َحٌَاتِِه إِْذ َعمََدَها ِْلَخَر بَْعَد َوفَاتِِه لََشده َما تََشطهَرا َضْرَع ا ا َعَجباً بَ

)حوزة(, والجملة الفعلٌة , فـ)خشناء( نعت لـ(ٕ)(فََصٌهَرَها فًِ َحْوَزٍة َخْشنَاَء ٌَْؽلُُظ َكْلُمَها

, ى لوله : )فصٌّرها فً حوزة خشناء, ومعننعت ثانٍ  لمها( والعة فً موضع جرّ )ٌؽلظ ك

, وال و ناحٌة )خشناء( متصفةً بالخشونة, ال ٌنال ما عندها, وال ٌرامأي : فً طبٌعة أ

, ولال الشارح البحرانً : )ؼلظ الكلم وهو كناٌة عن ؼلظ (ٖ)ٌفوز بالنجاح من لصدها(

ة أخرى , ومرها خشناء مرة, فوصؾ )الحوزة( بؤنّ (ٗ)المواجهة بالكالم والجرح به(

فرد الذي ول االسم المه لد استعمل فً النعت األ, والمالحظ : أنّ وصفها بؤنها )ٌؽلظ كلمها(

, واستعمل وت صفة الخشونة ومالزمتها للحوزةعلى ثب , لٌدلّ على الثبوت والدوام ٌدلّ 

على الحدوث  ه الجملة تدلّ , وهذالجملة الفعلٌة التً فعلها مضارعفً النعت الثانً 

ً  على أنّ  دلّ , لٌوالتجدد رها( ٌعود إلى تتر فً )صٌّ , والضمٌر المسهذا الكلم ٌزداد ؼلظا

أبا بكر صٌّر الخالفة بعده  , )والممصود أنّ الضمٌر )الهاء( ٌعود إلى الخالفة, وأبً بكر

 .  (٘)فً طبٌعة خشناء وهً كناٌة عن عمر بن الخطاب(

ً ث  الجملة الوالعة نعتاً لمجرور :  : الظواهر التركٌبٌة فً الثا

 ـ الحذؾ :  1

لم ٌرد الحذؾ فً الجملة االسمٌة الوالعة نعتاً لمجرور, وورد فً الجملة الفعلٌة التً     

 فعلها مضارع, كما ورد فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماٍض :

 ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماِض : 

 : الحذؾ فً هذه الجملة على وفك النمطٌن اآلتٌٌن ورد    

)علٌه ول : )فعل ماٍض مبنً للمجهول + نابب الفاعل اسم ظاهر( كموله األالنمط 

اَو ), السالم( ْدَهِة فَمَْد ُكِفٌتُهُ بَِصْعمٍَة ُسِمعَْت لََها  أَمه ٌَْطاُن الره ةُ  َوْجبَةُ َش لَْلبِِه َو َرجه

                                                           
  .  ٕ٘ٓ/ ٗٔ( مفتاح السعادة , (ٔ
  .  7٘( نهج البالؼة , (ٕ
  . 8٘/ ٖ( منهاج البراعة , (ٖ
  .  7٘ٔ/ ٔابن مٌثم االبحرانً , ’ ( شرح نهج البالؼة (ٗ
  .  ٕٓٗ/ ٕ( مفتاح السعادة , (٘
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, ( والعة فً موضع جر نعت لـ)صعمة(لَْلبِهِ  َوْجبَةُ ُسِمعَْت لََها الفعلٌة ) , فالجملة (ٔ)(َصْدِرهِ 

صاحب النهروان ...  (ٕ)ه ذو الثدٌة, فمد لال لوم إنّ الردهةومعنى لوله : )وأّما شٌطان 

, وإلٌها ن هللا رماه ٌوم النهروان بصاعمة, ولكلون : إّن ذا الثدٌة لم ٌمتل بسٌؾوهإالء ٌمو

, وٌبدو أن سبب (ٖ)السالم( بموله : فمد ُكفٌتُه بصعمة سمعت لها وجبة للبه(أشار )علٌه 

 ً ث , فاهتمام اإلمام بالحدـ هو عدم تعلك ؼرض بذكره حذؾ الفاعل فً هذا النص ـ أٌضا

سمعت وجبة  , أي :(ٗ), ولد أفادت )الالم( فً )لها( السببٌة)السمع( ال بالمحّدِث )السامع(

, أي تحصٌص السبب تمدٌم شبه الجملة )لها( التخصٌص كما أفاد, للبه بسبب تلن الصعمة

 بتلن الصعمة ال بؽٌرها . 

, كموله )علٌه للمجهول + نابب الفاعل اسم ظاهر(النمط الثانً : )فعل ماٍض مبنً 

ِعٌهةُ َو إِذَا َؼلَبَِت )السالم( :  َو  اْلَكِلَمةُ  ُهنَاِلنَ ْت َواِلٌََها أَْو أَْجَحَؾ اْلَواِلً بَِرِعٌهتِِه اْختَلَفَ  الره

ْدَؼالُ َظَهَرْت َمعَاِلُم اْلَجْوِر َو َكثَُر  ٌِن َو تُِرَكْت َمَحاجُّ السُّنَِن فَعُِمَل بِاْلَهَوى َو  اْْلِ فًِ الّدِ

لَتِ  َل َو اَل ِلَعِظٌِم بَاِطٍل فُِعَل  ِلعَِظٌمِ اأْلَْحَكاُم َو َكثَُرْت ِعلَُل النُّفُوِس فَاَل ٌُْستَْوَحُش  ُعّطِ َحّكٍ ُعّطِ

نعت  )ُعِطل( والعة فً موضع جرّ , فالجملة الفعلٌة (٘)(َو تَِعزُّ اأْلَْشَرارُ  اأْلَْبَرارُ فَُهنَاِلَن تَِذلُّ 

, ومّما ٌمكن مالحظته )فُِعل( والعة فً موضع جر نعت لـ)باطل(, والجملة الفعلٌة (لـ)حكّ 

علٌن )ُعِطل و فُِعل( فضالً عن الففٌه, فعال المبنٌة للمجهول رت األهو كث فً هذا النصّ 

أفعال مبنٌة للمجهول هً )تُِركت, ُعِمل, ُعِطلت,  , فمد وردت أربعةمحور البحث

 ٌُستبعد أنّ  حداث ال على َمْن أحدثها , والاإلمام ٌركز على األ , وهذا ٌعنً أنّ ٌُستَوحش(

طالق والعموم وهو ؼرض من أؼراض ى الحدث اإلد فضالً عن التركٌز علاإلمام ٌرٌ

, فاإلمام ٌركز الدكتور أحمد الجواريورود الفعل المستحك للمفعول بال مفعول كما ٌرى 

ى تفعٌل الباطل ال على َمْن فعله, ولد ٌراد بها , وعلعلى تعطٌل الحك ال على َمْن عطله

لا طالق فال ٌستوحش لعظٌم حك ُعِطل أٌّاً كانالعموم واإل ظٌم باطل فُِعل أٌّاً , وال لعلمعّطِ

, فمد ٌمصد اإلمام بٌن الداللتٌن فال تعارض بٌنهما , وإذا ما أردنا الجمعكان المفعل

 طالق . ز على الحدث كما ٌمصد العموم واإلالتركٌ

 ـ الحذؾ فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع :  

 ورد الحذؾ فً هذه الجملة على وفك األنماط اآلتٌة :     

فاعل اسم ظاهر(, كموله )علٌه ول : )فعل مضارع مبنً للمجهول + نابب الالنمط األ

ٌِن َواِحَدةٌ َو ُسبُلَهُ لَاِصَدةٌ َمْن أََخَذ بَِها لَِحَك َو َؼنَِم َو َمْن ):  السالم( أاََل َو إِنه َشَرابَِع الّدِ

                                                           
  ,  ٓٓٗ( نهج البالؼة , (ٔ
( وهو حرلوص بن زهٌر , وكان أسود منتن الرٌح ,وله عضد ولٌس له ذراع , وعلى رأس العضد مثل ثدي (ٕ

  .  9ٗٔ/ ٖ,  المرأة ومن أجل هذا لمب بذي الثدٌة . فً ظالل نهج البالؼة
  .  8ٗٔـ  8ٖٔ/ ٖٔ( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٖ
  .  ٓٔ٘ـ  9ٓ٘( ٌنظر : جامع الدروس العربٌة , (ٗ
  .  ٘ٗٗ( نهج البالؼة , (٘
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, فالجملة (ٔ)(َعْنَها َضله َو نَِدَم اْعَملُوا ِلٌَْوٍم تُْذَخُر لَهُ الذهَخابُِر َو تُْبلَى فٌِِه السهَرابِرُ َولََؾ 

تذخر له الذخابر هو  , وهذا الٌوم الذي)تذخر( والعة فً موضع جر نعت لـ)ٌوم( الفعلٌة

به نكرة ثم خصصه , ولد أراد اإلمام أن ٌظهر هول ذلن الٌوم وعظمته فجاء ٌوم المٌامة

ألنها دار , ٌكون هذا الذخر بالعمل فً الدنٌا, وإنّما النعت وهو أنه )تذخر له الذخابر(بهذا 

, وحذؾ الفاعل ض بذكره حذفه وبنى الفعل للمجهول, ولّما كان الفاعل ال ٌتعلك ؼرعمل

رض , جاء فً شرح التصرٌح : )أو لؽك ؼرض بذكره هو ؼرض معنويعدم تعلّ ل

ه الصفة )تذخر , فؽرض اإلمام اثبات هذ(ٕ)(ي لصد, أال ٌتعلك بذكره ؼرض معنوي كؤن

 .  أّما الفاعل فال ٌتعلك بذكره ؼرض, له الذخابر( للٌوم

, كموله )علٌه مجهول + نابب الفاعل ضمٌر مستتر(النمط الثانً : )فعل مضارع مبنً لل

ّرِ َو ٌُْستََحى ِمْنهُ فًِ  اْحَذرْ َو )السالم( :  ( ٌُْعَملُ ), فـ(ٖ)(اْلعَاَلنٌَِةِ ُكله َعَمٍل ٌُْعَمُل بِِه فًِ الّسِ

, وكالمه ستحى(ً للمجهول, ونابب فاعله ضمٌر مستتر, ومثله الفعل )ٌُ فعل مضارع مبن

فً  إلى الحارث الهمذانً وهو ٌوصٌه بؤن )ٌحذر ما ٌعمله سالم( هذا من كتاب له)علٌه ال

دون المحّدِث عمد , ولّما كان تركٌز اإلمام على الحدث (ٗ)(السر وٌستحً منه فً العالنٌة

, وٌرى أحد الباحثٌن أن التركٌز على الحدث من بٌن األؼراض المهمة إلى حذؾ الفاعل

لحذؾ الفاعل إذ ٌمول : )من بٌن األؼراض المهمة التً ٌُحذؾ الفاعل من أجلها هو كون 

, فتراه ٌعمد إلى إزالة ما لد المعنى الذي ٌمصد المتكلم بٌانه ٌزة فًالحدث ذا أهمٌة مم

ٌستجلب انتباه  السامع وٌحٌد بذهنه من التوجه والتركٌز فً الحدث الذي ٌشكل المحور 

 , وهو أنّ المخاطب من عمل متصؾ بهذه الصفة , واإلمام ٌحذر(٘)المهم فً لصد المتكلم(

اهتمام اإلمام ؼٌر منصب على  , ؼٌر أنّ ً العلنمنه ففاعله ٌفعله فً السر وٌستحً 

 الفاعل بل على الحدث )العمل واالستحٌاء( فحذؾ الفاعل . 

 :  ـ ممٌدات الجملة التابعة لمجرور2

 :  ةفٌادوات النأوالً : األ

 الجملة االسمٌة :  ة معفٌادوات الناأل آ ـ

 :  اآلتٌٌنك النمطٌن فً )خمسة( مواضع وعلى وف وردت هذه الجملة    

فَِإنه النهاَس ٌُوِشُن أَْن ٌَْنمَِطَع ), كموله )علٌه السالم( : ول : )لٌس + جملة اسمٌة(لنمط األا

ٌِْه  أَْصبَْحتُمْ اأْلََجُل َو ٌَُسده َعْنُهْم بَاُب التهْوبَِة فَمَْد  ٌَْرَهمَُهمُ بِِهُم اأْلََمُل َو  فًِ ِمثِْل َما َسؤََل إِلَ

ْجعَةَ َمنْ  ٌَْستْ  أَْنتُْم بَنُو َسبٌٍِل َعلَى َسفٍَر ِمْن َدارٍ  وَ َكاَن لَْبلَُكْم  الره , فالجملة (ٙ)(بَِداِرُكمْ  لَ
                                                           

  .  ٖٕٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  8ٕٙ/ ٔ( شرح التصرٌح على التوضٌح , (ٕ
  .  ٗٔٙ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  9ٕ8/ ٘( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٗ
  .  ٖٓٔ( المبنً للمجهول فً نهج البالؼة )دراسة لؽوٌة( , (٘
  .  ٖٗ٘( نهج البالؼة , (ٙ
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, واسم )لٌس( ضمٌر مستتر ٌعود إلى نعت لـ)دار( بداركم( والعة فً موضع جرّ )لٌست 

أّكد , ولد ا الضمٌر المستتر بخبرها )داركم(المنعوت )دار( ولد نفت )لٌس( اتصاؾ اسمه

 .  (ٔ), وهذه التً نعتها اإلمام بهذا النعت هً دار الدنٌاالزابد )الباء( النفً بحرؾ الجرّ  هذا

فَِإنهَما أَنَا َو أَْنتُْم ), كموله )علٌه السالم( : )ال النافٌة للجنس + جملة اسمٌة(النمط الثانً : 

ٌُْرهُ  الَ َعبٌٌِد َمْملُوُكوَن ِلَرّبٍ  ب ؼٌره( والعة فً موضع االسمٌة )ال ر , فالجملة(ٕ)(َربه َؼ

, فضالً ؼٌر هللا سبحانه وتعالى جنس الربّ , ولد نفت )ال( النافٌة للجنس (نعت لـ)ربّ  جرّ 

عن ذلن فمد جاء )علٌه السالم( بؤسالٌب تثبت وحدانٌة هللا فاألداة )إنّما( تفٌد الحصر 

الجملة  نّ , ثم أ(ٖ)ؼٌره( ربّ العالمٌن الذي ال  والمعنى )أنا وأنتم عبٌد مملوكون لربّ 

دٌتنا االسمٌة )أنا وأنتم عبٌد مملوكون( التً تفٌد الثبوت والدوام أفادت ـ هنا ـ ثبوت عبو

, أّي  (ٗ)( تفٌد االختصاص)الالم( فً )لربّ و ,هلل ومملوكٌتنا له سبحانه, ودوام ذلن

جاء بكلمة )رب( نكرة ثم  (علٌه السالم)ه نّ , ثم أوكٌتنا مختصة باهلل ال بؤحد ؼٌرهممل

, فجاء استعمال نس الشرٌن عن هللا سبحانه وتعالىخصصها بهذا النعت الذي ٌفٌد نفً ج

لابم على نفً الشرٌن عن هللا  النصّ  , إذ إنّ ؽة فً النعت متسماً مع سٌاق النصهذه الصٌ

 سبحانه . 

 الجملة الفعلٌة :  ة معفٌادوات النب ـ األ

ة التً فعلها , أّما الجملة الفعلٌعلٌة التً فعلها ماٍض فً هذا الموضعلم ترد الجملة الف    

ً  مضارع فمد وردت  , وعلى وفك األنماط اآلتٌة : فً )ثمانٌة وثالثٌن( موضعا

َو َهْل ), كموله )علٌه السالم( : ل مضارع الزم + الفاعل اسم ظاهر(ول : )فعالنمط األ

ً َعْن ُخِلْمتُْم إِاله فًِ ُحثَالٍَة اَل  ِهُم الشهفَتَاِن اْستِْصؽَاراً ِلمَْدِرِهْم َو َذَهابا تَْلتَِمً إاِله بِذَّمِ

, ولد نفى )علٌه نعت لـ)حثالة( تلتمً( والعة فً موضع جرّ  , فالجملة الفعلٌة )ال(٘)(ِذْكِرِهمْ 

أراذل ), ولد وصؾ هذه الحثالة بؤنها  فً حثالةخاطبون لد ُخِلمُوا إالّ السالم( أن ٌكون الم

الناس وأوباشهم الّذٌن ٌؤنؾ اإلنسان أن ٌذمهم لدناءتهم وحمالاتهم وال ٌطبك أحدى الشفتٌن 

, (ٙ)منه على األخرى لٌتكلم فٌهم استصؽاراً لمدرهم ومنزلتهم وذهاباً وترفعاً عن ذكرهم(

, وجاء به منفٌاً على الحدوث والتجدد ارع الذي ٌدلّ ولد استعمل لهذا النعت الفعل المض

على مالزمة النعت  لٌدلّ  الفعل المضارع ـ داللة المستمبل؛بؤداة النفً )ال( التً تفٌد ـ مع 

 للمنعوت .

                                                           
  .  9ٙ٘/ ٖ( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٔ
  .  7ٗٗ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  89/ ٗٔ( مفتاح السعادة , (ٖ
  .  9ٓ٘( ٌنظر : جامع الدروس العربٌة , (ٗ
  .  9ٕٗ( نهج البالؼة , (٘
  .  ٙٓ٘/ 9( مفتاح السعادة , (ٙ
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َو )النمط الثانً : )فعل مضارع الزم + الفاعل ضمٌر مستتر( , كموله )علٌه السالم( : 

 ً ً َسْمحا ٌْعا ٌُْع بَ ٌِْن ِمَن اْلبَابِعِ َعْدٍل َو أَسْ  بَِمَواِزٌنِ ْلٌَُكِن اْلبَ  وَ عَاٍر اَل تُْجِحُؾ بِاْلفَِرٌمَ

, وهذه ؼاٌة نعت لـ)أسعار( جرّ , فالجملة الفعلٌة )ال تجحؾ( والعة فً موضع (ٔ)(اْلُمْبتَاعِ 

ً وبموازٌن ع ً سمحا دل بعٌدة عن العدل فً المعامالت التجارٌة وهً أن ٌكون البٌع بٌعا

 بالفرٌمٌن . سعار ؼٌر مجحفةالتطفٌؾ وأن تكون األ

 َوَضعَهُ ), كموله )علٌه السالم( : مضارع متعّدٍ + الفاعل اسم ظاهر(النمط الرابع : )فعل 

ٌَْن  نَتَابِكِ بِؤَْوَعِر بِمَاعِ اأْلَْرِض َحَجراً َو أَلَّلِ  ْنٌَا َمَدراً َو أَْضٌَِك بُُطوِن اأْلَْوِدٌَِة لُْطراً بَ الدُّ

ٌَْزُكو بَِها ُخؾٌّ َو اَل َحافٌِر َو  الَ ثٍَة َو ُعٌُوٍن َوِشلٍَة َو لًُرى ُمْنمَِطعٍَة َخِشنٍَة َو ِرَماٍل َدمِ  ِجبَالٍ 

, نعت لـ)أرض(جّر كو بها خؾ( والعة فً موضع , فالجملة الفعلٌة )ال ٌز(ٕ)(اَل ِظْلؾٌ 

هللا جعله ـ أي بٌته الحرام ـ بٌن جبال ؼلٌظة ورمال دمبة لٌنة  ومعنى كالمه )أي : أنّ 

, أي فٌها ضها عن بعض ال ٌزكو وال ٌنمو بهاوشلة للٌلة الماء ولرى منمطعة بع وعٌون

 ,(ٖ)أرضها كما ال تصلح للزرع كذلن ال تصلح للحٌوان ...( ذو الخؾ ... والممصود أنّ 

ول وهو , ثم جاء بوصؾ آخر ٌعضد الوصؾ األها منمطعةصؾ هذه المرى أوالً بؤنّ فمد و

 هذه المرى ال ٌزكو بها خؾ وال حافر .  أنّ 

َو ُربهَما ), كموله )علٌه السالم( : )لم + فعل مضارع الزم + الفاعل( النمط الخامس :

ًه بَِجِمٌِل  اْستَْحلَى ِ  ثَنَاءٍ النهاُس الثهنَاَء بَْعَد اْلبَاَلِء فاََل تُثْنُوا َعلَ ْخَراِجً نَْفِسً إِلَى َّللاه ِْلِ

ٌُْكْم ِمَن  ُسْبَحانَهُ  , فالجملة الفعلٌة )لم أفرغ  (ٗ)(فًِ ُحمُوٍق لَْم أَْفُرْغ ِمْن أََدابَِها التهِمٌهةِ َو ِإلَ

مؽنٌة فً شرح هذا دمحم جواد , ٌمول نعت لـ)حموق( أدابها( والعة فً موضع جرّ من 

بوالٌتً ة التً تحملتها النص : )أي : إنّما فعلت الذي فعلت ألحرر نفسً من المسإولٌ

ًّ بموجبها حموق وفرابض هلل ولكم ...(علٌكم , فتلن الحموق التً ٌشٌر (٘), وأصبح عل

 . إلمام هً حموق الرعٌة على الوالًإلٌها ا

, كموله الفاعل ضمٌر مستتر + المفعول به(النمط السادس : )لم + فعل مضارع متعّدٍ + 

ًُّ فًِ ُظلَُماِت اأْلَْرَحاِم َو أٌََُّها اْلَمْخلُوُق السهِويُّ ))علٌه السالم( :  ُ اْلَمْرِع َو اْلُمْنَشؤ

ُمَضاَعفَاِت اأْلَْستَاِر. بُِدبَْت ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطٌٍن َو ُوِضْعَت فًِ لَراٍر َمِكٌٍن إِلى لََدٍر َمْعلُوٍم َو 

ً اَل تُِحٌُر ُدَعاًء َو اَل تَ  َن َجنٌِنا ْسَمُع نَِداًء ثُمه أُْخِرْجَت ِمْن أََجٍل َمْمُسوٍم تَُموُر فًِ َبْطِن أُّمِ

َن إِلَى َداٍر لَْم تَْشَهْدَها َو لَْم تَْعِرْؾ ُسبَُل َمنَافِِعَها , فالجملة الفعلٌة )لم تعرؾ سبل (ٙ)(َممَّرِ

 )دار( .نعت لـ نافعها( والعة فً موضع جرّ م

 

                                                           
  .  8ٗ٘( نهج البالؼة , (ٔ
  .   9ٖٔ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  9٘/ ٖٔ( مفتاح السعادة , (ٖ
  .  7ٗٗ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  7ٕٙ/ ٖ( فً ظالل نهج البالؼة , (٘
  .  9ٖٓة , ( نهج البالؼ(ٙ
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 ؼٌر النافٌة : ثانٌاً : األدوات

 الجملة االسمٌة :  ـ األدوات ؼٌر النافٌة مع 1

أداة الزٌادة فً جمٌع هذه المواضع , وكانت دت هذه الجملة فً )ثمانٌة( مواضعور    

, وكان مجًء هذا الفعل تارة بصٌؽة الماضً وأخرى بصٌؽة هً الفعل النالص كان

  :  مضارع , وعلى وفك النمط آلتًال

ٌِن َو اَل تَكُ ))ٌكون + جملة اسمٌة( كموله )علٌه السالم( :  ونُوا َكُجفَاِة اْلَجاِهِلٌهِة اَل فًِ الّدِ

ٌٍْض فًِ أََداحٍ ٌَُكوُن َكْسُرَها ِوْزراً َو ٌُْخِرُج  ٌِْض بَ ِ ٌَْعِملُوَن َكمَ ٌَتَفَمهُهوَن َو اَل َعِن َّللاه

, وزراً( والعة فً موضع جر نعت لـ)أداج( , فالجملة )ٌكون كسرها(ٔ)(ِحَضانَُها َشّراً 

ولتله  ,وجود الجاهل السفٌه سوء وشر بٌض ...( مثل ضربه على )أنّ  ولوله : )كمٌض

وجوده وٌحرم  لشرٌر الذي ٌضرّ وزر وإثم ... أّما وجه الشبه بٌن كسر البٌض وبٌن ا

ً  , فٌمكن تمرٌره وتوضٌحه بؤنّ لتله فً مكان ما فلن ٌتعرض له العالل إذا رأى بٌضا

, أّما ر بال مبرر كمتل السفٌه بال موجبكسال , ألنّ إطاللاً, ال بكسر وال بحضان للفمس

, (ٕ)اً كوجود الجاهل السفٌه(, فٌنتج الحضان شرّ ن للفمس فربّما ٌكون البٌض ألفعىالحضا

 ولد أفاد التركٌب )ٌكون كسرها( الداللة على الزمن المستمبل .

 الجملة الفعلٌة :  األدوات ؼٌر النافٌة مع ـ 2

الجملة الفعلٌة إاّل أداة التحمٌك )لد( مع الفعل لم ترد من أدوات الزٌادة ؼٌر النافٌة مع     

ً الماضً  , وعلى وفك النمطٌن اآلتٌٌن : , ولد وردت فً )ستة عشر( موضعا

ٌْؾَ  وَ ), كموله )علٌه السالم( : : )لد + فعل ماٍض الزم + الفاعل(النمط االول  أَْنَت  َك

لَْد تَبَههَجْت بِِزٌنَتَِها َو َخَدَعْت بِلَذهتَِها  ُدْنٌَافَْت َعْنَن َجاَلبٌُِب َما أَْنَت فٌِِه ِمْن َصانٌِع إَِذا تََكشه 

, نعت لـ)دنٌا( تبهجت( والعة فً موضع جرّ  , فالجملة الفعلٌة )لد(ٖ)(فَؤََجْبتََهاَدَعتَْن 

, استفهام تنبٌه له بدنهل والخطاب لمعاوٌة )ولد استفهم عن كٌفٌة صنعه عند مفارلة نفسه

, ولد نّكر الدنٌا ثم خصصها بهذا (ٗ)على ؼفلته عّما وراءه من أحوال اآلخرة وتذكٌراً بها(

, ولد استعمل الفعل الماضً الذي بهجت بزٌنتها وخدعت الناس بلذتهاها تالنعت وهو أنّ 

مرات  )لد ٌشٌر ... إلى أن الحدث ولع فً الماضً على أنه أمر كان لد تردد ولوعه

ـ لمن اؼتر بها ـ مرات عدٌدة ثم , وخداعها بلذتها لد ٌتردد , فتبهج الدنٌا بزٌنتها(٘)عدٌدة(

 ه استعمل أداة التحمٌك )لد( التً تفٌد مع الفعل الماضً الداللة على تحمك ولوع الفعل . نّ أ

                                                           
  .9ٖٔ, المصدر نفسه( (ٔ
  .  8ٕٗ/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
  .  89ٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  79ٓ/ ٗابن مٌثم البحرانً , ’ ( شرح نهج البالؼة (ٗ
  .  8ٕ( الفعل زمانه وأبنٌته , (٘
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له )علٌه النمط الثانً : )لد + فعل ماٍض متعّدٍ إلى مفعولٌن + الفاعل + المفعولٌن(, كمو

ْدِق َو اَل أَْعلَُم ُجنهةً أَْولَى ِمْنهُ َو َما ٌَْؽِدُر َمْن )السالم( :  أٌََُّها النهاُس إِنه اْلَوفَاَء تَْوأَُم الّصِ

 ً ٌْسا ٌَْؾ اْلَمْرِجُع َو لَمَْد أَْصبَْحنَا فًِ َزَماٍن لَِد اتهَخَذ أَْكثَُر أَْهِلِه اْلؽَْدَر َك  , فالجملة(ٔ)(َعِلَم َك

 )زمان( .نعت لـ كٌساً( والعة فً موضع جرّ  الفعلٌة )لد اتخذ أكثر أهله الؽدر

 ـ التمدٌم والتؤخٌر :  3

 آ ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة االسمٌة : 

 مواضع وعلى وفك النمط اآلتً : (خمسة)ورد التمدٌم والتؤخٌر فً هذه الجملة فً     

وا بِآٌٍَة ), كموله )علٌه السالم( : ()جار ومجرور خبر ممدم + مبتدأ مإخر  فٌَِهافَِإَذا َمرُّ

ً َو تََطلهعَْت نُفُوُسُهْم  ٌَْها َطَمعا ٌَْهاتَْشِوٌٌك َرَكنُوا إِلَ ً َو َظنُّوا أَنهَها نُْصَب أَْعٌُنِِهمْ  إِلَ  (ٕ)(َشْولا

الخبر  م فٌها, ولد تمدّ نعت لـ)آٌة( تشوٌك( والعة فً موضع جرّ  فالجملة االسمٌة )فٌها

 , (ٖ)ٌها( على المبتدأ النكرة )تشوٌك(, وهو تمدٌم واجبالجار والمجرور )ف

 ب ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة : 

 ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة التً فعلها ماًض : 

, وكان التمدٌم فٌها على ر فً هذه الجملة فً )عشرة( مواضعورد التمدٌم والتؤخٌ   

, وعلى وفك النمط اآلتً فعول به ـ وهو ضمٌر ـ على الفاعلواحدة وهً تمدٌم الم صورة

ٌَْظ َو  وَ ), كموله )علٌه السالم( : متعّدٍ + المفعول به + الفاعل( : )فعل ماٍض  اْكِظِم اْلؽَ

َو اْصفَْح َمَع الدهْولَِة تَُكْن لََن اْلعَالِبَةُ َو اْستَْصِلْح  اْلؽََضبِ تََجاَوْز ِعْنَد اْلَمْمَدَرِة َو اْحلُْم ِعْنَد 

ٌْنَ  ُكله  ُ َعلَ ل والع فً محل , و )الهاء( ضمٌر متص, فـ)أنعم فعل ماٍض((ٗ)(نِْعَمٍة أَْنعََمَها َّللاه

 علٌن( والعة , ولفظ الجاللة )هللا( فاعل, والجملة الفعلٌة )أنعمها هللانصب مفعول به ممدم

 , ولد تمدم المفعول به على الفاعل وجوباً . نعت لـ)نعمة( ً موضع جرّ ف

 ـ التمدٌم والتؤخٌر فً الجملة الفعلٌة التً فعلها مضارع : 

 ورد هذا التمدٌم فً موضع واحد وعلى وفك النمط اآلتً :     

, وهذا الموضع هو لوله )علٌه + المفعول به + الفاعل اسم ظاهر()فعل مضارع متعّدٍ 

ًْ )السالم( :  َو لَْو َكاَن َكَزْعِم َمْن ٌَْزُعُم أَنههُ ٌُْلِمُح بَِدْمعٍَة تَْسفَُحَها َمَداِمعُهُ فَتَِمُؾ فًِ َضفهتَ

بَِجِس لََما َكاَن ُجفُونِِه َو أَنه أُْنثَاهُ تَْطعَُم ذَِلَن ثُمه تَبٌُِض اَل ِمْن ِلمَاحِ فَْحٍل ِسَوى الدهْمعِ اْلُمنْ 

                                                           
  .  ٖٓٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  7ٓٗ, المصدر نفسه( (ٕ
  .  ٗ٘ٔ/ ٔمعانً النحو , ٌنظر : ( (ٖ
  .  ٘ٔٙ( نهج البالؼة , (ٗ
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نعت  فحها مدامعه( والعة فً جرّ , فالجملة الفعلٌة )تس(ٔ)(َذِلَن بِؤَْعَجَب ِمْن ُمَطاَعَمِة اْلؽَُرابِ 

, وهذا فً )تسفحها( على الفاعل )مدامعه(م فٌها المفعول به الـ)ها( , ولد تمدّ لـ)دمعة(

و تؤخر لعاد الضمٌر على التمدٌم واجب ألن فً الفاعل ضمٌر ٌعود على المفعول به ول

 .  (ٕ)متؤخر لفظاً ورتبة وهو ما ال تجوزه العربٌة

 . لى مفرد مجرور المعطوفة علجملة هج البالؼة ما ٌصلح مثاالً للم أجد فً ن    

 ـ الجملة المبدلة من مفرد مجرور : 2

 , ووردت اسمٌة وفعلٌة :ٌلة فً نهج البالؼةوردت هذه الجملة فً مواضع لل    

 الجملة االسمٌة : آ ـ

 :  ة( مواضع وعلى وفك النمط اآلتًوردت فً )ثالث    

 اْلِعلٌٌِِّّنَ ااِلْستِْؽفَاُر َدَرَجةُ ), كموله )علٌه السالم( : دأ اسم معرفة + الخبر اسم معرفة()المبت

لَُها  )ستة معاٍن( اسم فموله , (ٖ)(َعَلى َما َمَضى النهَدمُ ، َو ُهَو اْسٌم َوالٌِع َعلَى ِستهِة َمعَاٍن ، أَوه

, ولد بدل منه جرّ , والجملة االسمٌة )أولها الندم( والعة فً موضع مجرور بحرؾ الجر

جاء بالجملة االسمٌة التً تفٌد الدوام أفاد البدل تفصٌل اإلجمال الذي فً المبدل منه, و

 .لى ما فرط منهوالثبوت لٌدل على ضرورة مالزمة اإلنسان لحال الندم ع

 الجملة الفعلٌة : ب ـ 

 :  , وعلى وفك النمط اآلتًوردت هذه الجملة فً )موضعٌن(    

أُوِصٌُكْم ), كموله )علٌه السالم( : عل مضارع + الفاعل + المفعول به()ال النافٌة + ف

ٌَْها آَباَط  بِلِ بَِخْمٍس لَْو َضَرْبتُْم إِلَ , فموله (ٗ)(َربههُ لََكانَْت ِلَذِلَن أَْهاًل اَل ٌَْرُجَونه أََحٌد ِمْنُكْم إاِله  اْْلِ

والعة فً  (٘), والجملة الفعلٌة )ال ٌرجوّن أحد منكم إاّل ربه()خمس( مجرور بحرؾ الجر

, ثم أخذ ور وذكرها على نحو االجمال )خمس(, فمد أوصى بخمس أمبدل منه موضع جرّ 

 , فمد أفادت الجملةلوله : )ال ٌرجون أحد منكم إاّل ربه(ور التً منها بتفصٌل تلن االم

 , وهو ما اشترطه النحاة فً الجملة المبدلة من المفرد .معنى أوفى من المفرد المبدل منه

 

 

                                                           
  .  ٖٖٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  88ـ  87/ ٕ, والنحو الوافً ,  8٘ٔ, وشرح لطر الندى ,  8ٖٕ/ ٕ( ٌنظر : االصول فً النحو , (ٕ
  .  7ٔٙ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٕٗٙ, المصدر نفسه( (ٗ
( ال ٌرجون , نهً ؼابب مإكد بنون التؤكٌد الثمٌلة , وٌمكن أن ٌكون نفٌاً بمعنى النهً فٌكون آكد وأبلػ . (٘

  . هامش الصفحة .   8ٓٗ/ ٕٔاعراب نهج البالؼة , 
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 ثانٌاً : الجملة التابعة لجملة والعة فً موضع المجرور :

 آ ـ عطؾ النسك : 

 وفك أنماط مختلفة (ٔ)والعة فً موضع المجروروردت الجملة معطوفة على جملة      

 , وفٌما ٌؤتً بٌان ذلن : كما تعددت حروؾ العطؾ

 ـ الواو : 

المعطوؾ جملة ول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع + الواو + النمط األ

ْم ُدوَن َطْعٍن إِنهُهْم لَْن ٌَُزولُوا َعْن َمَوالِِفهِ ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها مضارع(

ِدَراٍن ٌَْخُرُج ِمْنُهُم النهِسٌُم َو َضْرٍب ٌَْفِلُك اْلَهاَم َو ٌُِطٌُح اْلِعَظاَم َو ٌُْنِدُر السهَواِعَد َو 

ملة الفعلٌة , والجنعت لـ)ضرب( )ٌفلك( والعة فً موضع جرّ  , فالجملة الفعلٌة(ٕ)(اأْلَْلَدامَ 

هم , ولد )أفاد علٌه السالم أنّ )ٌندر معطوفة علٌها(ملة الفعلٌة , والج)ٌطٌح( معطوفة علٌها

, أي : متدارن متتابع ٌتلو عن موالفهم أبداً دون طعن داران أصحاب الباطل لن ٌزولوا

ً ... ودون ضرب ٌفلك وٌشك الهام والرأس وٌطٌح العظام بإسماطها عن  بعضه بعضا

هذا النص بالحرؾ المشبه ه )علٌه السالم( صّدر , والمالحظ أنّ (ٖ)مواضعها ومحالها(

)لن( التً جملة فعلٌة فعلها مضارع منفً بـ , ثم جاء بخبرهلذي ٌفٌد التوكٌدبالفعل )إّن( ا

ً مإكداً  دات كلها تإكد عدمتنفً الفعل المضارع نفٌا زوال أصحاب الباطل  , وهذه المإّكِ

ه آخر وهو أنّ , ثم أضاؾ له نعتاً ه ٌفلك الهامد نعت هذا الضرب بؤنّ , ولدون طعن وضرب

 ً , ولد جمع بٌن هذه النعوت ه ٌندر السواعد واأللداموهو أنّ  ٌُطٌح العظام , ثم نعته نعتاً ثالثا

ال تفٌد  , فهًتشرٌن بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌهبالواو التً تفٌد مطلك الجمع وال

, واإلمام )علٌه السالم( ٌرٌد أن ٌثبت هذه الصفات للضرب الترتٌب بٌن المتعاطفات

 مجتمعةً . 

النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مبنً للمجهول + الواو +  

اْعَملُوا ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها مضارع مبنً للمجهول(المعطوؾ جملة 

, فالجملة الفعلٌة )تذخر( والعة فً موضع (ٗ)(ِلٌَْوٍم تُْذَخُر لَهُ الذهَخابُِر َو تُْبلَى فٌِِه السهَرابِرُ 

ً لمجرور أمر اإلمام  ,ملة الفعلٌة )تبلى( معطوفة علٌها, والجالمجرور ألنها ولعت نعتا

ولد جمع بٌن  ,خر له الذخابر وتبلى فٌه السرابرعلٌه السالم المخاطبٌن بالعمل لٌوم تذ

 , ؼٌر أنّ المعطوؾ والمعطوؾ علٌهتشرٌن بٌن الفعلٌن بالواو التً تفٌد مطلك الجمع وال

, خار الذخابر ٌكون فً الدنٌان الفعلٌن ـ هنا ـ بمعونة السٌاق, فادّ بٌ الترتٌب ٌمكن أن ٌفهم

  وابتالء السرابر ٌكون فً اآلخرة . 

                                                           
  ( ثامناً . ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٔ
  .  ٕٔٗ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  ٖٗٗ/ 9( مفتاح السعادة , (ٖ
  .  ٖٕٗ,  ( نهج البالؼة(ٗ
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النمط الثالث : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بال النافٌة + الواو + 

 الَ  أَ ), كموله )علٌه السالم( : ها مضارع مسبوق بال النافٌة(فعل المعطوؾ جملة فعلٌة

ِلٌَن ِمْن لَُدْن  َ ُسْبَحانَهُ اْختَبََر اأْلَوه ( إِلَى اْْلِخِرٌَن ِمْن  صلوات هللا علٌه)  آَدمَ تََرْوَن أَنه َّللاه

ٌْتَهُ اْلَحَراَم َو اَل تُْبِصُر َو الَ  تَْنفَعُ َهَذا اْلعَالَِم بِؤَْحَجاٍر اَل تَُضرُّ َو اَل   الهِذي تَْسَمُع فََجعَلََها بَ

 ً , ال تضر( والعة فً موضع جر نعت لـ)احجار(, فالجملة الفعلٌة )(ٔ)(َجعَلَهُ ِللنهاِس لٌَِاما

, ولد جمع بٌنها بالواو التً تبصر( و )ال تسمع( معطوفة علٌها والجمل )ال تنفع( و )ال

حجار بهذه النعوت لٌثبت أن هلل حكمة حٌن تلن األ , ولد نعتالجمع والتشرٌنتفٌد مطلك 

اختار أحجاراً )ال تضر وال تنفع فً الظاهر وال تسمع وال تبصر فجعلها أي جعل 

, ثم افترض على الناس حجه ـ بشرط االستطاعة ـ لال تعالى (ٕ)االحجار بٌته الحرام(

ٌِْت َمِن اْستَطاَع إِلٌَْ )  .  (ٖ)(ِه َسبٌِالً َوهللِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ

لة النمط الرابع : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم + المعطوؾ جم

بُِدبَْت ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطٌٍن َو ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم(

َن َجنٌِناً اَل تُِحٌُر  ُوِضْعَت فًِ لَراٍر َمِكٌٍن إِلى لََدٍر َمْعلُوٍم َو أََجٍل َمْمُسومٍ  تَُموُر فًِ بَْطِن أُّمِ

َن إِلَى َداٍر لَْم تَْشَهْدَها َو لَْم تَْعِرْؾ ُسبَُل  ُدَعاًء َو اَل تَْسَمُع نَِداًء ثُمه أُْخِرْجَت ِمْن َممَّرِ

 , والجملة الفعلٌة )لمنعت, فالجملة الفعلٌة )لم تشهدها( والعة فً موضع جر (ٗ)(َمنَافِِعَها

حٌن  إخراجه إلٌها, فاإلنسان لم ٌشهد تلن الدار لبل رؾ سبل منافعها( معطوفة علٌهاتع

, ولد استعمل حرؾ مكٌن, ولم تعرؾ سبل منافعها كان ساللة من طٌن ووضع فً لرار

عرابً )الجر( معطوؾ علٌه والمعطوؾ فً الحكم اإلالعطؾ )الواو( للتشرٌن بٌن ال

 والمعنى .   

)المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مثبت + الواو + المعطوؾ النمط الخامس : 

َ لََها نَاِشبََة ), كموله )علٌه السالم( : لة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بلم(جم َحتهى أَْنَشؤ

اٌُِن لََزِعِه َحتهى َسَحاٍب تُْحًٌِ َمَواتََها َو تَْستَْخِرُج نَبَاتََها أَلهَؾ َؼَماَمَها بَْعَد اْفتَِراِق لَُمِعِه َو تَبَ 

ةُ اْلُمْزِن فٌِِه َو اْلتََمَع بَْرلُهُ فًِ ُكفَِفِه َو لَْم ٌَنَْم َوِمٌُضهُ فًِ َكنَْهَوِر َربَابِهِ  َضْت لُجه  َو إَِذا تََمخه

 ً , فالجملة الفعلٌة )تمخضت( والعة فً موضع جر (٘)(ُمتََراِكِم َسَحابِِه أَْرَسلَهُ َسّحاً ُمتََداِركا

 افة , والجملة الفعلٌة )لم ٌنم ومٌضه( معطوفة علٌها .باإلض

طوؾ النمط السادس : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مثبت + الواو + المع

َو النهاُس فًِ فِتٍَن اْنَجذََم فٌَِها َحْبُل ), كموله )علٌه السالم( : جملة فعلٌة فعلها ماٍض مثبت(

ٌِن َو تََزْعَزَعْت َسَوارِ  ي اْلٌَِمٌِن َو اْختَلََؾ النهْجُر َو تََشتهَت اأْلَْمُر َو َضاَق اْلَمْخَرُج َو الّدِ

                                                           
  .  9ٖٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  9ٕ/ ٖٔ( مفتاح السعادة , (ٕ
  .  97( آل عمران / (ٖ
  .  9ٖٓ( نهج البالؼة , (ٗ
  . 7ٖٔ, المصدر نفسه( (٘
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ًَ اْلَمْصَدرُ  نعت  الدٌن( والعة فً موضع جرّ  , فالجملة الفعلٌة )انجذم فٌها حبل(ٔ)(َعِم

, والجمل )تزعزعت سواري الٌمٌن( و )اختلؾ النجر( و )وتشتت األمر( و لـ)فتن(

)عمً الٌمٌن( معطوفة علٌها , وهذه الفتن لد اشتملت على الناس  )وضاق المخرج( و

ها ـ الفتن , كما أنّ (ٕ)وأصبحت ظرفاً لهم وهذا ٌفهم من حرؾ الجر )فً( الذي ٌفٌد الظرفٌة

ولد جمع بٌن هذه الصفات بالواو التً تفٌد متصفة بهذه الصفات التً ذكرها مجتمعة,  ـ

الذي ولد استعمل الفعل الماضً  ,والمعطوؾ علٌهتشرٌن بٌن المعطوؾ مطلك الجمع وال

 .  مرٌنة معنوٌة أو لفظٌة تحدد زمنهلم ٌلحك ب

 النمط السابع : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول + المعطوؾ جملة

)  َو لَمَْد َكاَن فًِ َرُسوِل َّللاهِ ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول(

ٌْبَِها َو َكثَْرِة  ْنٌَا َو َع صلى هللا علٌه وآله ( َكاٍؾ لََن فًِ اأْلُْسَوِة َو َدِلٌٌل لََن َعلَى َذّمِ الدُّ

ٌِْرِه أَْكنَافَُها َو فُِطَم َعْن َرَضاِعَها  بَْت ِلؽَ َمَخاِزٌَها َو َمَساِوٌَها إِْذ لُبَِضْت َعْنهُ أَْطَرافَُها َو ُوّطِ

, باإلضافة ( والعة فً موضع جرّ , فالجملة الفعلٌة )لبضت(ٖ)(َخاِرِفَهاَو ُزِوَي َعْن زَ 

و )زوي عن زخارفها( معطوفة والجمل )وطبت لؽٌره أكنافها( و )فطم عن رضاعها( 

 , بحرؾ العطؾ الواو .  علٌها

, كموله )علٌه ملة اسمٌة + المعطوؾ جملة اسمٌة(المعطوؾ علٌه ج)النمط الثامن : 

 إِلَىَطعَاِم لَْوٍم َعابِلُُهْم َمْجفُوٌّ َو َؼنٌُُِّهْم َمْدُعوٌّ فَاْنُظْر  إِلَىَو َما َظنَْنُت أَنهَن تُِجٌُب )السالم( : 

)لوم( نعت لـ م مجفو( والعة فً موضع جرّ , فالجملة االسمٌة )عابله(ٗ)(َما تَْمَضُمهُ 

نص ٌعاتب عثمان بن , واإلمام فً هذا السمٌة )ؼنٌهم مدعو( معطوفة علٌهاوالجملة اال

, وٌمصرون الدعوة والكرامة على دعوة لوم ال ٌلتفتون إلى فمرابهمحنٌؾ وكان لد أجاب 

اجتماع هاتٌن  على , ولد استعمل حرؾ العطؾ )الواو( لٌدلّ (٘)أؼنٌابهم وأمرابهم

 .    الصفتٌن لدى الموم

نس + المعطوؾ جملة النمط التاسع : )المعطوؾ علٌه جملة اسمٌة مسبولة بال النافٌة للج

ِ فًِ َسَرابِِر  بِتَْمَوى أََمَرهُ ):  (علٌه السالم), كموله اسمٌة مسبولة بال النافٌة للجنس( َّللاه

ٌُْث اَل  ٌُْرهُ َو اَل َوِكٌَل ُدونَهُ  َشِهٌدَ أَْمِرِه َو َخِفٌهاِت َعَمِلِه َح , فالجملة االسمٌة )ال شهٌد (ٙ)(َؼ

 .مٌة )ال وكٌل دونه( معطوفة علٌها, والجملة االسباإلضافة ؼٌره( والعة فً موضع جرّ 

المعطوؾ علٌه  + الواو +محذوؾ  هاخبر )المعطوؾ علٌه جملة اسمٌة النمط العاشر :

ٌِْر ), كموله )علٌه السالم( : منها محذوؾ( الخبرجملة اسمٌة  ِ اْلَمْعُروِؾ ِمْن َؼ اْلَحْمُد ّلِِله

الهِذي لَْم ٌََزْل لَابِماً َدابِماً إِْذ اَل َسَماٌء َذاُت أَْبَراجٍ َو اَل ُحُجٌب  ٌِْر َرِوٌهةٍ ُرْإٌٍَة َو اْلَخاِلِك ِمْن ؼَ 

                                                           
  .  ٗ٘( نهج البالؼة , (ٔ
  .  7ٓ٘( ٌنظر : جامع الدروس العربٌة , (ٕ
  .  ٖٓٓ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  ٖ٘٘, المصدر نفسه( (ٗ
  .  87ٖ/ ٘( ٌنظر : شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (٘
  .  7ٓ٘( نهج البالؼة , (ٙ
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ٌٌْل َداجٍ َو اَل بَْحٌر َساجٍ َو اَل َجبٌَل ذُو فَِجاجٍ َو اَل فَجٌّ ذُو اْعِوَجاجٍ َو اَل  َذاُت إِْرتَاجٍ َو اَل لَ

)سماء( مبتدأ خبره محذوؾ تمدٌره , فـ(ٔ)(اْعتَِمادٍ  أَْرٌض َذاُت ِمَهاٍد َو اَل َخْلٌك ذُو

, باإلضافة جودة( والعة فً موضع جرّ , والجملة االسمٌة )ال سماء مو()موجودة

أخبارها محذوفة  و جبل وفّج و أرض و خلك( مبتداءات واالسماء )حجب و لٌل و بحر

ومعنى كالمه )إذ ال , الجملة االسمٌة )ال سماء موجودة(والجمل االسمٌة معطوفة على 

ه تعالى كان ولم ٌكن معه سماء ... إلى ... ذو اعتماد , أي : ذو لوة , وتلخص المعنى بؤنّ 

ً حٌن لم تكن هذه (ٕ)ول لكل شًء(ه المبدأ األشًء ألنّ  ً دابما , فاهلل سبحانه لم ٌزل لابما

)الواو( , ولد جمع بٌن هذه الموجودات بحرؾ العطؾ لد وجدت لموجودات التً ذكرها,ا

الذي ٌفٌد مطلك الجمع والتشرٌن , فمد أفاد عطؾ هذه الموجودات بالواو أّن هللا سبحانه 

 لم ٌزل لابماً دابماً حٌن لم ٌكن أّي من هذه الموجودات لد وجد . 

 ـ الفاء :

وؾ ول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مثبت + الفاء + المعطالنمط األ

تَْشَخُص فٌِِه اأْلَْبَصاُر َو  ٌَْومٍ  فًِ)كموله )علٌه السالم( :  ارع مثبت(جملة فعلٌة فعلها مض

, (ٖ)(ُكلُّ ُمْهَجةٍ  فَتَْزَهكُ َو تُعَطهُل فٌِِه ُصُروُم اْلِعَشاِر َو ٌُْنفَُخ فًِ الصُّوِر  اأْلَْلَطارُ تُْظِلُم لَهُ 

)تظلم( و )تعطل( و , والجمل باإلضافة تشخص( والعة فً موضع جرّ الجملة الفعلٌة )

ه السالم( حٌن ذكر األفعال )تشخص, , واإلمام )علٌخ( و )تزهك( معطوفة علٌها)ٌنف

, فجاء معها بحرؾ د جمعها دون أن ٌعمد إلى ترتٌبها, لصوتظلم, وتعطل, وٌنفخ(

, ثم عطؾ على هذه األفعال الفعل على مطلك الجمع والتشرٌن )الواو( العطؾ الذي ٌدلّ 

هذا  أي : أنّ  على الترتٌب والتعمٌب , لٌدلّ )الفاء(  معه حرؾ العطؾ)تزهك( مستعمالُ 

, ولد ال تخلو دون مهلةمن مباشرة  تلن األحداث السابمة والتعمٌب, الحدث لد ولع بعد

, فمد ٌُراد من استعمال )الفاء( ـ فضالً عن الترتٌب (ٗ)الفاء ـ هنا ـ من داللة السببٌة

, تلن األحداث السابمة لهذا الحدث هوق كل مهجة هو بسببز والتعمٌب ـ الداللة على أنّ 

 وهو نتٌجة لها .

النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + الفاء + المعطوؾ جملة فعلٌة 

ِ لَْو لَْم ٌُِصٌبُوا ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن  فَوَ )فعلها مضارع مسبوق بلم( , كموله )علٌه السالم( :  َّللاه

ٌِْش ُكلِِّه إِْذ َحَضُروهُ فَلَ إِاله  هُ لََحله ِلً لَتُْل َذِلَن اْلَج ْم َرُجاًل َواِحداً ُمْعتَِمِدٌَن ِلمَتِْلِه باَِل ُجْرٍم َجره

لفعلٌة )لم , والجملة اباإلضافة ضروه( والعة فً موضع جرّ , فالجملة الفعلٌة )ح(٘)(ٌُْنِكُروا

َمِل بؤكمله ٌستحك الم , واإلمام ٌمسم )بؤنّ ٌنكروا( معطوفة علٌها تل لو لتلوا عن جٌش الجَّ

                                                           
  .  7٘ٔ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٖ٘ٗ/ ٔ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٕ
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الترتٌب , ولد أفادت )إذ( (ٔ): حضروه فلم ٌنكروا(لصد رجالً واحداً, وعلل ذلن بموله

  . لم ٌنكروا علٌههم حضروه فش هو أنّ فسبب لتل الجٌ التعلٌل والتعمٌب, كما أفادت

طوؾ جملة ثبت + الفاء + المعالنمط الثالث : ) المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض م

ٌِْهْم ِحٌَن  إِلَى فَاْنُظُروا), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض مثبت( ِ َعلَ َمَوالِعِ نِعَِم َّللاه

ٌِْهْم َرُسواًل  والً( والعة فً , فالجملة الفعلٌة )بعث إلٌهم رس(ٕ)(بِِملهتِِه َطاَعتَُهمْ  فَعَمَدَ بَعََث إِلَ

نعم هللا  , إنّ )عمد بملته طاعتهم( معطوفة علٌها, والجملة الفعلٌة افةموضع جر باإلض

, ومن هذه (ٖ)(َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ هللاِ ال تُْحُصوها), لال تعالى : كثٌرة ال تعد وال تحصى

, واإلمام س لٌخرجوهم من الظلمات إلى النورهللا سبحانه أرسل االنبٌاء إلى النا النعم أنّ 

, ولد عطؾ هذٌن ة النبً إلٌهم, وعمد الطاعة بملته, فذكر بعثةإلى هذه النعمٌشٌر هنا 

ٌما ٌبدو تفٌد ـ أٌضاً ـ , كما أنها فعلى الترتٌب والتعمٌب ( الذي ٌدلّ حرؾ )الفاءالحدثٌن ب

 .عمد طاعتهم هو نتٌجة لبعث النبً )صلى هللا علٌه وأله( , فالسببٌة

فعلٌة فعلها ماٍض مثبت + الفاء + المعطوؾ جملة النمط الرابع : )المعطوؾ علٌه جملة 

ْنٌَا التهاِرَكِة لَُكْم َو )اسمٌة مصدرة بكؤّن( كموله )علٌه السالم( :  ْفِض ِلَهِذِه الدُّ أُوِصٌُكْم بِالره

فَِإنهَما َمثَلُُكْم َو َمثَلَُها  إِْن لَْم تُِحبُّوا تَْرَكَها َو اْلُمْبِلٌَِة أِلَْجَساِمُكْم َو إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن تَْجِدٌَدَها

سبٌالً( والعة فً موضع , فالجملة الفعلٌة )سلكوا (ٗ)(َكَسْفٍر َسلَُكوا َسبٌِاًل فََكؤَنهُهْم لَْد لََطعُوهُ 

 . جملة االسمٌة )كؤنّهم لد لطعوه( معطوفة علٌها, والنعت لـ)سفر( جرّ 

 ـ ثم :

وؾ جملة فعلها مضارع مثبت + ثم + المعطول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة النمط األ

تَِرُد َعلَى أََحِدِهُم اْلمَِضٌهةُ فًِ ُحْكٍم ِمَن ), كموله )علٌه السالم(  : فعلٌة فعلها مضارع مثبت(

ٌِْرِه فٌََْحُكُم فٌِهَ  ٌْنَِها َعلَى َؼ ا ِبِخاَلِؾ لَْوِلِه اأْلَْحَكاِم فٌََْحُكُم فٌَِها ِبَرأٌِِْه ثُمه تَِرُد تِْلَن اْلمَِضٌهةُ بِعَ

ُب آَراَءُهْم َجِمٌعاً َو إِلَُهُهْم وَ  َماِم الهِذي اْستَْمَضاُهْم فٌََُصّوِ اِحٌد ثُمه ٌَْجتَِمُع اْلمَُضاةُ بَِذِلَن ِعْنَد اْْلِ

)بٌان حال علماء السوء  (علٌه السالم), إّن كالمه (٘)(َو نَبٌُُِّهْم َواِحٌد َو ِكتَابُُهْم َواِحدٌ 

ً لهم على ذلن ...(العام ً علٌهم ببطالن عملهم بالرأي وتوبٌخا , (ٙ)لٌن باآلراء تعرٌضا

حكم من األحكام هم )ترد على أحدهم المضٌة فً وعملهم هذا الذي ٌوبخهم علٌه هو أنّ 

, ال باألصول الممررة للشرٌعة وأحكامها ... ثم ترد تلن المضٌة بعٌنها فٌحكم فٌها برأٌه

, فمد عطؾ ورود المضٌة على الثانً على ورود (7)بخالفة ...(على ؼٌره فٌحكم فٌها 

, فالمضٌة ترد على تراخًالمضٌة على االول بحرؾ العطؾ )ثم( الذي ٌفٌد الترتٌب مع ال

                                                           
  .  8ٓ٘/ ٕ( فً ظالل نهج البالؼة , (ٔ
  .  98ٖ( نهج البالؼة , (ٕ
  .  8ٔ( النحل / (ٖ
  .  9ٓٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  7ٖ, المصدر نفسه( (٘
  .  7ٕٕ/ ٖ( منهاج البراعة , (ٙ
  .  9ٗٔ/ ٔ( فً ظالل نهج البالؼة , (7
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ول  , وبٌن ورود تلن المضٌة على األرد على الثانً وهذا معنى الترتٌبول لبل أن تاأل

, ثم ٌجتمع المضاة بعد ذلن ول ولد تمصرفترة من الزمن لد تط وورودها على الثانً ثمة

 عند اإلمام الذي استمضاهم .

طوؾ جملة النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مثبت + ثم + المع

َماِن َو ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض مثبت( اَلُح َعلَى الزه  أَْهِلهِ إِذَا اْستَْولَى الصه

, فالجملة الفعلٌة )استولى (ٔ)(َظلَمَ  َفمَدْ ثُمه أََساَء َرُجٌل الظهنه بَِرُجٍل لَْم تَْظَهْر ِمْنهُ َحْوبَةٌ 

, و الفعلٌة )أساء رجل( معطوفة علٌها, والجملة باإلضافة والعة فً موضع جرّ  الصالح(

استولى على  وحسنه تابعان للزمان فإذا سوء الظنّ  )الممصود من هذا الكالم هو أنّ 

, فالحدث (ٕ)برجل فهو ظلم علٌه ...( الزمان  وأهله الصالح والسداد ثم أساء رجل الظنّ 

, دث االول )استٌالء الصالح(, ولد أفادت )ثم( هذا الترتٌبالثانً )االساءة( ولع بعد الح

 كما أفادت التراخً بٌن الحدثٌن . 

 ـ أو : 

طوؾ جملة فعلها ماٍض مثبت + أو + المعالنمط االول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة 

أَْو  ُشْبَهةٍ َو تَْرِن ُكّلِ َشابِبٍَة أَْولََجتَْن فًِ ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض مثبت(

, باإلضافة لجتن( والعة فً موضع جرّ , فالجملة الفعلٌة )أو(ٖ)(أَْسلََمتَْن إِلَى َضاَللَةٍ 

, فمد شركت )أو( بٌن الجملتٌن فً الحكم معطوفة علٌهاة الفعلٌة )أسلمتن( والجمل

, فمد أمر اإلماُم )علٌه السالم( المخاطب بترن (, ثم ساوت بٌن المتعاطفٌن)الجرّ االعرابً 

 )أو فً أصلهامخشري : , لال الزجته فً شبهة أو أسلمته إلى ضاللةهذه الشاببة سواء أول

 ِسع فٌها فاستعٌرت للتساوي فً ؼٌر الشنّ , ثم اُتتساوي بٌن شٌبٌن فصاعداً فً الشنل

, استصواب أن ٌُجالسا, ترٌد أنّهما سٌان فً لولن : جالس الحسن أو ابن سٌرٌن وذلن

ً أَْو َكفُوراً )ومنه لوله تعالى :  لكفور متساوٌان فً , أي اآلثم وا(ٗ)(َوال تُِطْع ِمْنُهْم آثِما

, فالمخاطب مؤمور بترن تلن الشاببة سواء , وكذلن فً لول اإلمام(٘)(وجوب عصٌانهما

 أولجته فً شبهة أو أسلمته إلى ضاللة أو اجتمع الحدثان معاً . 

النمط الثانً : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول + أو + المعطوؾ 

ِلُمَحاَسبَِة  فََرُؼواَو ), كموله )علٌه السالم( : فعلٌة فعلها ماٍض مبنً للمجهول( جملة

ُطوا  بَِهاأَْنفُِسِهْم َعلَى ُكّلِ َصِؽٌَرٍة َو َكبٌَِرٍة أُِمُروا  ُروا َعْنَها أَْو نُُهوا َعْنَها فَفَره فَمَصه

, والجملة الفعلٌة نعت لـ)كبٌرة( )أمروا( والعة فً موضع جرّ , فالجملة الفعلٌة (ٙ)(فٌَها

وٌن أعمالهم ورجوعهم إلٌها فكؤنهم لد هإالء )بعد نشرهم دوا, فٌها)نهوا( معطوفة عل
                                                           

  .  ٔ٘ٙ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٕٓ/ 7ٔ( مفتاح السعادة , (ٕ
  .  ٕ٘٘( نهج البالؼة , (ٖ
 .  ٕٗاالنسان /  ((ٗ
  .  ٕٕٓ/ ٔ( الكشاؾ , (٘
  .  7٘ٗ( نهج البالؼة , (ٙ
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فرؼوا عن محاسبة أنفسهم فً صؽابر األعمال وكبابرها التً أُمروا بإتٌانها ففرطوا 

, فهم لد فرؼوا لمحاسبة أنفسهم على (ٔ)هم نُهوا عنها ففرطوا فٌها ...(ولصروا عنها أو أنّ 

, فمد أفادت فرطوا فٌهاا عنها أو نهوا عنها فكل صؽٌرة وكبٌرة سواء أُمروا بها فمصرو

ً , وٌرى بعض الباحثٌنداللة ال )أو( فً هذا النصّ  )أو( حٌث ما  أن داللة تسوٌة أٌضا

تعملت داللة )أو( حٌثما اس مول : )وٌظهر مّما تمدم أنّ , وفً هذا ٌاستعملت هً التسوٌة

واإلبهام  , والممام هو الذي ٌوجه داللتها هذه إلى معانً الشنهً التسوٌة بٌن المتعاطفٌن

, وال تعارض بٌن المعنى الوظٌفً لـ )أو( ـ التسوٌة ـ و التخٌٌر أو اإلباحة أو ؼٌر ذلنأ

, وإّن الكالم ٌبدأ وٌمضً فٌها على المستفادة من الممام فً تراكٌبهاوالمعانً الداللٌة 

  .(ٕ)الٌمٌن فما أن ٌصل المتكلم إلى )أو( وما بعدها فٌتحول كالمه عند المتلمً إلى الشن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .  7ٖٔـ  7ٕٔ/ ٗٔ( مفتاح السعادة , (ٔ
  .  9ٕٗ( التوابع فً نهج البالؼة )دراسة نحوٌة داللٌة( , (ٕ
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 المبحث الثالث

 التابعة لمجزومو جواباً لشرط جازم الوالعتان الجملتان

 الجملة الوالعة جواباً لشرط جازم :

الجملة التً تكون جواباً لـ : إن, إذما, َمْن, ما, مهما, كٌفما, أٌان, أنّى حٌثما, وهً : )    

ً أيّ  ,أٌنما الفعل المضارع المجرد من : لن, ولد,  هو, و, وال تتصدر بمفرد ٌُجزم لفظا

, وال . ل الماضً المتصرؾ المجرد من : لد, وما, أو محالً كالفعوما, والسٌن, وسوؾ

, فهً شرطاً له وال تصلح أن تكون وبعبارة أخرى : الجملة التً تمع جواباً للشرط الجازم

   (ٔ)محلها الجزم(

نواع التً ال تصلح أن تكون تكون إاّل فً األـ ال ( ٕ)وهذه الجملة ـ كما ٌرى النحاة    

 ً , ولد ذكر لفجابٌة التً تربط الجواب بالشرطلذا وجب الترانها بالفاء أو إذا ا ؛شرطا

الدكتور عباس حسن هذه األنواع بموله : )وأشهر هذه األنواع التً ال تصلح فعل شرط ما 

دعاء ـ ولو بصٌؽة الخبر ـ ٌؤتً : األول : الجملة الطلبٌة . وتشمل األمر والنهً وال

واالستفهام وؼٌره من بمٌة أنواع الطلب ... الثانً : الجملة الفعلٌة التً فعلها جامد ... 

)لد( ... الرابع : الجملة الفعلٌة المصدرة بؤحد حرفً لفعلٌة المصدرة بـالثالث : الجملة ا

النفً الثالثة  التنفٌس وهما )السٌن وسوؾ( ... الخامس الجملة المصدرة بؤحد أحرؾ

, جملة المبدوءة بكلمة لها الصدارة, مثل : )ربّ وهً : )ما ولن وإن( ... السادس : ال

, ثم (ٖ), أداة المسم ـ عند كثٌر من النحاة ـ ... السابع : الجملة االسمٌة(, أدوات الشرطكـؤنّ 

ً آخر ً ومعنى, وذلن عندما تكون الج(ٗ)أضاؾ موضعا , ملة مصدرة بفعل ماٍض لفظا

 ً اً وال وعٌداً فإنًه ٌجب , ولم ٌمصد به وعد, مجرداً من )لد( و )ما( وؼٌرهمامتصرفا

 لتران الفاء الرابطة به .  حٌنبذً ا

لمثبت , كالمضارع االتران الفاء بالجواب (٘)وفٌما عدا المواضع المذكورة أجاز النحاة    

به الوعد أو الوعٌد . أّما  ولصد, أو الماضً الذي معناه المستمبل أو المنفً بـ )ال( أو )لم(

ّ به كً ال ٌخرج إلى سبب ا لتران هذه الفاء بالجواب فهو تعلٌمه بالشرط وجعله مرتبطا

 ,  (ٙ)االستبناؾ

                                                           
  .  ٖٕٔ( اعراب الجمل وأشباه الجمل , (ٔ
  .  ٕ/ 9( شرح المفصل , (ٕ
  .  ٕٙٗـ  9٘ٗ/ ٗ( النحو الوافً , (ٖ
  .  9ٙٗـ  8ٙٗ/ ٗ, المصدر نفسه( (ٗ
, و شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالن )المسمى منهج السالن  7ٖٙـ  7ٖ٘/ ٕ( ٌنظر : شرح ابن عمٌل , (٘

هـ ـ 7ٖ٘ٔ,  ٔط إلى ألفٌة ابن مالن( , تح : دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , دار الكتاب العربً , بٌروت ـ لبنان ,
  .  9ٙٗـ  8ٙٗ/ ٗ, و النحو الوافً ,  ٖٓ/ ٗ, و حاشٌة الصبان ,  89٘ـ  88٘/ ٖم , 9٘٘ٔ

  .  ٕ/ 9, وشرح المفصل ,  ٗٙـ  ٖٙ/ ٖ( ٌنظر : الكتاب , (ٙ
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 , وهً ال( موضع فً نهج البالؼةولد وردت هذه الجملة فً أكثر من )عشرة ومبة    

 ها ال تخلو من أن تكون خبرٌة أو إنشابٌة : , كما أنّ (ٕ)أو فعلٌة (ٔ)تخلو من أن تكون اسمٌة

 أوالً : الجملة الخبرٌة : 

ً  (ٖ)الخبر : هو )كل كالم ٌحتمل الصدق و الكذب لذاته(     ٌطابمه أو  ألن له والعاً خارجٌا

  . مٌة والفعلٌة(, ولد وردت الجملة التً تفٌد الخبر بصٌؽتٌها )االسال ٌطابمه

 ـ الجملة االسمٌة :  1

ً وردت هذه ا      , وعلى وفك األنماط اآلتٌة : لجملة فً )اثنٌن وثالثٌن( موضعا

الفاء الرابطة + المبتدأ اسم إن الشرطٌة +  فعل الشرط فعل نالص + : ) النمط األول

, منها لوله )علٌه السالم( ورد هذا النمط فً )ثالثة( مواضع ,الخبر اسم نكرة( معرفة +

ةً لَهُ َو فََظَهَرِت اْلبََدابُِع ):  الهتًِ أَْحَدثَتَْها آثَاُر َصْنعَتِِه َو أَْعاَلُم ِحْكَمتِِه فََصاَر ُكلُّ َما َخلََك ُحجه

 َو َداَللَتُهُ َعلَى اْلُمْبِدعِ لَابِمَ 
تُهُ بِالتهْدبٌِِر َناِطمَةٌ ً َفُحجه ٌِْه َو إِْن َكاَن َخْلماً َصاِمتا  (ٗ)(ةٌ َدِلٌاًل َعلَ

د , ولوالعة فً موضع جزم جواب الشرط ,حجته بالتدبٌر ناطمة(االسمٌة )ف فالجملة

ً ربطت )الفاء( بٌن الشرط وجوابه  . , فكون حجته بالتدبٌر ناطمة فبسبب كونه حلماً صامتا

تدأ الفاء الرابطة + المبما الشرطٌة + فعل الشرط فعل مبنً للمجهول + : ) ثانًالنمط ال

, وهو لوله )علٌه النمط فً موضع واحد اسم موصول + الخبر اسم نكرة(, ورد هذا

نًِّفَِإْن )السالم( :  ُ ِمْنَن َو ِمِن اْبِن أَبًِ ُسْفٌَاَن أَْجِزُكَما بَِما  ٌَُمّكِ َو إِْن تُْعِجَزا َو  لَدهْمتَُماَّللاه

ً موضع ا( والعة ف, فالجملة االسمٌة )فما أمامكما شر لكم(5)(تَْبمٌََا فََما أََماَمُكَما َشرٌّ لَُكَما

امهما شر لهما لٌس ؼٌر مترتب على الشرط فكون ما أم, والجواب جزم جواب الشرط

 , اعجزا أم لم ٌعجزا . ما أمامهما شر لهما بسبب إعجازهما, إذ إنّ 

الفاء الرابطة + المبتدأ ضمٌر من الشرطٌة + فعل مضارع مسبوق بلم + : ) ثالثالنمط ال

 أَْوثَكُ َو ), كموله )علٌه السالم( : فً )موضعٌن(اسم معرفة(, ورد هذا النمط + الخبر 

ِ ُسْبَحانَهُ َو  ٌَْن َّللاه ٌْنََن َو بَ نَ  َمنْ َسبٍَب أََخْذَت بِِه َسبٌَب بَ , فالجملة (6)(لَْم ٌُبَاِلَن فَُهَو َعُدوُّ

والمعنى من لم ٌبالن مّما ) ,ن( والعة فً موضع جزم جواب الشرطاالسمٌة )فهو عدو

ه , فكون هذا المتحدَّث عن(7)علٌن ومّما ٌمال عنده لن أو علٌن فهو عدون ...(لال لن أو 

ترتبت , فهو عدون فمد ال ٌبالً بما ٌموله لن أو علٌن, وال بما ٌمال عنده لن أو علٌن

                                                           
  ( تاسعاً . ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٔ
  ( عاشراً . ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٕ
, د  ٔ( اسالٌب بالؼٌة الفصاحة ـ البالؼة ـ المعانً , أحمد مطلوب , الناشر وكالة المطبوعات , الكوٌت , ط(ٖ

  .  89. ت , 
  .  ٕٙٔ( نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٙٗ٘, المصدر نفسه( (٘
  .  8ٖ٘, المصدر نفسه( (ٙ
  .   7ٕٓ/ ٘ٔ( مفتاح السعادة , (7
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, أّما من حٌث الداللة ترتب على الشرطمالجواب  عداوته لن على عدم مباالته, أي أنّ 

, فمتى ما حصل عدم جواب الشرط ال تدل على زمن معٌن ةالزمنٌة فالذي ٌبدو أن جمل

   خص عدون .المباالة من الشخص كان ذلن الش

دأ الفاء الرابطة + المبت+ متعّدٍ من الشرطٌة + فعل الشرط فعل ماٍض : ) رابعالنمط ال

, كموله )علٌه ورد هذا النمط فً )ثالثة( مواضع ,ضمٌر منفصل + الخبر اسم نكرة(

ِة فًِ  ٌَمَعُ اَل )السالم( :  فََمْن َعَرفََها َو أََلره  اأْلَْرِض اْسُم اْلِهْجَرِة َعلَى أََحٍد إِاله بَِمْعِرفَِة اْلُحجه

والعة فً موضع جزم جواب الشرط, , فالجملة االسمٌة )فهو مهاجر( (1)(بَِها فَُهَو ُمَهاِجرٌ 

واالخالق الذمٌمة وات جاء فً شرح مفتاح السعادة )ولد تطلك الهجرة على ترن الشه

صل فٌها ... وعلى هذا المعنى ٌحمل كالمه )علٌه والسٌبات من األعمال وهذا هو األ

ول هً بل هً بالٌة على حد األ السالم( فً الممام , فإّن الهجرة التً ال تتؽٌر وال تتبدل

, فعّد الشخص (ٕ)ا سوى الحك والتوجه إلى هللا والرسول واألبمة ...(عراض عمّ اإل

ة هً السبب فً عّد الشخص , ومعرفة الحجراً أو ال مترتب على معرفة الحجةمهاج

ً علٌه, فمد علمت )الفاء( جواب الشمهاجراً  , وال ٌلمح أثر رط على فعله وجعلته مترتبا

  لة الزمنٌة فً جملة جواب الشرط, بل زمنها عام.للدال

مبتدأ محذوؾ + رابطة + الالفاء المن الشرطٌة + فعل ماٍض الزم + : ) خامسالنمط ال

, وردا فً لوله )علٌه السالم( : الخبر جار ومجرور(, ورد هذا النمط فً )موضعٌن(

ٌَْها إِاله َهاِلٌن َمِن اْستَمَاَم فَِإلَى اْلَجنه ) ِة َو لَمَْد َحَمْلتُُكْم َعلَى الطهِرٌِك اْلَواِضحِ الهتًِ اَل ٌَْهِلُن َعلَ

, والجار والمجرور متعلمان بخبر , فـ)الفاء( رابطة لجواب الشرط(3)(ارِ َمْن َزله فَِإلَى النه 

ة( والعة فً موضع جزم لمبتدأ محذوؾ تمدٌره )هو( والجملة االسمٌة )فهو إلى الجنّ 

ر بعض الشّراح المحذوؾ )مرجعه( فمال : , ولدّ (ٗ), ومثله لوله )فإلى النار(جواب الشرط

وانحرؾ عنه فإلى  فمرجعه إلى الجنة ومن زلّ )أي : من استمام على طرٌك الحك 

, والمرجع إلى النار بسبب نة بسبب االستمامة على طرٌك الحك, فالمرجع إلى الج(٘)النار(

, فجعلت الجواب مترتباً على , ولد أفادت )الفاء( هذا التعلٌلاالنحراؾ عن ذلن الطرٌك 

, فمد داللة على زمن المستمبلأفادت ال الشرط , أّما داللة جملة الشرط على الزمن فمد

 . كما أنها أفادت الداللة السببٌة ادت )الفاء( ربط الجواب بالشرط أف

الفاء الرابطة + جار إن الشرطٌة + فعل الشرط فعل مضارع + : ) سادسالنمط ال

, ورد هذا النمط فً )موضعٌن( كموله خبر ممدم + اسم نكرة مبتدأ مإخر(ومجرور 

ِ ِمْن ُكّلِ ُمِصٌبٍَة َخلَؾٌ  وَ ))علٌه السالم( :  , فـ)الفاء( رابطة لجواب (6)(إِْن تَْصبِْر فَِفً َّللاه

                                                           
  .  7ٖٗ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٖٔٗ/ ٕٔ( مفتاح السعادة , (ٕ
  .  ٖٖٕ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  8ٔٗ/ 9( ٌنظر : اعراب نهج البالؼة , (ٗ
  .  ٖ٘ٗ/ 9( مفتاح السعادة , (٘
  .  9ٔٙ( نهج البالؼة , (ٙ
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, والجملة رور )فً هللا( متعلمان بخبر ممدم, و )خلؾ( مبتدأ مإخر, والجار والمجالشرط

ربطت , فمد ؾ( والعة فً موضع جزم جواب الشرطاالسمٌة )ففً هللا من كل مصٌبة خل

تعٌٌن الجزاء وإٌضاح المعنى الممصود, ولو ًحذفت  فادتألجزاء, كما الفاء بٌن الشرط وا

لد تفٌدنا فً ) فً مهمة الفاء :السامرابً  الدكتورل لالتعلك الجار والمجرور بالفعل, 

, أو إلى عدم اكتمال وإّن حذفها لد ٌإدي إلى اإللباس تعٌٌن الجزاء وإٌضاح المعنى

ٌٍْر )نحو لوله تعالى : المعنى فً تعبٌرات عدٌدة , وذلن ...  َوما تُْنِفمُوا ِمْن َخ

المجرور  , ألنّ لم ٌكتمل المعنى, فلو للت : )وما تنفموا من خٌر ألنفسكم( (ٔ)(فأَلَْنفُِسُكمْ 

 . (ٕ)ارتبط بالشرط فؤصبح فً حٌزه ولٌس فً حٌز الجزاء(

 ـ الجملة الفعلٌة : 2

ً وردت هذه       نماط اآلتٌة : وعلى وفك األ, الجملة فً )سبعة وثالثٌن( موضعا

+ الفاعل + المفعول  لد + فعل ماٍض الفاء الرابطة + من الشرطٌة +  النمط األول : )

ً , ولد ورد هذ(به َو َمِن ), كموله )علٌه السالم( : ا النمط فً )سبعة وعشرٌن( موضعا

اَحةَ َو تَبَوه  اْلَكفَاؾِ اْلتََصَر َعلَى بُْلؽَِة  ْؼبَةُ أَ َخْفَض الدهَعِة َو فَمَِد اْنتََظَم الره ِمْفتَاُح  الره

, ة( والعة فً موضع جزم جواب الشرط, فالجملة الفعلٌة )لد انتظم الراح(ٖ)(النهَصبِ 

والمراد من كالمه )علٌه السالم( : )أن انتظام الراحة فً الدنٌا واآلخرة والنزول على 

فمن ال ٌكون ممتصراً على لدر السعة والعٌش كلها فً ظل االلتصار على بلؽة الكفاؾ 

, فمد علمت الفاء (ٗ)الكفاؾ ال ٌنتظم أمر دٌنه ودنٌاه مضافاً إلى كونه مهموماً محزوناً ...(

تصار على )بلؽة )انتظام الراحة( على )التصار االنسان على بلؽة الكفاؾ( وجعلت االل

ط الجواب بالشرط ـ داللة )انتظام الراحة( , فؤفادت )الفاء( ـ فضالً عن ربالكفاؾ( سبباً لـ

)الفاء( فمد المح إلٌها سٌبوٌه بموله : )وأعلم أنه ال السببٌة, ولد ذكر النحاة هذه الداللة لـ

ٌكون جواب الجزاء إاّل بفعل أو الفاء فؤّما الجواب بفعل فنحو لولن : إن تؤتنً آتن ... 

ٌُفهم من كالم سٌبوٌه ـ وال , والذي (٘)(اء فمولن : إن تؤتنً فؤنا صاحبنوأّما الجواب بالف

وذكر ابن ٌعٌش أنها تكون لالتباع  ,جاء بها ـ أن الفاء تفٌد السببٌةسٌما األمثلة التً 

, وفً هذا ٌمول : )فؤتوا بالفاء ألنها تفٌد االتباع عما لبلهاذان بؤن ما بعدها مسبب ولإلٌ

ٌوجد فٌه هذا ما بعدها مسبب عما لبلها إذ لٌس فً حروؾ العطؾ حرؾ  وتإذن بؤنّ 

 . (ٙ)المعنى سوى الفاء فلذلن خصوها من بٌن حروؾ العطؾ(

لد ورد هذا النمط , و(+ المفعول به + الفاعل فعل ماٍض النمط الثانً : )الفاء الرابطة + 

ٌَْها ), منها لوله )علٌه السالم( : فً )ستة( مواضع ٌَْسْت بِبَالٌٍَِة لَُكْم َو اَل تَْبمَْوَن َعلَ َو إِنهَها لَ

                                                           
  .  7ٕٕ( البمرة / (ٔ
  .  ٙٓٔ/ ٗ( معانً النحو , (ٕ
  .  7ٓٙ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  7ٕٗ/ 7ٔ( مفتاح السعادة , (ٗ
 .  ٖٙ/ ٖالكتاب ,  ((٘
  .  9ٙٔ/ ٕ, وٌنظر : الخصابص ,  ٕ/ 9( شرح المفصل , (ٙ
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َها تُْكْم ِمْنَها فَمَْد َحذهَرتُْكْم َشره ًَ َو إِْن َؼره ا( والعة , فالجملة الفعلٌة )لد حذرتكم شره(ٔ)(َو ِه

 , لال الشارح المعتزلً فً شرح هذا النص : )ثم ذكر أنّ فً موضع جزم جواب الشرط

, وإنّما ٌا التً تؽضب الناس وترضٌهم, وهً منتهى أمانٌهم ورؼبتهم, لٌست دارهمالدن

ها وإن , ومدة اللبث فً ذلن الطرٌك لصٌرة جداً . ولال إنّ ً طرٌك إلى دار اآلخرةه

أّما الداللة الزمنٌة لجملة الجواب فهً  ,(ٕ)ها منذرة ومحذرة ألبنابها(كانت ؼرارة فإنّ 

 الزمن الماضً .

الفاء الرابطة +  الثالث : )من الشرطٌة + فعل الشرط فعل مضارع مسبوق بلم +النمط 

لَْم  َمنْ َو ), كموله )علٌه السالم( : لد + فعل ماٍض(, ورد هذا النمط فً )موضعٌن(

هُ َو َعاَلنٌَِتُهُ َو فِْعلُهُ َو َممَالَتُهُ فَمَْد  , فالجملة (ٖ)(بَاَدةَ اأْلََمانَةَ َو أَْخلََص اْلعِ  أَدهىٌَْختَِلْؾ ِسرُّ

, )ولوله : ومن لم ٌختلؾ ة( والعة فً موضع جزم جواب الشرطالفعلٌة )لد أدى األمان

الفعل ... إلى لوله : العبادة . ترؼٌب له فٌما أمره من عدم اختالؾ السرٌرة والعالنٌة و

على ألسنة  , بكون ذلن مستلزماً إلخالص عبادة هللا وألداء أمانته التً كلفها عبادهوالمول

, وهً عدم ص العبادة مترتب على هذه الشروط, فؤداء األمانة وإخال(ٗ)رسله وأبمة دٌنه(

, لفاء( أن الجواب مترتب على الشرط, فمد أفادت )اؾ السر والعالنٌة والفعل والمولاختال

أّما داللة جملة جواب الشرط على الزمن فالذي ٌبدو أنها تدل على زمن عام فمتى ما 

 لشرط كان الجواب . توفر ا

الفاء الرابطة + لد + فعل  النمط الرابع : )إن الشرطٌة + فعل الشرط فعل مضارع +

إِْن تَْحَزْن  أَْشعَثُ  ٌَا)علٌه السالم( : )فً موضع )واحد( كموله  ماٍض(, ورد هذا النمط

ِحمُ َعلَى اْبنَِن فَمَِد اْستََحمهْت ِمْنَن َذِلَن  الفعلٌة )لد استحمت منن الرحم( , فالجملة (٘)(الره

 والعة فً موضع جزم جواب الشرط .

الفاء  النمط الخامس : )إن الشرطٌة + فعل الشرط فعل مضارع نالص مسبوق بلم +

, وهو لوله )علٌه السالم( فً موضع )واحد(, ورد هذا النمط الرابطة + لد + فعل ماٍض(

هُ بَِذْنٍب لَْد َرِكَب ):  ٌَْؾ ٌَذُمُّ َ فٌَِما َو َك ٌْنِِه فَمَْد َعَصى َّللاه ِمثْلَهُ فَِإْن لَْم ٌَُكْن َرِكَب َذِلَن الذهْنَب بِعَ

ا ُهَو أَْعَظُم ِمْنهُ  موضع جزم جواب , فالجملة الفعلٌة )لد عصى هللا( والعة فً (ٙ)(ِسَواهُ ِممه

لكذب أو , ومعنى كالمه علٌه السالم : )أي كٌؾ ٌذم أخاه مثالَ على الؽٌبة أو االشرط

, وإن لم ٌفعل مثله بعٌنه فمد اً لد ركب وفعل مثل ما فعله أخوهه أٌضالظلم وأمثالها مع أنّ 

أخاه لو ظلم شخصاً وبذلن عابه  , فإنّ سوى ذلن الذنب مّما هو أعظم منه عصى هللا فٌما

                                                           
  .  ٖٖٓ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٖٖٔ/ 9( شرح نهج البالؼة , ابن أبً الحدٌد , (ٕ
  .  7ٓ٘( نهج البالؼة , (ٖ
  .  8ٔٔ/ ٗ( شرح نهج البالؼة , ابن مٌثم البحرانً , (ٗ
  .  9ٔٙ( نهج البالؼة , (٘
  .  ٕٕٙ, المصدر نفسه( (ٙ
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ً وهو أعظم( الجواب ـ فً هذا النص ـ ؼٌر  , والذي ٌبدو أنّ (ٔ)العابب فهو لتل مإمنا

ً فً عصٌان هللا فٌماب على الشرطمترت  , فكونه لم ٌرتكب ذلن الذنب بعٌنه لٌس سببا

ة لجملة الجواب فهً الزمن , أّما الداللة الزمنٌسوى ذلن الذنب مّما هو أعظم منه

 . الماضً

النمط السادس : )من الشرطٌة + فعل ماٍض + الفاء العاطفة + فعل مضارع مسبوق بلم 

عَ إِنههُ َمْن ), كموله )علٌه السالم( : الفاء الرابطة + لد + فعل ماٍض( + ٌِْه فًِ َذاِت  ُوّسِ َعلَ

ً فَمَْد  ً  أَِمنَ ٌَِدِه فَلَْم ٌََر َذِلَن اْستِْدَراجا , و للمجهول )وسع( فعل ماٍض مبنً, فـ(ٕ)(َمُخوفا

, و)الفاء( الثانٌة رابطةالشرط,  ولى عاطفة , والفعل )لم ٌر( معطوؾ على فعل)الفاء( األ

 ً , والشرط فً هذا ( والعة فً موضع جزم جواب الشرطوالجملة الفعلٌة )لد أمن مخوفا

النص وأضرابه كما ٌرى الجرجانً )فً مجموع الجملتٌن ـ المعطوؾ علٌها والمعطوفة ـ 

كل  فً ه, ألنّا إن للنا إنّ خرىد, وال فً واحدة دون األً كل واحدة منهما على انفراال ف

ذا جعلناهما شرطٌن التضٌا جزاءٌن, , وإواحدة منهما على االنفراد, جعلناهما شرطٌن

, لزم منه إشران ما خرىا إنّه فً واحدة منهما دون األ, وإن للنولٌس معنا إاّل جزاء واحد

, ثم لال فً تعلٌمه على لوله (ٖ), وذلن ال ٌخفى فساده(الجزم بالشرط لٌس بشرط فً

, : )ثم (ٗ)(ٌَْكِسْب َخِطٌبَةً أَْو إِثْماً ثُمَّ ٌَْرِم بِِه بَِرٌباً فَمَِد اْحتََمَل بُْهتاناً َوإِثْماً ُمبٌِنا َوَمنْ )تعالى : 

, أمر ٌتعلك واالثم المبٌن الجزاء الذي هو احتمال البهتان أنّا نعلم من طرٌك المعنى أنّ 

ثم على الخطٌبة أو اإلاب , فلٌس هو الكتسٌجابه لمجموع ما حصل من الجملتٌنا

, نسان البريء, بخطٌبة أو أثم كان من الرامً, وكذلن الحكم أبداً اإلطالق, بل لرمً اإل

تِِه ُمهاِجراً إِلَى هللاِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ ٌُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَمَْد َوَلَع )فموله تعالى :  ٌْ َوَمْن ٌَْخُرْج ِمْن بَ

, بل بها ممروناً إلٌها أن ٌدركه الحكم فٌه بالهجرة على االنفراد , لم ٌعلّك(٘)(أَْجُرهُ َعلَى هللاِ 

الجزاء الذي هو )أمن المخوؾ(  (علٌه السالم), وكذلن فً لول اإلمام (ٙ)الموت علٌها(

, وهو )السعة فً ذات الٌد وعدم رإٌة تلن ٌجابه لمجموع ما حصل من الجملتٌنٌتعلك ا

 ها استدراج ( . السعة على أنّ 

َو لَبِْن )سابع : )جملة المسم + جملة الشرط + الجواب(, كموله علٌة السالم : النمط ال

فـ )الالم( والعة فً جواب المسم, و ,  (7)(أَْمَهَل الظهاِلَم فَلَْن ٌَفُوَت أَْخذُهُ َو ُهَو لَهُ بِاْلِمْرَصادِ 

للجزاء , )إن( حرؾ شرط وجزم , و )أمهل( فعل ماٍض وهو فعل الشرط , )فلن( الفاء : 

, جدٌر  (8)لن : حرؾ نفً , )ٌفوت( فعل مضارع والع فً محل جزم جواب الشرط

                                                           
  .  ٕٕٗـ  ٖٕٕ/ ٓٔ( مفتاح السعادة , (ٔ
  .  7ٕٓ( نهج البالؼة , (ٕ
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  .  ٗٙ/  ٖ( ٌنظر : اعرا نهج البالؼة , (8



ٔ98 
 

بالمالحظة أن أؼلب النحاة ذهبوا إلى أن الجواب ـ فً هذا النمط واضرابه ـ هو للمسم, 

ألنّه هو السابك, وجملة جواب الشرط محذوفة , جاء فً الكتاب فً باب الجزاء إذا كان 

إن أتٌتنً ال أفعل , ال ٌكون إاّل معتمدة علٌه الٌمٌن , لولن : وهللا  المسم فً أوله )وذلن

أاّل ترى أنّن لو للت : وهللا إن تؤتنً آتن لم ٌجز . ولو للت : وهللا من ٌؤتنً آته كان 

, ولال فً موضع آخر : فإذا بدأت بالمسم لم ٌجز إاّل أن ٌكون علٌه . أاّل ترى (ٔ)محاالً(

نً ال افعل ذان ألنّها الم لسم وال ٌحسن فً الكالم لبن تؤتنً ال أفعل اتٌتأنّن تمول : لبن 

, ولد علل الرضً ذلن بموله : )وجاز للٌالً بالنظر إلى  (ٕ)اآلخر ال ٌكون إاّل جزماً(

ضعؾ المسم فً نفسه ...أن ٌرجح الشرط فٌعتبر ألجل كونه ألرب إلى الجواب وٌلؽى 

 بمول الشاعر :  (ٗ), ومثلوا لذلن (ٖ)المسم(

       ً    (٘)لبن كان ما حدثته الٌوم صادلاً       أُصْم فً نهار المٌض للشمس بادٌا

ما ٌرى أؼلب  فالالم فً لول اإلمام : )لبن أمهل( موطبة للمسم , وٌجب ـ بحسب    

النحاة ـ أن ٌكون الجواب للمسم , لكن اإلمام جعل الجواب للشرط بدلٌل أنّه ممترن بـ 

)الفاء( وهً ما تلزم فً مثل هذا الموضع, أي تمع فً صدر جواب الشرط, ولد وردت 

, وعلٌه ٌمكن المول : ٌجوز ـ عند التران  (ٙ)أمثلة كثٌرة فً نهج البالؼة من هذا المبٌل

ً لمن منعه أو وسمه بالضرورة الشعرٌة  المسم بالشرط ـ ولوع الجواب للشرط خالفا

  لورود ذلن فً نهج البالؼة . 

 ثانٌاً : الجملة اْلنشابٌة 

, ألنه لٌس لمدلول لفظه لبل النطك الم ال ٌحتمل الصدق والكذب لذاتهاإلنشاء : )كل ك    

ً ٌطابمه أو ال ٌطابمه(به و ً خارجٌا , لسمان : االول : اإلنشاء الطلبً , واإلنشاء(7)العا

 واآلخر : اإلنشاء ؼٌر الطلبً .  

  ـ اْلنشاء الطلبً : 1

اإلنشاء الطلبً : )وهو ما ٌستدعً مطلوباً ؼٌر حاصل ولت الطلب , وهو : خمسة     

, ولم ٌرد من هذه األنواع فً (8), والنداء(أنواع : األمر , والنهً , واالستفهام , والتمنً 

 نهج البالؼة إاّل ثالثة أنواع , هً : األمر والنهً واالستفهام . 
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 :  آ ـ األمر

, أو لول ٌنبا عن استدعاء الفعل من جهة الؽٌر على وهو : )صٌؽة تستدعً الفعل    

مرون مارع ال, والمض, ولألمر صٌػ أربع, هً : صٌؽة فعل األمر(ٔ)جهة االستعالء(

 , والمصدر النابب عن فعل األمر .  مر, واسم فعل األمربالم األ

ً للشرط الجازم, هما )صٌؽة فعل ولد وردت صٌؽتان فمط م     ن صٌػ األمر جوابا

, ولد وردت هذه الجملة على وفك األمر( الموصٌؽة الفعل المضارع المسبوق ب ,األمر

 األنماط اآلتٌة : 

د هذا النمط فً الشرطٌة + فعل ماٍض + الفاء الرابطة + فعل أمر( ورالنمط األول : )إن 

 ً اللهُهمه اْؼِفْر ِلً َما أَْنَت أَْعلَُم ِبِه ِمنًِّ فَِإْن ), كموله )علٌه السالم( : )ستة عشر( موضعا

ًه بِاْلَمْؽِفَرةِ  ًّ بالمؽفرة( والعة فً مو(2)(ُعْدُت فَعُْد َعلَ ضع جزم , فالجملة الفعلٌة )فعد عل

, والنص ٌشٌر إلى طلب العبد مؽفرة )ما هللا أعلم به منه مّما هو عند هللا اب الشرطجو

, ثم طلب تكرار مؽفرة هللا لما ٌعاوده ة وهو ال ٌعلمها فٌفعلهابة فً حمّ معصٌة وسٌ

رتبة على عودة العبد إلى , فعودة هللا على العبد بالمؽفرة مت(ٖ)وٌتكرر منه كذلن(

, أّما داللة لفاء بٌن الشرط والجواب, وجعلت الشرط سبباً للجوابربطت ا, فمد المعصٌة

 جملة الجوب على الزمن فمد دلت على الزمن المستمبل . 

ضارع + الفاء الرابطة + فعل أمر(, ورد هذا النمط فً النمط الثانً : )إن + لم + فعل م

ٌُْكمْ ), وهو لوله )علٌه السالم( : موضع واحد اْلَخاَلبِِك فَاْلَزُموَها َو تَنَافَُسوا فٌَِها  بَِهِذهِ  فَعَلَ

ٌٌْر ِمْن تَْرِن  لَمْ فَِإْن  , فالجملة الفعلٌة (4)(اْلَكثٌِرِ تَْستَِطٌعُوَها فَاْعَلُموا أَنه أَْخَذ اْلمَِلٌِل َخ

إلمام فً هذا النص عن أحد , ٌتحدث ا.( والعة فً موضع جزم جواب الشرط)فاعلموا ..

)وارؼبوا فٌها  هم على أن ٌرؼبوا فٌها وٌمول لهم :, وٌحثّ هم أخاللهل, وٌصؾ أصحابه

أخذ الملٌل خٌر  أنّ , أي : إن لم تستطٌعوا أن تتخلموا بجمٌعها فاعلموا فإن لم تستطٌعوها

, ولد (٘), فإن المٌسور ال ٌترن بالمعسور , وما ال ٌدرن كله ال ٌترن كله(من ترن الكثٌر

, فؤخذ المخاطبٌن بالملٌل من وجوابه, كما أنها أفادت السببٌة ربطت )الفاء( بٌن الشرط

ت جملة جواب الشرط على الزمن , ولد دلّ م جمٌعهاهالق هو بسبب عدم استطاعتهذه األخ

 المستمبل .  

ماٍض + الفاء الرابطة + فعل أمر(, ورد هذا النمط فً النمط الثالث : )من + فعل 

ْق َظنههُ )( : , وهو لوله )علٌه السالمموضع واحد ٌْراً فََصّدِ , فالجملة (6)(َمْن َظنه بَِن َخ

                                                           
  .  8ٕٕـ  8ٕٔ/ ٖ( الطراز المتضمن , (ٔ
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الحسن  , من كالم له البنهه( والعة فً موضع جزم جواب الشرطالفعلٌة )فصدق ظنّ 

, وذلن التصدٌك بفعل ما هبه خٌراً فً ظنّ  )علٌهما السالم( ٌوصٌه بـ)أن ٌصدق من ظنّ 

 مترتب على ظنّ  دٌك الظنّ , فتص(ٔ)به الجود فٌفضل علٌه( ٌظنّ  ه فٌه من الخٌر كؤنّ ظنّ 

, أّما الداللة الزمنٌة لجملة الجواب فهً الزمن , ولد أفادت )الفاء( هذا التعلٌلذلن الظانّ 

 المستمبل . 

, ورد هذا النمط فً ضارع + الفاء الرابطة + فعل أمر(النمط الرابع : )ما + فعل م

ِ  َمالِ َو اْنُظْر إِلَى َما اْجتََمَع ِعْنَدَن ِمْن )سالم( : , وهو لوله )علٌه الواحد موضع َّللاه

ِت َو  َمَواِضعَ َذِوي اْلِعٌَاِل َو اْلَمَجاَعِة ُمِصٌباً بِِه  ِمنْ  فَاْصِرْفهُ ِإلَى َمْن لِبَلَنَ  اْلفَالَِة َو اْلَخاله

ٌْنَاَما فََضَل َعْن َذِلَن فَاْحِمْلهُ  ه( والعة فً , فالجملة الفعلٌة )فاحمل(2)(لِبَلَنَا ِلنَْمِسَمهُ فٌَِمنْ  إِلَ

, وهذا من كتاب له )علٌه السالم( إلى أحد عماله ولد : )أمره موضع جزم جواب الشرط

, وٌحمل رفه متوخٌاً بذلن األحوج فاألحوجأن ٌعتبر مال بٌت المسلمٌن وٌصرفه فً مصا

على  الشرط, كما أن جملة الجواب دلت , ونالحظ أن الجواب مترتب على(ٖ)البالً إلٌه(

 المستمبل .   

النمط الخامس : )إن + فعل ماض + الفاء الرابطة + الم األمر + فعل مضارع( , ورد 

ِ ) )هذا النمط فً )ثالثة( موضع , منها لوله )علٌه السالم( :  َو لَمَْد َكاَن فًِ َرُسوِل َّللاه

تِِه َو صلى هللا علٌه وآله ( َما ٌَُدلُُّن َعلَ  ْنٌَا َو ُعٌُوبَِها إِْذ َجاَع فٌَِها َمَع َخاصه ى َمَساِوِئ الدُّ

داً بِذَِلَن أَمْ  ُ ُمَحمه  أََهانَهُ ُزِوٌَْت َعْنهُ َزَخاِرفَُها َمَع َعِظٌِم ُزْلفَتِِه فَْلٌَْنُظْر نَاِظٌر بِعَْمِلِه أَْكَرَم َّللاه

َ لَْد أََهاَن فَِإْن لَاَل أََهانَهُ فَمَْد َكَذَب َو َّللاهِ  ْفِن اْلعَِظٌِم َو إِْن لَاَل أَْكَرَمهُ فَْلٌَْعلَْم أَنه َّللاه  اْلعَِظٌِم بِاْْلِ

ْنٌَا لَهُ  ٌُْث بََسَط الدُّ ٌَْرهُ َح لة والعة فً موضع جزم , الشاهد فٌه لوله : )فلٌعلم ...( جم(4)(َؼ

صلى اله لى أكرم النبً ), ومعنى كالمه )أي : وإن حكم عمله بؤن هللا تعاجواب الشرط

حٌث بسط له  هللا أهان ؼٌر النبً )صلى هللا علٌه وآله(  فال محالة ٌعلم أنّ علٌه وآله(, 

د أكرم النبً حٌن صرؾ هللا سبحانه ل , فعلم هذا المابل بؤنّ (٘), ...(الدنٌا وأعطاه النعم

, أّما النبً حٌن بسط له الدنٌاهان ؼٌر هللا لد أ , ٌترتب علٌه علمه ـ المابل ـ بؤنّ الدنٌا عنه

, زمن عاممن حٌث داللة جملة جواب الشرط على الزمن ـ فالذي ٌبدو ـ أنها تدل على 

هان ؼٌر هللا أ , علم بؤنّ  أكرم النبً حٌن صرؾ عنه الدنٌاهللا فمتى ما علم هذا المابل بؤنّ 

 .النبً حٌن بسط له الدنٌا

لرابطة + الم األمر + فعل + الفاء االنمط السادس : )من الشرطٌة + فعل ماٍض 

فََمْن نََشْدنَاهُ ), منها لوله )علٌه السالم( : ورد هذا النمط فً )ثمانٌة( موضع ,مضارع(
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ل( والعة فً موضع جزم جواب , فالجملة الفعلٌة )فلٌم(1)(َشَهاَدةً فَْلٌَمُْل بِِعْلِمِه فٌَِها

وهم ممٌمون على إنكار الحكومة لال لهم , من كالم له )علٌه السالم( لاله للخوارج الشرط

وهو ٌستشهدهم : )فمن نشدناه وسؤلناه شهادة ال ٌكتمها فإّن كتمان الشهادة ال ٌنبؽً 

ونشدة اإلمام سبب فً لول , لمنشود مترتب على نشدة اإلمام له, فمول ا(ٕ)للمسلم(

, أّما زمن جملة جواب الشرط فهو ادت )الفاء( هذه الداللة السببٌةولد أف المنشود,

 المستمبل .  

+ إن الشرطٌة + فعل ماٍض النمط السابع : )الفاء الرابطة + فعل أمر جواب الشرط ممدم 

ٌْثُ ), كموله )علٌه السالم( : نالص( َدُم ُعثَْماَن فَاْطلُْبهُ ِمْن ُهنَاَن إِْن  َولَعَ  َو لَمَْد َعِلْمَت َح

ً  ُكْنتَ  , الشرط ممدم على فعل الشرط وأداتهجملة الفعلٌة )فاطلبه( جواب , فال(ٖ)(َطاِلبا

از أصحابه ول فمد أج, أّما المذهب األط مذهبانوللنحاة فً مسؤلة تمدم الجواب على الشر

ً  , بشرطتمدم الجواب على الشرط : )وتمول  , لال سٌبوٌهأن ٌكون فعل الشرط فعالً ماضٌا

ه لبٌح أن تإخر حرؾ طٌن أٌها تشاء ... وذلن أنّ , وأع: آتً من ٌؤتٌنً, وألول ما تمول

ه ... فإذا للت آتً من أتانً, فؤنت بالخٌار, إن شبت كانت أتانً الجزاء إذا جزم ما بعد

: )فإذا كان الفعل  , وتابعه المبرد, فً ذلن ولال(ٗ), وإن شبت كانت بمنزلتها فً إن(صلة

 .  (٘)ماضٌاً بعد حرؾ الجزاء جاز أن ٌتمدم الجواب(

, أي سواء ّدم الجواب على الشرط على كل حالأّما المذهب الثانً فمد منع أصحابه تم    

ً أم لم ٌكن كذلنأكان فعل ال الجواب محذوؾ والجملة  , وعندهم أنّ شرط فعالً ماضٌا

, لال ابن جنً : )وال ٌجوز تمدٌم الجواب على دمة دلٌل على الجواب ولٌست بجوابالمتم

, أال تران ال تمول : ألم إن تمم . فؤّما لولن : ألوم أو لسماً أو ؼٌرهما اب شرطاً كانالمج

ً للشرط , لكنه دال على الجواب(إن لمت , ولد لال بهذا (ٙ), فإّن لولن : ألوم لٌس جوابا

 .  (7)الرأي ابن االنباري

فمنهم من  ,تجاه هذه المسؤلة ولم ٌختلؾ المحدثون عن النحاة المدامى فً مولفهم    

, لال الدكتور مهدي المخزومً مجٌزاً هذا التمدٌم : )ولد ٌتؽٌر (8)أجازها ومنهم من منعها

 , وٌبمى االسلوبدٌم عبارة الجواب على أداة الشرط, فتبمى الداللةنظام جملة الشرط بتم

اللة ما لبل ه محذوؾ لدولم نشعر بعد هذا أن بنا حاجة إلى تمدٌر جواب نفترض أنّ  ...

, فٌمدرون فً كل جملة من هذا المبٌل جواباً م علٌه, كما كان النحاة ٌفعلوناألداة من كال

                                                           
  .  7ٖٕ( نهج البالؼة , (ٔ
  .  ٗٓٗ/ 9( مفتاح السعادة , (ٕ
  ٗـ  9ٓٗ( نهج البالؼة , (ٖ
  .  7ٓ/ ٖ( الكتاب , (ٗ
  .  ٙٙ/ ٕ( الممتضب , (٘
  .  88ٖـ  87ٖ/ ٕ( الخصابص , (ٙ
  . 7ٕٙ/ ٕ( ٌنظر : االنصاؾ , (7
  .  ٘٘ٗـ  ٗ٘ٗ/ ٗ( ٌنظر النحو الوافً , (8
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ً م ً من الكالم السابك لألداة, وٌعدون هذا الزما  , ألنّهم ٌمنعون أن ٌتمدم الجوابستخلصا

 .  (ٔ)الشرط له صدر الكالم( , ألنّ على أداة الشرط

ٌة الذي أكثر اللجاج فً وإذا عدنا إلى كالم اإلمام )علٌه السالم( الذي هو ردٌّ على معاو   

ول له )وزعمت أنن تطلب بدم عثمان, ولمد علمت , واإلمام فً هذا الممطع ٌمدم عثمان

 (ٕ), أي : فاطلب ثؤره من هنان إن كنت طالباً له(حٌث ولع دم عثمان, وهو المدٌنة فاطلبه

ً للشرط جواب الشرط على فعله وبعض النحاة ـ كما للت ـ ٌمدّ م ولد لدّ  رون جوابا

,  حاجة بنا إلى تمدٌر جواب محذوؾ, والذي ٌبدو أن الستخلصاً من الكالم السابك لألداةم

, وإنّما لدمه اإلمام لالهتمام فمدار الفصل من كالمه كالم المذكور )فاطلبه( هو الجوابفال

لذا لدم اإلمام الجواب  ؛مه معاوٌة من المطالبة بدم عثمانزع)علٌه السالم( هو حول ما 

تؤخٌر الشرط ٌدّل على  , ولد ٌكونهتمام الذي هو أهم أؼراض التمدٌم)فاطلبه( للعناٌة واال

ً , أو لد ٌكون شاكّ بنٌة معاوٌة بالمطالبة بدم عثمان اإلمام شانّ  أنّ  بمدرة معاوٌة على ا

ن شرطها لٌمٌن أنه استعمل أداة الشرط )إن( التً ٌكو, ومّما ٌمرب هذا الشعور من اذلن

)إن( ٌستلزم عدم تسلٌم كونه طالباً بدم مٌثم : )فإّن اٌماع الشن هنا بـ , لال ابنمشكوكاً فٌه

 . (ٖ)عثمان(

 ب ـ النهً : 

ٌؽة النهً : هو : )طلب الكؾ عن الفعل على وجه االستعالء وااللزام ... وللنهً ص    

 .    (ٗ))ال( الناهٌة الجازمة(المضارع المسبوق بـواحدة هً 

 وردت هذه الجملة فً )موضعٌن( وعلى وفك النمط اآلتً :     

, كموله )علٌه رابطة + ال الناهٌة + فعل مضارع()إن الشرطٌة + فعل نالص + الفاء ال

ُهْم ِمَن اْلَحّكِ َعلَى َمْحِضِه َو إِْن تَُكِن فَِإْن تَْرتَِفْع َعنها َو َعْنُهْم ِمَحُن اْلبَْلَوى أَْحِملْ )السالم( : 

ٌِْهْم َحَسراتٍ  ن( والعة فً , فالجملة الفعلٌة )فال تذهب نفس(5)(اأْلُْخَرى فَال تَْذَهْب نَْفُسَن َعلَ

ًّ وٌرتفع موضع جزم جواب الشرط , ومعنى كالمه )علٌه السالم( : )فإن اجتمعوا عل

, وإن أبوا إاّل البماء المحن واالحن اسلن بهم محض الحكّ  بٌنً وبٌتهم ما ابتلٌنا به من هذه

, وواضح أن جملة جواب الشرط لد دلت على زمن (ٙ)على ما هم علٌه فال أسؾ علٌهم(

 المستمبل . 

 

                                                           
  .  9ٕٓ ـ 89ٕ( فً النحو العربً نمد وتوجٌه ,(ٔ
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 جـ ـ االستفهام : 

لوا , وهو االستخبار الذي لالعلم بشًء لم ٌكن معلوماً من لبلاالستفهام : )هو طلب ا    

 .  (ٔ), أي طلب الفهم(خبر ما لٌس عندنفٌه أنه طلب 

ضعٌن كلٌهما هً )ما , وكانت أداة االستفهام فً الموفً موضعٌنوردت هذه الجملة     

بِؤَْهِلَن َو َولَِدَن فَِإْن ٌَُكْن أَْهلَُن  ُشؽُِلنَ اَل تَْجعَلَنه أَْكثََر ), كموله )علٌه السالم( : االستفهامٌة(

َ اَل ٌُِضٌُع أَْوِلٌَاَءهُ َو إِْن ٌَُكونُوا أَْعَداَء  َّللاهِ َو َولَُدَن أَْوِلٌَاَء  َن َو ُشؽُلَُن  َّللاهِ فَِإنه َّللاه فََما َهمُّ

, فكون أهله من ٌكونوا أعداء هللا فما همن ...( الشاهد فٌه لوله : )وإن، (2)(بِؤَْعَداِء َّللاهِ 

, أّما داللة علمت الفاء جواب الشرط على فعله أعداء هللا سبب فً عدم همه وشؽله بهم فمد

   زمن فالذي ٌبدو أنها ال تتعلك بزمن معٌّن . جملة الشرط على ال
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  .  7ٓٔ( نهج البالؼة , (ٕ
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 لمجزوم الجملة التابعةثانٌاً : 

وفً باب عطؾ  (ٔ)ً مواضع للٌلةلم ترد الجملة التابعة لمجزوم فً نهج البالؼة إاّل ف    

 , وكما ٌؤتً : النسك

 الواو : 

ول : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بال النافٌة + المعطوؾ النمط األ

َهاَدةُ ):  (علٌه السالم), كموله فعلها مضارع مسبوق بال النافٌة( جملة فعلٌة أٌََُّها النهاُس الزه

ُع ِعْنَد ا ْلَمَحاِرِم فَِإْن َعَزَب َذِلَن َعْنُكْم فَاَل ٌَْؽِلِب لَِصُر اأْلََمِل َو الشُّْكُر ِعْنَد النِّعَِم َو التهَورُّ

, فالجملة الفعلٌة )فال ٌؽلب الحرام (ٕ)(اْلَحَراُم َصْبَرُكْم َو اَل تَْنَسْوا ِعْنَد النِّعَِم ُشْكَرُكمْ 

نسوا الفضل بٌنكم( , والجملة الفعلٌة )ال تم( والعة فً موضع جزم جواب الشرطصبرك

, لفظ الزهادة ... بثالثة أمور وهً, لصر األمل)فّسر علٌه السالم  , ولدمعطوفة علٌها(

, فمال : ال ٌسّمى الزاهد زاهداً حتى ٌستكمل هذه ة, والورع عند المحارموشكر النعم

, فؤمران من الثالثة ال بّد منهما ,: )فإن عزب ذلن عنكم( أي : بعُد االمور الثالثة , ثم لال

, ولد استعمل اإلمام للجمع بٌن (ٖ)كد وأهم من لصر األمل(الورع وشكر النعم , جعلهما آ

( التً تفٌد مطلك الجمع حرؾ العطؾ )الواوٌن االمرٌن ـ الورع وشكر النعم ـ هذ

, دون مراعاة لتؤكٌد على هذٌن االمرٌن مجتمعٌن, إذ ؼرض اإلمام هو اوالتشرٌن

 .    رتٌب فً اسبمٌة أحدهما على اآلخرللت

)المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها مضارع مسبوق بالم االمر + المعطوؾ النمط الثانً : 

ُ َمااًل ), كموله )علٌه السالم( : ة فعلها مضارع مسبوق بالم االمر(جملة فعلٌ فََمْن آتَاهُ َّللاه

ٌَافَةَ َو ْلٌَفُنه بِِه اأْلَِسٌَر َو الْ  ًَ َو ْلٌُْعِط ِمْنهُ اْلفَِمٌَر فَْلٌَِصْل بِِه اْلمََرابَةَ َو ْلٌُْحِسْن ِمْنهُ الّضِ عَانِ

, فالجملة الفعلٌة (ٗ)(َو اْلؽَاِرَم َو ْلٌَْصبِْر نَْفَسهُ َعلَى اْلُحمُوِق َو النهَوابِِب اْبتِؽَاَء الثهَوابِ 

, والجمل )لٌحسن منه الضٌافة( ة( والعة فً موضع جزم جواب الشرط)فلٌصل به المراب

, طوفة علٌها, معفمٌر( و )لٌصبر نفسه على الفمٌر(ه السٌر( و )لٌعط منٌفن به األو )ل

: )فكؤنه لٌل له علٌه السالم : ... فؤي شًء ٌصنع صاحب  جاء فً شرح هذا النصّ 

ؾ فً ماله فمال : فً الجواب أمور, أحدها : صلة الرحم, وثانٌها : حسن المعرو

, فهذه هً االمور التً ال  , ورابعها : إعطاء الفمٌر والؽارمالضٌافة, وثالثها : فن األسٌر

, ولد جمع بٌن هذه (٘)بّد لكل مكلؾ ممن آتاه هللا من فضله أن ٌراعٌها حك الرعاٌة(

 مور بحرؾ العطؾ )الواو( . األ

                                                           
 ( حادي عشر . ٖ( ٌنظر : الملحك رلم )(ٔ
  .  ٖٖٔ( نهج البالؼة , (ٕ
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النمط الثالث : )المعطوؾ علٌه جملة فعلٌة فعلها ماٍض + المعطوؾ جملة فعلٌة فعلها 

ا)ماٍض( كموله )علٌه السالم( :  فَمَْد بَلَؽَنًِ َعْنَن أَْمٌر إِْن ُكْنَت فَعَْلتَهُ فَمَْد أَْسَخْطَت  بَْعدُ  أَمه

ٌَْت أََمانَتَنَ  َربهنَ  ٌَْت إَِماَمَن َو أَْخَز فالجملة الفعلٌة )فمد اسخطت ربن(, والعة فً , (ٔ)(َو َعَص

, ومعنى علٌة )عصٌت إمامن( معطوفة علٌها(, والجملة الفموضع جزم جواب الشرط

ها ٌضرن, أحدها سخط الرب وؼضبه, ٌه السالم( : )فمد التزمت بؤمور كلكالمه )عل

, فمد جمعت )الواو( (ٕ), وثالثها : الخزي والخٌانة فً األمانة(وثانٌها : عصٌانن إمامن

 مور المذكورة .   بٌن تلن األ
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 خاتمة البحث ونتابجه

إلى النتابج الباحث خلص الموضوع, وفً رحاب نهج البالؼة, مع  وبعد هذه الرحلة    

 اآلتٌة :  

, ولد ال بها بعض النحاة وأهملها بعضهمعراب لـ بعض الجمل التً لها محل من اإل ٔ

البالؼة : الجملة الوالعة مبتدأ, والجملة الوالعة  أظهر البحث مجًء الجمل اآلتٌة فً نهج

شبه , أو للحرؾ المعن الفاعل, والجملة الوالعة خبراً للمبتدأالجملة الوالعة نابباً , وفاعالً 

الوالعة حاالً, والجملة الجملة و, بالفعل, أو للفعل النالص, والجملة الوالعة مفعوالً به

ها , أو المضاؾ إلٌها أحد الظروؾ الدالة على الزمان, والجملة المضاؾ إلٌالمستثناة

ً لشرط جازم ة الوالع, والجملالظرؾ الدال على المكان )حٌث(  )الفاء(الممترنة بـة جوابا

, والجملة التابعة لمفرد مرفوع أو الفجابٌة فلم ترد فً نهج البالؼة)إذا( أّما الممترنة بـ

عراب وكانت فً ولعت تابعة لجملة لها محل من اإل منصوب أو مجرور أو مجزوم , أو

, وردت الجملة الوالعة مبتدأ و المنصوب أو المجرور أو المجزوم, ولدموضع المرفوع أ

 ( المفتوحة الهمزة مع معمولٌها . والوالعة فاعالً على صورة واحدة وهً )أنّ 

ة فً مواضع واسمٌة فً مواضع عراب فعلٌـ وردت الجمل التً لها محل من اإل ٕ

, ولد أظهر البحث أن مواضع الجملة الفعلٌة أكثر بكثٌر من مواضع الجملة خرىأ

 , حتى أنّ مٌته فً العربٌةٌإٌد ما ٌراه النحوٌون من مكانة الفعل وأه االسمٌة , وهذا

 بعض النحاة المحدثٌن عّده أهم أجزاء الجملة . 

الفعلٌة  الجملة , وأنّ ة االسمٌة تدل على الدوام الثبوتالجمل ـ ذهب بعض النحاة إلى أنّ  ٖ

ى الثبوت والدوام, وال عل لجملة ال تدلّ , وذهب بعضهم إلى أن اعلى التجدد والحدوث تدلّ 

على الثبوت والدوام أو الحدوث واتجدد ما فٌها من  إنّما الذي ٌدلّ  ,على الحدوث والتجدد

, فإن الجملة االسمٌة تدل على الثبوت سم أو فعل, ولد أثبت البحت رجحان الرأي الثانًا

على ما ٌدل علٌه ا تدل , أّما إذا اشتملت على الفعل فإنّهوالدوام إذا كانت خالٌة من الفعل

ارع فً د هو الفعل المضجد, كما أظهر البحث أن الذي ٌدل على الحدوث والتذلن الفعل

لد ٌدل على , أو على ولوع حدث فً الزمن الماضً دلّ , أّما الفعل الماضً فمد ٌالؽالب

 , ولد ٌدل على تحمك ولوع الحدث , إلى ؼٌر ذلن من الدالالت . ولوع الحدث مرة واحدة

, ولد ملة الطلبٌة, فٌما أجاز جمهور النحوٌٌن ذلننع بعض النحوٌٌن اإلخبار بالجـ م ٗ

بالفعل  وردت الجملة الطلبٌة فً عدة مواضع خبراً للمبتدأ , كما جاء خبر الحرؾ المشبه

 , وهذا ٌإٌد ما علٌه جمهور النحاة . فً موضع واحد جملة لسمٌة

ً مهم اً للسٌاق دورـ أظهر البحث أن  ٘ مثالً ـ فً سٌاق , فمد ٌدل الفعل ـ فً توجٌه الداللة ا

, فالفعل الماضً لد ٌؤتً فً وفً سٌاق آخر ٌدل على داللة أخرى, على داللة معٌنة

 سٌاق داالً على الزمن الماضً وفً سٌاق آخر ٌدل على المستمبل . 
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مجرد  لها مضارعـ ورد خبر الفعل النالص )كاد( فً أؼلب المواضع جملة فعلٌة فع ٙ

 , وهذا ٌتوافك مع ما ذكره النحاة .من )أن( المصدرٌة

ـ ورد خبر الفعل النالص )طفك( جملة فعلٌة فعلها مضارع مجرد من )أن( المصدرٌة  7

 وهو ما ٌتوافك مع ما ذكر فً المدونات النحوٌة فً خبر هذا الفع . 

واشترط بعضهم , ء خبر كان جملة فعلٌة فعلها ماٍض ـ لم ٌستحسن بعص النحاة مجً 8

, ولد ورد لة فعلٌة فعلها ماٍض أن ٌمترن بـ)لد( ظاهرة أو مضمرةفً خبرها إذا كان جم

المعنى ٌستمٌم من دون تمدٌر خبر )كان( جملة فعلٌة فعلها ماٍض مجرد من )لد( ظاهرة و

, كما أظهر البحث أن لكل صٌؽة من هاتٌن الصٌؽتٌن )كان فَعََل( و )كان لد فَعََل( )لد(

 لة تختلؾ عن األخرى . دال

, كما وردت ل فً مواضع كثٌرة فً نهج البالؼةـ وردت الجملة معمولة لفعل المو 9

 , فولعت الجملة معمولةً لها . متضمنةً لمعنى المول فعملت عمله بعض األفعال

, ولد وردت الحال ـ لوالعة حاالً أن تكون جملة خبرٌةـ اشترط النحوٌون فً الجملة ا ٓٔ

 ـ فً نهج البالؼة موافمة لهذا المول , فلم ترد الحال جملة إنشابٌة . الجملة 

واو التً تربطها بصاحبها أحكاماً, إذ تجب اللتران جملة الحال بال ـ ٌرى النحاة أنّ  ٔٔ

 , ولد أثبت البحث أنّ فً مواضع, وتمتنع فً مواضع, وفً مواضع ٌجوز األمران

فالواو واجبة فً  , أّما بلحاظ المعنىةهو من وجهة النظر النحوٌة الصرفالجواز 

 .  المعنى إلى ؼٌر ما ٌرٌده المتكلمحذفها ٌخرج  نّ , إذ إضع التً أثبتها فٌها المتكلماالمو

 بصٌؽتٌها االسمٌة ـ وردت الجملة التً أضٌؾ إلٌها الظرؾ الدال على الزمان )إذ( ٕٔ

 الفعلٌة , ولد أفادت الداللة على الزمن الماضً فً جمٌع مواضعها . و

ـ وردت الجملة التً أضٌؾ إلٌها )إذا( فً مواضع كثٌرة فً نهج البالؼة , وكانت  ٖٔ

هذه الجملة فعلٌة فعلها ماٍض فً أؼلب مواضعها ., إذ لم ٌرد الفعل المضارع إاّل فً 

ً بؤداة الجزم )لم( , ولد اختلفت  مواضع للٌلة وكان فً جمٌع تلن المواضع مسبولا

الدالالت الزمنٌة التً تإدٌها هذه الجملة , فتارة تدل على الزمن الماضً , وتارة تدل 

 على الزمن المستمبل , وتارة ال ترتبط بزم معٌّن بل تدل على زمن عام . 

ولد تنوعت ـ وردت الجملة الوالعة جواباً لشرط جازم فً مواضع فً نهج البالؼة ,  ٗٔ

هذه الجملة بٌن االسمٌة والفعلٌة كما تنوعت بٌن الخبرٌة واإلنشابٌة , ولد تنوعت 

أّما جواب الشرط فتارة ٌكون مترتب على فعل الشرط الدالالت الزمنٌة لهذه الجملة , 

وتارة ٌكون ؼٌر مترتب , ولد الترنت جملة جواب الشرط فً جمٌع مواضعها بـ )الفاء( 

 تمترن بـ )إذا( الفجابٌة .الرابطة , ولم 
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, إذ إّن أكثر ؼة ٌجد أن للتوكٌد حضوراً بارزاً ـ إّن المتؤمل فً نصوص نهج البال٘ٔ

األحرؾ المشبهة بالفعل استعماالً هو الحرؾ )إّن( مكسورة الهمزة أو مفتوحتها, فضالً 

تً تفٌد عن طرابك التوكٌد األخرى التً وردت فً النهج, مثل أداة االستدران )لكّن( ال

التوكٌد مع االستدران, والتوكٌد بالمصر سواء أكان المصر بالنفً واالستثناء, أم المصر 

بؤداة الحصر إنّما, والتوكٌد باستعمال الحروؾ الزابدة كـ)الباء( الزابدة فً خبر )لٌس( و 

( النافٌة )ما( الحجازٌة, وكذلن استعمال أدوات النفً التً تفٌد النفً المإكد مثل )ال

اإلمام فً بعض األحٌان ٌستعمل المسم, ولعل مرد ذلن إلى حال  للجنس, و )لن(, بل إنّ 

 . المخاطبٌن

ً من  ـ أظهر تمسٌم الجمل بحسب األنماط أنّ  ٙٔ اإلمام )علٌه السالم( استعمل ضروبا

ذلن إلى اختالؾ الموالؾ الخطابٌة, فتارة ٌكون  الصٌػ ـ فاتت الحصر ـ ولعّل مردّ 

صحابه, وتارة ٌكون استنهاض لهممهم, وتارة ٌكون تذكٌر بالٌوم اآلخر, الخطاب ذّم أل

 وتارة ٌكون كتاب لبعض عّماله, وتارة ٌكون وصٌّة, إلى ؼٌر ذلن.    
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 (ٔالملحك رلم )

 الجملة الوالعة فً موضع المرفوع

 

 أوالً : الجملة الوالعة فً موضع المبتدأ 

 ص الجملة  ت

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
7 
8 

 اْلفَنَاِء أَنَّ الدَّْهَر ُموتٌِر لَْوَسهُ فَِمَن 
 َو ِمَن اْلعَنَاِء أَنَّ اْلَمْرَء ٌَْجَمُع َما اَل ٌَؤُْكلُ 
 ً  َو ِمْن ِؼٌَِرَها أَنََّن تََرى اْلَمْرُحوَم َمْؽبُوطا
 َو ِمْن ِعبَِرَها أَنَّ اْلَمْرَء ٌُْشِرُؾ َعلَى أََمِلِه 

 ِ  أَنَّهُ اَل ٌَْنفَُع َعْبداً  ...إِنَّ ِمْن َعَزابِِم َّللاَّ
ِ أَنَّهُ اَل  ْنٌَا َعلَى َّللاَّ  إاِلَّ  ٌُْعَصىِمْن َهَواِن الدُّ

ٌْسَ أَ َو   َعَجباً أَنَّ ُمعَاِوٌَةَ ٌَْدُعو اْلُجفَاةَ  لَ
ةً  أََحِدِهمْ فَِمْن َعََلَمِة   أَنََّن تََرى لَهُ لُوَّ

ٕٕ٘ 
ٕٕ٘ 
ٕٕ٘ 
ٕٕ٘ 
ٖ8ٗ 
7ٔٓ 
ٖٗٗ 
ٗٓ8 

 

 ثانٌاً : الجملة الوالعة فاعَلً : 

 ص الجملة   ت

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
7 
8 
9 
ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 
ٖٔ 
ٔٗ 
ٔ٘ 
ٔٙ 

ُجَل ِمْنُهمْ   َو لَمَْد بَلَؽَنًِ أَنَّ الرَّ
 َو لَمَْد بَلَؽَنًِ أَنَُّكْم تَمُولُونَ 

َل لَهُ  ِلٌَّتِِه َوَجَب أَْن اَل أَوَّ  َو بِؤَوَّ
 َوَجَب أَْن اَل آِخَر لَهُ  َو بِآِخِرٌَّتِهِ 

ْنٌَا َسَخْت لَُهْم نَْفساً بِِفْدٌَةٍ   فََهْل بَلَؽَُكْم أَنَّ الدُّ
ْطَراءَ   َجاَل فًِ َظنُِّكْم أَنًِّ أُِحبُّ اْْلِ

 اْبتَْعَت َداراً  أَنَّنَ  بَلَؽَنًِ
ًْ بَلَؽَنًِ أَنََّن ُخْنَت ِمْن   اْلُمْسِلِمٌنَ  ءِ  فَ

دْ بَلَؽَنًِ أَنََّن   اْْلَْرَض فَؤََخْذتَ  تَ َجرَّ
نًِ أَنَّ َما أََخْذتَهُ ِمْن أَْمَواِلِهْم َحََللٌ   َما ٌَُسرُّ

 اْلبَْصَرةِ بَلَؽَنًِ أَنَّ َرُجًَل ِمْن فِتٌَِْة أَْهِل 
 أَنَّ اْلعََرَب تُْزِعجُ  ...َو اَل ٌَْخُطُر  ...ٌُْلمَى 

ٌْنَُكْم أَْمِس أَنَّا آَمنَّ  ٌْنَنَا َو بَ َق بَ  افَفَرَّ
ْن لِبَلََن ٌَتََسلَّلُونَ   بَلَؽَنًِ أَنَّ ِرَجااًل ِممَّ

 أَْهلََن َمْن َكاَن لَْبلَُكْم أَنَُّهْم َمنَعُوا النَّاسَ 
 ِ ًّ  أَنَّهُ لَالَ  )ص(فَاْنمََضى َعلَى ِلَساِن النَّبِ

8٘ 
ٕٔ٘ 
ٔ9ٔ 
ٔ9ٕ 
ٕٔ9 
ٗٗٙ 
ٗ8ٕ 
ٗ99 
٘ٗ7 
٘٘ٓ 
ٖ٘٘ 
ٕٙٓ 
ٙٓٙ 
ٙٔ7 
ٕٙٗ 
ٖٙٙ 

 

 ثالثاً : الجملة الوالعة نابباً عن الفاعل : 

 ص الجملة   ت

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
7 
8 
9 
ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 
ٖٔ 
ٔٗ 

   فٌَُمَاَل ُهَو َكابِنٌ  
  فٌَُمَاَل ُهَو ِمْنَها بَابِنٌ  
  اَل ٌُمَاُل لَهُ َمتَى 
  اَل ٌُمَاُل ِممَّ  
  َو اْلبَاِطُن اَل ٌُمَاُل فٌِمَ  
ةِ  فَإِنَّهُ َكاَن ٌُمَالُ     ٌُْمتَُل فًِ َهِذِه اْْلُمَّ
  لَهُ َحد   ٌُمَالُ َو اَل  
  أَْن لَْم ٌَُكنْ  بَْعدَ اَل ٌُمَاُل َكاَن  
  اْستُْشِهَد َشِهٌُدنَا لٌَِل َسٌُِّد الشَُّهَداءِ  إِذَا 
  لٌَِل الطٌََّّاُر فًِ اْلَجنَّةِ  
  بِؤَْن ٌُمَاَل َهذَا أَِمٌُر اْلُمْإِمنٌِنَ  
ٌَْن فََُلنٌ َحتَّى اَل    ٌُمَاَل أَ
ً  إِنَّنَ أَْن ٌُمَاَل لََن     َرلٌَِت ُسلَّما
  َصبَْرتَ فٌَُمَاُل ِلً لَْو  

ٕٔٔ 
ٕٔٔ 
ٖٓ7 
ٖٓ7 
ٖٓ7 
ٖٔٔ 
ٖٙ٘ 
ٖٙٙ 
٘ٔٗ 
٘ٔٗ 
٘٘٘ 
ٙٓٙ 
ٙٓ8 
ٙٙ8 

  فٌَُمَاُل ِلً لَْو َعفَْوتَ   ٘ٔ
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 :  ة االسمٌة الوالعة خبراً للمبتدأ رابعا : الجمل

 ص الجملة  ت 

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
7 
8 
9 
ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 
ٖٔ 
ٔٗ 
ٔ٘ 
ٔٙ 
ٔ7 
ٔ8 
ٔ9 
ٕٓ 
ٕٔ 
ٕٕ 
ٕٖ 
ٕٗ 
ٕ٘ 
ٕٙ 
ٕ7 
ٕ8 
ٕ9 
ٖٓ 
ٖٔ 
ٖٕ 
ٖٖ 
ٖٗ 
ٖ٘ 
ٖٙ 
ٖ7 
ٖ8 
ٖ9 
ٗٓ 

  ًْ ْنٌَا َسَماُعهُ أَْعَظمُ  ُكلُّ َش  ٍء ِمَن الدُّ
 ًْ  ٍء ِمَن اْْلِخَرةِ ِعٌَانُهُ أَْعَظم ُكلُّ َش

 َهذَا اْلمُْرآُن إِنََّما ُهَو َخط  َمْسُطورٌ 
 فَُربَّ َدابٍِب ُمَضٌٌَّع 
 َو ُربَّ َكاِدحٍ َخاِسرٌ 

ِ تَعَالَى فَإِنَّهُ َمْدُخولٌ   َو ُكلُّ َرَجاٍء إاِلَّ َرَجاَء َّللاَّ
ٌْنَا  ا ااِلْستِْبَداُد َعلَ  فَإِنََّها َكانَْت أَثََرةً  ...أَمَّ

ٌْهِ  ...َعْبٍد ِمْن  أٌََُّما اللَُّهمَّ   فَإِنَّا نَْستَْشِهُدَن َعلَ
ا َما  وَ   فَإِنًِّ نََظْرتُ  ...ِمْن َدْفعِ لَتَلَِة  َسؤَْلتَ أَمَّ
ا وَ  ًَّ الشَّاَم فَإِنًِّ لَْم أَُكنْ  أَمَّ  َطلَبَُن إِلَ

ا لَْولَُن إِنَّ اْلَحْرَب لَْد أََكلَتِ   َو أَمَّ
ا   إِنَّا بَنُو َعْبِد َمنَاؾٍ  لَْولُنَ َو أَمَّ

 فَاْلعَْفُو ِلً لُْربَةٌ 
 ْم َحَسنَةٌ لَكُ  ُهوَ َو 

 بِبَْعٍض  أَْولىَو أُولُوا اْْلَْرحاِم بَْعُضُهْم 
 فَُربَّ َملُوٍم اَل ذَْنَب لَهُ 

 َطلَْبتَهُ فٌِِه َهََلُن ِدٌنِنَ  لَدْ فَلَُربَّ أَْمٍر 
ََلةِ  ا نُْمَصاُن إٌَِمانِِهنَّ فَمُعُوُدُهنَّ َعِن الصَّ  فَؤَمَّ

ا نُْمَصاُن ُعمُوِلِهنَّ فََشَهاَدةُ  ٌْنِ  َو أَمَّ َ  اْمَرأَت
ا نُْمَصاُن ُحُظوِظِهنَّ فََمَواِرٌثُُهنَّ َعلَى   َو أَمَّ

ِ فَِضٌَاُإُهْم فٌَِها اْلٌَِمٌنُ  ا أَْوِلٌَاُء َّللاَّ  فَؤَمَّ
ََللُ  ِ فَُدَعاُإُهْم فٌَِها الضَّ ا أَْعَداُء َّللاَّ  أَمَّ

 ٌَكُنْ  لَمْ َو َما أَْدبََر َكؤَْن 
ُل ِعَوِض اْلَحِلٌِم   أَْنَصاُرهُ  النَّاسَ أَنَّ  ...أَوَّ

 ِ ا َهذَا فَُهَو ِمْن َماِل َّللاَّ  أَمَّ
 َوْجِههِ اْلُمْإِمُن بِْشُرهُ فًِ 

ُ فٌِِه فَُهَو ِعٌدٌ  ٌَْومٍ َو ُكلُّ   اَل ٌُْعَصى َّللاَّ
 َما َماِلنٌ  وَ  َماِلنٌ 

ا إِْكثَاُرَن   فَإِنََّن إِنََّما نََصْرَت عُثَْمانَ ...فَؤَمَّ
 مُ َو أَْنَت تَْعلَ 

 َو النَّْفُس َمَظانَُّها فًِ َؼٍد َجَدثٌ 
 أَنَّ َربَّنَا َواِحدٌ  الظَّاِهرُ َو 

ا اْْلََماُن الَِّذي ُرفَِع فَُهَو  ِ  َرُسولُ أَمَّ  َّللاَّ
 َو َمْعنَى ذَِلَن أَنَّهُ ٌَْختَبُِرُهْم بِاْْلَْمَوالِ 

ً  َمالُ  ِ أََكَل بَْعُضهُ بَْعضا  َّللاَّ
 ً  َما ُكْنَت َصانِعا

ٌِْهْم  ٌِْن َظعَنُوا فٌِِه َكاَن َعلَ  َسْرَمداً أَيُّ اْلَجِدٌَد
ٌَْس بُِمْستَْدبِِرهِ   ُربَّ ُمْستَْمبٍِل ٌَْوماً لَ

ٌِْهْم  ٌِْن َظعَنُوا فٌِِه َكاَن َعلَ  َسْرَمداً أَيُّ اْلَجِدٌَد
 بِؤَْمَضىفَلَْسَت  ..فًِ اْلَحْرِب  اْستَِواُإنَاأّما 

ٕٕٙ 
ٕٕٙ 
ٕٗٔ 
ٕٗ8 
ٕٗ8 
ٕ99 
ٖٓٙ 
ٖٗ8 
ٗٗ8 
ٗ9ٙ 
ٗ9ٙ 
ٗ9ٙ 
٘ٓٔ 
٘ٓٔ 
٘ٔ٘ 
٘ٔٙ 
ٖ٘ٔ 
ٖٕٔ 
ٖٕٔ 
ٖٕٔ 
ٔٓٔ 
ٔٓٔ 
ٖٙٙ 
ٙ7ٓ 
ٙ87 
ٙ98 
7ٔ8 
7ٕٔ 
٘ٗ٘ 
٘ٗ9 
٘٘ٗ 
٘98 
ٖٙٗ 
ٙٗ٘ 
ٙ87 
ٖٕ٘ 
ٕٗ٘ 
7ٓ9 
ٕٕٓ 
ٗ9ٙ 
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 الفعل الوالعة خبراً للحرؾ المشبه باالسمٌة خامساً : الجملة 

 ص الجملة  ت
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ٌُْرهُ   َو نَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ َؼ
َل لَهُ  ِلٌَّتِِه َوَجَب أَْن اَل أَوَّ  َو بِؤَوَّ

 َوَجَب أَْن اَل آِخَر لَهُ  َو بِآِخِرٌَّتِهِ 
 ُ  َو أَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ
 ُ  َو نَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ

 إِنَّهُ اَل َؼنَاَء فًِ َكثَْرةِ َعَدِدكُمْ 
ٌُْرهُ   َو نَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ َؼ
َها بُُطونَُها   إِنَّ اْلبََهابَِم َهمُّ

ٌِْرَها  َها اْلعُْدَواُن َعلَى َؼ بَاَع َهمُّ  َو إِنَّ الّسِ
ْنٌَا ُهنَّ ِزٌنَةُ اْلَحٌَاةِ الدُّ  َو إِنَّ النَِّساَء َهمُّ
 َو إِنَّ اْلَخْلَك اَل َمْمَصَر لَُهْم َعِن اْلِمٌَاَمةِ 

ًْ  َماأَنَّهُ  ِ َش  ٌء إاِلَّ ٌَؤْتًِ فًِ ُكْرهٍ  ِمْن َطاَعِة َّللاَّ
 َرَها ِمَن اْْلَْنفُِس لََها َحِسٌبٌ فَإِنَّ ؼٌَْ 

ٌٌْر ِمْن َمْشَهِدهِ   فَإِنَّ اْلُمتََكاِرهَ َمِؽٌبُهُ َخ
ٌَْر فًِ ِعْلٍم اَل ٌَْنفَعُ  أَنَّهُ اْعلَْم   اَل َخ
 اَل ِؼنَى بَِن فٌِِه َعْن ُحْسِن ااِلْرتٌَِادِ  أَنَّهُ َو 

 لَْد َجرَّ إِلَى َحَربٍ  َطلَبٍ فَإِنَّهُ ُربَّ 
ِ نَعَْم   إِنَّهُ اَل ُحْكَم إاِلَّ لِِلَّ

 َو إِنَّهُ اَل بُدَّ ِللنَّاِس ِمْن أَِمٌرٍ 
 بِنِْمَمتِهِ لََن  يفَإِنَّهُ اَل ٌَدَ 

 فَإِنَّهُ اَل بُدَّ ِمْن لََضابَِها
 فٌِِه  أَْجرَ فَإِنَّ اْلَمَرَض اَل 

 َو لَِكنَّهُ ٌَُحطُّ السٌَِّّبَاتِ 
ٌْرَ  الَ  ْمِت َعِن اْلُحْكِم  َخ  فًِ الصَّ

ٌَْر فًِ اْلمَْوِل   بِاْلَجْهلِ َكَما أَنَّهُ اَل َخ
ٌْتَهُ إِلَى السَّاَعةِ   ِْلَنََّن بَِزْعِمَن أَْنَت َهَد

ٌَْسْت لَُهْم بَِدارٍ  ْنٌَا لَ  أَنَّ الدُّ
لَ  َماِم إاِلَّ َما ُحّمِ ٌَْس َعلَى اْْلِ  إِنَّهُ لَ

 إِنَّا ُكنَّا فاِعِلٌنَ 
 ًْ ٌَْس َش  ٌء بَِشّرٍ ِمَن الشَّرِّ  إِنَّهُ لَ
ً  ...أَنَّ السََّماَواِت   َكانَتَا َعلَى َعْبٍد َرتْما

 ًْ ٌَْس ِمْن َش  ٍء إاِلَّ َو ٌََكاُد َصاِحبُهُ ٌَْشبَعُ  أَنَّهُ لَ
ٌَْن اْلَحّكِ َو اْلبَاِطِل إاِلَّ أَْربَُع أََصابِعَ  ٌَْس بَ  إِنَّهُ لَ

ٌَْس ِلَما  ٌِْر َمتَْرنٌ إِنَّهُ لَ ُ ِمَن اْلَخ  َوَعَد َّللاَّ
 فَإِنَّهُ َكاَن ٌُمَاُل ٌُْمتَلُ 

 إِنًِّ لَْسُت أَْجَهُل َما تَْعلَُمونَ 
ِ فَإِنَّ َرسُوَل   َكاَن ٌَمُولُ  () ص َّللاَّ
ٌَْس َعلَى   بَْعَد اْلمُْرآِن ِمْن فَالَةٍ  أََحدٍ لَ

ٍم ِلْلعَبٌِدِ  ٌَْس بَِظَلَّ َ لَ  أَنَّ َّللاَّ
ٌَْس  أَنَّهُ  لٌِِك َصْبرٌ  ِلَهذَالَ  اْلِجْلِد الرَّ

 ٍ ًّ  إاِلَّ أَنََّن لَْسَت بِنَبِ
 ً  فَإِنََّها كانَْت َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن ِكتابا

ً  كانَ إِنَّهُ   َظلُوما
 إِنًِّ لَْسُت َكؤَْنتَ 

ٌَْس ِلً   إِنَّ َهذَا اْلَماَل لَ
 أَنَُّهْم َكانُوا فِْلمَةً 

ٌَْس لََن بُِطْعَمةٍ  إِنَّ   َعَملََن لَ
 أَنًِّ ُكْنُت فًِ ُعْزلٍَة َعْنهُ 

 إِنًِّ ُكْنُت أُلَاُد َكَما ٌُمَاُد اْلَجَملُ 
ً  أَْنِممُ أَنًِّ ُكْنُت  ٌِْه أَْحَداثا  َعلَ
ٌَْس   َو ِْلَْصَحابًِ ِعْنَدنَ  ِلًأَنَّهُ لَ

 فَإِنًِّ ُكْنُت أَْشَرْكتَُن فًِ أََمانَتًِ
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ًْ فَإِنَّهُ لَ  ِ َش  أََشدُّ ٌء النَّاُس  ٌَْس ِمْن فََرابِِض َّللاَّ
 ًْ ٌَْس َش  ٌء أَْدَعى ِلنِْمَمةٍ  فَإِنَّهُ لَ
 َكاَن أَْوَسعَ  ... اْْلَْمرَ إِنَّ َدْفعَُكَما َهذَا 

ٌْسَ فَإِنَّهُ   فًِ اْلَجْوِر ِعَوضٌ  لَ
 فَإِنَّا ُكنَّا نَْحُن َو أَْنتُْم َعلَى َما ذََكْرتَ 

 لَْسَت بَِسابٍِك أََجلَنَ فَإِنََّن 
ِ َكاَن َمْسبُوالً  َعْهدَ إِنَّ   َّللاَّ

ٌَْس أََحٌد إاِلَّ َو هَُو ُمْشتَِمٌل َعلَى   فِتْنَةٍ ِْلَنَّهُ لَ
َ َرْؼبَةً فَتِْلَن  اِر  ِعبَاَدةُ إِنَّ لَْوماً َعبَُدوا َّللاَّ التُّجَّ

َ َرْهبَةً فَتِْلَن  اْلعَبٌِِد  اَدةُ ِعبَ َو إِنَّ لَْوماً َعبَُدوا َّللاَّ
َ ُشْكراً فَتِْلَن    ِعبَاَدةُ َو إِنَّ لَْوماً َعبَُدوا َّللاَّ
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 ة الفعلٌة الوالعة خبراً للمبتدأ سادساً : الجمل

 ص الجملة ت
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ًَ تَْحِفُز بِاْلفَنَاِء ُسكَّانََها  فَِه
 َو أَنَا أَْطَمُع أَْن تَْلَحَك بًِ

 أٌَُُّهَما ٌَْسِمً َصاِحبَهُ َكؤَْس اْلَمنُونِ 
ا السَّبُّ فَُسبُّونًِ  فَؤَمَّ

ُءوا ِمنًِّ ا اْلبََراَءةُ فَََل تَتَبَرَّ  َو أَمَّ
ٌَْرهُ ٌَْمِدرُ   َو ُكلُّ لَاِدٍر َؼ

 ما لالت اْلنصار 
ًَ تَْبَهُج بِِزٌنَِة ِرٌَاِضَها  فَِه

ًَ تَُجوبُ   َرَدَعَها َو ِه
 َ  َصاِحبُُكْم ٌُِطٌُع َّللاَّ
 َو أَْنتُْم تَْعُصونَهُ 

 َ  َو َصاِحُب أَْهِل الشَّاِم ٌَْعِصً َّللاَّ
 َو ُهْم ٌُِطٌعُونَهُ 

ُ لَُهْم أَْبَواَب َرحْ   َمتِهِ اْلبُذُِر أُولَبَِن ٌَْفتَُح َّللاَّ
 َو أَْنتُْم ِلنَْمِض ِذَمِم آبَابُِكْم تَؤْنَفُونَ 
ٌِْر َصِحٌَحةٍ  ٌٍْن َؼ  فَُهَو ٌَْنُظُر بِعَ

 فَُهَو ٌَعَضُّ ٌََدهُ نََداَمةً 
ا أَْهُل الطَّاَعِة فَؤَثَابَُهمْ   فَؤَمَّ
ا أَْهُل الطَّاَعِة فَؤَثَابَُهمْ   فَؤَمَّ
ْحَمةَ   َو ُمِحبُّنَا ٌَْنتَِظُر الرَّ

 ِمْن َواثٍِك بَِها لَْد فََجعَتْهُ  َكمْ 
 َو أَْنتُْم تَْعلَُمونَ 
وُح أََجابَتْهُ   الرُّ
 َو َجْمعَُها ٌَْنفَدُ 
 َو ُمْلُكَها ٌُْسلَُب 

 َو َعاِمُرَها ٌَْخَربُ 
ةِ   َو ُهَو ٌََرى اْلَمؤُْخوِذٌَن َعلَى اْلِؽرَّ

 َو ُهَو ٌَْرفَُع َصاِحبَهُ 
 َمعََهاَو ُهَو ٌَْعلَُم أَنَّ َضْلعََها 

 َو تََرَكا اْلَحكَّ َو ُهَما ٌُْبِصَرانِهِ 
 أَْظؤَُرُكْم َعلَى اْلَحّكِ َو أَْنتُْم تَْنِفُرونَ 

 َو اْلبَِصٌُر ٌَْنفُذَُها
 أَْنَت تَْكِفٌنًِ

 َو أَْنتُْم تُِرٌُدونَنًِ ِْلَْنفُِسُكمْ 
 ُهْم تََرُكوهُ َو َدماً 

 ُهْم َسفَُكوهُ 
 ُجو اْْلَْمَر لَهُ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ٌَرْ 

 ً ٌْبا َ اَل تُْشِركُوا بِِه َش  فَالِلَّ
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 َو نَاِظُر لَْلِب اللَّبٌِِب بِِه ٌُْبِصرُ 
ا فََُلنَةُ فَؤَْدَرَكَها َرأُْي النَِّساءِ   َو أَمَّ

 َو ُهْم ال ٌُْفتَنُونَ 
 فَُكلُّ َمْن َرَجا ُعِرَؾ َرَجاُإه

ٌْعََها  أٌَُُّكْم ٌَْكِفٌنًِ بَ
 اِلْجتَِراِر اْلِؽذَاءِ فََمْن َهَداَن 

 فَُهَو بِبٌََاِضِه فًِ َسَواِد َما ُهنَاِلَن ٌَؤْتَِلكُ 
 َو أَلَلُّ أَْجَزابِِه لَْد أَْعَجَز اْْلَْوَهامَ 

 َو اْلمَْوُم اْلُمْجِلبُوَن َعلَى َحّدِ َشْوَكتِِهْم ٌَْمِلُكونَنَا
 َو َها ُهْم َهُإاَلِء لَْد ثَاَرْت َمعَُهْم ِعْبَدانُُكمْ 

ٌْنَهُ  ٌْنًِ َو بَ  َو أَْنتُْم تَُحولُوَن بَ
 ٌُْبِصَرانِهِ َو تََرَكا اْلَحكَّ َو ُهَما 
ْسََلمِ  تَِرٌَكةُ َو أَنَا أَْدُعوكُْم َو أَْنتُْم   اْْلِ

  ً  اَل بِاْستِفَاَدةٍ اَل تَْصَحبُهُ اْْلَْولَاتُ  َؼنِ
ٌِْه َما ُهَو أَْجَراهُ  ٌَْؾ ٌَْجِري َعلَ  َو َك

 أَْبَداهُ  ُهوَ ٌِه َما َو ٌَعُوُد فِ 
 َو ٌَْحُدُث فٌِِه َما ُهَو أَْحَدثَهُ 

 تَْكِوٌنَِهاثُمَّ ُهَو ٌُْفنٌَِها بَْعَد 
 ٌَْضِربُونَ َو النَّاُس 

َب َعلَى آَدَم ِْلَْصِلهِ  ا إِْبِلٌُس فَتَعَصَّ  أَمَّ
ا وَ  بُوا أَمَّ  اْْلَْؼنٌَِاُء ِمْن ُمتَْرفَِة اْْلَُمِم فَتَعَصَّ

ا  لنَّاِكثُوَن فَمَْد لَاتَْلُت ا فَؤَمَّ
ا   فَمَْد َجاَهْدُت  اْلمَاِسطُونَ َو أَمَّ

ْخُت  ا اْلَماِرلَةُ فَمَْد َدوَّ  َو أَمَّ
اَو  ْدَهِة فَمَْد ُكِفٌتُهُ بَِصْعمَةٍ  أَمَّ ٌَْطاُن الرَّ  َش
ؽَِر بَِكََلِكلِ  َوَضْعتُ  أَنَا  فًِ الّصِ

 َو نَْحُن نَْسؤَلَُن أَْمراً 
 َمََلٌ ٌَْهبِطُ  اْْلَْفنٌَِةُ 
 ٌَْعُرجُ َو َمََلٌ 
 ِمْنَها ٌَْؽتَِسلُ فَُهَو 
ًْ أَيُّ   َكاَن لَُكَما فٌِِه َحك  َدفَْعتُُكَما ءٍ  َش

ٌُْكَماأَيُّ لَْسٍم   بِِه  اْستَؤْثَْرُت َعلَ
ًَّ أََحٌد   َضعُْفتُ ...أَْم أَيُّ َحّكٍ َرفَعَهُ إِلَ

 فَإِذاً أَْنَت لَْد بَلَْؽتَ 
 ُهَو ٌَْكَرهُ أَْن تَؤُْخذََها وَ 
ً  َرُجلٌ  وَ  ٌْبا ِ َش  َسِمَع ِمْن َرُسوِل َّللاَّ

 ِ  َو ٌَمُوُل أَنَا َسِمْعتُهُ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ
 َو ُهَو اَل ٌَْعلَُم أَْو َسِمعَهُ 
 اْلَمْنسُوخَ َو ُهَو اَل ٌَْعلَُم فََحِفَظ 

 َو َطِابفَةٌ َعضُّوا َعلَى أَْسٌَافِِهمْ 
ٌِْن ُمدَّْت فَِكْلتَا  َ  لَُهمْ اْلؽَاٌَت

ٌْنَا ُهَو ٌَْضَحُن  ْنٌَا إِلَىفَبَ  الدُّ
 فََكْم ِمْن ُمِهّمٍ ِمْن َجَوابِِه َعَرفَهُ 

أََن َعلَى ذَْنبِنَ  ْنَساُن َما َجرَّ  ٌَا أٌََُّها اْْلِ
نَ َو َما   بَِربَِّن  َؼرَّ

 َو َما أَنََّسَن بَِهلََكِة نَْفِسنَ 
 ابِنَ فََما َصبََّرَن َعلَى دَ 

 أَْم تَْهُجرُ 
 اْلعََمُل ٌُْرفَُع  وَ  فَاْعَملُوا

 َو التَّْوبَةُ تَْنفَُع 
 َو الدَُّعاُء ٌُْسَمعُ 

 فَُهْم َعلَى َحَسِب لُْرِب أَْرِضِهْم ٌَتَمَاَربُونَ 
 َو اْلُمْدبُِر ٌُْدَعى 

 ُء ٌُْرَجى َو اْلُمِسً
ْنٌَا فَإِذَا  أَْنَت لَْد َخِسْرَت َداَر الدُّ
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لُ  اْلَحدُّ   ٌَْنتَِهً إِلَى َدَواِعً اْْلفَاِت  اْْلَوَّ
 َدَواِعً اْلُمِصٌبَاتِ  إِلَىَو اْلَحدُّ الثَّانًِ ٌَْنتَِهً 

 اْلُمْرِديَو اْلَحدُّ الثَّاِلُث ٌَْنتَِهً إِلَى اْلَهَوى 
ٌَْطاِن اْلُمْؽِوي ابُِع ٌَْنتَِهً إِلَى الشَّ  َو اْلَحدُّ الرَّ

 ُمْإِمنُنَا ٌَْبِؽً بِذَِلَن اْْلَْجَر 
 َعِن اْْلَْصلِ  ٌَُحاِمًَو َكافُِرنَا 

ا  بِؤَْمَضىفَلَْسَت  ...فًِ اْلَحْرِب  اْستَِواُإنَا َو أَمَّ
ْنٌَا تُْطَوى ِمْن َخْلِفكُمْ   َو الدُّ

ا اْلُمْإِمُن  ُ بِإٌَِمانِِه  فٌََْمنَعُهُ أَمَّ  َّللاَّ
 ُ ا اْلُمْشِرُن فٌََْمَمعُهُ َّللاَّ  بِِشْرِكهِ َو أَمَّ

 فَإِْسََلُمنَا لَْد ُسِمَع 
 اَل تُْدفَعُ  َجاِهِلٌَّتُنَاَو 

ِ ٌَْجَمُع لَنَا َما َشذَّ   َو ِكتَاُب َّللاَّ
 تُِحبُّ  َمالَْم ٌَْجتَِمْع لََن أنَت إِْن 

 لََن َو اَل تَْبمَى لَهُ  ٌَْبمَىفَاْلَماُل اَل 
 أَْنَت لَْد أَْهلَْكَت نَْفَسنَ  فَإِذَا

 لَْد َجرَّ إِلَى َحَربٍ  َطلَبٍ فَإِنَّهُ ُربَّ 
ُد ْبُن أَبًِ بَْكٍر َرِحَمهُ  ُ َو ُمَحمَّ  لَِد اْستُْشِهدَ  َّللاَّ

 بِفََدنٍ  أَْصنَعُ َو َما 
 َو السَّاِلُم ِمْنِن اَل ٌُبَاِلً

ُجُل ٌَْعِرُؾ َوْجهَ َصاِحبِهِ   َو الرَّ
ُ لَهُ َسْهَمهُ  َو ُكل  لَدْ   َسمَّى َّللاَّ
 اْستُْرِعٌَت َحمَّهُ  لَدِ  َو ُكل  
ِ  فَؤَْعِذرْ َو ُكل    إِلَى َّللاَّ

 َعْنُهمْ َو ااِلْحتَِجاُب ِمْنُهْم ٌَْمَطُع 
َ بَِسعَِة َرْحَمتِهِ   َو أَنَا أَْسؤَُل َّللاَّ

َ َمْن بَلَؽَهُ ِكتَابًِ َهذَاوأنا  ُر َّللاَّ  أُذَّكِ
ٌْكُْم  تِكُمْ  وَ َو أَنَا أَْبَرأُ إِلَ  إِلَى ِذمَّ

 ِ  فَؤَنَا أَُؼٌُِّرهُ بَِمعُونَِة َّللاَّ
ًَ فَإِذَا أَْنَت فٌَِما  ًَّ َعْنَن اَل تََدُع ِلَهَوانَ  ُرلِّ  إِلَ

ً  أَنَاَو   أَُداِوي ِمْنُهْم لَْرحا
تِهِ  ٌُْخِرسُ َو اْلفَْمُر   اْلفَِطَن َعْن ُحجَّ

 رُّ َمرَّ السََّحابِ َو اْلفُْرَصةُ تَمُ 
 َو أَْنَت تَْعِصٌِه فَاْحذَْرهُ 
 الدَّْهُر ٌُْخِلُك اْْلَْبَدانَ 
 َو ُهْم ٌَْستَْؽِفُرونَ 

 بِالتَّْوبَةِ  ٌَتََداَرُكَهافَُهَو 
 : ُربَّ َعاِلٍم لَْد لَتَلَهُ َجْهلُهُ 

ِ  َخْلكَ َو ُهَو ٌََرى   َّللاَّ
 َو هَُو ٌََرى اْلَمْوتَى  

 اْْلُولَىَو ُهَو ٌََرى النَّْشؤَةَ 
ُر اْلَمْخلُوَق    فًِِعَظُم اْلَخاِلِك ِعْنَدَن ٌَُصؽِّ

 اْلِعْلُم ٌَْحُرسَُن 
 تَْحُرُس اْلَماَل  أَْنتَ َو 

 َو اْلَماُل تَْنمُُصهُ النَّفَمَةُ 
ْنفَاقِ  ٌَْزُكواَو اْلِعْلُم   َعلَى اْْلِ

 بَِزَواِلهِ َو َصنٌُِع اْلَماِل ٌَُزوُل 
 فَُهَو ٌَُطاُع َو ٌَْعِصً

ْعَجاُب ٌَْمنَُع ااِلْزِدٌَادَ   اْْلِ
 َكْم ِمْن أَْكلٍَة َمنَعَْت أََكََلتٍ 

أْيَ   اللََّجاَجةُ تَسُلُّ الرَّ
ٌُْل َو النََّهاُر   ٌَْرفَعَا لَمْ َو َهذَا اللَّ

 ُكلُّ ِوَعاٍء ٌَِضٌُك بَِما ُجِعَل فٌِهِ 
ْبُر ٌُنَاِضُل ا  ْلِحْدثَانَ َو الصَّ
أْيَ   اْلِخََلُؾ ٌَْهِدُم الرَّ
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 بَِمْولِِعهِ َصاِحُب السُّْلَطاِن َكَراِكِب اْْلََسِد ٌُْؽبَُط 
ٌَْن   اْلَوَرثَةِ أَْمَواُل اْلُمْسِلِمٌَن فَمَسََّمَها بَ

  ًْ  ُء فَمَسََّمهُ َعلَى ُمْستَِحمٌِِّه  َو اْلفَ
ٌُْث َوَضعَ  اْلُخُمسُ َو  ُ َح  هُ فََوَضعَهُ َّللاَّ

 ُ َدلَاُت فََجعَلََها َّللاَّ ٌْثُ َو الصَّ  َجعَلََها َح
ًُّ تُْعِمً أَْعٌَُن اْلبََصابِرِ  وَ   اْْلََمانِ
 ٌَؤْتٌِهِ َو اْلَحظُّ ٌَؤْتًِ َمْن اَل  

ْنَظاَر   ُكلُّ ُمعَاَجٍل ٌَْسؤَُل اْْلِ
لٍ َو ُكلُّ   ٌَتَعَلَُّل بِالتَّْسِوٌؾِ  ُمَإجَّ

نَ ٌَا أَْشعَُث اْبنَُن   َسرَّ
ٌَْطاُن اْلُمِضلُّ َو  تُْهمْ ... اْْلَْنفُسُ الشَّ  َؼرَّ

ٌِْر ُمْحتََمًَل   َو أَْنَت تَِجُد لََها فًِ اْلَخ
َ َعثَْرةَ اْلؽَْفلَةِ   َو نَْحُن نَْستَِمٌُل َّللاَّ

 بِاْلَهمِّ  تَْصنَعُ فََما 
 فَُربَّ َكِلَمٍة َسلَبَْت نِْعَمةً 

 ِضعََهااْْلُُموَر َمَوا ٌََضعُ  اْلعَْدلُ 
 َو اْلُجوُد ٌُْخِرُجَها ِمْن ِجَهتَِها

 ٌَْشبَعَاِن َطاِلُب ِعْلٍم َو َطاِلُب ُدْنٌَا الَ  َمْنُهوَمانِ 
ةِ   تَْوأََماِن ٌُْنتُِجُهَما ُعلُوُّ اْلِهمَّ

ْنٌَا ٌِْرَها ُخِلمَتْ  الدُّ  ِلؽَ
ْسََلَم َكَما ٌَُربَّى اْلِفْلوُ  وَ  ُهمْ  ِ َربَُّوا اْْلِ  َّللاَّ

ََلبَ  مَّ الّصِ  َكََلُمُكْم ٌُوِهً الصُّ
 َو فِْعلُكُْم ٌُْطِمُع فٌُِكُم اْْلَْعَداءَ 

 َو نَْحُن َوَهْبنَاَن اْلعَََلءَ 
ا بََدا  فََما َعَدا ِممَّ
 فَؤَْنتُْم اَل تَْعِملُونَ 

ٌْعَتًِ  فَإِذَا َطاَعتًِ لَْد َسبَمَْت بَ
 َو ُهْم ٌَْنُظُرونَ 
ا اتِّبَاعُ   اْلَهَوى فٌََُصدُّ َعِن اْلَحّكِ  اْْلََمِل فَؤَمَّ

ا ُطوُل اْْلََمِل فٌَُْنِسً اْْلِخَرةَ   َو أَمَّ
ٌَْطانُ   فَُهنَاِلَن ٌَْستَْوِلً الشَّ

ُ ُسْبَحانَهُ ٌَمُولُ   َو َّللاَّ
 ًَّ  َما ٌُْدِرٌَن َما َعلَ

 َمْن َدَعا 
 َو إاَِلَم أُِجٌبَ 

 اْلبََهابَِم اَل تَتَِّعظُ إاِلَّ بِالضَّْربِ  وَ 
 ِصلَةَ  تَْعِدلُ َو لَِطٌعَةُ اْلَجاِهِل 
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 سابعاً : الجملة الفعلٌة الوالعة خبراً للحرؾ المشبه بالفعل :

 ص الجملة  ت
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َمتْ  ْنٌَا لَْد تََصرَّ  إِنَّ الدُّ
ٌُْكْم بَْعِدي َرُجلٌ   إِنَّهُ َسٌَْظَهُر َعلَ

 إِنَّهُ َسٌَؤُْمُرُكْم بَِسبًِّ
 فَإِنًِّ ُوِلْدُت َعلَى اْلِفْطَرةِ 
 أََما إِنَُّكْم َستَْلمَْوَن بَْعِدي

 ً َ ُسْبَحانَهُ لَْم ٌَْخلُْمكُْم َعبَثا  فَإِنَّ َّللاَّ
ِ بِؤَنَّ   َوصَّى...  َرُسوَل َّللاَّ

 َو لَِكنًِّ اَل أََرى إِْصََلَحُكْم بِإِْفَساِد نَْفِسً
ً  ٌَْكِذبُ   بَلَؽَنًِ أَنَُّكْم تَمُولُوَن َعِل
 أَ تَْزُعُم أَنََّن تَْهِدي إِلَى السَّاَعةِ 

ٌْتَهُ   ِْلَنََّن بَِزْعِمَن أَْنَت َهَد
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 اْلَمْوِت  إِنًِّ لٌََْمنَعُنًِ ِمَن اللَِّعِب ِذْكرُ 
 َو إِنَّهُ لٌََْمنَعُهُ ِمْن لَْوِل اْلَحّكِ نِْسٌَاُن اْْلِخَرةِ 

 إِنَّهُ لَْم ٌُبَاٌِْع ُمعَاِوٌَةَ 
 فََكؤَْن لَْد َعِلمَتُْكْم َمَخاِلُب اْلَمنٌَِّةِ 
 ً َ ُسْبَحانَهُ لَْم ٌَْخلُْمكُْم َعبَثا  فَإِنَّ َّللاَّ

ٌَمانَ   فَإِنَّ اْلَحَسَد ٌَؤُْكُل اْْلِ
 َو اْعلَُموا أَنَّ اْْلََمَل ٌُْسِهً
 إِنَّهُ ٌَُموُت َمْن َماَت ِمنَّا
َ لَْم ٌَْمِصْم َجبَّاِري  فَإِنَّ َّللاَّ

 بِؤَنَّهُ اَل ٌُنَاُل بَِجْوِر ااِلْعتَِساؾِ 
 لَْم ٌَْعِمدْ  ...أَنَّ َمْن َشبََّهَن 

َإ التَّابِِعٌَن   َو َكؤَنَّهُ لَْم ٌَْسَمْع تَبَرُّ
ً َو اَل ٌَ  ٌْبا  دَُّعوَن أَنَُّهْم ٌَْخلُمُوَن َش

 َو إِنَّ اْْلفَاَق لَْد أََؼاَمتْ 
 أَنَّ ُمعَاِوٌَةَ َصاَرفَنًِ بِكُمْ 

 لَِد اْنفََرْجتُمْ  ...أَْن 
 فََكؤَنَُّهْم لَْد لََطعُوهُ 

وا َعلَماً فََكؤَنَُّهْم لَْد بَلَؽُوهُ   َو أَمُّ
 هِ فَإِنَّ اْلُمْدبَِر َعَسى أَْن تَِزلَّ بِ 

 فََكؤَنَُّكْم لَْد تََكاَملَتْ 
 لََكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَى ِضلٌِّلٍ 

ا لَِلٌٍل تُِزٌُل الثَّاِويَ  ِ َعمَّ  فَإِنََّها َو َّللاَّ
َ لَْد أََعاذَكُمْ   أٌََُّها النَّاُس إِنَّ َّللاَّ

 َ  ُسْبَحانَهُ بَعََث  فَإِنَّ َّللاَّ
ٌْتُُكْم بِؤََخَرةٍ تَُحوُزونَُهمْ   أَْن َرأَ

 َو لَعََرفُوا أَنَُّهْم لَْم ٌَْعبُُدوَن َحكَّ ِعبَاَدتِنَ 
 لَْد َحاَزَها ُدونَهُ  ...أَنَّ الَِّذي َكاَن ٌَْؽبُِطهُ 

َ َزَواَها َعْنهُ اْختٌَِاراً   َو َعِلَم أَنَّ َّللاَّ
 فَإِنَُّهَما ٌَْنِفٌَاِن اْلفَْمرَ 

ّرِ فَإِنََّها تَُكفُِّر اْلَخِطٌبَةَ    َو َصَدلَةُ الّسِ
 َو َصَدلَةُ اْلعَََلنٌَِِة فَإِنََّها تَْدفَُع ِمٌتَةَ السُّوِء 

 َها تَِمً َمَصاِرَع َو َصنَابُِع اْلَمْعُروِؾ فَإِنَّ 
ْنٌَا  ُركُُم الدُّ  فَإِنًِّ أَُحذِّ

 فَإِنََّها ُحْلَوةٌ َخِضَرةٌ ُحفَّْت بِالشََّهَواتِ 
ْنٌَا َسَخْت  ً فََهْل بَلَؽَُكْم أَنَّ الدُّ  لَُهْم نَْفسا
 َو أَْنتُْم تَْعلَُموَن بِؤَنَُّكْم تَاِرُكوَها

ْنٌَا تَْبِكً لُلُوبُُهمْ  اِهِدٌَن فًِ الدُّ  إِنَّ الزَّ
 ِ ِ َحَمْت أَْوِلٌَاَء َّللاَّ  إِنَّ تَْمَوى َّللاَّ
 َو ِمَن اْلعَنَاِء أَنَّ اْلَمْرَء ٌَْجَمعُ 

ً َو ِمْن ِؼٌَِرَها أَنََّن تََرى اْلَمْرُحوَم   َمْؽبُوطا
 َو ِمْن ِعبَِرَها أَنَّ اْلَمْرَء ٌُْشِرُؾ َعلَى أََمِلهِ 

ِ لَمَِد اْعتََرَض الشَّنُّ   أَنَّهُ َو َّللاَّ
ٌُْكْم   َكؤَنَّ الَِّذي ُضِمَن لَُكْم لَْد فُِرَض َعلَ

ٌُْكْم لَْد ُوِضَع  لَدْ َو َكؤَنَّ الَِّذي   فُِرَض َعلَ
 ِة اْلعُُمرِ فَإِنَّهُ اَل ٌُْرَجى ِمْن َرْجعَ 

ٌْثَ   فَإِنََّن تُْنِزُل اْلؽَ
 َو لَِكنَُّكْم نَِسٌتُْم َما

ٌْنَُكمْ  ٌْنًِ َو بَ َق بَ َ فَرَّ  َو لََوِدْدُت أَنَّ َّللاَّ
 ُ اِلَح ٌَْجعَلُهُ َّللاَّ  َو إِنَّ اللَِّساَن الصَّ

 لَْو أَنًِّ ِحٌَن أََمْرتُُكْم بِِه َحَمْلتُُكْم َعلَى اْلَمْكُروهِ 
ٌَْطاَن ٌَُسنًِّ لَُكْم ُطُرلَهُ إِنَّ ال  شَّ

 َو إِنَّ اْلمَتَْل لٌََُدوُر َعلَى اْْلباِء َو اْْلَْبنَاءِ 
 َو لَِكنَّا إِنََّما أَْصبَْحنَا نُمَاتُِل إِْخَوانَنَا

 إِنَّ اْلَمْوَت َطاِلٌب َحثٌٌِث اَل ٌَفُوتُهُ اْلُمِمٌمُ 
ٌُْكْم تَِكشُّونَ   َكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَ
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 إِنَُّهْم لَْن ٌَُزولُوا َعْن َمَوالِِفِهمْ 
َجالَ  ِم الّرِ  إِنَّا لَْم نَُحّكِ

ٌْتُْم إاِلَّ أَْن تَْزُعُموا أَنًِّ أَْخَطؤْتُ   فَإِْن أَبَ
 ِ ًَ ص( )أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ انِ  َرَجَم الزَّ

 ِ  ٌَا أَبَا ذَّرٍ إِنََّن َؼِضْبَت لِِلَّ
 ٌَاُهمْ إِنَّ اْلمَْوَم َخافُوَن َعلَى ُدنْ 

 َو لَْد َعِلْمتُْم أَنَّهُ اَل ٌَْنبَِؽً أَْن ٌَُكونَ 
ْنٌَا لَْم تُْخلَْك لَكُْم َداَر ُممَامٍ   فَإِنَّ الدُّ
 فَإِنَّهُ اَل ٌَِجُد فًِ اْلَمْوِت َراَحةً 

 ِ  إِنًِّ أُِرٌُدُكْم لِِلَّ
 ً  َو إِنَُّهْم لٌََْطلُبُوَن َحمّا

 َكؤَنًِّ بِِه لَْد نَعََك بِالشَّامِ 
ٌَْطاَن إِنََّما ٌَُسنًِّ لَكُْم ُطُرلَهُ   َو اْعلَُموا أَنَّ الشَّ
َهامُ  اِمً َو تُْخِطُا الّسِ  أََما إِنَّهُ لَْد ٌَْرِمً الرَّ

َ ٌَْبتَِلً ِعبَاَدهُ   إِنَّ َّللاَّ
ٌَْن ِمْن تَْحِت اْْلَْستَارِ   اللَُّهمَّ إِنَّا َخَرْجنَا إِلَ

 َن نَْشُكواللَُّهمَّ إِنَّا َخَرْجنَا إِلٌَْ 
 اللَُّهمَّ إِنَّا نَْسؤَلَُن أاَلَّ تَُردَّنَا َخابِبٌِنَ 
َ تَعَالَى لَْد َكَشَؾ اْلَخْلكَ   إِنَّ َّللاَّ

 اَل أَنَّهُ َجِهَل َما أَْخفَْوهُ 
ٌٍْش ُؼِرسُوا فًِ َهذَا اْلبَْطنِ  ةَ ِمْن لَُر  إِنَّ اْْلَبِمَّ

 َكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَى فَاِسِمِهمْ 
ٌُْكْم ِمْن بَْعِدي َزَمانٌ  َو إِنَّهُ   َسٌَؤْتًِ َعلَ

ََللَةَ اَل تَُوافُِك اْلُهَدى  ِْلَنَّ الضَّ
 ِ  ... َو إِنَّهُ اَل ٌَْنبَِؽً ِلَمْن َعَرَؾ َعَظَمةَ َّللاَّ

ْشَد َحتَّى تَْعِرفُوا  َو اْعلَُموا أَنَُّكْم لَْن تَْعِرفُوا الرُّ
 َودَّ أَنَّهُ لَْم ٌُْدِرْكهُ 

 أَْدَرَكَها ِمنَّا ٌَْسِري فٌَِهاإِنَّ َمْن 
ْسََلمِ  كُْم بِاْْلِ َ تَعَالَى َخصَّ  إِنَّ َّللاَّ

ُرُكْم َو نَْفِسً َهِذِه اْلَمْنِزلَةَ   إِنًِّ أَُحذِّ
 أَنَّهُ اَل ٌَْنفَُع َعْبداً 
 فَإِنَّهُ ِمْنَها لَِدمَ 

َ ٌُِحبُّ اْلعَْبَد َو ٌُْبِؽُض َعَملَهُ   إِنَّ َّللاَّ
 تََرى َمَواِضَع اْلعُُروقِ  إاِلَّ أَنَّنَ 

بَاِن ِمْن أََجلٍ   َو إِنَُّهَما اَل ٌُمَّرِ
 َعِلْمُت أَنَّ اْلِفتْنَةَ اَل تَْنِزُل بِنَا
تًِ َسٌُْفتَنُوَن بَْعِدي  إِنَّ أُمَّ

 إِنَّ اْلمَْوَم َسٌُْفتَنُوَن بِؤَْمَواِلِهمْ 
 إِنَّ الدَّْهَر ٌَْجِري بِاْلبَالٌِنَ 

 سَّاَعِة تَْحُدوكُمْ فََكؤَنَُّكْم بِال
َ لَْد أَْوَضَح لَُكْم َسبٌَِل اْلَحكِّ   فَإِنَّ َّللاَّ

 فََكؤَنَّ ُكلَّ اْمِرٍئ ِمْنُكْم لَْد بَلَػَ 
ٌَْحةَ لَْد أَتَتُْكمْ   َو َكؤَنَّ الصَّ
ً  لٌَُّومُ   إاِلَّ أَنَّا نَْعلَُم أَنََّن َح

 َ  ٌَدَِّعً بَِزْعِمِه أَنَّهُ ٌَْرُجو َّللاَّ
ً َو َعلِ  ٌْبا َ ُسْبَحانَهُ أَْبؽََض َش  َم أَنَّ َّللاَّ

ٌَْرهُ  َ لَْد أََهاَن َؼ  فَْلٌَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
داً  َ َجعََل ُمَحمَّ  ) صلى هللا عليه وآله (فَإِنَّ َّللاَّ
 إِنََّن لَتَْعلَُم َما نَْعلَمُ 

ُر ِمْن َعًمى ِ َما تُبَصَّ  فَإِنََّن َو َّللاَّ
 ...َو إِنًِّ َسِمْعُت 

ةِ إِنِّ  َ أاَلَّ تَُكوَن إَِماَم َهِذِه اْْلُمَّ  ً أَْنُشُدَن َّللاَّ
 أَنَّهُ ٌُْلِمُح بَِدْمعٍَة تَْسفَُحَها َمَداِمعُهُ 

 َو أَنَّ أُْنثَاهُ تَْطعَُم ذَِلنَ 
 إاِلَّ أَنَّهُ ٌَُخٌَُّل ِلَكثَْرةِ َمابِهِ 
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َ تَعَالَى َسٌَْجَمعُُهمْ   َعلَى أَنَّ َّللاَّ
 تِْهتُْم َمتَاهَ بَنًِ إِْسَرابٌِلَ لَِكنَُّكْم 

 ً َ ُسْبَحانَهُ أَْنَزَل ِكتَاباً َهاِدٌا  إِنَّ َّللاَّ
ٌَْر َمْجُهولٍ  َم َحَراماً َؼ َ َحرَّ  إِنَّ َّللاَّ
 َو إِنَّ السَّاَعةَ تَْحُدوُكْم ِمْن َخْلِفكُمْ 

 ً َ بَعََث َرسُواًل َهاِدٌا  إِنَّ َّللاَّ
 َعلَى َسْخَطِة إَِماَرتًِ إِنَّ َهُإاَلِء لَْد تََمالَبُوا

 لَْو أَنَّ الَِّذٌَن َوَراَءَن بَعَثُوَن َرابِداً 
 َهبَّ َكؤَنَّهُ بُِهَت 

ٌٍْش   اللَُّهمَّ إِنًِّ أَْستَْعِدٌَن َعلَى لَُر
 فَإِنَُّهْم لََطعُوا َرِحِمً

 َدْع َما أَنَُّهْم لَْد لَتَلُوا ِمَن اْلُمْسِلِمٌنَ 
ٌْنِ أاََل َو إِنًِّ أُلَاتُِل   َرُجلَ

كُْم تَْضٌٌِعُ   أاََل َو إِنَّهُ اَل ٌَُضرُّ
 َو إِنَّهُ اَل ٌَْنفَعُُكْم بَْعَد تَْضٌٌِعِ 

ِ َما أَُحثُُّكْم َعلَى َطاَعةٍ   النَّاُس إِنًِّ َو َّللاَّ
ٌْكُمْ  َ لَْد أَْعذََر إِلَ  فَإِنَّ َّللاَّ

  بِاْلَمَكاِرهِ إِنَّ اْلَجنَّةَ ُحفَّْت 
 ُحفَّْت بِالشََّهَواتِ َو إِنَّ النَّاَر 

 َو إِنََّها اَل تََزاُل تَْنِزُع إِلَى َمْعِصٌَةٍ 
 ٌُْمِسًأَنَّ اْلُمْإِمَن اَل ٌُْصبُِح َو اَل 

هَ   اْلِعبَادُ إِنَّهُ َما تََوجَّ
 إِنَّ اْلمََدَر السَّابَِك لَْد َولَعَ  وَ  أاَلَ 

 انِهِ َو إِنَّ اْلُمنَافَِك ٌَتََكلَُّم بَِما أَتَى َعلَى ِلسَ 
 أَنَّ اْلُمْإِمَن ٌَْستَِحلُّ اْلعَامَ 

ً  أَْحَدثَ َو أَنَّ َما  ٌْبا  النَّاُس اَل ٌُِحلُّ لَُكْم َش
َ ُسْبَحانَهُ لَْم ٌَِعْظ أََحداً بِِمثِْل  إِنَّ  وَ   ...َّللاَّ

ُرونَ  أَنَّهُ َمَع   لَْد ذََهَب اْلُمتَذَّكِ
َ ال ٌَْؽِفُر أَْن   بِهِ  ٌُْشَرنَ إِنَّ َّللاَّ

َ ُسْبَحانَهُ لَْم ٌُْعِط أََحداً َو   إِنَّ َّللاَّ
ْنٌَا تَؽُرُّ  لَ إِنَّ الدُّ  لََها اْلُمَإّمِ

 فَِزُعوا ...ِحٌَن تَْنِزُل  النَّاسَ َو لَْو أَنَّ 
ٌُْكمْ َو إِنًِّ َْلَْخَشى   أَْن تَُكونُوا فًِ فَتَْرةٍ  َعلَ

َّبِ   عُونَهُ أَنَّ ُمعَاِوٌَةَ ٌَْدُعو اْلُجفَاةَ الطَّؽَاَم فٌََت
ٌُْكْم ِمْن أَْمِري ِرًضى ٌَْخُرجُ إِنَّهُ اَل   إِلَ

ٌَْطاَن اْلٌَْوَم لَِد اْستَفَلَُّهمْ  إِنَّ   الشَّ
 ً  فَلَْو أَنَّ أََحداً ٌَِجُد إِلَى اْلبَمَاِء ُسلَّما

 أٌََُّها النَّاُس إِنًِّ لَْد بَثَثُْت لَكُُم اْلَمَواِعظَ  
ْنٌَا َما َكاَن   ُمْمبًَِل أاََل إِنَّهُ لَْد أَْدبََر ِمَن الدُّ

ٌْباً ِمْن ِدٌنِهِ  لَمْ  فَإِنَّهُ   ٌُْخِؾ َعْنُكْم َش
ًْ  ٌَْرَضىَو اْعلَُموا أَنَّهُ لَْن   ءٍ  َعْنُكْم بَِش

 فَإِنَّ النَّاَس ٌُوِشُن أَْن ٌَْنمَِطَع بِِهُم اْْلََملُ 
ْبتُُمو فَإِنَُّكمْ   َها فًِ َمَصابِبِ لَْد َجرَّ
 اْْلَْشٌَاَء تَْحِوٌهِ  أَنَّ َو اَل 

ٌْباً   ٌَْحِملُهُ أَْو أَنَّ َش
َ ُسْبَحانَهُ ٌَعُوُد بَْعَد فَنَاِء  ْنٌَاإِنَّ َّللاَّ  َوْحَدهُ  الدُّ

 َدبََّرَها بِلُْطِفهِ  ُسْبَحانَهُ َو لَِكنَّهُ 
اراً  فََكؤَنَُّهمْ  ْنٌَا ُعمَّ  لَْم ٌَُكونُوا ِللدُّ
 لَُهْم َداراً  تََزلْ ؤَنَّ اْْلِخَرةَ لَْم َو كَ 

 َو َكؤَنََّها لَْد َجاَءْت بِؤَْشَراِطَها
 بَِزاَلِزِلَها أَْشَرفَتْ َكؤَنََّها لَْد 

 َو َكؤَْن لَْد نََزَل بُِكُم اْلَمُخوؾُ 
َ ُسْبَحانَهُ ٌَْختَبُِر   ِعبَاَدهُ فَإِنَّ َّللاَّ

ٌِْهُم  هَ إِلَ  التََّكابُرَ َو لَِكنَّهُ ُسْبَحانَهُ َكرَّ
 َ ةٍ  ُسْبَحانَهُ َو لَِكنَّ َّللاَّ  َجعََل ُرسُلَهُ أُوِلً لُوَّ
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َ ُسْبَحانَهُ أََراَد أَْن ٌَُكوَن   ااِلتِّبَاعُ َو لَِكنَّ َّللاَّ
ِلٌنَ  َ ُسْبَحانَهُ اْختَبََر اْْلَوَّ  أَنَّ َّللاَّ

بُ   وَن ِْلَْمٍر َما ٌُْعَرُؾ لَهُ َسبَبٌ فَإِنَُّكْم تَتَعَصَّ
ٌِْدٌَُكمْ  وَ   إِنَُّكْم لَْد نَفَْضتُْم أَ

َ فَإِنَّ   ُسْبَحانَهُ لَِد اْمتَنَّ  َّللاَّ
ً  اْعلَُمواَو   أَنَُّكْم ِصْرتُْم بَْعَد اْلِهْجَرةِ أَْعَرابا

ْسََلمَ   َكؤَنَُّكْم تُِرٌُدوَن أَْن تُْكِفبُوا اْْلِ
َ ُسْبَحانَهُ لَْم ٌَْلعَِن  ًَ  اْلمَْرنَ فَإِنَّ َّللاَّ  اْلَماِض

 تَْسَمُع َما أَْسَمعُ  إِنَّنَ 
 ً ٌَْت َعِظٌما  إِنََّن لَِد ادََّع

ِ  فَعَلَتْ بِؤَنَّ الشََّجَرةَ   َما فَعَلَْت بِؤَْمِر َّللاَّ
َ ُسْبَحانَهُ َو تَعَالَى َخلََك اْلَخْلكَ   فَإِنَّ َّللاَّ

هُ ِْلَنَّهُ اَل   َمْعِصٌَةُ َمْن َعَصاهُ  تَُضرُّ
ةً فًِ ِدٌنٍ   أَنََّن تََرى لَهُ لُوَّ

ً  اْعلَُموا وَ  ِ أَنَّهُ لَْم ٌَْخلُْمُكْم َعبَثا  ِعبَاَد َّللاَّ
 ِ  أَنًِّ لَْم أَُردَّ َعلَى َّللاَّ

 ِ  فَإِنًِّ أُوِصٌكُْم بِتَْمَوى َّللاَّ
داً  إِنَّ  ثُمَّ  َ ُسْبَحانَهُ بَعََث ُمَحمَّ  َّللاَّ

 اْلَوَرقِ  َحتَّ َو إِنََّها لَتَُحتُّ الذُّنُوَب 
ً  إِنَّ  ثُمَّ  ََلةِ لُْربَانا َكاةَ ُجِعلَْت َمَع الصَّ  الزَّ

 فَإِنََّها تُْجعَُل لَهُ َكفَّاَرةً 
 السََّماَواِت اْلَمْبنٌَِّةِ  َعلَىإِنََّها ُعِرَضْت 

َ  إِنَّ  ٌْهِ  َّللاَّ  ُسْبَحانَهُ َو تَعَالَى اَل ٌَْخفَى َعلَ
 َو لَِكنَّهُ ٌَْؽِدُر َو ٌَْفُجرُ 

 لَِد اْجتََمعُوا َعلَى َمابَِدةٍ  النَّاسَ فَإِنَّ 
ٌَْها  َو لَِكنَُّكْم َدَعْوتُُمونًِ إِلَ

 لَُكْم أَْن تَُكونُوا َسبَّابٌِنَ  أَْكَرهُ  إِنًِّ
ٌْنِ   فَإِنَّنًِ أَْنفَُس بَِهذَ

 إِنَّهُ لَْم ٌََزْل أَْمِري َمعَكُمْ 
 َ ِة اْلعَْدلِ  تَعَالَىإِنَّ َّللاَّ  فََرَض َعلَى أَبِمَّ

 َو لَِكنَُّهْم لَالُوا َصاِحبُ 
 فَلَْو َعِلَم اْلُمْسِلُموَن أَنَّهُ َوِهَم فٌِهِ 

 ثُمَّ إِنَّهُ نََهى َعْنهُ 
ٌْهِ   فَإِنَّا نَْستَْشِهُدَن َعلَ

َ ُسْبَحانَهُ  وَ  ٌِْر أَْهًَل  إِنَّ َّللاَّ  َجعََل ِلْلَخ
ِ اْلُمْستَْحفَِظٌَن ِعْلَمهُ ٌَُصونُوَن   أَنَّ ِعبَاَد َّللاَّ

 إِنًِّ أَُعوذُ بَِن أَْن أَْفتَِمرَ  اللَُّهمَّ 
 نَعُوذُ بَِن أَْن نَْذَهبَ  إِنَّااللَُّهمَّ 
 َجعََل َحمَّهُ َعلَى اْلِعبَادِ  ُسْبَحانَهُ َو لَِكنَّهُ 

ِ فَإِنَّهُ لَْم تَْعظُْم نِْعَمةُ   ى أََحدٍ َعلَ  َّللاَّ
ْطَراَء َو   الثَّنَاءِ  اْستَِماعَ أَنًِّ أُِحبُّ اْْلِ

ٌٍْش  إِنًِّ اللَُّهمَّ   أَْستَْعِدٌَن َعلَى لَُر
 َرِحِمً لََطعُوافَإِنَُّهْم لَْد 

 ً  َو لَِكنَُّهْم سُمُوا َكؤْسا
 َ ْكَر ِجَلءً  ُسْبَحانَهُ إِنَّ َّللاَّ  َو تَعَالَى َجعََل الذِّ
 َما اَل ٌََرى النَّاسُ ٌََرْوَن  َكؤَنَُّهمْ 
 أَبٌِعُهُ ِدٌنًِ أَنًِّفََظنَّ 
 لَْد ِصْرتُْم إِلَى َما َصاُروا َكؤَنْ َو 

 فََكؤَْن لَْد أَتَاُكْم بَْؽتَةً 
ْبِر   َو لَْو اَل أَنََّن أََمْرَت بِالصَّ
 َو إِنَّ اْلمَْوَم اْختَاُروا ِْلَْنفُِسِهمْ 

 َو إِنَّكُُم اْختَْرتُْم ِْلَْنفُِسكُمْ  
 ُعثَْمانَ  أَْمرِ فَإِنًِّ أُْخبُِرُكْم َعْن 
ٌْهِ إِنَّ النَّاَس َطعَنُوا   َعلَ

 َداَر اْلِهْجَرةِ لَْد لَلَعَْت بِؤَْهِلَها أَنَّ َو اْعلَُموا 
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 اْبتَْعَت َداراً  أَنَّنَ  بَلَؽَنًِ
 ٌَْنُظرُ أََما إِنَّهُ َسٌَؤْتٌَِن َمْن اَل 

 اْلمَْوُم الَِّذٌَن بَاٌَعُوا بَاٌَعَنًِ إِنَّهُ 
لَتْ   َو لَِكنَّ آَجالَُهْم ُعّجِ

 فَإِنًِّ نََظْرُت فًِ َهذَا اْْلَْمرِ 
 فَإِنَّهُ ٌُوِشُن أَْن ٌَِلٌنَ 

 ُمْكَرِهٌَن َو َزَعْمَت أَنََّن ِجبَْت ثَابِراً 
ٌْتَُن تَِضجُّ   فََكؤَنًِّ لَْد َرأَ

َ فَإِنَّ  ً  َّللاَّ  َجعَلَهُ َسَكنا
ٌْبَةَ  اللَُّهمَّ  ٌَْن َؼ  إِنَّا نَْشُكو إِلَ

 فَإِنًِّ لَْم أَُكْن ِْلُْعِطٌَنَ 
 اْلعََربَ إِنَّ اْلَحْرَب لَْد أََكلَِت 

 َو إِنَّ بَنًِ تَِمٌٍم لَْم ٌَِؽْب لَُهْم نَْجمٌ 
 َو إِنَُّهْم لَْم ٌُْسبَمُوا بَِوْؼمٍ 
 َن َشَكْوا ِمْننَ فَإِنَّ َدَهالٌَِن أَْهِل بَلَدِ 
ًْ بَلَؽَنًِ أَنََّن ُخْنَت ِمْن   اْلُمْسِلِمٌنَ  ءِ  فَ

هُ َدْرنُ   فَإِنَّ اْلَمْرَء لَْد ٌَُسرُّ
ٍ  ٌَمُومُ  فَإِنَّهُ  ًّ  بِذَِلَن اْلَحَسُن ْبُن َعِل

 َجعَْلُت اْلِمٌَامَ  إِنََّماَو إِنًِّ 
َ فَإِنَّ   تَعَالَى ٌَُسابِلُُكْم َمْعَشَر ِعبَاِدهِ  َّللاَّ

 أَنَّ اْلُمتَِّمٌَن ذََهبُوا بِعَاِجلِ 
 َعِظٌمٍ  بِؤَْمرٍ فَإِنَّهُ ٌَؤْتًِ 

ٌْتَُن أَْعَظَم أَْجنَاِدي  أَنًِّ لَْد َولَّ
ً  إِنًِّ تًِ ُمْإِمنا  اَل أََخاُؾ َعلَى أُمَّ

ٌُْكْم ُكلَّ ُمنَافِكِ   َو لَِكنًِّ أََخاُؾ َعلَ
ِ أَنَّ لَْوماً اْستُْشِهُدوا فًِ َسبٌِِل   َّللاَّ

 أَْطلَْمُت لََن ِمْنَها بِمَْدِر َما َسنَحَ  لَِكنًَِّو 
 ِ  فَإِنًِّ أُوِصٌَن بِتَْمَوى َّللاَّ
 َكؤََحِدِهمْ  ِصْرتَ َو َكؤَنََّن َعْن لَِلٌٍل لَْد 

 فَإِنََّن تُْلِجبَُها إِلَى َكْهٍؾ َحِرٌزٍ 
 ً ٌْتُنًِ لَْد بَلَْؽُت ِسنّا ا َرأَ  بَاَدْرتُ  ,,, إِنًِّ لَمَّ

ًَّ َكؤَنًِّ بَِما اْنتََهى  ْرتُ  إِلَ  ِمْن أُُموِرِهْم لَْد ُعّمِ
 ِْلَْنفُِسِهمْ  نََظُروافَإِنَُّهْم لَْم ٌََدُعوا أَْن 

 تَْخبُِط اْلعَْشَواءَ  إِنََّماأَنََّن 
ُل َما ُخِلْمَت بِِه َجاِهًَل   فَإِنََّن أَوَّ

ِ ُسْبَحانَهُ  أَنَّ   أََحداً لَْم ٌُْنبِْا َعِن َّللاَّ
 فَإِنًِّ لَْم آلَُن نَِصٌَحةً 

 ِلنَْفِسنَ َو إِنََّن لَْن تَْبلَُػ فًِ النََّظِر 
 لَْم ٌَؤُْمْرَن إاِلَّ بَِحَسنٍ  فَإِنَّهُ 
ًَّ إِنًِّ لَْد أَْنبَؤْتُنَ  ٌَا  بُنَ

 تَْطلُبُهُ فَلَعَلََّن 
 لَْد أَِذَن لَنَ  ...بٌَِِدِه َخَزابُِن  الَِّذيَو اْعلَْم أَنَّ 

 ِلْْلِخَرةِ  ُخِلْمتَ ًَّ أَنََّن إِنََّما ٌَا بُنَ
 الظَََّلُم َكؤَْن لَْد َوَرَدِت اْْلَْظعَانُ 

 فَإِنَُّهْم فَاَرلُونَ 
ٌْنًِ بِاْلَمْؽِرِب َكتَبَ   فَإِنَّ َع

هَ  أَنَّهُ   إِلَى اْلَمْوِسِم أُنَاسٌ  ُوّجِ
 إِنًِّ لَْم أَْفعَْل ذَِلنَ  وَ 

 فَإِنَّ ِمْصَر لَِد اْفتُتَِحتْ 
 َحْربًِفَإِنَُّهْم لَْد أَْجَمعُوا َعلَى 

 فَإِنََّن إِنََّما نََصْرَت ُعثَْمانَ 
 فَإِنَّهُ اَل ٌُْمِدمُ 

 َجعَْلَت ِدٌنَنَ  فَإِنَّنَ 
ْدتَ بَلَؽَنًِ أَنََّن   اْْلَْرضَ  َجرَّ

ٌِْرَن َحَدْرَت إِلَى أَْهِلنَ   َكؤَنََّن اَل أَبَا ِلؽَ
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ً  أَنَّنَ تَْعلَُم   تَؤُْكُل َحَراما
ٌْنَ لَْو أَنَّ اْلَحَسَن َو   فَعَََل  اْلُحَس

 اْلَمَدى بَلَْؽتَ فََكؤَنََّن لَْد 
ٌُْت النُّْعَمانَ   فَإِنًِّ لَْد َولَّ

 ًْ  َء اْلُمْسِلِمٌنَ  أَنََّن تَْمِسُم فَ
ٌَْن ٌَْستَِزلُّ لُبَّنَ   أَنَّ ُمعَاِوٌَةَ َكتََب إِلَ

 َدَعانَ  اْلبَْصَرةِ أَْهِل  أَنَّ َرُجًَل ِمْن فِتٌَْةِ 
 َطعَامِ  إِلَىَو َما َظنَْنُت أَنََّن تُِجٌُب 
 َو إِنَّ إَِماَمُكْم لَِد اْكتَفَى

 َو إِنَُّكْم اَل تَْمِدُروَن َعلَى ذَِلنَ 
 َجدَُّكَمافَإِنًِّ َسِمْعُت 

ًَ  فَإِنَّ  وَر ٌُوتِؽَانِ  اْلبَْؽ  َو الزُّ
 اْلمُْرآنَ َو لَِكنَّا أََجْبنَا 

 ِلْلُمْسِلمِ  ٌَْنبَِؽًإِنَّهُ اَل فَ 
َ فَإِنَّ   ُسْبَحانَهُ لَِد اْصَطنََع ِعْنَدنَا َّللاَّ

 فَإِنَّهُ َجلَّ اْسُمهُ لَْد تََكفََّل بِنَْصرِ 
ْهتَُن إِلَى   بََِلدٍ أَنًِّ لَْد َوجَّ

 ٌَْنُظُروَن ِمْن أُُموِرنَ  النَّاسَ َو أَنَّ 
ٌْنَ  ٌَُطاِمنُ فَإِنَّ ذَِلَن   إِلَ

َ ٌُِذلُّ كُلَّ   َجبَّارٍ فَإِنَّ َّللاَّ
ةِ  ِة ٌُْجِحُؾ بِِرَضى اْلَخاصَّ  فَإِنَّ سُْخَط اْلعَامَّ

ةِ  ُسْخطَ َو إِنَّ  ِة ٌُْؽتَفَُر َمَع ِرَضى اْلعَامَّ  اْلَخاصَّ
ْطَراِء تُْحِدُث  ْهوَ فَإِنَّ َكثَْرةَ اْْلِ  الزَّ

 ً  فَإِنَّ ُحْسَن الظَّّنِ ٌَْمَطُع َعْنَن نََصبا
ٌِْهْم   لُلُوبَُهمْ  ٌَْعِطؾُ فَإِنَّ َعْطفََن َعلَ

 اَل تَْظَهُر َمَودَّتُُهمْ  إِنَّهُ و 
ْكِر ِلُحْسِن أَْفعَاِلِهْم   الشَُّجاعَ  تَُهزُّ فَإِنَّ َكثَْرةَ الذِّ

 اَل ٌُْدَرُن إاِلَّ بِاْلِعَماَرةِ  ذَِلنَ ِْلَنَّ 
ُضوَن  َجاَل ٌَتَعَرَّ   ِلِفَراَساتِ فَإِنَّ الّرِ

ِ فَإِ   َمنََع  ) صلى هللا عليه وآله (نَّ َرسُوَل َّللاَّ
 فَإِنََّن اَل تُْعذَُر بِتَْضٌٌِِعَن التَّافِهَ 

ِ  َسِمْعتُ فَإِنًِّ   () صَرسُوَل َّللاَّ
 اْلعَُدوَّ ُربََّما لَاَرَب ِلٌَتَؽَفَّلَ  فَإِنَّ 

ِ إاِلَّ   َجاِهلٌ فَإِنَّهُ اَل ٌَْجتَِرُئ َعلَى َّللاَّ
ْحَسانَ فَإِنَّ اْلمَ   نَّ ٌُْبِطُل اْْلِ

 أََراُدونًِ َحتَّىأَنًِّ لَْم أُِرِد النَّاَس 
ةَ لَْم تُبَاٌِْعنًِ   ِلُسْلَطانٍ َو إِنَّ اْلعَامَّ

 ُعثَْمانَ  لَتَْلتُ َزَعْمتَُما أَنًِّ 
ْنٌَا َ ُسْبَحانَهُ َجعََل الدُّ  فَإِنَّ َّللاَّ

ِ أَِلٌَّةً   فَإِنًِّ أُوِلً لََن بِالِلَّ
 ً َخَرْجُت ِمْن َحًٌِّ َهذَافَإِنِّ 

ٌْنَا َو اْلمَْوُم ِمْن أَْهِل الشَّامِ   أَنَّا اْلتَمَ
ْنٌَا َداُر بَِلٌٍَّة لَْم   َصاِحبَُها ٌَْفُرغْ َو اْعلَْم أَنَّ الدُّ
 ًْ  ءٌ  َو أَنَّهُ لَْن ٌُْؽنٌََِن َعِن اْلَحّكِ َش

 فَإِنًِّ لَْد َسٌَّْرُت ُجنُوداً 
 َ داً فَإِنَّ َّللاَّ  )ص( ُسْبَحانَهُ بَعََث ُمَحمَّ

 اْْلَْمرَ  َهذَاأَنَّ اْلعََرَب تُْزِعُج 
ةِ  ًَ أَْمَر َهِذِه اْْلُمَّ  َو لَِكنَّنًِ آَسى أَْن ٌَِل

  َكفَْرتُمْ أَنَّا آَمنَّا َو 
 َو اْلٌَْوَم أَنَّا اْستَمَْمنَا َو فُتِْنتُمْ 

 َطْلَحةَ َو ذََكْرَت أَنًِّ لَتَْلُت 
ً  إِنَّنَ   َرلٌَِت ُسلَّما

ٌَْر َضالَّتِنَ  نََشْدتَ ِْلَنََّن   َؼ
 َطالََما أَْؼَدفَْت َجََلبٌِبََها اْلِفتْنَةَ فَإِنَّ 

 ًْ  ءِ  فَإِنَّ اْلَمْرَء لٌََْفَرُح بِالشَّ
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َ ُسْبَحانَهُ ٌَمُولُ   فَإِنَّ َّللاَّ
 ً  فَإِنَّ بَْعَضَها ٌُْشبِهُ بَْعضا
ْن لِ   بَلََن ٌَتََسلَّلُونَ بَلَؽَنًِ أَنَّ ِرَجااًل ِممَّ
ِ لَْم ٌَْنِفُروا   َجْورٍ  ِمنْ إِنَُّهْم َو َّللاَّ
 اْْلَْمرِ َو إِنَّا لَنَْطَمُع فًِ َهذَا 

نًِ ِمْننَ   فَإِنَّ َصََلَح أَبٌَِن َؼرَّ
 َو َظنَْنُت أَنََّن تَتَّبِعُ 

ٌَْطاَن لَْد ثَبََّطنَ  وَ   اْعلَْم أَنَّ الشَّ
بََن  ِ ِمَن اْعلَْم أَنَّ َما لَرَّ  ٌُبَاِعُدَن ِمَن النَّارِ  َّللاَّ
ً  َعْنَهافَإِنَُّهْم لَْن ٌَِجُدوا   َمِحٌصا

 لَْد تَؽٌَََّر َكثٌٌِر ِمْنُهمْ  النَّاسَ  فَإِنَّ 
 بِاْلَهَوى َو إِنًِّ نََزْلُت ِمْن َهذَا اْْلَْمرِ 

 َو إِنًِّ َْلَْعبَُد أَْن ٌَمُوَل لَابِلٌ 
 فَاْشتََرْوهُ  اْلَحكَّ أَنَُّهْم َمنَعُوا النَّاَس 

 لَْد َؼفَرَ  َكؤَنَّهُ 
 َعلَى أَْنفُِسكُمْ  لَتَُشمُّونَ َو إِنَُّكْم 

نَ فَإِنَّهُ ٌُِرٌُد أَْن ٌَْنفَعََن   فٌََُضرَّ
 َما تَُكونُ  أَْحَوجَ فَإِنَّهُ ٌَْمعُُد َعْنَن 

 بِالتَّافِهِ  ٌَبٌِعُنَ فَإِنَّهُ 
 َو لَِكنَّهُ ٌَُحطُّ السٌَِّّبَاتِ 

َ ُسْبَحانَهُ ٌُْدِخُل بِِصْدِق   النٌَِّّةِ َو إِنَّ َّللاَّ
ًَ فَاْنمََضى أَنَّهُ َو ذَِلَن   لُِض

 ًُّ  أَنَّهُ لَاَل ٌَا َعِل
ٌَْحنَ  ً  لَعَلَّنَ  َو  َظنَْنَت لََضاًء اَلِزما
َ ُسْبَحانَهُ أََمَر ِعبَاَدهُ  إِنَّ   َّللاَّ

 إِنَّ َهِذِه اْلمُلُوَب تََملُّ 
 بِنَ ً أَُعوذُ اللَُّهمَّ إِنِّ 
َ ُسْبَحانَهُ ٌَمُولُ  فَإِنَّ   َّللاَّ

 ذَِلَن أَنَّهُ ٌَْختَبُِرُهْم بِاْْلَْمَوالِ 
 ٌُِحبُّ الذُُّكورَ  بَْعَضُهمْ ِْلَنَّ 

 لَامَ  ) عليه السالم (إِنَّ َداُوَد 
ٌُْكْم فََرابِضَ  َ اْفتََرَض َعلَ  إِنَّ َّللاَّ

ٌِْرنَا  َعلَىَكؤَنَّ اْلَمْوَت فٌَِها   ُكتِبَ َؼ
ٌِْرنَا َوَجبَ   َو َكؤَنَّ اْلَحكَّ فٌَِها َعلَى َؼ

 فَإِنَّهُ ٌَْفعَُل فًِ اْْلَْبَداِن َكِفْعِله
 إِنَّ اْلمُلُوَب تََملُّ 

 اْلِعْلِم فَإِنَّهُ ٌَتَِّسُع بِهِ  ِوَعاءَ إاِلَّ 
 َمْن تََشبَّهَ بِمَْومٍ  لَلَّ فَإِنَّهُ 

 َ َد َّللاَّ  تَعَالَىِْلَنَّهُ لَْد َوحَّ
 ٌَْنَدمُ ِْلَنَّ َصاِحبََها 

ٌَمانَ  إِنَّ   فًِ اْلمَْلبِ  ةً ٌَْبُدو لُْمظَ  اْْلِ
ٌْؾَ َو إِنَّنًِ اْلٌَْوَم َْلَْشُكو   َرِعٌَّتًِ َح

 ٌَا َحاِرُث إِنََّن نََظْرَت تَْحتَنَ 
 إِنََّن لَْم تَْعِرِؾ اْلَحكَّ 

ِ ْبَن ُعَمَر لَْم ٌَنْ  َسعداً  إِنَّ   ُصَرا اْلَحكَّ َو َعْبَد َّللاَّ
ِ  إِنَّ  ًّ  اْلمُْرآَن أُْنِزَل َعلَى النَّبِ

َ لَْم   ِلْلعَْبدِ  ٌَْجعَلْ ٌَِمٌناً أَنَّ َّللاَّ
 اللَُّهمَّ إِنًِّ أَُعوذُ بِنَ 

 فِْعلَهُ فَإِنَّهُ ٌَُزٌُِّن لََن 
 َ  َجعََل اْلَحكَّ  تَعَالَىفَإِنَّ َّللاَّ

 ٌَْدفَعُهُ إاِلَّ الشَّرُّ  الَ فَإِنَّ الشَّرَّ 
 َما َجفَّْت أَْرُجلُكُْم ِمَن اْلبَْحرِ  لَِكنَُّكمْ َو 

 ًَّ ٌَْن اْلفَْمرَ  إِنًٌَِّا بُنَ  أََخاُؾ َعلَ
ً إاِلَّ أَنَُّهْم نَمَُصوا   بَِؽٌضا

َ ُسْبَحانَهُ فََرَض فًِ أَْمَوالِ   إِنَّ َّللاَّ
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َ ُسْبَحانَهُ َجعََل الطَّاَعةَ   إِنَّ َّللاَّ
 لَعَلَّهُ ِمْن بَاِطٍل َجَمعَهُ  وَ 

َ اَل ٌُِضٌُع أَْوِلٌَاَءهُ   فَإِنَّ َّللاَّ
 ٌَِصُؾ لََن اْلِؽنَىلإِنَّ اْلبِنَاَء 

ْنٌَا اَل ٌَُروُعهُ  فَإِنَّ  َج َعلَى الدُّ  ِمْنَهااْلُمعَّرِ
 ًَ بَانِ اَل  ...َو إِنَّ اْْلَْمَر بِاْلَمْعُروِؾ َو النَّْه  ٌُمَّرِ

ِ إِنَّهُ ال  ٌْؤَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ ٌَ 
َ تَعَالَى َسٌُْإتٌِنَ   فَإِنَّ َّللاَّ

َ فََرَض َعلَى َجَواِرِحنَ   فَإِنَّ َّللاَّ
 إاِلَّ فٌَِها ٌُْعَصىأَنَّهُ اَل 

 ً ٌْبا ِ َش  إِنَّا اَل نَْمِلُن َمَع َّللاَّ
ٌِن إاِلَّ َما لَاَربَهُ  ِمنَ فَإِنَّهُ لَْم ٌَؤُْخْذ   الّدِ

َ تَ  إِنَّ  ً َّللاَّ  عَالَى لَْم ٌَْرَضَها ثََوابا
ٌْنِ   فَإِنََّن تََخلِّفُهُ ِْلََحِد َرُجلَ
 إِنَّهُ اَل ٌَِضلُّ َمْن َهَداهُ 

 َو إِنَّهُ لٌََْعلَُم أَنَّ َمَحلًِّ ِمْنَها
 النََّظابِِر لَِكنًِّ أَْسفَْفُت إِْذ أََسفُّوا

َ ُسْبَحانَهُ ٌَمُولُ   َكؤَنَُّهْم لَْم ٌَْسَمعُوا َّللاَّ
ْنٌَا فًِ أَْعٌُنِِهمْ   َو لَِكنَُّهْم َحِلٌَِت الدُّ

 لَِكنًِّ أَْضِرُب بِاْلُمْمبِلِ 
ٌَْطاَن لَْد َجَمَع ِحْزبَهُ   َو إِنَّ الشَّ

 َكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَى َمْسِجِدَها
 َكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَى لَْرٌَتُِكْم َهِذِه لَْد َطبَّمََها

ٌْبَتَِهاَو إِنَّ بَِلٌَّتَُكْم لَْد َعادَ   ْت َكَه
 ً ُق بَْعُضهُ بَْعضا  َو ذََكَر أَنَّ اْلِكتَاَب ٌَُصّدِ

َر ِحْزبَهُ  ٌَْطاَن لَْد ذَمَّ  َو إِنَّ الشَّ
 ً  َو إِنَُّهْم لٌََْطلُبُوَن َحمّا

 فَإِنَّ اْْلَْمَر ٌَْنِزُل ِمَن السََّماءِ 
ُجلُ   أٌََُّها النَّاُس إِنَّهُ اَل ٌَْستَْؽنًِ الرَّ

ِ َْلَُظنُّ أَنَّ َهُإاَلِء اْلمَْومَ  َو إِنًِّ وَ   َّللاَّ
 َْلَُظنُّ أَنَّ َهُإاَلِء اْلمَْوَم َسٌَُدالُونَ 

 اللَُّهمَّ إِنًِّ لَْد َمِلْلتُُهمْ 
داً  َ بَعََث ُمَحمَّ  ) صلى هللا عليه وآله (إِنَّ َّللاَّ

 أاََل َو إِنًِّ لَْد َدَعْوتُكُمْ 
 فَلَْو أَنَّ اْمَرأً ُمْسِلماً َماتَ 

 لََوِدْدُت أَنًِّ لَْم أََركُمْ 
ْنٌَا أَْدبََرتْ   فَإِنَّ الدُّ

 َو إِنَّ اْْلِخَرةَ لَْد أَْلبَلَتْ 
 َو إِنًِّ لَْم أََر َكاْلَجنَّةِ 

 أاََل َو إِنَُّكْم لَْد أُِمْرتُْم بِالظَّْعنِ 
ٌَْر أَنَّ َمْن نََصَرهُ اَل ٌَْستَِطٌُع أَْن ٌَمُولَ   َؼ

 ا لَْد أَْصبَْحنَا فًِ َدْهرٍ أٌََُّها النَّاُس إِنَّ 
 فَإِنََّها لَْد َرفََضْت َمنْ 
داً  َ بَعََث ُمَحمَّ  ) صلى هللا عليه وآله (إِنَّ َّللاَّ

ِ إِنًِّ َْلَُظنُّ بِكُمْ  ٌُْم َّللاَّ  َو ا
 تُوِرُث اْلَحْسَرةَ  ...فَإِنَّ َمْعِصٌَةَ النَّاِصحِ 

 ِْلَنََّها تُْشبِهُ اْلَحكَّ 
 َهُإاَلِء ٌَمُولُونَ َو لَِكنَّ 

ْنٌَا لَْد َولَّْت َحذَّاءَ   أاََل َو إِنَّ الدُّ
 أاََل َو إِنَّ اْْلِخَرةَ لَْد أَْلبَلَتْ 

 اللَُّهمَّ إِنًِّ أَُعوذُ بِنَ 
 َو إِنًِّ َْلَْعلَُم 

 أَنَّهُ َما أََراَد بِِن َجبَّاٌر سُوءاً 
  فَلَْو أَنَّ اْلبَاِطَل َخلََص ِمْن ِمَزاجِ اْلَحكِّ 
 َو لَْو أَنَّ اْلَحكَّ َخلََص ِمْن لَْبِس اْلبَاِطلِ 
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 أاََل َو إِنَّ ُمعَاِوٌَةَ لَاَد لَُمةً ِمَن اْلؽَُواةِ 
 ِمْنَها َما َعِلُموا أَنَّهُ َسٌَتُْرُكُهمْ  تََرُكواَو 
 اْلمَْوَم لَْم ٌَْجُروا فًِ َحْلبَةٍ  إِنَّ 

 بِاْلَجََلءِ فَإِنَّ اْلعَْسَؾ ٌَعُوُد 
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 َمِن اْستَْؽنَى فٌَِها فُتَِن  
 َو َمِن اْفتَمََر فٌَِها َحِزَن  
 َو َمْن َساَعاَها فَاتَتْهُ  
 َو َمْن لَعََد َعْنَها َواتَتْهُ  
َرتْهُ َو    َمْن أَْبَصَر بَِها بَصَّ
ٌَْها أَْعَمتْهُ     َو َمْن أَْبَصَر إِلَ
ٌِْه َكفَاهُ    َمْن تََوكََّل َعلَ
 َمْن َسؤَلَهُ أَْعَطاهُ  وَ  
 َو َمْن أَْلَرَضهُ لََضاهُ  
 َو َمْن َشَكَرهُ َجَزاهُ  
ٌِْرَها   َمْن لَْم ٌُعَْن َعلَى    ... لَْم ٌَُكْن لَهُ ِمْن َؼ
 َمْن تَمَدََّمَها َمَرَق  
  َو َمْن تََخلََّؾ َعْنَها َزَهكَ  
  َو َمْن لَِزَمَها لَِحكَ  
 َمْن تََكلََّم َسِمَع نُْطمَهُ  
هُ    َو َمْن َسَكَت َعِلَم ِسرَّ
ٌِْه ِرْزلُهُ    َو َمْن َعاَش فَعَلَ
ٌِْه ُمْنمَلَبُهُ     َو َمْن َماَت فَإِلَ
ٌْباً أَْعَشى بََصَرهُ     َمْن َعِشَك َش
ا ٌُْإِمنُهُ     َمْن أَلَلَّ ِمْنَها اْستَْكثََر ِممَّ
ا ٌُوبِمُهُ َو َمِن اْستَْكثََر ِمنْ     َها اْستَْكثََر ِممَّ
 َمِن اْستَمَاَم فَإِلَى اْلَجنَِّة  
 َو َمْن َزلَّ فَإِلَى النَّارِ  
 َمْن أََخذَ بَِها لَِحَك َو َؼنَِم  
  َو َمْن َولََؾ َعْنَها َضلَّ َو نَِدمَ  
 ِه فَعَاِزبُهُ َعْنهُ َو َمْن اَل ٌَْنفَعُهُ َحاِضُر لُبِّ  
  نَاهُ َشَهاَدةً فَْلٌَمُْل بِِعْلِمهِ فََمْن نََشدْ  
  ... فَََل ٌَْسَمعَنَّ  َؾ ِمْن أَِخٌِه َوثٌِمَةَ َمْن َعرَ  
ُ َمااًل فَْلٌَِصْل بِِه اْلمََرابَةَ     فََمْن آتَاهُ َّللاَّ
َ ُوفَِّك    َمِن اْستَْنَصَح َّللاَّ
 َو َمِن اتََّخذَ لَْولَهُ َدِلًٌَل ُهِديَ  
 لََصَمتْهُ  َمْن أَْشَرَؾ لََها 
  َو َمْن َسعَى فٌَِها َحَطَمتْهُ  
 َمْن َوَصفَهُ فَمَْد َحدَّهُ  
 َو َمْن َحدَّهُ فَمَْد َعدَّهُ  
 َو َمْن َعدَّهُ فَمَْد أَْبَطَل أََزلَهُ  
ٌَْؾ فَمَِد اْستَْوَصفَهُ    َو َمْن لَاَل َك
ٌَْن فَمَْد َحٌََّزهُ     َو َمْن لَاَل أَ
  ً ًَ َساِرلا ٌِْر أَْبَوابَِها ُسّمِ   فََمْن أَتَاَها ِمْن َؼ
  فََمِن اْستََطاَع ... فَْلٌَْفعَلْ  
 َمْن لَاَل بِِه َصَدَق  
  َو َمْن َعِمَل بِِه َسبَكَ  
ٌِْر نَْفِسِه تََحٌَّرَ     فََمْن َشؽََل نَْفَسهُ بِؽَ
َغ لَْلبَهُ ... َرَجَع َطْرفُهُ َحِسٌراً     فََمْن فَرَّ
ٌْهِ   ٌْباً أَْبؽََض أَْن ٌَْنُظَر إِلَ   َمْن أَْبؽََض َش
ٌْناً تَتََحمَّْك ِشْمَوتُهُ   ْسََلِم َد ٌَْر اْْلِ   فََمْن ٌَْبتَػِ َؼ
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 َما َكاَن بِاْلَمِدٌنَِة فَََل أََجَل فٌِِه  
ٌْهِ َو َما َؼاَب فَؤََجلُهُ ُوُصو    ُل أَْمِرَن إِلَ
  فََمِن اْستََطاَع ِمْنُكْم ... فَْلٌَْفعَلْ  
ُ بِاْلبَََلِء َو التََّجاِرِب لَْم ٌَْنتَِفْع    َمْن لَْم ٌَْنفَْعهُ َّللاَّ
ِ فَْلٌَْخُرجْ   َواَح إِلَى َّللاَّ   فََمْن أََراَد الرَّ
  ً َ ٌَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا   َمْن ٌَتَِّك َّللاَّ
  ِمْنُكْم َعلَى ... َماَت َشِهٌداً  َمْن َماتَ  
 نََّها تُْجعَُل لَهُ فََمْن أَْعَطاَها َطٌَِّب النَّْفِس بَِها فَإِ  
 َمْن َسلََن الطَِّرٌَك اْلَواِضَح َوَرَد اْلَماَء  
  َو َمْن َخالََؾ َولََع فًِ التٌِّهِ  
  لُ َمِن اْستَثْمََل اْلَحكَّ أَْن ٌُمَاَل لَه ... َكاَن اْلعَمَ  
 َمْن أََكلَهُ اْلَحكُّ فَإِلَى اْلَجنَِّة  
  َو َمْن أََكلَهُ اْلبَاِطُل فَإِلَى النَّارِ  
  َمْن نََكَب َعْنَها َجاَر َعِن اْلَحكِّ  
  ًْ ًَ فٌَِها ِمْن َش   ٍء لَبِلَتْهُ  َما أُْلِم
ْق َظنَّهُ   ٌْراً فََصّدِ   َمْن َظنَّ بَِن َخ
 َمْذَهبُهُ  َمْن تَعَدَّى اْلَحكَّ َضاقَ  
  َو َمِن اْلتََصَر َعلَى لَْدِرِه َكاَن أَْبمَى لَهُ  
نَ     َو َمْن لَْم ٌُبَاِلَن فَُهَو َعُدوُّ
َماَن َخانَهُ    َمْن أَِمَن الزَّ
  َو َمْن أَْعَظَمهُ أََهانَهُ  
ً  َعِن اْلعالَِمٌنَ   َ َؼنِ   َمْن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ
  َمْن َوثَِك بَِماٍء لَْم ٌَْظَمؤْ  
ٌِْه أَْضٌَكُ   ٌِْه اْلعَْدُل فَاْلَجْوُر َعلَ   َمْن َضاَق َعلَ
َحْت لَهُ اْلِعبَُر...َحَجزَ     تْهُ التَّْمَوى َمْن َصرَّ
ٌَْن ِعْلُمهُ فَاْلِفْظهُ     فََما اْشتَبَهَ َعلَ
ٌْمَْنَت بِِطٌِب ُوُجوِهِه فَنَْل ِمْنهُ     َو َما أَ
 َمْن َوِطَا َدْحَضِن َزِلَك  
 َو َمْن َرِكَب لَُجَجِن َؼِرَق  
  َو َمِن اْزَورَّ َعْن َحبَابِِلِن ُوفِّكَ  
ْل بِهِ     فََمْن لَاَرَؾ ُحْكَرةً بَْعَد نَْهٌَِن إٌَِّاهُ فَنَّكِ
  ُ  فََمْن تَمَّ َعلَى ذَِلَن ِمْنُهْم فَُهَو الَِّذي أَْنمَذَهُ َّللاَّ
اِكسُ  َو َمْن لَجَّ     َو تََماَدى فَُهَو الرَّ
 َو َمْن نَاَم لَْم ٌُنَْم َعْنهُ  
ٌْنَا    َو َما فََضَل َعْن ذَِلَن فَاْحِمْلهُ إِلَ
ٌٍْر ٌَْبَك لََن ذُْخُرهُ   ْم ِمْن َخ   َما تُمَّدِ
ٌُْرهُ   ٌِْرَن َخ ْرهُ ٌَُكْن ِلؽَ  َو َما تَُإّخِ
ًَ َعْن نَْفِسِه َكثَُر السَّاِخطُ   ٌْهِ  َمْن َرِض   َعلَ
  َمْن َضٌَّعَهُ اْْلَْلَرُب أُتٌَِح لَهُ اْْلَْبعَدُ  
  َمْن َجَرى فًِ ِعنَان أََمِلِه َعثََر بِؤََجِلهِ  
   َمْن أَْبَطؤَ بِِه َعَملُهُ لَْم ٌُْسِرْع بِِه نََسبُهُ  
 فََمِن اْشتَاَق إِلَى اْلَجنَِّة َسََل َعِن الشََّهَواِت  
َماِت  َو َمْن أَْشفََك ِمنَ    النَّاِر اْجتَنََب اْلُمَحرَّ
ْنٌَا اْستََهاَن بِاْلُمِصٌبَاِت    َو َمْن َزِهَد فًِ الدُّ
ٌَْراتِ     َو َمِن اْرتَمََب اْلَمْوَت َساَرَع إِلَى اْلَخ
َر فًِ اْلِفْطنَِة تَبٌََّنَْت لَهُ اْلِحْكَمةُ    فََمْن تَبَصَّ
 َعَرَؾ اْلِعْبَرةَ َو َمْن تَبٌََّنَْت لَهُ اْلِحْكَمةُ  
ِلٌنَ    َو َمْن َعَرَؾ اْلِعْبَرةَ فََكؤَنََّما َكاَن فًِ اْْلَوَّ
 فََمْن فَِهَم َعِلَم َؼْوَر اْلِعْلِم  
 َعْن َشَرابِعِ  َو َمْن َعِلَم َؼْوَر اْلِعْلِم َصَدرَ  
ْط فًِ أَْمِرهِ     َو َمْن َحلَُم لَْم ٌُفَّرِ
 فََمْن أََمَر بِاْلَمْعُروِؾ َشدَّ ُظُهوَر اْلُمْإِمنٌَِن  
 َو َمْن نََهى َعِن اْلُمْنَكِر أَْرَؼَم أُنُوَؾ  
ٌِْه    َو َمْن َصَدَق فًِ اْلَمَواِطِن لََضى َما َعلَ
ِ َؼِضَب َو َمْن َشنَِا اْلفَاِسِمٌَن َو ؼَ    ِضَب لِِلَّ
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َك لَْم ٌُنِْب إِلَى ا   ْلَحّكِ فََمْن تَعَمَّ
  َو َمْن َكثَُر نَِزاُعهُ بِاْلَجْهِل َداَم َعَماهُ  
 َو َمْن َزاَغ َساَءْت ِعْنَدهُ اْلَحَسنَةُ َو َحُسنَْت  
ٌِْه ُطُرلُهُ    َو َمْن َشاقَّ َوُعَرْت َعلَ
ٌْلُهُ   ٌَْدناً لَْم ٌُْصبِْح لَ  فََمْن َجعََل اْلِمَراَء َد
ٌَْن ٌَدٌَْ   ٌِْه َو َمْن َهالَهُ َما بَ  ِه نََكَص َعلَى َعِمبَ
ٌِْب َوطِ    بَتْهُ َسنَابُِن َو َمْن تََردََّد فًِ الرَّ
ْنٌَا   َو اْْلِخَرةِ َهلََن  َو َمِن اْستَْسلََم ِلَهلََكِة الدُّ
 فٌِِه بَِما اَل  َمْن أَْسَرَع إِلَى النَّاِس ... لَالُوا 
  َمْن أََطاَل اْْلََمَل أََساَء اْلعََملَ  
َجاِل َوْحِشٌَّةٌ فََمْن تَؤَلَّفََها أَْلبَلَتْ لُلُ     وُب الّرِ
 َمْن َظِفَر بِِه نَِصَب  
 َو َمْن فَاتَهُ تَِعبَ  
  َمْن نََصَب نَْفَسهُ ِللنَّاِس إَِماماً فَْلٌَْبَدأْ بِتَْعِلٌمِ  
  َمْن تََرَن لَْوَل اَل أَْدِري أُِصٌبَْت َممَاتِلُهُ  
ٌْنَ  ِ أَْصلَحَ َمْن أَْصلََح َما بَ ٌَْن َّللاَّ ُ َما  هُ َو بَ  َّللاَّ
ُ لَهُ أَْمَر  َو َمْن أَْصلََح أَْمَر آِخَرتِِه أَْصلَحَ    َّللاَّ
ٌِْه ِمَن َو َمْن َكاَن لَهُ ِمْن نَْفِسِه َواِعظٌ َكا   َن َعلَ
 اذ فلٌستعذ من مضَلت الفتن َمِن استع 
َها أَْبؽَ  ْنٌَا َو تََوالَّ   َض اْْلِخَرةَ فََمْن أََحبَّ الدُّ
  ً ٌِْت فَْلٌَْستَِعدَّ ِلْلفَْمِر ِجْلبَابا   َمْن أََحبَّنَا أَْهَل اْلبَ
ًَ بِاْلَهمِّ   َر فًِ اْلعََمِل اْبتُِل   َمْن لَصَّ
ًَ أَْربَعاً لَْم ٌُْحَرْم أَْربَعاً    َمْن أُْعِط
َجابَةَ   ًَ الدَُّعاَء لَْم ٌُْحَرِم اْْلِ  َمْن أُْعِط
ًَ التَّْوبَةَ لَْم ٌُْحَرِم اْلمَبُوَل    َو َمْن أُْعِط
ًَ ااِلْستِْؽفَاَر لَْم ٌُْحَرِم اْلَمْؽِفَرةَ    َو َمْن أُْعِط
ٌَاَدةَ   ًَ الشُّْكَر لَْم ٌُْحَرِم الّزِ   َو َمْن أُْعِط
 ْنَد ُمِصٌبَتِِه َو َمْن َضَرَب ٌََدهُ َعلَى فَِخِذِه عِ  
 َواِضَع التَُّهَمِة فَََل ٌَلُوَمنَّ َمْن َوَضَع نَْفَسهُ مَ  
  َمْن َملََن اْستَؤْثَرَ  
 َمِن اْستَبَدَّ بَِرأٌِِْه َهلََن  
َجاَل َشاَرَكَها فًِ ُعمُوِلَها    َو َمْن َشاَوَر الّرِ
هُ َكانَِت اْلِخٌََرةُ بٌَِِدهِ     َمْن َكتََم ِسرَّ
  َعبََدهُ َمْن لََضى َحكَّ َمْن اَل ٌَْمِضً َحمَّهُ فَمَْد  
 َمِن اْستَْمبََل ُوُجوهَ اْْلَراِء َعَرَؾ َمَوالَِع  
ِ لَِوَي َعلَى لَتْلِ    َمْن أََحدَّ ِسنَاَن اْلؽََضِب لِِلَّ
  َمْن أَْبَدى َصْفَحتَهُ ِلْلَحّكِ َهلَنَ  
ْبُر أَْهلََكهُ اْلَجَزعُ     َمْن لَْم ٌُْنِجِه الصَّ
ٌِْرنَ  َما َكَسْبَت فَْوَق لُوتَِن فَؤَْنتَ     فٌِِه َخاِزٌن ِلؽَ
 َمْن َحاَسَب نَْفَسهُ َربَِح  
 َو َمْن َؼفََل َعْنَها َخِسَر  
 َو َمْن َخاَؾ أَِمَن  
  َو َمِن اْعتَبََر أَْبَصرَ  
 َو َمْن أَْبَصَر فَِهَم   
  َو َمْن فَِهَم َعِلمَ  
  َمْن اَلَن ُعوُدهُ َكثُفَْت أَْؼَصانُهُ  
  َمْن نَاَل اْستََطالَ  
ٌْبَهُ     َمْن َكَساهُ اْلَحٌَاُء ثَْوبَهُ لَْم ٌََر النَّاُس َع
ْنٌَا َحِزٌناً فَمَْد أَْصبَحَ     َمْن أَْصبََح َعلَى الدُّ
 بِِه فَمَْد أَْصبََح  ..بََح ٌَْشُكو ُمِصٌبَةً َو َمْن أَصْ  
 ذََهَب ثُلُثَا  َو َمْن أَتَى َؼنٌِّاً فَتََواَضَع لَهُ ِلِؽنَاهُ  
 فَُهوَ  َو َمْن لََرأَ اْلمُْرآَن فََماَت فََدَخَل النَّارَ  
ْنٌَا اْلتَاَط لَْلبُهُ ِمْنَها    َو َمْن لَِهَج لَْلبُهُ بُِحّبِ الدُّ
  َمْن ٌُْعِط بِاْلٌَِد اْلمَِصٌَرةِ ٌُْعَط بِاْلٌَِد الطَِّوٌلَةِ  
ًَ َضٌََّع اْلُحمُ    وَق َمْن أََطاَع التََّوانِ
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ِدٌكَ   ًَ َضٌََّع الصَّ  َو َمْن أََطاَع اْلَواِش
 فََمْن أَدَّاهُ َزاَدهُ ِمْنَها  
َر فٌِِه َخاَطَر بِزَ    َواِل نِْعَمتِهَو َمْن لَصَّ
  َمْن تَذَكََّر بُْعَد السَّفَِر اْستَعَدَّ  
 َمْن بَالََػ فًِ اْلُخُصوَمِة أَثَِم  
َر فٌَِها ُظِلمَ     َو َمْن لَصَّ
َ فَ    َمْن َمنَعَهُ فَمَْد َمنََع َّللاَّ
  َ   َو َمْن أَْعَطاهُ فَمَْد أَْعَطى َّللاَّ
ٌْبِ   ٌِْب نَْفِسِه اْشتَؽََل َعْن َع   َمْن نََظَر فًِ َع
  ِ ًَ بِِرْزِق َّللاَّ  لَْم ٌَْحَزْن َعلَى َما َو َمْن َرِض
ٌَْؾ اْلبَْؽًِ لُتَِل بِِه    َو َمْن َسلَّ َس
 اْْلُُموَر َعِطبَ  َو َمْن َكابَدَ  
 َو َمِن اْلتََحَم اللَُّجَج َؼِرَق  

 َو َمْن َدَخَل َمَداِخَل السُّوِء اتُِّهَم 
 َو َمْن َكثَُر َكََلُمهُ َكثَُر َخَطُإهُ  
 َو َمْن َكثَُر َخَطُإهُ لَلَّ َحٌَاُإهُ  
 َو َمْن لَلَّ َحٌَاُإهُ لَلَّ َوَرعُهُ  
 َو َمْن لَلَّ َوَرُعهُ َماَت لَْلبُهُ  
 َو َمْن َماَت لَْلبُهُ َدَخَل النَّاَر  
 َو َمْن نََظَر فًِ ُعٌُوِب النَّاِس فَؤَْنَكَرَها ثُمَّ  
ًَ ِمنَ     َو َمْن أَْكثََر ِمْن ِذْكِر اْلَمْوِت َرِض
 َو َمْن َعِلَم أَنَّ َكََلَمهُ ِمْن َعَمِلِه لَلَّ َكََلُمهُ  
ٌِْه فًِ ذَاِت ٌَِدِه فَلَْم ...فَمَْد أَِمنَ   َع َعلَ   َمْن ُوّسِ
 الً َو َمْن ُضٌَِّك  ... فَمَْد َضٌََّع َمؤُْمو 
  فََمْن َعِلَم َعِملَ  
ٌِْه َكَمهاً    َمْن َرالَهُ ِزْبِرُجَها أَْعمَبَْت نَاِظَر
 َو َمِن اْستَْشعََر الشَّؽََؾ بَِها َمََلَْت َضِمٌَرهُ  
 فَمَِد اْنتََظَم  َو َمِن اْلتََصَر َعلَى بُْلؽَِة اْلَكفَاؾِ  
ٌِْه كَ   ِ َعلَ  ثَُرْت َحَوابُِج َمْن َكثَُرْت نِعَُم َّللاَّ
ِ فٌَِها بَِما ٌَِجبُ   َضَها  فََمْن لَاَم لِِلَّ  فٌَِها َعرَّ
َواِل   َضَها ِللزَّ  َو َمْن لَْم ٌَمُْم فٌَِها بَِما ٌَِجُب َعرَّ
 َكَرهُ بِمَْلبِِه فَمَْد أَى ُعْدَواناً ٌُْعَمُل بِِه  فَؤَنْ َمْن رَ  
 َو َمْن أَْنَكَرهُ بِِلَسانِِه فَمَْد أُِجَر  
ٌْؾِ    ... فَذَِلَن ِلتَُكوَن َكِلَمةُ  َو َمْن أَْنَكَرهُ بِالسَّ
 لَْم ٌُْنِكْر  فََمْن لَْم ٌَْعِرْؾ بِمَْلبِِه َمْعُروفاً وَ  
  ً ٌْبا   نَالَهُ أَْو بَْعَضهُ  َمْن َطلََب َش
  ً   َو َمْن لَْم ٌُْعَط لَاِعداً لَْم ٌُْعَط لَابِما
  َمْن أَْوَمؤَ إِلَى ُمتَفَاِوٍت َخذَلَتْهُ اْلِحٌَلُ  
  َمْن َصبََر َصْبَر اْْلَْحَراِر َو إاِلَّ َسََل ُسلُوَّ  
  َمْن َصاَرَع اْلَحكَّ َصَرَعهُ  

ُ َعََلنٌَِتَهُ   َمْن أَْصلََح َسِرٌَرتَهُ أَْصلََح َّللاَّ
ُ أَْمَر ُدْنٌَاهُ    َو َمْن َعِمَل ِلِدٌنِِه َكفَاهُ َّللاَّ
  ُ ِ أَْحَسَن َّللاَّ ٌَْن َّللاَّ ٌْنَهُ َو بَ  َو َمْن أَْحَسَن فٌَِما بَ
 ا إِلَى َمْن َشَكا اْلَحاَجةَ إِلَى ُمْإِمٍن فََكؤَنَّهُ َشَكاهَ  
َ  وَ    َمْن َشَكاَها إِلَى َكافٍِر فََكؤَنََّما َشَكا َّللاَّ
ْنٌَا َطلَبَهُ اْلَمْوُت َحتَّى   ٌُْخِرَجهُ  فََمْن َطلََب الدُّ
ْنٌَا َحتَّى    َو َمْن َطلََب اْْلِخَرةَ َطلَبَتْهُ الدُّ
 فَمَْد أََخذَ  َو َمْن لَْم ٌَؤَْس َعلَى اْلَماِضً ... 
ٌْرِ   بَا َمِن اتََّجَر بِؽَ  فِْمٍه فَمَِد اْرتََطَم فًِ الّرِ
ُ بِِكبَارِ  َمْن َعظََّم ِصؽَاَر اْلَمَصابِبِ    اْبتَََلهُ َّللاَّ
ٌِْه نَْفسُ   ٌِْه َشَهَواتُهُ َمْن َكُرَمْت َعلَ  هُ َهانَْت َعلَ
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 تاسعاً : الجملة الشرطٌة الوالعة خبراً : 
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 الجملة 
 أَنًِّ إِْن أََجْبتُُكْم َرِكْبُت بُِكْم َما أَْعلَمُ 

 إِنَّ اْلِفتََن إِذَا أَْلبَلَْت َشبََّهتْ 
ًَ ...َو إِنَُّهْم   لََحمَُّروا ..لَْو َعاٌَنُوا ُكْنهَ َما َخِف

 فَإِنََّن إِْن َشَخْصَت ِمْن َهِذِه اْْلَْرِض اْنتَمََضتْ 
ٌَْن َؼداً ٌَمُولُوا  إِنَّ اْْلََعاِجَم إِْن ٌَْنُظُروا إِلَ

ْنٌَا ٌِْه ذََكْرُت الدُّ  فَإِنًِّ إِذَا نََظْرُت إِلَ
ًَ لَُكْم َسلََن بِكُمْ أَنَُّكْم إِِن اتَّبَْعتُُم الدَّا  ِع

أْيِ اْنمََطعَ  ُموا َعلَى فٌََالَِة َهذَا الرَّ  فَإِنَُّهْم إِْن تَمَّ
 تََدبََّرهُ  بَِكََلمٍ ِْلَنَّ اْلُمْإِمَن إِذَا أََراَد أَْن ٌَتََكلََّم 

َ ٌَْجعَْل  ً  لَهُ َو اْعلَُموا أَنَّهُ َمْن ٌَتَِّك َّللاَّ  َمْخَرجا
 النَّاِر َحَطَم بَْعُضَها َعلَىِضَب أَنَّ َماِلكاً إِذَا ؼَ 

  َعلَىَمْن َماَت ِمْنُكْم َعلَى فَِراِشِه َو هَُو  فَإِنَّهُ 
ٌِْرِه َحاَربَكُْم أَْهلُ  إِلَىإِنَُّكْم إِْن لََجؤْتُْم   َؼ

 إِنَّ اْلَمْرَء إِذَا َهلََن لَاَل النَّاُس َما تََرنَ 
 َو ذََكْرتُْم َحالَُهْم َكاَن  أَْعَمالَُهمْ لَِكنَُّكْم لَْو َوَصْفتُْم 
 اْلعََملُ َكاَن  ..أَْن ٌُمَالَ  اْلَحكَّ فَإِنَّهُ َمِن اْستَثْمََل 
ٌْتَنًِإِنََّن لَْو ُكْنَت  َ  لََكتَْبتُ ...ِعْنَد ِشَرابَِن  أَت

ٌْباً لَْو أََصابََن أََصابَنًِ   َكؤَنَّ َش
 لَْو أَتَاَن أَتَانًِ اْلَمْوتَ َو َكؤَنَّ 

 لَْو َكاَن ِلَربَِّن َشِرٌٌن َْلَتَتَْن ُرسُلُهُ  أَنَّهُ 
 إاِلَّ تَْفعَْل تَْظِلمْ  فَإِنَّنَ 

ًَ إِذَا اْختَلََؾ َهَواهُ َمنَعَهُ   فَإِنَّ اْلَواِل
ِ لَْو لَِمٌتُُهْم َواِحداً  وَ  إِنًِّ ٌْتُ َما  ...َّللاَّ  بَالَ

 فَإِنًِّ إِْن أَُزْرَن فَذَِلَن َجِدٌرٌ 
ْطَت َحتَّى ٌَْنَهَد   أُْرتَِجتْ  ...فَإِنََّن إِْن فَرَّ

 لَْم تُْحَمدْ  ...إِْن ِذٌَدْت َعْن أَْبَوابَِن  فَإِنََّها
ٌٍْر ٌَْبَك  ْم ِمْن َخ  لَنَ فَإِنََّن َما تُمَّدِ
 لََوَصلَتْ إِنَّهُ لَْو اَل بَْعُض ااِلْستِْبمَاِء 
ِلَهاَر آِخُرَها إِنَّ اْْلُُموَر إِذَا اْشتَبََهْت اْعتُبِ   بِؤَوَّ

ًَ  إِذَافَإِنَّ اْلمَْلَب   أُْكِرهَ َعِم
ُجلَ  إِنَّ  ٌُْن الظَّنُوُن ٌَِجبُ  الرَّ  إِذَا َكاَن لَهُ الدَّ

 َكانَ إِنَّ َكََلَم اْلُحَكَماِء إِذَا َكاَن َصَواباً 
 ٌَؤْتِ  ُعُمِرنَ فَإِنَّهُ إِْن ٌَُن ِمْن 

 فَؤَْنَكَرهُ  ..إِنَّهُ َمْن َرأَى ُعْدَواناً ٌُْعَمُل بِِه 

 ص
ٔ79 
ٔ8ٓ 
ٕٔٓ 
ٕ7ٓ 
ٕ7ٓ 
ٖٕٓ 
ٖٕٓ 
ٖٕٗ 
ٖٖٙ 
ٖ٘ٗ 
ٖ٘٘ 
ٖ77 
ٗٓٓ 
ٕٗ7 
ٖٗٔ 
ٗٗ7 
ٗ8ٖ 
ٕ٘ٓ 
ٕ٘ٓ 
ٕ٘ٙ 
٘7ٓ 
ٙٓٓ 
ٖٙٓ 
ٙٓ7 
ٙٔٓ 
ٕٙٔ 
ٙٔ٘ 
ٕٙٓ 
ٖٙ9 
ٙٙ8 
ٙ8ٔ 
ٙ8٘ 
ٙ8ٙ 
7ٓ7 

 

 : الجملة االسمٌة الوالعة نعتاً لمرفوع : عاشراً 

 ص الجملة ت 
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 َو لَْد َمَضْت أُُصوٌل نَْحُن فُُروُعَها
 َمعَاِدُن ُكّلِ َخِطٌبَةٍ  ... َرَجَع لَْومٌ 

ِ إَِماٌم َجابٌِر َضلَّ   َو إِنَّ َشرَّ النَّاِس ِعْنَد َّللاَّ
ةٌ  تَْشتَدَّنَّ  الَ  ةٌ بَْعَدَها َكرَّ ٌُْكْم فَرَّ  َعلَ

 َحْملَةٌ َو اَل َجْولَةٌ بَْعَدَها 
 َشَكاةٌ َظاِهٌر َعْنَن َعاُرَها تِْلنَ  وَ 

 ِمْن ُمبَاَشَرتَِها لَنَ ثُمَّ أُُموٌر ِمْن أُُموِرَن اَل بُدَّ 
 ًْ ِ َش ٌَْس ِمْن فََرابِِض َّللاَّ ٌْهِ  أََشدُّ ٌء النَّاُس  لَ  َعلَ
 بَلَؽَنًِ َعْنَن لَْوٌل ُهَو لَنَ 

ًَ بَْضعَةٌ   َجُب َما فٌِهِ أَعْ  ِه
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 : الجملة الفعلٌة الوالعة نعتاً لمرفوع حادي عشر 

 ص الجملة  ت
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ُر بِِهْم لِلَّةُ َعَدِدِهمْ   ُرُسٌل اَل تُمَّصِ
 ُولَِر َسْمٌع لَْم ٌَْفمَِه اْلَواِعٌَةَ 

 اْلَخفَمَانُ ُربَِط َجنَاٌن لَْم ٌُفَاِرْلهُ 
 َو لُْمَمةٌ ٌَؽَصُّ بَِها آِكلَُها

 َسٌَْرَعُؾ بِِهُم  ...أَْلَواٌم  ...َو لَمَْد َشِهَدنَا 
ٌَْها أَْهلَُها ٌٌْل شُُمٌس ُحِمَل َعلَ  َو إِنَّ اْلَخَطاٌَا َخ
ٌَْها أَْهلَُها  َو إِنَّ التَّْمَوى َمَطاٌَا ذُلٌُل ُحِمَل َعلَ

 َساعٍ َسِرٌٌع نََجا 
 ٌء َرَجا  َو َطاِلٌب بَِطً

ٌر فًِ النَّاِر َهَوى  َو ُممَّصِ
ُ إِلَى نَْفِسهِ   َرُجٌل َوَكلَهُ َّللاَّ

 َو َرُجٌل لََمَش َجْهًَل 
 ً اهُ أَْشبَاهُ النَّاِس َعاِلما  لَْد َسمَّ

 ُ  فَإِنَّ اْلِجَهاَد بَاٌب ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَِّة فَتََحهُ َّللاَّ
 ٌَُماُل بُِكمْ  َو َما أَْنتُْم بُِرْكنٍ 

ٌُْكمْ   َو اَل َزَوافُِر ِعّزٍ ٌُْفتَمَُر إِلَ
 َضْرٌب بِاْلَمْشَرفٌَِِّة تَِطٌُر ِمْنهُ 

 ً  َواٍل أَْحَدَث أَْحَداثا
ًَ لََها اْلفَنَاءُ  ْنٌَا َداٌر ُمنِ  َو الدُّ

 أَْهَواٌء تُتَّبَُع 
 َو أَْحَكاٌم تُْبتََدعُ 

ْنٌَا َداٌر اَل ٌُْسلَُم مِ   ْنَهاإِنَّ الدُّ
 لَِكنََّها لَْهَجةٌ ِؼْبتُْم َعْنَها

 َسابٌِك ٌَُسولَُها إِلَى َمْحَشِرَها 
ٌَْها  َو َشاِهٌد ٌَْشَهُد َعلَ

 ً ى َعاِلما  َو آَخُر لَْد تََسمَّ
 ِعباٌد ُمْكَرُموَن ال ٌَْسبِمُونَهُ بِاْلمَْولِ 

 َو تَْحتََها ِرٌٌح َهفَّافَةٌ تَْحبُِسَها
ْت ُخطَّتَُهافَإِنََّها فِتْنَةٌ   َعْمٌَاُء ُمْظِلَمةٌ َعمَّ

 َو اَل َعلٌَم ٌَُرى
 ِسَراٌج لََمَع َضْوُإهُ 

 َو ِشَهاٌب َسَطَع نُوُرهُ 
 َو َزْنٌد بََرَق لَْمعُهُ 

 فَالطَِّرٌُك نَْهٌج ٌَْدُعوا
 َمْن لَهُ ٌَْوٌم اَل ٌَْعُدوهُ 

 فََمٌٌِّت ٌُْبَكى 
ى   َو آَخُر ٌُعَزَّ
 َو َعابٌِد ٌَعُوُد 

 َو آَخُر بِنَْفِسِه ٌَُجودُ 
ٌِْل اْلُمْظِلِم اَل تَمُوُم لََها  فِتٌَن َكِمَطعِ اللَّ

 َو ذَِلَن َزَماٌن اَل ٌَْنُجو فٌِهِ 
ْسََلمُ  ٌُْكْم َزَماٌن ٌُْكفَؤُ فٌِِه اْْلِ  َسٌَؤْتًِ َعلَ

 َراٌَةُ َضََلٍل لَْد لَاَمتْ 
 َهانَْت َعلَى َربَِّها َدارٌ 

 تُوَضعَاِن فٌِِه اَل ٌَِخؾُّ ِمٌَزاٌن 
 َو اَل ٌَثْمُُل ِمٌَزاٌن تُْرفَعَاِن َعْنهُ 

 آِكٌل اَل ٌَْشبَُع 
 َو َشاِرٌب اَل ٌَْنمَعُ 

 بَْعٌض َهلََن 
 َو بَْعٌض نََجا

ٌِْر اْلَحكِّ   ُمِحب  ُمْفِرطٌ ٌَْذَهُب بِِه اْلُحبُّ إِلَى َؼ
 َو ُمْبِؽٌض ُمْفِرٌط ٌَْذَهُب بِِه اْلبُْؽضُ 

 أََواٌن لَِوٌَْت ُعدَّتُهُ فََهذَا 
 نَاِطٌك اَل ٌَْعٌَا ِلَسانُهُ 

ٌٌْت اَل تُْهَدُم أَْرَكانُهُ   َو بَ
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 َو ِعز  اَل تُْهَزُم أَْعَوانُهُ 
 َؼَرٌض تَْنتَِضُل فٌِِه اْلَمنَاٌَا

ٌَْرةِ  ... َرَجَع لَْومٌ   لَْد َماُروا فًِ اْلَح
 َداعٍ َدَعا 

 َو َراعٍ َرَعى
ا ٌَِرلَّالََها َجنَاَحاِن   لَمَّ

 َو ِضْؽٌن َؼََل فًِ َصْدِرَها
 َو لَْم تَُكْن لَهُ َزْوَجةٌ تَْفتِنُهُ 

 َو اَل َولٌَد ٌَْحُزنُهُ 
 َو اَل َماٌل ٌَْلِفتُهُ 
 َو اَل َطَمٌع ٌُِذلُّهُ 

ًَ ِمْن َزْهَرةِ   لُْلَت َجنًى ُجنِ
 لَْوٌم لَْم تََزِل اْلَكَراَمةُ 
 فِْرلَةٌ تََرى َما تََرْوَن 

 َو فِْرلَةٌ تََرى َما اَل تََرْوَن 
 َو فِْرلَةٌ اَل تََرى َهذَا َو اَل ذَانَ 

 ًْ ٌْهِ  َش  ٌء َحافَْظتُْم َعلَ
 َكؤَنَُّكْم نَعٌَم أََراَح بَِها َسابِمٌ 

 فَُظْلٌم اَل ٌُْؽفَُر 
 َو ُظْلٌم اَل ٌُتَْرُن 

 َمْؽفُوٌر اَل ٌُْطلَبُ  ُظْلمٌ َو 
 ِمْنهُ أَْنَشؤَهُ  فِْعلٌ  ُسْبَحانَهُ َكََلُمهُ 

 ًْ  ٌء ِمْنَها َطلَبَهُ  اَل ٌُْعِجُزهُ َش
ُ فِتْنَةٌ   فًِ ِخَطاِمَها تََطؤ

 َو ٌَنَابٌُِع َؼُزَرْت ُعٌُونَُها 
 َشبَّْت نٌَِرانَُها  َمَصابٌِحُ َو 

 َو َمنَاٌر اْلتََدى بَِها ُسفَّاُرَها 
 لُِصَد بَِها فَِجاُجَها  أَْعََلمٌ َو 

اُدَها َو َمنَاِهُل َرِويَ   بَِها ُورَّ
  اْلُمْستَْنِزفُونَ َو بَْحٌر اَل ٌَْنِزفُهُ 

 َو ُعٌُوٌن اَل ٌُْنِضبَُها اْلَماتُِحوَن 
 ٌَِؽٌُضَها اْلَواِرُدوَن  الَ  َو َمنَاِهلُ 

 اْلُمَسافُِروَن  نَْهَجَهاَو َمنَاِزُل اَل ٌَِضلُّ 
 َو أَْعََلٌم اَل ٌَْعَمى َعْنَها السَّابُِروَن 

 اَل ٌَُجوُز َعْنَها اْلمَاِصُدونَ  مٌ آَكاَو 
 تِجاَرةٌ  تُْلِهٌِهمْ ِرجاٌل ال 

 َو اَل َولََع ُحْكٌم َجِهْلتُهُ 
 أَْمٌر لَْم أَْحُكْم أَنَا فٌِهِ  ذَِلنَ فَإِنَّ 
 اَل ٌَتَؤَثَّمُ ...ُمْظِهٌر  ُمنَافِكٌ  َرُجلٌ 
ً  َرُجلٌ  ٌْبا ِ َش  َسِمَع ِمْن َرُسوِل َّللاَّ
ِ  ثَاِلٌث َسِمعَ  َرُجلٌ   ِمْن َرُسوِل َّللاَّ

 ِجٌَراٌن اَل ٌَتَؤَنَُّسوَن 
 ٌَتََزاَوُرونَ  الَ َو أَِحبَّاُء 

 اَل تَْنَجِلً َؼْمَرةٌ َو 
 فََخالََطهُ بَث  اَل ٌَْعِرفُهُ 

 ِعبَاٌد نَاَجاُهْم فًِ فِْكِرِهمْ 
 َو أَْعَجُب ِمْن ذَِلَن َطاِرٌق َطَرلَنَا

  تَُدوُم أَْحَوالَُهاالَ  ...وفَةٌ َمْحفُ  بِاْلبَََلءِ  َدارٌ 
ٌر  َ َو هَُو ُمعَمَّ  اْمُرٌإ َخاَؾ َّللاَّ

 اْمُرٌإ أَْلَجَم نَْفَسهُ 
ْمتََهاَو ِرَسالَةٌ ُمَحبََّرةٌ   نَمَّ
 َو اَل لَابٌِد ٌُْرِشُدهُ 

 إاِلَّ أَنَّهُ َطلٌَب ٌَسُوُءَن ِوْجَدانُهُ 
نَ َو َزْوٌر اَل   لُْمٌَانُهُ  ٌَُسرُّ

ً  اْلَخْلؾُ   َخْلٌؾ ٌَتْبَُع َسلَفا
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 َما فََجؤَنًِ ِمَن اْلَمْوِت َواِرٌد َكِرْهتُهُ 
 أَْنَكْرتُهُ َو اَل َطاِلٌع 

 َو اَل ُمِسٌٌم ٌُِسٌُمَها
ْزَق ِرْزلَاِن ِرْزٌق تَْطلُبُهُ  أَنَّ   الّرِ

 َو ِرْزٌق ٌَْطلُبُنَ 
 تَْنمَِطعُ َو النَّْفُس َمَظانَُّها فًِ َؼٍد َجَدٌث 

 َخاؾُ ِعمَاٌب ٌُ 
 فَْلٌَُكْن ِمْنَن فًِ ذَِلَن أَْمٌر ٌَْجتَِمُع لَنَ 
ِعٌَّةَ َطبَمَاٌت اَل ٌَْصلُُح بَْعُضَها  أَنَّ الرَّ

ًْ  وَ  ٌْتَُهْم بِهِ  اَل ٌَتَفَالََمنَّ فًِ نَْفِسَن َش  ٌء لَوَّ
ًْ  الَ َو  ٌَْن َش  ٌء َخفَّْفَت بِِه اْلَمبُونَةَ  ٌَثْمُلَنَّ َعلَ

ٌْنَ ٌَعُ  ذُْخرٌ فَإِنَّهُ   وُدوَن بِِه َعلَ
  بَابِمَتُهُ فَإِنَُّهْم ِسْلٌم اَل تَُخاُؾ 

 َو ُصْلٌح اَل تُْخَشى َؼابِلَتُهُ 
ِعٌؾِ  لَنْ  ةٌ اَل ٌُْإَخذُ ِللضَّ  تُمَدََّس أُمَّ

 َو إِنََّما اْلَواِلً بََشٌر اَل ٌَْعِرُؾ َما تََواَرى
ٌَْسْت َعلَى اْلَحّكِ ِسَماٌت   تُْعَرؾُ لَ

ا اْمرُ   ٌإ َسَخْت نَْفسُنَ إِمَّ
 َو ذَِلَن أَْمٌر ِؼْبَت َعْنهُ 

 َرلٌَِت ُسلَّماً أَْطلَعََن َمْطلََع سُوءٍ 
ٌَْن ِمنًِّ لََواِرعُ تَْمَرُع اْلعَْظمَ  لََوَصلَتْ   إِلَ
 بِِه أَْلَواٌم أَْعَجبَتُْهْم أَْنفُُسُهمْ  اْجتََمعَ 

 اْلمَنَاَعةُ َماٌل اَل ٌَْنفَدُ 
ُب فٌِهِ  ٌَؤْتًِ َعلَى النَّاِس   َزَماٌن اَل ٌُمَرَّ

 اَل ٌَْدُعو فٌَِها َعْبدٌ  لََساَعةٌ إِنََّها 
 َرُجََلِن َرُجٌل بَاَع فٌَِها نَْفَسهُ فَؤَْوبَمََها 

 نَْفَسهُ فَؤَْعتَمََها اْبتَاعَ َو َرُجٌل 
 اْلِعْلِم ِدٌٌن ٌَُداُن بِهِ 

 َهلََن اْمُرٌإ لَْم ٌَْعِرْؾ لَْدَرهُ 
 اْلَمنَاٌَا فٌِهِ َؼَرٌض تَْنتَِضُل  ...إِنََّما اْلَمْرُء 

 َو نَْهٌب تُبَاِدُرهُ اْلَمَصابِبُ 
ْنٌَا فًَِعاِمََلِن َعاِمٌل َعِمَل  ْنٌَا ِللدُّ  الدُّ

ْنٌَا ِلَما بَْعَدَها  َو َعاِمٌل َعِمَل فًِ الدُّ
ٌِْه أَْرَجى  لَِلٌٌل تَُدوُم َعلَ

نًِ ذَْنٌب أُْمِهْلُت بَْعَدهُ   َما أََهمَّ
 َماٌل اَل ٌَْنفَدُ  ْلمَنَاَعةُ اَو 

 ٌَؤْتًِ َعلَى النَّاِس َزَماٌن اَل ٌَْبمَى فٌِِهمْ 
 ٌُمَاُد بِهِ  ِزَمامٌ َو ُهَو 

ْزُق ِرْزلَاِن ِرْزٌق    تَْطلُبُهُ ٌَا اْبَن آَدَم الّرِ
 َو ِرْزٌق ٌَْطلُبُنَ 
 َربَّهُ  فٌَِهافََساَعةٌ ٌُنَاِجً 

 َو َساَعةٌ ٌَُرمُّ َمعَاَشهُ 
ٌَْن نَْفِسهِ َو سَ   اَعةٌ ٌَُخلًِّ بَ

ا َرُجٌل َعِمَل  ِ فََسِعَد  فٌِهِ إِمَّ  بَِطاَعِة َّللاَّ
ا َرُجٌل َعِمَل   بَِمْعِصٌَِة هللا فٌِهِ َو إِمَّ
 َرُجٌل أَْخلََك بََدنَهُ 

 ٌََدُع َهِذِه اللَُّماَظةَ  ُحر   أاَلَ 
 ٌَعَضُّ اْلُموِسرُ  ...النَّاِس َزَمانٌ  َعلَى ٌَؤْتًِ

 اَل ٌَْنفَدُ  َمالٌ  اْلمَنَاَعةُ 
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 ً عشر: الجملة المعطوفة على مرفوع :ثان

 ص الجملة ت
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  َو اَل ٌَْفتَِمُر َمْن َكفَاهُ  
 فُُجوَر َو َسمَْوهُ اْلؽُُرورَ َزَرُعوا الْ  
  َو َحَصُدوا الثُّبُورَ  
 َو َرالَُهْم ِزْبِرُجَها ...ٌَِت لَِكنَُّهْم َحلِ َو  
  ٌَْزُعُم أَنَّهُ لَْد بَاٌََع بٌَِِدِه َو لَْم ٌُبَاٌِْع بِمَْلبِهِ  
ٌْلَهُ   ٌَْطاَن لَْد َجَمَع ِحْزبَهُ َو اْستَْجلََب َخ   إِنَّ الشَّ
َماُن َو ٌَْمَوى  ...أَْلَواٌم    َسٌَْرَعُؾ بِِهُم الزَّ
ٌَْها أَْهلَُها َو ُخِلعَتْ  ...إِنَّ اْلَخَطاٌَا    ُحِمَل َعلَ
َمْت بِِهْم فًِ النَّاِر    لُُجُمَها فَتَمَحَّ
ٌَْها أَْهلَُها َو أُْعُطوا  ...إِنَّ التَّْمَوى    ُحِمَل َعلَ
تََها فَؤَْوَرَدتُْهُم اْلَجنَّةَ     أَِزمَّ
ُ ُسْبَحانَهُ ٌَمُوُل     أَنَّ اْلِكتَاَب  َو ذََكرَ  ...َو َّللاَّ
  فَمَاَل ُسْبَحانَهُ   
َر ِحْزبَهُ َو اْستَْجلَبَ   ٌَْطاَن لَْد ذَمَّ   إِنَّ الشَّ
ًَ إاِلَّ اْلُكوفَةُ أَْلبُِضَها َو أَْبُسُطَها    َما ِه
 اللَُّهمَّ إِنًِّ لَْد َمِلْلتُُهْم َو َملُّونًِ  
 َو َسبِْمتُُهْم  
  َو َسبُِمونًِ 
  نًِّ لَْم أََركُْم َو لَْم أَْعِرْفُكمْ لََوِدْدُت أَ  
ْنٌَا أَْدبََرْت َو آذَنَْت بَِوَداعٍ    فَإِنَّ الدُّ
  َو إِنَّ اْْلِخَرةَ لَْد أَْلبَلَْت َو أَْشَرفَتْ  
ادِ     إِنَُّكْم لَْد أُِمْرتُْم بِالظَّْعِن َو ُدِلْلتُْم َعلَى الزَّ
ًَ ِرَجاٌل َؼضَّ أَْبَصاَرهُْم    َو أََراَق  ...بَِم
 وا َو لُِهُروا َحتَّى ذَلُّوالَْد َوَعظُوا َحتَّى َملُّ  
 َو لُتِلُوا َحتَّى لَلُّوا 
ٌِْهْم   َ اْختَاَرنَا َعلَ  فَؤَْدَخْلنَاُهْم إاِلَّ أَنَّ َّللاَّ
 فََكانُوا َكَما لَالَ  
 َو تَِطٌُح  ...َضْرٌب بِاْلَمْشَرفٌَِِّة تَِطٌُر  
  تُوِرُث اْلَحْسَرةَ َو تُْعِمبُ  ...فَإِنَّ َمْعِصٌَةَ  
ْنٌَا لَْد َولَّْت َحذَّاَء فَلَْم ٌَْبَك ِمْنَها    إِنَّ الدُّ
 َد َواٍل أَْحَدَث أَْحَداثاً َو أَْوجَ  ...هُ لَْد َكاَن إِنَّ  
 َممَااًل فَمَالُوا  
 ثُمَّ نَمَُموا  
 افَؽٌََُّرو 
ٌَْها َو  ...ٌَُخالَُؾ َو أَْحَكاٌم تُْبتََدُع    ٌَتََولَّى َعلَ
ٌَْطاُن فَُهنَاِلَن ٌَْستَْوِلً     َو ٌَْنُجو الَِّذٌنَ  ...الشَّ
ٌِْهمُ ...ةَ لَاَد إِنَّ ُمعَاِوٌَ   َس َعلَ   َو َعمَّ
َمْت َو آذَنَْت بِاْنِمَضاٍء   ْنٌَا لَْد تََصرَّ  إِنَّ الدُّ
 َو تَنَكََّر َمْعُروفَُها  
 َو أَْدبََرْت َحذَّاَء  
  ًَ  تَْحُدو تَْحِفُز بِاْلفَنَاِء ُسكَّانََها َو  فَِه
 َمرَّ فٌَِها َما َكاَن ُحْلواً َو لَْد أَ  
 َو َكِدَر ِمْنَها َما َكاَن َصْفواً  
  فَلَْم ٌَْبَك ِمْنَها إاِلَّ َسَملَةٌ  
 ٌَؤُْكُل َما ٌَِجُد َو ٌَْطلُبُ  ...َرُجٌل  
 ةِ َو َسبَْمُت فَإِنًِّ ُوِلْدُت َعلَى اْلِفْطرَ  
ْنٌَا َداٌر الَ     َو اَل ٌُْنَجى ... ٌُْسلَُم إِنَّ الدُّ
 وا ِمْنهُ َو ُحوِسبُوا فََما أََخذُوهُ ِمْنَها لََها أُْخِرجُ  
ٌِْه َو أَلَاُموا لَدِ  ...ا أََخذُوهُ َو مَ    ُموا َعلَ
َ سُْبَحانَهُ لَْم ٌَْخلُْمُكْم عَ    بَثاً َو لَْم ٌَتُْرْكُكْم فَإِنَّ َّللاَّ
ٌَْرهُ ٌَْمِدُر َو ٌَْعَجزُ     َو كُلُّ لَاِدٍر َؼ
ٌَْرهُ ٌََصمُّ َعْن   هُ  ...َو كُلُّ َسِمٌعٍ َؼ  َو ٌُِصمُّ
  َو ٌَْذَهُب َعْنهُ َما بَعَُد ِمْنَها 
ُ َمعَُكْم َو لَْن ٌَتَِرُكْم أَْعمالَُكمْ     َو َّللاَّ
 َو لَْم تَُكونُوا ْم َعْنَها لَِكنََّها لَْهَجةٌ ِؼْبتُ  
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ُؾ  ... أَ تَْزُعُم أَنََّن تَْهِدي    َو تَُخّوِ
  َو تَْبتَِؽً فًِ لَْوِلَن ِلْلعَاِملِ  
 َو ُهُدوا  ...ْمِهلُوا فًِلَْد أُ  ...ِعبَاٌد  
ُروا َمَهَل اْلُمْستَْعتِِب    َو ُعّمِ
ٌَِب    َو كُِشفَْت َعْنُهْم سَُدُؾ الّرِ
 ِمْضَمارِ َو ُخلُّوا لِ  
 إِنَّهُ لٌََمُوُل فٌََْكِذُب  
 َو ٌَِعُد  
 فٌَُْخِلُؾ  
 َو ٌُْسؤَلُ  
 فٌََْبَخلُ   
 َو ٌَْسؤَُل  
 فٌَُْلِحؾُ  
 َو ٌَُخوُن اْلعَْهَد  
لَّ    َو ٌَْمَطُع اْْلِ
 فََكؤَْن لَْد َعِلمَتُْكْم َمَخاِلُب اْلَمنٌَِِّة َو اْنمََطعَْت  
 ُمْفِظعَاُت اْْلُُمورِ َو َدِهَمتُْكْم  
َ سُْبَحانَهُ لَْم ٌَْخلُْمُكْم عَ    بَثاً َو لَْم ٌَتُْرْكُكْم فَإِنَّ َّللاَّ
 َو لَْم ٌََدْعُكْم فًِ َجَهالَةٍ   
ْكرَ     أَنَّ اْْلََمَل ٌُْسِهً اْلعَْمَل َو ٌُْنِسً الذِّ
ى َو آَخُر لَْد    فَاْلتَبََس َجَهابَِل  ...تََسمَّ
  ً   َو نََصَب ِللنَّاِس أَْشَراكا
ًَ  ...نَّهُ ٌَُموُت إِ     َو ٌَْبلَى َمْن بَِل
 ثُمَّ ٌَْلِفُظونََها ...ٌَتََطعَُّمونََها 
  َ  َو لَْم ٌَْجبُْر َعْظَم ...  لَْم ٌَْمِصْم ٍ فَإِنَّ َّللاَّ

ًَ تَُجوُب    فََرَجعَْت إِْذ ُجبَِهتْ  ...َو ِه
  َو اَل تَْخطُُر بِبَالِ  ...ِر بِؤَنَّهُ اَل ٌُنَاُل بَِجوْ  
 َو لَْم ٌُبَاِشْر  ... لَْم ٌَْعِمدْ  ...أَنَّ َمْن َشبََّهَن  
ًَ تَْبَهُج بِِزٌنَِة ِرٌَاِضَها   َو تَْزَدِهً  فَِه
ٌَْن اَل ٌَْجبُُر    َو اَل ٌَْنعَُش  ...َو بًِ فَالَةٌ إِلَ
ْت  ...فَإِنََّها فِتْنَةٌ   ْت ُخطَّتَُها َو َخصَّ  َعمَّ
 َو أََصاَب اْلبَََلُء َمْن أَْبَصَر فٌَِها  
ًَ َعْنَها   َو أَْخَطؤَ اْلبَََلُء َمْن َعِم
  َو أََراُكمْ  ...فََكؤَنَُّكْم لَْد تََكاَملَْت  
 َو ٌَُمرُّ ... َهذَا َو َكْم ٌَْخِرُق اْلُكوفَةَ  
 َمةٌ َو اَل تَُردُّ اَل تَمُوُم لََها لَابِ  ...فِتٌَن  
 َو تَْفَجُع ... تُِزٌُل الثَّاِوَي  ... فَإِنََّها 
ُ لَُهْم أَْبَواَب َرْحَمتِِه َو ٌَْكِشؾُ    أُولَبَِن ٌَْفتَُح َّللاَّ
َ لَْد أََعاذَُكْم    َو لَْم ٌُِعْذُكمْ  ...إِنَّ َّللاَّ
  َ داً  فَإِنَّ َّللاَّ   فَمَاتَلَ  ... سُْبَحانَهُ بَعََث ُمَحمَّ
لَتْ    َراٌَةُ َضََلٍل لَْد لَاَمْت َعلَى لُْطبَِها َو تَفَرَّ
 تَِكٌلُُكْم بَِصاِعَها  
 َو تَْخبُِطُكْم بِبَاِعَها 
 أَنَُّهْم لَْم ٌَْعبُُدوَن َحكَّ ِعبَاَدتَِن َو لَْم ٌُِطٌعُونَ  
ٌِْر َصِحٌَحٍة َو ٌَْسَمُع بِؤُذُنٍ   ٌٍْن َؼ  فَُهَو ٌَْنُظُر بِعَ
ِ بَِزاِجٍر و   اَل ٌَْنَزِجُر ِمَن َّللاَّ
 َو اَل ٌَتَِّعُظ ِمْنهُ بَِواِعظٍ  
 َو ٌَْزَهُد  ...فَُهَو ٌَعَضُّ ٌََدهُ  
 َو ٌَتََمنَّى أَنَّ  
ا أَْهُل الطَّاَعِة فَؤَثَابَُهْم    َو َخلََّدهُْم  ...فَؤَمَّ
ا أَْهُل اْلَمْعِصٌَِة فَؤَْنَزلَُهْم    و َؼلَّ ... َو أَمَّ
ًَ بِاْْلَْلَداِم    لََرَن النََّواِص
 َو أَْلبََسُهْم َسَرابٌِلَ  
َ َزَواَها َعْنهُ اْختٌَِاراً َو بََسَطَها    أَنَّ َّللاَّ
ْنٌَا بِمَْلبِِه     فَؤَْعَرَض َعِن الدُّ
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 َو أََماَت ِذْكَرَها َعْن نَْفِسهِ  
ٌْنِهِ    َو أََحبَّ أَْن تَِؽٌَب ِزٌنَتَُها َعْن َع
  ُهَما ٌَْنِفٌَاِن اْلفَْمَر َو ٌَْرَحَضانِ فَإِنَّ 
 َو تََحبَّبَْت  ...َخِضَرةٌ ُحفَّْت  فَإِنََّها ُحْلَوةٌ  
 َو َرالَْت بِاْلمَِلٌِل  
 َو تََحلَّْت بِاْْلَمالِ  
 َو تََزٌَّنَْت بِاْلؽُُرورِ  
ْنٌَا َسَخْت    بِِفْدٌٍَة أَْو أََعانَتُْهْم .. أَنَّ الدُّ
  ْت لَُهمْ أَْو أَْحَسنَ 
 أَْرَهمَتُْهْم بِاْلمََواِدحِ  بَلْ  
 َو أَْوَهمَتُْهْم بِاْلمََواِرعِ  
 َو َضْعَضعَتُْهْم بِالنََّوابِبِ  
 َو َعفََّرتُْهْم ِلْلَمنَاِخرِ  
 َو َوِطبَتُْهْم بِاْلَمنَاِسِم  
ٌَْب اْلَمنُونِ   ٌِْهْم َر  َو أََعانَْت َعلَ
 اَل ٌُِجٌبُوَن َداِعٌاً َو اَل ٌَْمنَعُونَ  ...فَُهْم  
  َو اَل ٌُبَالُوَن َمْنَدبَةً  
 َهانَْت َعلَى َربَِّها فََخلََط  َدارٌ  
ْنٌَا تَْبِكً   اِهِدٌَن فًِ الدُّ  َو ٌَْشتَدُّ  ...إِنَّ الزَّ
 َو ٌَْكثُُر َمْمتُُهْم أَْنفَُسُهْم َو إِِن اْؼتَبَُطوا 
ِ َحَمْت    َو أَْلَزَمْت لُلُوبَُهمْ  ...إِنَّ تَْمَوى َّللاَّ
 أَنَّ اْلَمْرَء ٌَْجَمُع َما اَل ٌَؤُْكُل َو ٌَْبنًِ  
ِ تَعَالَى اَل َمااًل َحَملَ    ثُمَّ ٌَْخُرُج إِلَى َّللاَّ
 أَنَّ اْلَمْرَء ٌُْشِرُؾ َعلَى أََمِلِه فٌََْمتَِطعُهُ  
  ًْ ٌَْس َش ًْ  ...ٌء  إِنَّهُ لَ ٌَْس َش  ءٌ  َو لَ
ْرتُْم َو أَِمْنتُْم    َو لَِكنَُّكْم نَِسٌتُْم َما ذُّكِ
 فَتَاهَ َعْنُكْم َرأٌُُْكْم  
ٌُْكْم أَْمُركُمْ     َو تََشتََّت َعلَ
  َ َق َو لََوِدْدُت أَنَّ َّللاَّ  َو أَْلَحمَنًِ ... فَرَّ
ٌَْطاَن ٌَُسنًِّ لَُكْم ُطُرلَهُ َو ٌُِرٌُد    أَنْ إِنَّ الشَّ
  َو َرأَى ِمنْ  ... َو أَيُّ اْمِرٍئ ِمْنُكْم أََحسَّ  
ْنٌَا َو ٌََضعُهُ    َو هَُو ٌَْرفَُع َصاِحبَهُ فًِ الدُّ
 َو ٌُْكِرُمهُ فًِ النَّاِس  
  ِ  َو ٌُِهٌنُهُ ِعْنَد َّللاَّ
ٌِْر َحمِّهِ    َو لَْم ٌََضعِ اْمُرٌإ َمالَهُ فًِ َؼ
  ُت َو َضلَْلتُ أَْن تَْزُعُموا أَنًِّ أَْخَطؤْ  
ٌْهِ   ًَ اْلُمْحَصَن ثُمَّ َصلَّى َعلَ انِ  َرَجَم الزَّ
ثَهُ أَْهلَهُ     ثُمَّ َورَّ
 َو لَتََل اْلمَاتَِل  
َث ِمٌَراثَهُ أَْهلَهُ    َو َورَّ
 َو لََطَع السَّاِرَق  
ٌَْر اْلُمْحَصِن   ًَ َؼ انِ  َو َجلََد الزَّ
ٌِْهَما ِمَن   ًْ ثُمَّ لََسَم َعلَ  ِء  اْلفَ
 َو نََكَحا اْلُمْسِلَماِت  
  ِ  ) صلى هللا عليه وآله (فَؤََخذَهُْم َرسُوُل َّللاَّ
ِ فٌِِهْم    َو أَلَاَم َحكَّ َّللاَّ
ْسََلِم    َو لَْم ٌَْمنَْعُهْم َسْهَمُهْم ِمَن اْْلِ
ٌِْن أَْهِلهِ    َو لَْم ٌُْخِرْج أَْسَماَءُهْم ِمْن بَ
ُ نَبِ    فَعَلََّمنٌِِه  () صٌَّهُ َعلََّمهُ َّللاَّ
 َو َدَعا ِلً بِؤَْن ٌَِعٌَهُ َصْدِري  
ٌِْه َجَوانِِحً   َو تَْضَطمَّ َعلَ
ْت َمِكٌَدتُهُ    فََهذَا أََواٌن لَِوٌَْت ُعدَّتُهُ َو َعمَّ
  َو أَْمَكنَْت فَِرٌَستُهُ  
 ُهْم َو ِخْفتَُهْم َعلَىإِنَّ اْلمَْوَم َخافُوَن َعلَى ُدْنٌَا 
 َرتْماً ثُمَّ اتَّمَى ...َكانَتَا ...أَنَّ  
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ْنٌَا لَ    بَْل ُخِلمَتْ  ...ْم تُْخلَْك فَإِنَّ الدُّ
  َو اْلبَِصٌُر ٌَْنفُذَُها بََصُرهُ َو ٌَْعلَمُ  
 اللَُّهمَّ إِنَُّهَما لََطعَانًِ َو َظلََمانًِ  
ٌْعَتًِ    َو نََكثَا بَ
  ًَّ   َو أَلَّبَا النَّاَس َعلَ
 ً بِِه لَْد نَعََك بِالشَّاِم َو فََحَص َكؤَنِّ  
ُروِس   ٌَْها َعْطَؾ الضَّ  فَعََطَؾ َعلَ
ُءوِس     َو فََرَش اْْلَْرَض بِالرُّ
َهاُم   اِمً َو تُْخِطُا الّسِ  إِنَّهُ لَْد ٌَْرِمً الرَّ
 َو ٌُِحٌُل اْلَكََلمُ  
ُ َما     َو ْلٌُْحِسنْ  ...اًل فَْلٌَِصْل بِِه فََمْن آتَاهُ َّللاَّ
 َو ْلٌَفُنَّ بِِه اْْلَِسٌَر  
ًَ َو ْلٌُْعِط ِمْنهُ اْلفَِمٌَر َو اْلؽَاِرَم    َو اْلعَانِ
  َو ْلٌَْصبِْر نَْفَسهُ َعلَى اْلُحمُوِق َو النََّوابِبِ  
 َو لَِكْن أُِمَرتَا بَِمنَافِِعُكْم فَؤََطاَعتَا  
 َو أُلٌَِمتَا َعلَى ُحُدوِد َمَصاِلِحكُمْ  
 فَمَاَمتَا  
ُ َو َوَضعَُهْم   ٌْنَا أَْن َرفَعَنَا َّللاَّ  َو بَْؽٌاً َعلَ
 َو أَْعَطانَا  
 َو َحَرَمُهْم  
 َو أَْدَخلَنَا  
 َو أَْخَرَجُهمْ  
ْشَد     َو لَْن تَؤُْخذُوا ...أَنَُّكْم لَْن تَْعِرفُوا الرُّ
 هُ َو لَْن تََمسَُّكوا بِِه َحتَّى تَْعِرفُوا الَِّذي نَبَذَ  
ٌْهِ ...ُكلُّ     ٌَْرُجو اْْلَْمَر لَهُ َو ٌَْعِطفُهُ َعلَ
 َو ٌَْحذُو ...إِنَّ َمْن أَْدَرَكَها ِمنَّا ٌَْسِري  
 ٌُْرَمى  ...تُْجلَى  ... ثُمَّ لٌَُْشَحذَنَّ فٌَِها لَْومٌ  
بُوحَو ٌُْؽبَمُوَن َكؤْ     َس اْلِحْكَمِة بَْعَد الصَّ
 ٌَم َو ٌَْستَِذلُّوَن اْلَحرِ َو النَّاُس ٌَْستَِحلُّوَن  
ُكْم بِاْْلِ   َ تَعَالَى َخصَّ  ْسََلِم َو اْستَْخلََصُكْم إِنَّ َّللاَّ
 ٌُْبِصُر أََمَدهُ َو ٌَْعِرؾُ  ...نَاِظُر لَْلِب  وَ  
ٌَْها ٌَْنمَِلبُ    فَإِنَّهُ ِمْنَها لَِدَم َو إِلَ
َ ٌُِحبُّ اْلعَْبَد َو ٌُْبِؽُض َعَملَهُ    إِنَّ َّللاَّ
 َو ٌُِحبُّ اْلعََملَ  
 َو ٌُْبِؽُض بََدنَه  
ا ٌَِرلَّا    َو لَْم ٌَْؽلَُظا ...لََها َجنَاَحاِن لَمَّ
بَاِن ِمْن أََجٍل َو اَل ٌَْنمَُصانِ     إِنَُّهَما اَل ٌُمَّرِ
 إِنَّ اْلمَْوَم َسٌُْفتَنُوَن بِؤَْمَواِلِهْم َو ٌَُمنُّوَن بِِدٌنِِهمْ  
 َو ٌَتََمنَّْوَن َرْحَمتَهُ  
 َو ٌَؤَْمنُوَن َسْطَوتَهُ  
 َو ٌَْستَِحلُّوَن َحَراَمهُ بِالشُّبَُهاِت اْلَكاِذبَِة  
 فٌََْستَِحلُّوَن اْلَخْمَر بِالنَّبٌِذِ  
َ لَْد أَْوَضَح لَكُْم َسبٌَِل اْلَحّكِ َو أَنَاَر    فَإِنَّ َّللاَّ
 َو بََرْزتُْم ِلفَْصلِ َو السَّاَعةَ لَْد َؼِشٌَتُْكْم  
ٌْعََها َو ٌَؤُْكُل لُْرصَ    أٌَُُّكْم ٌَْكِفٌنًِ بَ
ٌْباً فَؤَْبؽََضهُ   َ ُسْبَحانَهُ أَْبؽََض َش  َو َعِلَم أَنَّ َّللاَّ
ٌْباً فََحمََّرهُ    َو َحمََّر َش
ٌْباً فََصؽََّرهُ    َو َصؽََّر َش
 إِنَّ النَّاَس َوَرابًِ َو لَِد اْستَْسفَُرونًِ 
ُر ِمْن َعًمى َو اَل تُعَلَّمُ   ِ َما تُبَصَّ  فَإِنََّن َو َّللاَّ
 إَِماٌم َعاِدٌل هُِدَي َو َهَدى ... أَنَّ أَْفَضلَ  
 فَؤَلَاَم سُنَّةً َمْعلُوَمةً  
 َو أََماَت بِْدَعةً َمْجُهولَةً  
 إَِماٌم َجابٌِر َضلَّ َو ُضلَّ بِهِ ...إِنَّ َشرَّ النَّاِس  
 ةً َمؤُْخوذَةً فَؤََماَت سُنَّ  
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 َو أَْحٌَا بِْدَعةً َمتُْروَكةً  
  َو أَنَّ أُْنثَاهُ تَْطعَُم ذَِلَن ثُمَّ تَبٌِضُ  
َ تَعَالَى َسٌَْجَمعُُهْم    أَنَّ َّللاَّ
 ثُمَّ ٌَْجَمعُُهْم ُرَكاماً َكُرَكاِم السََّحابِ   
 ثُمَّ ٌَْفتَُح لَُهْم أَْبَواباً ٌَِسٌلُونَ  
 ٌَْسلُُكُهْم ٌَنَابٌَِع فًِ اْْلَْرِض ثُمَّ  
َم َحَراماً ؼٌَْ   َ َحرَّ  َر َمْجُهوٍل َو أََحلَّ إِنَّ َّللاَّ
َل ُحْرَمةَ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُحَرِم ُكلَِّها   َو فَضَّ
ْخََلِص َو التَّْوِحٌدِ     َو َشدَّ بِاْْلِ
 ٌَْمِلُكونَنَا َو اَل نَْمِلُكُهمْ  ...َو اْلمَْوُم  
 َو اْلتَفَّْت  ...ثَاَرْت  َها ُهْم َهُإاَلِء لَدْ َو  
 َصؽَُّروا َعِظٌَم  فَإِنَُّهْم لََطعُوا َرِحِمً وَ  
 َو أَْجَمعُوا َعلَى ُمنَاَزَعتًِ أَْمراً ُهَو ِلً 
 ثُمَّ لَالُوا أاََل إِنَّ فًِ اْلَحكِّ  
ٌَْسْت بِبَالٌٍَِة لَُكْم َو اَل تَْبمَوْ    نَ أاََل َو إِنََّها لَ
ٌَْها َو اَل أَْنَهاُكمْ  ... َما أَُحثُُّكمْ ...إِنًِّ    إِلَ
ٌُْكْم بِاْلَجِلٌَِّة َو اتََّخذَ   َ لَْد أَْعذََر إِلَ  فَإِنَّ َّللاَّ
 َو بٌَََّن لَُكْم َمَحابَّهُ  
 ٌُْمِسًأَنَّ اْلُمْإِمَن اَل ٌُْصبُِح َو اَل  
ُم اْلعَامَ َو  ...أَنَّ اْلُمْإِمَن ٌَْستَِحلُّ اْلعَاَم    ٌَُحّرِ
ًَ النَّاسُونَ  أَنَّهُ   ُروَن َو بَِم  لَْد ذََهَب اْلُمتَذَّكِ
ْنٌَا تَؽُرُّ    َو اَل تَْنفَسُ  ...إِنَّ الدُّ
ٌَْها   َو تَْؽِلُب َمْن َؼلََب َعلَ
 أَنَّ ُمعَاِوٌَةَ ٌَْدُعو اْلُجفَاةَ الطَّؽَاَم فٌََتَّبِعُونَهُ  
لُوَن َعنًِّ  ...ا أَْدُعوُكْم َو أَن   فَتَفَرَّ
  ًَّ  َو تَْختَِلفُوَن َعلَ
ٌُْكْم  ٌَْخُرجُ إِنَّهُ اَل    فَتَْرَضْونَهُ  ...إِلَ
 فَتَْجتَِمعُونَو اَل سُْخٌط  
ٌْكُمْ  ...إِنًِّ لَْد بَثَثُْت لَُكُم اْلَمَواِعَظ   ٌُْت إِلَ  َو أَدَّ
ْبتُُكْم بَِسْوِطً    َو أَدَّ
  تَْستَِمٌُموافَلَْم  
َواِجر وَ    َحَدْوتُُكْم بِالزَّ
 فَلَْم تَْستَْوِسمُوا لِِلَّ   
ْنٌَا َما َكاَن    َو أَْلبََل  ُمْمبًَِل إِنَّهُ لَْد أَْدبََر ِمَن الدُّ
 أَْزَمَع التَّْرَحاَل  وَ  
ْنٌَا بَاُعواَو     لَِلًٌَل ِمَن الدُّ
ٌْباً  لَمْ  فَإِنَّهُ     ٌَتُْرنْ َو لَْم  ...ٌُْخِؾ َعْنُكْم َش
ٌُْكمْ  ٌَْسَخطَ َو لَْن  ...َعْنُكمْ  ٌَْرَضىأَنَّهُ لَْن    َعلَ
 فًِ أَثٍَر بٌٍَِّن  تَِسٌُرونَ َو إِنََّما  
ُموَن بَِرْجعِ  

 َو تَتََكلَّ
 ِمْنهُ أَْنَشؤَهُ َو َمثَّلَه فِْعلٌ  ُسْبَحانَهُ َكََلُمهُ  
 أَْمَسَكَهاَرَها بِلُْطِفِه َو َدبَّ  سُْبَحانَهُ َو لَِكنَّهُ  
 بِمُْدَرتِهِ َو أَتْمَنََها  
 ثُمَّ ٌُِعٌُدَها بَْعَد اْلفَنَاءِ  
ُ فِتْنَةٌ     فًِ ِخَطاِمَها َو تَْذَهبُ  تََطؤ
داً     لَاَهرَ َدَعا إِلَى َطاَعتِِه َو  ...أَنَّ ُمَحمَّ
 َو َكؤَنََّها لَْد َجاَءْت بِؤَْشَراِطَها َو أَِزفَْت  
 بَِزاَلِزِلَها َو أَنَاَخت فَتْ أَْشرَ َكؤَنََّها لَْد  
ْنٌَا     بِؤَْهِلَهاَو اْنَصَرَمِت الدُّ
 َو أَْخَرَجتُْهْم ِمْن ِحْضنَِها 
  فََكانَْت َكٌَْوٍم َمَضى 
ً  َجِدٌُدَها َو َصارَ     َرثّا
  َ  تَنَالُونفَََل َرْجعَةً  ...ْن لَْد نََزَل َو َكؤ
 َو اَل َعثَْرةً تُمَالُونَ   
 فًِ َؼْمَرةٍ َو ٌَُموُجونَ  ٌَْضِربُونَ  َو النَّاسُ  
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ٌِْهُم   هَ إِلَ ًَ  التََّكابُرَ َو لَِكنَّهُ سُْبَحانَهُ َكرَّ  َو َرِض
 فَؤَْلَصمُوا بِاْْلَْرِض ُخُدوَدُهْم  
 َعفَُّروا فًِ التَُّراِب ُوُجوَهُهْم  وَ  
  ِلْلُمْإِمنٌِنَ َو َخفَُضوا أَْجنَِحتَُهْم  
  ً  َو َكانُوا لَْوما
َ ٌَْختَبُِر    ٌَتَعَبَُّدُهمْ  وَ  ...َو لَِكنَّ َّللاَّ
 اْلَمَكاِرهِ َو ٌَْبتَِلٌِهْم بُِضُروِب  
َب َعلَى آَدَم ِْلَْصِلِه َو َطعَنَ   ا إِْبِلٌُس فَتَعَصَّ  أَمَّ
   ً  فَمَاَل أَنَا نَاِري  َو أَْنَت ِطٌنِ
ا وَ   بُوا  ...اْْلَْؼنٌَِاُء  أَمَّ  فَمالُوا... فَتَعَصَّ
ٌِْدٌَُكْم     َو ثَلَْمتُمْ  ...إِنَُّكْم لَْد نَفَْضتُْم أَ
 اْلعََرِب َو َكَسْرُت  بَِكََلِكلِ  ... َوَضْعتُ  أَنَا 
نًِ إِلَى َصْدِرِه َو ٌَْكنُفُنًِ    َو أَنَا َولٌَد ٌَُضمُّ
 َو ٌُِمسُّنًِ َجَسَدهُ  
نًِ َعْرفَهُ    َو ٌُِشمُّ
ًْ َو َكاَن ٌَْمَضُػ     ءَ  الشَّ
 مَّ ٌُْلِمُمنٌِهِ ثُ  
 َو َما َوَجَد ِلً َكْذبَةً فًِ لَْولٍ  
 تَْسَمُع َما أَْسَمُع َو تََرى َما أََرى إِنَّنَ  
هُ ِْلَنَّهُ اَل    َو اَل تَْنفَعُهُ ...  تَُضرُّ
 َهَمًَل  ٌُْرِسْلُكمْ أَنَّهُ لَْم ٌَْخلُْمُكْم َعبَثاً َو لَْم  
 َو تُْطِلمَُها... َو إِنََّها لَتَُحتُّ الذُّنُوَب  
 َو لَِكنَّهُ ٌَْؽِدُر َو ٌَْفُجرُ  
 َجِهْلتُهُ  أوَضعُْفُت َعْنهُ  ...أَيُّ َحّكٍ  
 أَْخَطؤُْت بَابَهُ  أو 
ٌَْها َو َحَمْلتُُمونًِ    َو لَِكنَُّكْم َدَعْوتُُمونًِ إِلَ
 َو اَل َوِلٌتُهُ  ...أَْمٌر لَْم أَْحكُْم أَنَا فٌِِه  ذَِلنَ فَإِنَّ  
ِ  ُجلٌ رَ  وَ     فََوِهمَ  ...َسِمَع ِمْن َرسُوِل َّللاَّ
ْد َكِذباً     َو لَْم ٌَتَعَمَّ
ٌِْه َو ٌَْرِوٌِه    فَُهَو فًِ ٌََد
 بِِه  ٌَْعَملُ َو  
 َو ٌَمُوُل أَنَا َسِمْعتُهُ  
ٌِْه    َو نَْستَْشِهدُ ... فَإِنَّا نَْستَْشِهُدَن َعلَ
  ِ ُرونَ  ...ٌَُصونُوَن  ... أَنَّ ِعبَاَد َّللاَّ  َو ٌُفَّجِ
 ٌَتََواَصلُوَن بِاْلِواَلٌَِة  
 بِاْلَمَحبَِّة  ٌَتَََللَْونَ َو  
 تََسالَْوَن بَِكؤٍْس َرِوٌَّةٍ َو ٌَ  
 بِِرٌَّةٍ َو ٌَْصُدُروَن  
 َو َجعَلَ  ...َجعََل َحمَّهُ  سُْبَحانَهُ َو لَِكنَّهُ  
 َرِحِمً َو أَْكفَبُوا إِنَابًِ لََطعُوافَإِنَُّهْم لَْد  
 َو أَْجَمعُوا َعلَى ُمنَاَزَعتًِ َحمّاً  
 اَو لَالُو 
وا َعلَى أَْسٌَافِِهْم    فََضاَربُوَو َطِابفَةٌ َعضُّ
ٌِْن ُمدَّْت   َ  إِلَى َمبَاَءةٍ فَاتَتْ  لَُهمْ فَِكْلتَا اْلؽَاٌَت
ٌْهِ  إِلَىُهَو ٌَْضَحُن   ْنٌَا َو تَْضَحُن إِلَ   الدُّ
هِ  ...فََكْم ِمْن   ًَّ َعْن َرّدِ  َعَرفَهُ فَعَ
 َكلََّمُهمْ ِعبَاٌد نَاَجاُهْم فًِ فِْكِرِهْم َو  
 َو ٌَْسَمعُونَ  ...ٌََرْوَن  َكؤَنَُّهمْ  
 فََما َصبََّرَن َعلَى َدابَِن َو َجلََّدنَ  
 أَبٌِعُهُ ِدٌنًِ َو أَتَّبِعُ  أَنًِّفََظنَّ  
 وفٍَة فَمُْلُت أَ ِصلَةٌ أَْم َزَكاةٌ َطاِرٌق َطَرلَنَا بَِمْلفُ  
  فَمَالَ  
الَُها الَ اَل تَُدوُم أَْحَوالَُها َو  ... َدارٌ    ٌَْسلَُم نُزَّ
 َو اْرتََهنَُكْم  ...لَْد ِصْرتُْم  َكؤَنْ َو  
كُْم ذَِلَن اْلُمْستَْوَدعُ     َو َضمَّ
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 فََكؤَْن لَْد أَتَاُكْم بَْؽتَةً فَؤَْسَكَت نَِجٌَّكُمْ  
َق    نَِدٌَّكُمْ َو فَرَّ
 َو َعفَّى آثَاَرُكْم  
 َو َعطََّل ِدٌَاَركُمْ  
اثَُكمْ    َو بَعََث ُورَّ
ْنٌَا فَإِنََّها    َو اَل ٌَْنمَِضً  َرَخاُإَهااَل ٌَُدوُم ...الدُّ
 َو اَل ٌَْرُكُد بَََلُإَها 
ْبِر َو   ٌْتَ َو لَْو اَل أَنََّن أََمْرَت بِالصَّ  نََه
َها بِِزَماِمَهااْمُرٌإ    أَْلَجَم نَْفَسهُ بِِلَجاِمَها َو َزمَّ
ِ  فَؤَْمَسَكَها   بِِلَجاِمَها َعْن َمعَاِصً َّللاَّ
 َو لَاَدَها بِِزَماِمَها 
 اِمْن ُكّلِ أَْوٍب َو تُلُمُِّطوَعبٌٌِد أَْلَزاٌم ُجِمعُوا  
ٌْهِ إِنَّ النَّاَس َطعَنُوا    فَُكْنُت  َعلَ
ٌِْرِهَما  َو َكاَن َطْلَحةُ   ٌُْر أَْهَوُن َس بَ  َو الزُّ
 َؼَضبٍ  فَْلتَةُ َو َكاَن ِمْن َعابَِشةَ فٌِِه  
 َداَر اْلِهْجَرةِ لَْد لَلَعَْت بِؤَْهِلَها َو لَلَعُوا بَِها أَنَّ  
ٌْشَ َو َجاَشْت    اْلِمْرَجِل  َج
 َو لَاَمِت اْلِفتْنَةُ َعلَى اْلمُْطبِ  
 َو َكتَْبَت لََها ِكتَاباً ... اْبتَْعَت َداراً  أَنَّنَ  
 فٌِِه شُُهوداً  أَْشَهْدتَ َو  
 ٌَْسؤَلُنَ َو اَل  ... إِنَّهُ َسٌَؤْتٌِنَ  
ْمتََهاَو ِرَسالَةٌ ُمَحبََّرةٌ   ٌْتََها نَمَّ  بَِضََلِلَن َو أَْمَض
 أََرهُ  فَلَمْ فَإِنًِّ نََظْرُت فًِ َهذَا اْْلَْمِر  
َ فَإِنَّ   ً  َّللاَّ  َجعَلَهُ َسَكناً َو لَدََّرهُ ُممَاما
 َو نََظْرتُ ... أَْهِل بَلَِدَن َشَكْوا فَإِنَّ َدَهالٌِنَ  
 ِلِشْرِكِهمْ فَلَْم أََرُهْم أَْهًَل ِْلَْن ٌُْدنَْوا  
 َو ٌَْشتَِرُط ...َجعَْلُت اْلِمٌَاَم بِذَِلَن  إِنََّماَو إِنًِّ  
 َشّراً َو أَْلَحَمتَْن َؼٌّاً  فَإِنَّ نَْفَسَن لَْد أَْولََجتْنَ  
 أَْوَرَدتَْن اْلَمَهاِلنَ  وَ  
ٌَْن اْلَمَساِلنَ    َو أَْوَعَرْت َعلَ
ٌَْر فًِ ِعْلٍم اَل ٌَْنفَُع َو اَل ٌُْنتَفَعُ  أَنَّهُ    اَل َخ
طُ الظَّْلَماءَ  إِنََّماأَنََّن    تَْخبُِط اْلعَْشَواَء َو تَتََورَّ
 َو أَْنبَؤْتُنَ  ...إِنًِّ لَْد أَْنبَؤْتَُن  
 َضَرْبُت لََن فٌِِهَما و 
 فَََل تَِجُدهُ  تَْطلُبُهُ فَلَعَلََّن  
 َو تََكفَّلَ  الدَُّعاءِ لَْد أَِذَن لََن فًِ  ... الَِّذيأَنَّ  
 َو أََمَرَن أَْن تَْسؤَلَهُ  
ٌْنَهُ َمْن ٌَْحُجبَُن  وَ   ٌْنََن َو بَ  َعْنهُ لَْم ٌَْجعَْل بَ
ٌِْه    َو لَْم ٌُْلِجبَْن إِلَى َمْن ٌَْشفَُع لََن إِلَ
 أََسؤَْت ِمَن التَّْوبَِة  إِنْ َو لَْم ٌَْمنَْعَن  
 َو لَْم ٌُعَاِجْلَن بِالنِّْمَمِة  
نَابَِة  ٌُعٌَِّْرنَ َو لَْم    بِاْْلِ
ٌُْث اْلفَِضٌَحةُ بَِن أَْولَى    َو لَْم ٌَْفَضْحَن َح
ْد َعلَ  وَ   نَابَِة لَْم ٌَُشّدِ  ٌَْن فًِ لَبُوِل اْْلِ
  بِاْلَجِرٌَمةِ َو لَْم ٌُنَالِْشَن  
ْحَمِة    َو لَْم ٌُْإٌِْسَن ِمَن الرَّ
 َحَسنَةً  الذَّْنبِ بَْل َجعََل نُُزوَعَن َعِن  
 لََن َو اَل تَْبمَى لَهُ  ٌَْبمَىفَاْلَماُل اَل  
 َها َعِزٌزُ  ٌَؤُْكلُ َو  ...ٌَِهرُّ  ... ِكََلبٌ أَْهلَُها  
 َو ٌَْمَهُر َكبٌُِرَها َصِؽٌَرَها 
 أََملََن َو لَْن تَْعُدَو أََجلَنَ  تَْبلُػَ أَنََّن لَْن  
ِ  َهَربُواَو  ...فَإِنَُّهْم فَاَرلُوَن    إِلَى َّللاَّ
 َو َخذَْلتَهُ  ... فَإِنََّن إِنََّما نََصْرَت ُعثَْمانَ  
 فَإِنَّهُ اَل ٌُْمِدُم َو اَل ٌُْحِجُم  
رُ َو اَل     ٌَُإّخِ
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ُم إاِلَّ َعْن أَْمِري   َو اَل ٌُمَّدِ
 أَثََرهُ  فَاتَّبَْعتَ ... َجعَْلَت  لَدْ  فَإِنَّنَ  
  َو َطلَْبَت فَْضلَهُ  
  فَؤَْذَهْبَت ُدْنٌَاَن َو آِخَرتَنَ  
ْدتَ أَنََّن    اْْلَْرَض فَؤََخْذَت  َجرَّ
ٌْنَ َو أََكْلَت َما تَْحَت    ٌََد
 َو لَْم ٌَُكْن َرُجلٌ  ...فَإِنًِّ ُكْنُت أَْشَرْكتَُن  
ً  أَنَّنَ    تَؤُْكُل َحَراماً َو تَْشَرُب َحَراما
َماَء    َو تَْبتَاُع اْْلِ
 ِمْن أَْمَواِل اْلٌَتَاَمى  النَِّساءَ َو تَْنِكُح  
 اْلَمَدى َو ُدفِْنَت تَْحَت الثََّرى بَلَْؽتَ فََكؤَنََّن لَْد  
ٌَْن أَْعَمالُنَ َو ُعِرضَ     ْت َعلَ
ٌُْت النُّْعَماَن    َو نََزْعُت ٌََدنَ  ...فَإِنًِّ لَْد َولَّ
 اَل ٌَثْبُُت بَِها نََسٌب ...فَْلتَةٌ  ...َو لَْد َكاَن  
 ٌُْستََحكُّ بَِها إِْرثٌ  الَ َو  

 َو تَِؽٌُب  ... تَْنمَِطعُ َجَدٌث  ... النَّْفُس َمَظانَُّها
ًَ  فَإِنَّ   وَر ٌُوتِؽَاِن  اْلبَْؽ  ٌُْبِدٌَانِ َو  ...َو الزُّ
 َو ٌَمُولُونَ  ...ٌَْنُظُروَن  النَّاسَ َو أَنَّ  
ٌَْن ِمْن ِطَماِحَن َو ٌَُكؾُّ  ٌَُطاِمنُ فَإِنَّ ذَِلَن    إِلَ
ٌْنَ ُء  َو ٌَِفً   بَِما َعَزَب َعْننَ  إِلَ
َ ٌُِذلُّ ُكلَّ    تَالٍ َو ٌُِهٌُن ُكلَّ ُمخْ  َجبَّارٍ فَإِنَّ َّللاَّ
ْطَراِء تُْحِدُث   ْهوَ فَإِنَّ َكثَْرةَ اْْلِ  َو تُْدنًِ  الزَّ
ُ لَهُ َسْهَمهُ َو َوَضعَ   ى َّللاَّ   َو كُل  لَْد َسمَّ
ْكِر   ُض  تَُهزُّ  ...فَإِنَّ َكثَْرةَ الذِّ  الشَُّجاَع َو تَُحّرِ
 فٌََْصؽُُر  ...َو ااِلْحتَِجاُب ِمْنُهْم ٌَْمَطُع  
ِؽٌرُ ا ٌَْعظُمُ َو     لصَّ
 َو ٌَْمبُُح اْلَحَسنُ   
 َو ٌَْحسُُن اْلمَبٌُِح   
 بِاْلبَاِطلِ  اْلَحكُّ َو ٌَُشاُب  
ْنٌَا   َ سُْبَحانَهُ لَْد َجعََل الدُّ   اْبتَلَىَو  ...فَإِنَّ َّللاَّ
ٌْتُُهمْ  ...فَإِنًِّ لَْد َسٌَّْرُت ُجنُوداً     لَْد أَْوَص
  َكفَْرتُمْ أَنَّا آَمنَّا َو  
 أَنَّا اْستَمَْمنَا َو فُتِْنتُمْ  
ْدُت بِعَابَِشةَ  ...َو ذََكْرَت أَنًِّ لَتَْلُت    َو َشرَّ
ٌَْن   ٌْنِ َو نََزْلُت بَ  اْلِمْصَر
ٌَْت  نََشْدتَ ِْلَنََّن   ٌَْر َضالَّتَِن َو َرَع  َؼ
 ِمْن أَْهِلهِ  لَْستَ َو َطلَْبَت أَْمراً  
 َو أَْؼَشتِ  ...فَتْ َطالََما أَْؼدَ  اْلِفتْنَةَ فَإِنَّ  
ِ لَْم ٌَْنِفُروا    َجْوٍر َو لَْم ٌَْلَحمُوا ِمنْ إِنَُّهْم َو َّللاَّ
 َو تَْسلُُن َسبٌِلَهُ  َهْدٌَهُ  أَنََّن تَتَّبِعُ  
 اَل تََدُع ِلَهَواَن اْنِمٌَاداً َو اَل تُْبِمً  ...أَْنَت  
 لََواِرُع تَْمَرعُ اْلعَْظَم َو تَْهِلُس اللَّْحمَ  
 فََمالُوا  ...لَْد تَؽٌَََّر َكثٌٌِر ِمْنُهْم  النَّاسَ  نَّ فَإِ  
  َو نََطمُوا بِاْلَهَوى 
 فَاْشتََرْوهُ  اْلَحكَّ أَنَُّهْم َمنَعُوا النَّاَس  
 َو أََخذُوهُْم بِاْلبَاِطِل  
 َو تَْشمَْوَن بِهِ  ...َعلَى أَْنفُِسُكْم  لَتَُشمُّونَ إِنَُّكْم  
  السٌَِّّبَاِت َو ٌَُحتَُّها َو لَِكنَّهُ ٌَُحطُّ  
ُد     اْْلَمالَ الدَّْهُر ٌُْخِلُك اْْلَْبَداَن َو ٌَُجّدِ
ُب اْلَمنٌَِّةَ    َو ٌُمَّرِ
 َو ٌُبَاِعُد اْْلُْمنٌَِّةَ  
َ ُسْبَحانَهُ أََمَر ِعبَاَدهُ تَْخٌٌِراً َو نََهاُهْم  إِنَّ    َّللاَّ
 َكلََّؾ ٌَِسٌراً  وَ  
 َو لَْم ٌَُكلِّْؾ َعِسٌراً   
  َكثٌِراً َو أَْعَطى َعلَى اْلمَِلٌِل  
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 َو لَْم ٌُْعَص َمْؽلُوباً  
 َو لَْم ٌَُطْع ُمْكِرهاً  
 لَِعباً  اْْلَْنبٌَِاءَ َو لَْم ٌُْرِسِل  
 َو لَْم ٌُْنِزِل اْلُكتَُب ِلْلِعبَاِد َعبَثاً  
ٌْنَُهَما السََّماَواِت َو اْْلَ  َخلَكَ َو اَل    ْرَض َو َما بَ
 فًِ َصْدِر اْلُمنَافِِك فَتَلَْجلَجُ  تَُكونُ فَإِنَّ اْلِحْكَمةَ  
نَاثَ  بَْعَضُهمْ ِْلَنَّ    ٌُِحبُّ الذُُّكوَر َو ٌَْكَرهُ اْْلِ
ُب فٌِِه   ُؾ  إاِلَّ َزَماٌن اَل ٌُمَرَّ  اْلَماِحُل َو اَل ٌَُظرَّ
 ِصؾُ إاِلَّ اْلُمنْ  فٌِهِ َو اَل ٌَُضعَُّؾ  
 ثُمَّ لََرُضوا  ...اتََّخذُوا  لَْومٌ  أُولَبِنَ  
 فَمَالَ  ...لَاَم  ) عليه السالم (إِنَّ َداُوَد  
ٌُْكْم فََرابَِض   َ اْفتََرَض َعلَ  َو َحدَّ ... إِنَّ َّللاَّ
 ُحُدوداً فَََل تَْعتَُدوَها  
 فَََل تَْنتَِهُكوَها  أَْشٌَاءَ َو نََهاُكْم َعْن  
 َو َسَكَت لَُكْم َعْن أَْشٌَاَء  
 نِْسٌَاناً فَََل تَتََكلَّفُوَها ٌََدْعَهاَو لَْم  
 َرُجٌل بَاَع فٌَِها نَْفَسهُ فَؤَْوبَمََها  
 نَْفَسهُ فَؤَْعتَمََها اْبتَاعَ َو َرُجٌل  
ْنٌَا  فًَِعاِمٌل َعِمَل   ْنٌَا ِللدُّ  الَِّذي  فََجاَءهُ  ...الدُّ
ٌِْن فَؤَْحَرَز اْلحَ   ً ظَّ   َمعا
ٌِْن َجِمٌعاً   اَر  َو َملََن الدَّ
  ِ  فَؤَْصبََح َوِجٌهاً ِعْنَد َّللاَّ
 َو ٌََودُّ أَْن تَُكوَن ِمثْلَهُ  فِْعلَهُ فَإِنَّهُ ٌَُزٌُِّن لََن  
تُْهْم  ... اْْلَْنفُسُ َو    َو فََسَحْت ... َؼرَّ
ْظَهاَر    َو َوَعَدتُْهُم اْْلِ
 لنَّارَ فَاْلتََحَمْت بِِهُم ا 
ً إاِلَّ أَنَُّهْم نَمَُصوا   ً  بَِؽٌضا  َو نَمَْصنَا َحبٌِبا
ْفعَةَ َو ٌَْشنَؤُ السُّْمعَةَ  ...اْلُمْإِمُن    ٌَْكَرهُ الّرِ
  ٌَُظاِهرُ َو  ... ٌَْظِلمُ ثَََلُث َعََلَماٍت  ...ِللظَّاِلِم  
بَانِ اَل  ...َو إِنَّ اْْلَْمَر     َو اَل ٌَْنمَُصانِ  ... ٌُمَّرِ
 َما ِعْنَدهُ إاِلَّ  إاِلَّ فٌَِها َو اَل ٌُنَالُ  ٌُْعَصىأَنَّهُ اَل  
ِ فََسِعدَ  فٌِهِ َرُجٌل َعِمَل     بَِطاَعِة َّللاَّ
ًَ  فٌِهِ َرُجٌل َعِمَل   ِ فََشِم    بَِمْعِصٌَِة َّللاَّ
 تُْإِلُمهُ اْلبَمَّةُ َو تَْمتُلُهُ  ...ِمْسِكٌٌن اْبُن آَدَم  
 ْرلَةُ تُْنتِنُهُ اْلعَ  وَ   
 َو لَْم تَُساِعْدهُ اْلَممَاِدٌرُ  ...َرُجٌل أَْخلََك  
ْنٌَا بَِحْسَرتِِه  ِمنَ فََخَرَج    الدُّ
 َو لَِدَم َعلَى اْْلِخَرةِ بِتَبِعَتِهِ  
ْنٌَا  ٌِْرَها َو لَْم تُْخلَْك ِلنَْفِسَها ُخِلمَتْ  الدُّ  ِلؽَ
  َعِمٌكٌ  َو إِنَّ اْلمُْرآَن َظاِهُرهُ أَنٌٌِك َو بَاِطنُهُ  
 َو ِمْنُهْم  ...ِمْنُهْم َمْن اَل ٌَْمنَعُهُ  ...َو النَّاُس  
ِه    َو اْلُمْعِلُن بَِشّرِ
ٌِْلهِ    َو اْلُمْجِلُب بَِخ
ْنٌَا بِعََمِل اْْلِخَرةِ     َو ِمْنُهْم َمْن ٌَْطلُُب الدُّ
 ِب اْلُمْلِن ُضبُولَةُ َو ِمْنُهْم َمْن أَْبعََدهُ َعْن َطلَ  
ِ فَِضٌَاُإُهْم   ا أَْوِلٌَاُء َّللاَّ  َو َدِلٌلُُهْم  ...فَؤَمَّ
ِ فَُدَعاُإُهْم   ا أَْعَداُء َّللاَّ  َو َدِلٌلُُهُم  ...َو أَمَّ
ْنٌَا َرنٌِك َمْشَربَُها َرِدٌغ َمْشَرعَُها    فَإِنَّ الدُّ
 َو ٌُوبُِك َمْخبَُرَها  
 َو َضْوٌء آفٌِل  
 َو ِظل  َزابٌِل  
 ٌد َمابِلٌ َو ِسنَا 
  َخَرلَْت أَْلَداُمُهْم تُُخوم َو ِمْنُهْم َمْن لَدْ  
 أَنَّ اْلَمْرَء ٌُْشِرُؾ َعلَى أََمِلِه فٌََْمتَِطعُهُ  
 فَََل أََمٌل ٌُْدَرنُ  
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ٌل ٌُتَْرنُ     َو اَل ُمَإمَّ
 َهذَا أَْمٌر َظاِهُرهُ إٌَِماٌن َو بَاِطنُهُ عُْدَوانٌ  
لُهُ َرْحَمةٌ    َو أَوَّ
 آِخُرهُ نََداَمةٌ  وَ  
  ثُمَّ أَْنتُْم ِشَراُر النَّاِس  
ًْ  َماأَنَّهُ   ِ َش  َو َما ِمْن  ...ٌء  ِمْن َطاَعِة َّللاَّ
ِ  فَإِنَّهُ     اْلمَْلبِ َو فٌِِه َربٌُِع  ...َحْبُل َّللاَّ
ٌُْرهُ     َو َما ِلْلمَْلِب ِجََلٌء َؼ
  ا أَْدُعوُكمْ َو أَنَ ...أَنَّ ُمعَاِوٌَةَ ٌَْدُعو اْلُجفَاةَ  
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 اْْلَْشٌَاَء تَْحِوٌِه  أَنَّ َو اَل  ...لَهُ َحد   ٌُمَالُ اَل  
ٌْباً    ٌَْحِملُهُ أَْو أَنَّ َش
ٌْرٌ    أَْؼنَى  لُعُوُدهُ َو  ...فَإِنَّ اْلُمتََكاِرهَ َمِؽٌبُهُ َخ
ٌَْس لََن بُِطْعَمٍة َو  إِنَّ    لَِكنَّهُ فًِ ُعنُِمَن َعَملََن لَ
 َو اَل ِؼنَى بَِن َعْن  بِنِْمَمتِهِ فَإِنَّهُ اَل ٌََد لََن  
 فٌِِه َو لَِكنَّهُ ٌَُحطُّ  أَْجرَ فَإِنَّ اْلَمَرَض اَل  
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 (ٕالملحك رلم )

 الجمل الوالعة فً موضع المنصوب

 

أوالً : الجملة الفعلٌة الوالعة خبراً لَلفعال النالصة : 

 ص الجملة  ت
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 َو لَْو َكانَْت َعْضبَاَء اْلمَْرِن تَُجرُّ ِرْجلََها
 َو إِْن َكانَْت تَبُوُء بِآثَاِمَها

 نَْمتُُل آبَاَءنَا ...َو لَمَْد ُكنَّا 
ُجُل ِمنَّا َو اْْلَخُر   ٌَتََصاَواَلنِ ...َكاَن الرَّ

ٌْتُمْ  َ  لَْو ُكنَّا نَؤْتًِ َما أَت
 أَْصبََحِت اْْلَُمُم تََخاؾُ 
 َو أَْصبَْحُت أََخاؾُ 

 ً  َكانُوا ٌُْصبُِحوَن ُشْعثا
 َو إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن تَْجِدٌَدَها

 َو َكْم َعَسى اْلُمْجِري إِلَى اْلؽَاٌَِة أَْن ٌَْجِريَ 
 إِْن ُكْنتُْم تَْعِملُونَ 

ْنٌَا أَ وَ   لَْستُْم تََرْوَن أَْهَل الدُّ
ٌْهِ   فَإِنَّ اْلُمْدبَِر َعَسى أَْن تَِزلَّ بِِه إِْحَدى لَابَِمتَ

 َو أََراكُْم َما ُكْنتُْم تَؤُْملُونَ 
 ً ٌَْس أََحٌد ِمَن اْلعََرِب ٌَْمَرأُ ِكتَابا  َو لَ

ٌُْكْم تَِردُ  ِ َعلَ  َكانَْت أُُموُر َّللاَّ
ِوٌَّ   اُت اَل تَِلٌكُ إِْذ َكانَِت الرَّ

 نََزَل بِِهْم َما َكانُوا ٌَْجَهلُونَ 
 َما َكانُوا ٌَؤَْمنُونَ 
 َما َكانُوا ٌُوَعُدونَ 

 َو ٌَْزَهُد فٌَِما َكاَن ٌَْرَؼُب فٌِهِ 
 الَِّذي َكاَن ٌَْؽبِطُهُ بَِها

ٌَْن أَْهِلِه اَل ٌَْنِطُك بِِلَسانِهِ   فََصاَر بَ
 إِْخَوانَنَاإِنََّما أَْصبَْحنَا نُمَاتُِل 

 َو ٌََكاُد َصاِحبُهُ ٌَْشبَُع ِمْنهُ 
 َو إِْن َكانُوا َولُوهُ ُدونًِ
 أَْصبََحتَا تَُجوَداِن لَكُمْ 

 َو إِنََّما ُكنَّا نُمَاتُِل بِالنَّْصرِ 
 فَلَْسنَا نَْعلَُم ُكْنهَ َعَظَمتِنَ 
 َكاَن ٌَؤُْكُل بَْملَةَ اْْلَْرِض 
 ِل تَُرىَو لَمَْد َكانَْت ُخْضَرةُ اْلبَمْ 

 َكاَن ٌَْعَمُل َسفَابَِؾ اْلُخوِص 
 َكاَن ٌَتََوسَُّد اْلَحَجرَ 

 ٌَؤُْكلُ  ) صلى هللا عليه وآله (َكاَن 
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 َكاَن ٌُمَاُل ٌُْمتَلُ 
 بَِصْوٍت ٌََكاُد ٌُبٌِنُ 

 لَْوٌم لَْم تََزِل اْلَكَراَمةُ تَتََماَدى بِِهمْ 
َماَمةُ اَل تَْنعَِمدُ   لَبِْن َكانَِت اْْلِ

 أَْصبَْحتُْم تَتََمنَّْونََها
 َو أَْصبََحْت تُْؽِضبُُكمْ 

 َكَما َكاَن ٌَْزُعمُ 
 لَمَْد َكاَن ٌَْنبَِؽً لَهُ أَْن ٌَُواِزَر لَاتِِلٌِه 

 لَمَْد َكاَن ٌَْنبَِؽً لَهُ أَْن ٌَُكوَن ِمَن اْلُمنَْهنِِهٌَن 
 لَمَْد َكاَن ٌَْنبَِؽً لَهُ أَْن ٌَْعتَِزلَهُ 

 إِنَّ اْلَجنَّةَ  َكاَن ٌَمُولُ 
 َو إِنََّها اَل تََزاُل تَْنِزُع إِلَى َمْعِصٌَةٍ 

 الَّتًِ ُكْنتُْم تُوَعُدونَ  بِاْلَجنَّةِ أَْبِشُروا 
 ٌَمُوُل ٌَا اْبَن آَدَم اْعَملِ  َكانَ 

 َو لَْد َكانَْت أُُموٌر َمَضتْ 
 لَْو َكاَن اْْلَْعَمى ٌَْلَحظُ 
 اْلبََصرِ اَل تََكاُد تُنَاُل بِلَْحِظ 
ٌَْس ٌُْؽِفلُُكمْ  ا لَ  َعمَّ

ٌَْس    ٌُْمِهلُُكمْ فٌَِمْن لَ
 أَْوَحشُوا َما َكانُوا ٌُوِطنُوَن 

 ٌُوِحُشونَ  َكانُواأَْوَطنُوا َما  وَ 
َ ِستَّةَ آاَلِؾ َسنَةٍ   َو َكاَن لَْد َعبََد َّللاَّ

 ٌَْمِلُكوَن اْْلُُموَر َعلَى َمْن َكاَن ٌَْمِلُكَها
 ْحَكاَم فٌَِمْن َكاَن ٌُْمِضٌَهااْْلَ  ٌُْمُضونَ َو 

ًْ َعْرفَهُ َو َكاَن ٌَْمَضُػ   ءَ  الشَّ
 كُْنُت أَتَّبِعُهُ  لَمَدْ َو 
 َكاَن ٌَُجاِورُ  لَمَدْ َو 

 ِ  إِْن ُكْنِت تُْإِمنٌَِن بِالِلَّ
 فََكاَدْت تَْلتَؾُّ 

ٌْهِ  ِ لَمَْد ُكْنُت أََخافَُها َعلَ  َّللاَّ
 أَْهلَهُ فََكاَن ٌَؤُْمُر بَِها 

 تَْصنَُع بِِسعَِة َهِذِه الدَّارِ  ُكْنتَ  َما
 َمْن َكاَن ٌَْسؤَلُهُ َو ٌَْستَْفِهُمهُ 

 إِْن َكانُوا لٌَُِحبُّونَ  َحتَّى
 ًْ  ءٌ  َو َكاَن اَل ٌَُمرُّ بًِ ِمْن ذَِلَن َش
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ٌَْستْ  ِعٌَّةُ  فَلَ  تَْصلُُح الرَّ
 أَْن ٌُمَالَ  أُِحبُّ َو لَْو ُكْنُت 
ِ لَمَْد   أَْكَرهُ أَْن تَُكونَ  ُكْنتُ َو َّللاَّ
 بَِها ٌَْنِطمُونَ فَلَْو َكانُوا 

ٌْدٍ فَََل   تَْدفَُع  أَ
 َو اَل لُلُوٌب تَْجَزعُ 

 ٌَِجُدهُ  َكانَ َما 
َدهُ اْْلَِطبَّاءُ   إِلَى َما َكاَن َعوَّ

ُمهُ ِمْن َكبٌٍِر َكاَن   أ ٌُعَّظِ
ْو َصِؽٌٍر َكاَن ٌَْرَحُمهُ  ََ 

تْنَ  ْنٌَا َؼرَّ  َما الدُّ
 ِمْن ِمٌَسِمَها ٌَْحتَِرقَ َكاَد أَْن  وَ 

 ٌَْفتَُرونَ  كانُواَو َضلَّ َعْنُهْم ما 
 ُظلَِلهِ  َدَواِجًفٌَُوِشُن أَْن تَْؽَشاُكْم 

 ٌُوِشُن أَْن ٌَْنمَِطَع بِِهُم اْْلََملُ 
 فَإِنَّهُ ٌُوِشُن أَْن ٌَِلٌَن لَنَ 

 إِنَّهُ ٌُوِشُن أَْن ٌَِمفََن َوالِؾٌ  وَ 
 ٌَْلَحكَ  أَنْ أَْسَرَع ٌُوِشُن َمْن 

 إاِلَّ أَْوَشَن أَْن ٌَُكوَن ِمْنُهمْ 
ٌُْح اَل تَُكوُن اْبتَْعتَ   ٌَا ُشَر

 بِمََدِمًإِْذ ِصْرُت ٌُْمَرُن بًِ َمْن لَْم ٌَْسَع 
 تُْخبُِرنَاَعَجباً إِْذ َطِفْمَت 

ٌِْه   اْلُحْكمُ َو َطِفَك ٌَْحُكُم فٌَِها َمْن َعلَ
 : إِنًِّ ُكْنُت أُلَادُ  لُْلتَ  وَ 

 َو َما ُكْنُت ِْلَْعتَِذَر 
ً  أَْنِممُ ِمْن أَنًِّ ُكْنُت  ٌِْه أَْحَداثا  َعلَ

 فَتَُكوَن لَْد ُكِفٌَت َمبُونَةَ الطَّلَبِ 
 ِمْن ذَِلَن َما لَْد ُكنَّا نَؤْتٌِهِ 

ْرتُ  إِنْ َو   لَْم أَُكْن ُعّمِ
ثُ لَْد ُكْنَت   نَْفَسَن ِمْنَها بِالتَّْوبَةِ  تَُحّدِ

ٌَْس ُكلُّ َطاِلٍب   ٌُِصٌبُ لَ
ٌَْس ُكلُّ َعْوَرةٍ تَْظَهرُ   لَ

ٌَْس ُكلُّ َمْن َرَمى أََصابَ   لَ
ٌَْن أَْن أَُصولَ   َو َطِفْمُت أَْرتَبًِ بَ

 َحتَّى ِصْرُت أُْلَرُن إِلَى َهِذِه النََّظابِرِ 
 ؽَْدرِ َما ِزْلُت أَْنتَِظُر بُِكْم َعَوالَِب الْ 

 َو لَْسنَا نُْرِعُد َحتَّى نُولِعَ 
ُروا   َو لٌََْسبِمَنَّ َسابِمُوَن َكانُوا لَصَّ
َرنَّ َسبَّالُوَن َكانُوا َسبَمُوا  َو لٌَُمَّصِ

 َخاَؾ أَْن ٌَُكوَن لَْد أَْخَطؤَ 
 َو إِْن أَْخَطؤَ َرَجا أَْن ٌَُكوَن لَْد أََصابَ 

 َو لَبِْن َكانُوا َولُوهُ ُدونًِ
 ْد ُكْنُت َو َما أَُهدَُّد بِاْلَحْربِ لَمَ 

ُجَل ِمْنُهْم َكاَن ٌَْدُخلُ   أَنَّ الرَّ
ونَ   فَإِذَا ُكْنتُْم ِمَن اْلَحّرِ َو اْلمُّرِ تَِفرُّ
ُق لَْولَكُمْ  ِ اَل أَُصّدِ  أَْصبَْحُت َو َّللاَّ

 ً ٌَْس أََحٌد ِمَن اْلعََرِب ٌَْمَرأُ ِكتَابا  َو لَ
 مْ َو لَْد ُكْنُت أََمْرتُكُ 

 لَْو َكاَن ٌَُطاعُ ِلمَِصٌٍر أَْمرٌ 
ٌُْن َمْن لَْم ٌََرهُ تُْنِكُرهُ   فَََل َع
 َو اَل لَْلُب َمْن أَثْبَتَهُ ٌُْبِصُرهُ 
 ًْ  ٍء ِمْن َخْلِمهِ  فَََل اْستِْعََلُإهُ بَاَعَدهُ َعْن َش

 َو اَل لُْربُهُ َساَواُهْم فًِ اْلَمَكاِن بِهِ 
 النَّاَس َعلَى لََحالِهِ  َحثَثْتُ َو لَْد ُكْنُت 

 َربَّنَ إِْن ُكْنَت فَعَْلتَهُ فَمَْد أَْسَخْطَت 
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 فَإِنًِّ ُكْنُت أَْشَرْكتَُن فًِ أََمانَتًِ
ةَ   إِنََّما ُكْنَت تَِكٌُد َهِذِه اْْلُمَّ

 إِْن ُكْنَت فَعَْلتَهُ فَمَْد أَْسَخْطَت إِلََهنَ 
ثُُهمْ َما َزاَل ٌُوِصً بِِهْم َحتَّى َظنَنَّا   أَنَّهُ َسٌَُوّرِ

 َو لَْسنَا إٌَِّاَن أََجْبنَا
 اْلُواَلةِ  أُُمورِ َما ُكْنَت تَْنُظُر فٌِِه ِمْن 

 َما ُكْنَت تَمُوُل فٌِِهمْ 
ٌْنِ  ُكْنتَُما  بَاٌَْعتَُمانًِ َطابِعَ

ٌْنِ   َو إِْن ُكْنتَُما بَاٌَْعتَُمانًِ َكاِرَه
ْنٌَاَو لَْسنَا   ُخِلْمنَا ِللدُّ
 ِ  ٌُْلمَى فًِ ُروِعً َكانَ  َما فََوَّللاَّ

ُ إِنََّما   بَعَثَنًِفَذَِلَن َجِدٌٌر أَْن ٌَُكوَن َّللاَّ
  فٌَُْرَكبَ اَل َظْهٌر 

 َو اَل َضْرعٌ فٌَُْحلَبَ 
 َما ُكلُّ َمْفتُوٍن ٌُعَاتَبُ 

 تَتَنَافَُسوَن فٌِِه بِاْْلَْمِس  ُكْنتُمْ َهذَا َما 
  بِهِ لَْت َمْن أَْصبََح ٌَْشُكو ُمِصٌبَةً نَزَ 

 فَمَْد أَْصبََح ٌَْشكُو َربَّهُ 
َعاٌَاإِْن َكانَِت   لَْبِلً لَتَْشُكو الرَّ

ً  بَِؽٌَضنَ َما َعَسى أَْن ٌَُكوَن   ٌَْوما
ً َما َعَسى أَْن ٌَُكوَن َحبٌِبََن   ٌَْوما

ٌْنًِ ٌُْعِظُمهُ َو َكاَن   فًِ َع
 َو َكاَن اَل ٌَلُوُم أََحداً 

 ً  َو َكاَن اَل ٌَْشُكو َوَجعا
 ٌَِجُب أاَلَّ ٌُْعَصى ُشْكراً ِلنِعَِمهِ  لََكانَ 

 ٌََكاُد أَْفَضلُُهْم َرأٌْاً ٌَُردُّهُ 
 َو ٌََكاُد أَْصلَبُُهْم عُوداً تَْنَكُإهُ اللَّْحَظةُ 

ٌَْس لَكُْم بََدأَ  َهذَاإِنَّ   اْْلَْمَر لَ
 َهذَا ٌَُسافِرُ  َصاِحبُُكمْ َو لَْد َكاَن 
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 :: الوالعة مفعوالً به ثانٌاً 

 ص الجملة  ت
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نَهُ   َو َمْن لَاَل فٌَِم فَمَْد َضمَّ
 َو َمْن لَاَل َعََل َم فَمَْد أَْخلَى ِمْنهُ 

 فَمَاَل ُسْبَحانَهُ اْسُجُدوا ِْلَدمَ 
 ٌَمُولُوا َحَرَص َعلَى اْلُمْلِن 

 َو إِْن أَْسُكْت ٌَمُولُوا َجِزَع ِمَن اْلَمْوتِ 
ْطنا ُ ُسْبَحانَهُ ٌَمُوُل ما فَرَّ  َو َّللاَّ

 أَلُوُل لَكُْم لَمَْد َجاَهَرتُْكُم اْلِعبَرُ  َو بَِحكٍّ 
 لُْلتُْم ِحٌِدي َحٌَادِ 

 ٌَمُوَل َخذَلَهُ َمْن أَنَا
 أَْن ٌَمُوَل نََصَرهُ َمْن هُوَ 

 فَمُْل لَهُ ٌَمُوُل لََن اْبُن َخاِلَن َعَرْفتَنًِ
 ٌَمُوُل لََن اْبُن َخاِلَن َعَرْفتَنًِ

 كما لال اخو هوازن : أمرتكم أمري 
 ٌَمُوُل أَلُِؾ ِعْنَد الشُّبَُهاتِ 

 ٌَمُوُل أَْعتَِزُل اْلبَِدعَ 
 ًْ ُ ُسْبَحانَهُ فَإِْن تَناَزْعتُْم فًِ َش  ء لَاَل َّللاَّ

َل َخْلكٍ   لَاَل ُسْبَحانَهُ َو تَعَالَى َكما بََدأْنا أَوَّ
 إِْخَوانُنَا ...أَ لَْم تَمُولُوا 

 فَمُْلُت لَُكْم َهذَا أَْمٌر َظاِهُرهُ 
َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعةِ بِ   مَْوِلِه إِنَّ َّللاَّ
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 فَمَاَل ُسْبَحانَهُ اْستَْؽِفُروا َربَُّكمْ 
 ٌَمُولُوا َهذَا أَْصُل اْلعََربِ 

ٌَْؾ فَمَِد اْستَْوَصفَهُ   َو َمْن لَاَل َك
ٌَْن فَمَْد َحٌََّزهُ   َو َمْن لَاَل أَ

سُوُل  َ ٌُِحبُّ  () ص ...لَاَل الرَّ  اْلعَْبدَ إِنَّ َّللاَّ
 ِ  فَمُْلُت ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

 ًُّ  فَمَاَل ٌَا َعِل
 ِ  فَمُْلُت ٌَا َرسُوُل َّللاَّ

 فَمُْلَت ِلً أَْبِشْر فَإِنَّ الشََّهاَدةَ ِمْن َوَرابَِن 
ٌَْؾ َصْبُرنَ   فَمَاَل ِلً إِنَّ ذَِلَن لََكذَِلَن فََك

 ِ  فَمُْلُت ٌَا َرسُوَل َّللاَّ
ًُّ إِنَّ  اْلمَْوَم َسٌُْفتَنُوَن لُْلُت ٌَا  َو لَاَل ٌَا َعِل

ِ فَبِؤَّيِ اْلَمنَاِزِل أُْنِزلُُهمْ   َرُسوَل َّللاَّ
 فَمَاَل بَِمْنِزلَِة فِتْنَةٍ 

 ًَّ  ٌَمُوُل َرّبِ إِنًِّ ِلما أَْنَزْلَت إِلَ
 َو ٌَمُوُل ِلُجلََسابِِه أٌَُُّكْم ٌَْكِفٌنًِ

ْحَدى أَْزَواِجِه ؼَ   ٌِّبٌِِه َعنًِّفٌََمُوُل ٌَا فََُلنَةُ ِْلِ
 فَإِْن لَاَل أََهانَهُ فَمَْد َكذَبَ 
 َو إِْن لَاَل أَْكَرَمهُ فَْلٌَْعلَمْ 

 لَاَل ِلً لَابٌِل أَ اَل تَْنبِذَُها َعْننَ 
 فَمُْلُت اْؼُرْب َعنًِّ

َماِم اْلَجابِرِ   ٌَمُوُل ٌُْإتَى ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة بِاْْلِ
 ْمرِ لَاَل لَابٌِل إِنََّن َعلَى َهذَا اْْلَ 

 ِ  فَمُْلُت بَْل أَْنتُْم َو َّللاَّ
 ثُمَّ لَالُوا أاََل إِنَّ فًِ اْلَحّكِ أَْن تَؤُْخذَهُ 

 بِاْلَمَكاِرهِ َكاَن ٌَمُوُل إِنَّ اْلَجنَّةَ ُحفَّْت 
 ُ ُ  تَعَالَىلَاَل َّللاَّ  إِنَّ الَِّذٌَن لالُوا َربُّنَا َّللاَّ

 ُ  لالُوا َربُّنَا َّللاَّ
 ُ  فَاْستَِمٌُمواَو لَْد لُْلتُْم َربُّنَا َّللاَّ
 ِ  اَل ٌَْستَِمٌُم إٌَِمانُ  () صلَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ٌْرَ  َكانَ   ٌَمُوُل ٌَا اْبَن آَدَم اْعَمِل اْلَخ
َ ال ٌَْؽِفُر أَْن  ُ تَعَالَى إِنَّ َّللاَّ  بِهِ  ٌُْشَرنَ لَاَل َّللاَّ

ُ ُسْبَحانَهُ  َ ٌَْنُصْرُكمْ تَْنُصرُ  إِنْ لَاَل َّللاَّ  وا َّللاَّ
َ  تَعَالَىَو لَاَل   َمْن ذَا الَِّذي ٌُْمِرُض َّللاَّ

 فٌََُكونُ ٌَمُوُل ِلَمْن أََراَد َكْونَهُ ُكْن 
 ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ  لَِلٌلٌ ٌَمُوُل َو 

 إِنًِّ خاِلٌك بََشراً  ...فَمَاَل ُسْبَحانَهُ 
 أَنَّما نُِمدُُّهمْ  ٌَْحَسبُونَ لَاَل ُسْبَحانَهُ َو تَعَالَى أَ 

 تَْعَجبُونَ فَمَاَل أَ اَل 
 فَمَاَل أَنَا نَاِري  

 لالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمواالً 
 اْلعَارَ تَمُولُوَن النَّاَر َو اَل 

ِ  ولَ فَمُْلُت ٌَا َرسُ  نَّةُ  َماَّللاَّ  َهِذِه الرَّ
ٌَْطانُ   فَمَاَل َهذَا الشَّ

ٌَْت َعِظٌماً  دُ ُمَحمَّ فَمَالُوا لَهُ ٌَا   إِنََّن لَِد ادََّع
 تَْسؤَلُونَ  َماَو  ) صلى هللا عليه وآله (فَمَاَل 

 لَالُوا تَْدُعو لَنَا َهِذِه الشََّجَرةَ 
َ إِنَّ  () صفَمَاَل  ًْ  َّللاَّ  ٍء لَِدٌرٌ  َعلى ُكّلِ َش

 لَالُوا نَعَْم 
 تَْطلُبُونَ  َمالَاَل فَإِنًِّ َسؤُِرٌُكْم 
 الشجرة لال )ص( ٌا اٌتها

 لَالُوا عُلُّواً َو اْستِْكبَاراً فَُمْرَها فَْلٌَؤْتِنَ 
 النِّْصَؾ فَْلٌَْرِجعْ  َهذَافَمَالُوا ُكْفراً َو ُعتُّواً فَُمْر 
 ُ  فَمُْلُت أَنَا اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ

 فَمَاَل اْلمَْوُم ُكلُُّهْم بَْل ساِحٌر َكذَّابٌ 
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 َو ٌَمُوُل لَمَْد ُخوِلُطوا
 ُل أَنَا أَْعلَُم بِنَْفِسًفٌََمُو

 لالُوا لَْم نَُن ِمَن اْلُمَصلٌِّنَ 
ُ ُسْبَحانَهُ ِرجاٌل ال   تِجاَرةٌ  تُْلِهٌِهمْ ٌَمُوُل َّللاَّ

 فَمَاَل ُسْبَحانَهُ فَعَمَُروها
 لَاَل النَّاُس َما تََرنَ 

 لَالَِت اْلَمََلبَِكةُ َما لَدَّمَ  وَ 
 ِدَماَءنَاَو لُْلتُْم َمَكاَن َسبُِّكْم إٌَِّاُهْم اللَُّهمَّ اْحِمْن 
أْ  داً فَْلٌَتَبَوَّ ًَّ ُمتَعَّمِ  فَمَاَل َمْن َكذََب َعلَ

ِ  َرُسولِ لَالُوا َصاِحُب   َّللاَّ
 َو ٌَمُوُل أَنَا َسِمْعتُهُ ِمْن َرُسولِ 
 تَؤُْخذَهُ َو لَالُوا أاََل إِنَّ فًِ اْلَحّكِ أَْن 

الً  الَتْ لَمَ   ذََهبُوا فًِ اْْلَْرِض ُضَلَّ
 اْلُوُجوهُ النََّواِضرُ  َكلََحتِ فَمَالُوا 

 ِلَما بِهِ  ُهوَ فَمَابٌِل ٌَمُوُل 
ً َو  تْنَ  َحمّا ْنٌَا َؼرَّ  أَلُوُل َما الدُّ

 فَمُْلُت لَهُ ثَِكلَتَْن الثََّواِكلُ 
 فَمُْلُت أَ ِصلَةٌ أَْم َزَكاةٌ 

 ذَانَ فَمَاَل اَل ذَا َو اَل 
 َهبِلَتَْن اْلَهبُولُ  فَمُْلتُ 

عُوا أَْوتَاَركُمْ   ٌَمُوُل إِنََّها فِتْنَةٌ فَمَّطِ
ٌُْكمْ  ِ أَْرَسلَنًِ إِلَ  تَمُوَل ِعبَاَد َّللاَّ

 لَابٌِل الَ  لَالَ فَإِْن 
 ِ  اَل أََخاؾُ  إِنًِّ () صلَاَل ِلً َرُسوُل َّللاَّ

 إِنًِّ ُكْنُت أُلَاُد َكَما ٌُمَادُ 
 خو بنً فإن تسؤلٌنًكما لال ا

 أو كما لال المابل وحسبن داء
 لُوُت اْبِن أَبًِ َطاِلبٍ  َهذَاٌَمُوُل إِذَا َكاَن 

ٌِْن أَْفَضلُ   ٌَمُوُل َصََلُح ذَاِت اْلبَ
 تَمُولُوَن لُتَِل أَِمٌُر اْلُمْإِمنٌِنَ 

 اْلُمثْلَةَ ٌَمُوُل إٌَِّاُكْم َو 
ٌر آُمُر   فَؤَُطاعُ َو اَل تَمُولَنَّ إِنًِّ ُمَإمَّ

ُ تَعَالَى ِلمَْوم  ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ...لَاَل َّللاَّ
ٌِْر َمْوِطٍن  ةٌ  لَنْ ٌَمُوُل فًِ َؼ  تُمَدََّس أُمَّ

 فَمَاَل َصّلِ بِِهْم َكَصََلةِ أَْضعَِفِهمْ 
ِ  لَالَ  ُ تَعَالَى َكبَُر َمْمتاً ِعْنَد َّللاَّ  َّللاَّ
 نَُداِو َما اَل ٌُْدَرنُ  تَعَالَْوافَمُْلنَا 

 فَمَالُوا بَْل نَُداِوٌِه بِاْلُمَكابََرةِ 
 فٌِِه َو اْلبادِ  اْلعاِكؾُ ٌَمُوُل َسواًء 

ًُّ اَل ٌُْبِؽُضَن ُمْإِمنٌ   لَاَل ٌَا َعِل
 ٌَمُوَل اَل أَْعلَمُ 

بَُهمْ  ُ ِلٌُعَذِّ ُ تَعَالَى َو ما كاَن َّللاَّ  لَاَل َّللاَّ
 ِمَن اْلِفتْنَةِ  بِنَ اَل ٌَمُولَنَّ أََحُدكُْم اللَُّهمَّ إِنًِّ أَُعوذُ 

َ ُسْبَحانَهُ ٌَمُوُل َو اْعلَُموا فَإِنَّ   َّللاَّ
 اَل ٌَْدُعو لََساَعةٌ فَمَاَل إِنََّها 

 ًْ  ٍء ُطوبَى لَهُ  َما لَاَل النَّاُس ِلَش
ً  ِلنَبٌُِِّكمْ لُْلتُْم   اْجعَْل لَنا إِلها
 تَْجَهلُونَ ُكْم لَْوٌم لاَل إِنَّ 
 َشَكْرَت اْلَواِهبَ  لُلْ َو لَِكْن 

ُ ُسْبَحانَهُ فَبًِ   َحلَْفتُ ٌَمُوُل َّللاَّ
 َ  فَِعْنَد ذَِلَن تَمُوُل أَْستَْؽِفُر َّللاَّ

 أََحُدكُْم إِنَّ أََحداً أَْولَى ٌَمُولَنَّ َو اَل 
ٌَْل  ُ ُسْبَحانَهُ : ِلَك  تَؤَْسْوالَاَل َّللاَّ

 ُ  َو ال تَْنَسُوا ُسْبَحانَهُ  لَاَل َّللاَّ
 فَمَاَل فَإِنََّن ِمَن اْلُمْنَظِرٌنَ 
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ِ َعلَى النَّاِس   فَمَاَل ُسْبَحانَهُ َو لِِلَّ
 ٌَمُوُل تِْلَن الدَّاُر اْْلِخَرةُ نَْجعَلُها

ٌْظِ  ةُ اْلمَ  لُْلتُْم َهِذِه َحَمارَّ
ةُ اْلمُرِّ   لُْلتُْم َهِذِه َصبَارَّ

ٌٌْش إِنَّ   اْبَن أَبًِ لَالَْت لَُر
 َو ٌَمُوُل ُهَو الذَّلُولُ 

 ِ  ٌَمُولُوَن اَل إِْمَرةَ إاِلَّ لِِلَّ
ِ َما ذَا لَِمٌتُ   فَمُْلُت ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

ٌِْهْم   فَمَاَل اْدُع َعلَ
ٌْراً ِمْنُهمْ  ُ بِِهْم َخ  فَمُْلُت أَْبَدلَنًِ َّللاَّ

ً  ٌَْكِذبُ   تَمُولُوَن َعِل
 إِنَّ فًِ ذِلَن َْلٌاتٍ لَاَل َجلَّ ِمْن لَابٍِل 

ُ تَعَالَى ُسْبَحانَهُ َكماٍء أَْنَزْلناهُ   لَاَل َّللاَّ
ةً   لَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا لُوَّ

 فَْلٌَْنُظْر نَاِظٌر أَ َسابٌِر ُهَو أَْم َراِجعٌ 
 َحاِرٍث ُمْبتَلًى ُكلَّ أاََل إِنَّ ...ٌُنَاِدي ُمنَاٍد 

 َسمَرَ ُسبِلُوا ما َسلََكُكْم فًِ 
ِ  لَدْ  وَ  ٌَْؾ أَُصلًِّ بِِهمْ  ()صَسؤَْلُت َرُسوَل َّللاَّ  َك

 ِلْلَمْوتِ  ِلُدواٌُنَاِدي فًِ كُّلِ ٌَْوٍم 
 أُْنبِبُْت بُْسراً لَِد اطَّلََع اْلٌََمنَ 

 ٌَتَعَصَّبُ  اْلعَالَِمٌنَ َوَجْدُت أََحداً ِمَن 
َ أََحلَّ لََن الطٌَِّّبَاتِ   أَ تََرى َّللاَّ

 افَؤُ فًِ ُوُجوِهَهافََجعَلََها تَتَكَ 
َ َو اَل أَظُنُّ   ٌَْعِرفُهُ  َّللاَّ

 أََرهُ ٌََسعُنًِ فَلَمْ 
 ٌَْطلُبُونَنَ لَتَْعِرفَنَُّهْم َعْن لَِلٌٍل 
 اْْلَِحبَّةِ  َعنِ تَِجُدُهْم لَِد اْنتَمَلُوا 

 ً ٌْتُنًِ لَْد بَلَْؽُت ِسنّا ا َرأَ  إِنًِّ لَمَّ
ٌَْؾ أَْنتَ  تَْسؤَِلٌنًِ فَإِنْ   َك

 اْلُمْسِلِمٌنَ اَل أُْلِفٌَنَُّكْم تَُخوُضوَن ِدَماَء 
 اْنُظُروا إِذَا أَنَا ِمتُّ ِمْن َضْربَتِهِ 

ٌْهِ  ٌَْدِرياَل   أَ لَهُ َما ٌَؤْتًِ أَْم َعلَ
 ٌَْنُظُر أٌَُُّهَما أَْلَرُب إِلَى اْلَهَوى فٌََُخاِلفُهُ 

 َ  اَل ٌَْدِري أََصاَب أَْم أَْخَطؤ
 َكاْلَجنَِّة نَاَم َطاِلبَُهالَْم أََر 

 أَ تََرانًِ أَْكِذبُ 
 فََما َوَجْدتُنًِ ٌََسعُنًِ

ا ِلً ًَّ ِممَّ  َما ٌُْدِرٌَن َما َعلَ
ٌَْؾ اْلَمْرِجعُ   َو َما ٌَْؽِدُر َمْن َعِلَم َك

 ٌَتََخالََساِن أٌَُُّهَما ٌَْسِمً َصاِحبَهُ َكؤَْس اْلَمنُونِ 
ُر فٌَِم أَْفنَى ُعُمَرهُ   ٌُفَّكِ

ابُِح َؼداً   َو َستَْعلَُم َمِن الرَّ
ٌْرِ   اَل ٌَْدُروَن َمتَى ٌُْإَمُروَن بِالسَّ

ٌَْؾ أَلَْمَت َعْرَشنَ   ِلٌَْعلََم َك
داً  ُ ُمَحمَّ  فَْلٌَْنُظْر نَاِظٌر بِعَْمِلِه أَْكَرَم َّللاَّ
ٌْنَا بَِهذَا اْلَممَامِ  ا ااِلْستِْبَداُد َعلَ  فَاْعلَْم أَمَّ

 ذَا ٌَؤْتٌُِكْم بِِه أَْمِري َو اْنُظُروا َما
ٌَْت لَْو أَنَّ الَِّذٌَن َوَراَءَن بَعَثُوَن َرابِداً   أَ َرأَ

 اَل تَْعِرُؾ َما ذَا ٌَُراُد بَِها
ٌْهِ  الَ   ٌَْدِري َما ذَا لَهُ َو َما ذَا َعلَ

ٌَْؾ    أَْحَكمَ أَ اَل ٌَْنُظُروَن إِلَى َصِؽٌِر َما َخلََك َك
ٌَْؾ  ُ بِتََكبُِّرهِ  َصؽََّرهُ أَ اَل تََرْوَن َك  َّللاَّ

ْنٌَا ٌُْدَرىاَل   أَ ِمْن ِسنًِ الدُّ
ٌْؾَ فَاْنُظُروا   َكانُوا َك

ًْ أَ اَل تُْخبَِرانًِ أَيُّ   َكاَن لَُكَما فٌِِه َحك   ءٍ  َش
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 ِلٌَْعلََم أٌَُُّهْم أَْحَسُن َعَمًَل 
 فِتْنَةٌ  أَْوالُدُكمْ َو اْعلَُموا أَنَّما أَْموالُُكْم َو 

 تَْدِري َما ااِلْستِْؽفَارُ أَ 
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 اْلَهَواُء ِمْن تَْحتَِها فَتٌِكٌ 
 َمََلبَِكتِِه ِمْنُهْم ُسُجودٌ 

لَةٌ   َو أَْهُل اْْلَْرِض ٌَْوَمبٍِذ ِملٌَل ُمتَفَّرِ
 إِنَّهُ اَل ٌَِضلُّ َمْن َهَداهُ 

ٌنِ   َو النَّاُس فًِ فِتٍَن اْنَجذََم فٌَِها َحْبُل الّدِ
 َو إِنَّهُ لٌََْعلَُم أَنَّ َمَحلًِّ ِمْنَها
ٌِْن لَذًى  فََصبَْرُت َو فًِ اْلعَ

ًَّ ٌَْنثَالُونَ  بُعِ إِلَ  إاِلَّ َو النَّاُس َكعُْرِؾ الضَّ
 َو لََسَط آَخُروَن َكؤَنَُّهْم لَْم ٌَْسَمعُوا

ٌُْث تَْلتَمُوَن َو اَل َدِلٌلَ   َح
ٌِْر َوْلِت إٌِنَاِعَها  َو ُمْجتَنًِ الثََّمَرةِ ِلؽَ

 أَْخََللُُكْم ِدلَاقٌ َو ُعِمَر فََهَرْبتُْم 
 َرِهٌنَةٌ َو أَنَا بِِه َزِعٌمٌ 

 َحك  َو بَاِطٌل َو ِلُكّلٍ أَْهلٌ 
ٌْنُِكْم َو التَّْوبَةُ ِمْن َوَرابُِكمْ   بَ

ُب آَراَءهُْم َجِمٌعاً َو إِلَُهُهْم َواِحدٌ   فٌََُصّوِ
ٌِْه أَْن ٌَْرَضى  فَلَُهْم أَْن ٌَمُولُوا َو َعلَ

ُ ُسْبَحانَهُ   ٌَمُولُ  َو َّللاَّ
 َو إِنَُّهْم لٌََْطلُبُوَن َحمّاً هُْم تََرُكوهُ 
ٌِْهمْ  ِ َعلَ ِة َّللاَّ  َو إِنًِّ لََراٍض بُِحجَّ

 فَمَْد أُِجَر َو ُهَو أَْفَضُل ِمْن َصاِحبِهِ 
عَانِ  ًَّ أَْن أَْبُرَز ِللّطِ  َو ِمَن اْلعََجِب بَْعثُُهْم إِلَ

 َو إِنًِّ لَعَلَى ٌَِمٌٍن ِمْن َربًِّ
ٌَْطةً َو   ُهْم أَْعَظُم النَّاِس َح

ًَ إاِلَّ اْلكُوفَةُ أَْلبُِضَها  َما ِه
ِ َْلَُظنُّ أَنَّ َهُإاَلِء اْلمَْومَ   َو إِنًِّ َو َّللاَّ
 َو أَْنتُْم َمْعَشَر اْلعََرِب َعلَى َشّرِ ِدٌنٍ 

 اْْلَْصنَاُم فٌُِكْم َمْنُصوبَةٌ 
 َو ُهَو ِلبَاُس التَّْمَوى

 َجاِل َو اَل ِرَجالَ ٌَا أَْشبَاهَ الرِّ 
ِ ُحْكٌم َوالٌِع فًِ اْلُمْستَؤْثِرِ   َو لِِلَّ

 فَُهْم فًِ بَْحٍر أَُجاجٍ أَْفَواُهُهْم َضاِمَزةٌ 
 َو إِنَّ َمِسٌِري َهذَا ِلِمثِْلَها
 َو إِنًِّ لََصاِحبُُهْم بِاْْلَْمِس 

 َكؤَنَُّكْم ِمَن اْلَمْوِت فًِ َؼْمَرةٍ 
 َما أَْنتُْم ِلً بِثِمَةٍ فَؤَْنتُْم اَل تَْعِملُوَن 

 اَل ٌُنَاُم َعْنُكْم َو أَْنتُْم فًِ َؼْفلٍَة َساُهونَ 
 َو أَْنتُْم َمعَاِشُر أَِخفَّاءُ 

 َكؤَنَّما ٌُسالُوَن إِلَى اْلَمْوِت َو ُهْم ٌَْنُظُرونَ 
 ِ  َو ُدونََها َمانٌِع ِمْن أَْمِر َّللاَّ

 َو َجِرٌٌر ِعْنَدُهْم إِْؼََلٌق ِللشَّامِ 
أُْي ِعْنِدي َمَع اْْلَنَاةِ َو ا  لرَّ

ًَ ُحْلَوةٌ َخْضَراءُ   َو ِه
 إاِلَّ َو أَنَا أَْطَمعُ 

ٌَْطاُن ُمَوكٌَّل بِِه ٌَُزٌُِّن لَهُ اْلَمْعِصٌَةَ   َو الشَّ
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 َو أَْنتُُم اْْلَْعلَْونَ 
ِ لََكثٌٌِر فًِ اْلبَاَحاتِ وَ   إِنَُّكْم َو َّللاَّ

ٌْنًِ َو أَنَا َجاِلسٌ   َملََكتْنًِ َع
ٌِْهْم لَبُوُس ااِلْستَِكانَةِ   َعلَ
ًَّ ِسَواَها  َكؤَنَّ اْلَمْعنِ

فٌِِر   َو فَْوَراُت السَِّعٌِر َو َسْوَراُت الزَّ
ِ َو اْلِخنَاُق ُمْهَملٌ   اْْلَن ِعبَاَد َّللاَّ

 َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن لَهُ 
 ًْ ُل اَل َش  َء لَْبلَهُ  اْْلَوَّ

 َو اْْلِخُر اَل َؼاٌَةَ لَهُ 
 نَْفٍس َمعَها سابٌِك َو َشِهٌدٌ  ُكلُّ وَ 

 َو أَنَّى تُْإفَُكوَن َو اْْلَْعََلُم لَابَِمةٌ 
ٌْنَُكْم ِعتَْرةُ نَبٌُِِّكمْ   َو بَ

 اْلَمْعُروُؾ فٌِِهْم َما َعَرفُوا
ْنٌَا َكاِسفَةُ النُّورِ   َو تَلَّظٍ ِمَن اْلُحُروِب َو الدُّ

 اْلِفتْنَةُ َعابَِسةٌ فًِ َوْجِه َطاِلبَِها ثََمُرَها 
 إاِلَّ َو َها أَنَا ذَا ُمْسِمعُُكُموهُ 

ًَ تَُجوبُ   َرَدَعَها َو ِه
َإ التَّابِِعٌَن ِمَن اْلَمتْبُوِعٌنَ   َو َكؤَنَّهُ لَْم ٌَْسَمْع تَبَرُّ

 فَمَْد َعَدَل بَِن َو اْلعَاِدُل بَِن َكافِرٌ 
ٌَْن فََجَواِت تِْلَن اْلفُُروجِ َزَجُل اْلُمَسبِِّحٌنَ   َو بَ

 َو أَنَا لَُكْم َوِزٌراً 
 ِسٌَرتُهُ اْلمَْصدُ 

 َو أَْنتُْم فًِ َداِر ُمْستَْعتٍَب َعلَى َمَهلٍ 
لٌ   بَعَثَهُ َو النَّاُس ُضَلَّ
 َو ُهَو لَهُ بِاْلِمْرَصادِ 

َ َو أَْنتُْم تَْعُصونَهُ   َصاِحبُُكْم ٌُِطٌُع َّللاَّ
َ َو هُْم ٌُِطٌعُونَهُ ...  َو َصاِحبُ   ٌَْعِصً َّللاَّ

ْنٌَا َو اْلَمْوُت ٌَْطلُبُهُ   َو َطاِلٌب ِللدُّ
 ُسُروُرَها َمُشوٌب بِاْلُحْزنِ 

 َو ُكلُّ َمْعُدوٍد ُمْنمٍَض 
ٌْهِ   َكؤَنَّ َما َعِمَل لَهُ َواِجٌب َعلَ

ُ الَِّذي اَل ٌُْعِجُزهُ َمْن َطلَبَ   َو ُهَو َّللاَّ
 َشِرٌُؾ اْلفُْرَساِن التَّْصِدٌُك ِمْنَهاُجهُ 

 ِلنَْمِض ِذَمِم آبَابُِكْم تَؤْنَفُونَ َو أَْنتُْم 
 َو أَْنتُْم لََهاِمٌُم اْلعََربِ 

 تَْخبُِطُكْم بِبَاِعَها لَابُِدَها َخاِرٌج ِمَن اْلِملَّةِ 
ةِ   َو ُهَو ٌََرى اْلَمؤُْخوِذٌَن َعلَى اْلِؽرَّ

ٌَْن أَْهِلهِ   َو إِنَّهُ لَبَ
 َو اْلَمْرُء لَْد َؼِلمَْت ُرُهونُهُ 

ِ أَْلَومُ َو ُهَو ِعنْ   َد َّللاَّ
ٌِْه ُمْزنَةُ بَََلٍء َو َحِري    إاِلَّ َهتَنَْت َعلَ

 فَاْعلَُموا َو أَْنتُْم تَْعلَُموَن بِؤَنَُّكْم تَاِرُكوَها
 لَْم ٌَْمنَُطوا َجِمٌٌع َو هُْم آَحاٌد 

 َو ِجٌَرةٌ َو ُهْم أَْبعَادٌ 
ُ َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن لَهُ   اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ

 إاِلَّ َو أَْنتُْم ُمْسِلُمونَ 
ًُّ اْلَحِمٌدُ   َو تَْنُشُر َرْحَمتََن َو أَْنَت اْلَوِل

 َو لَتََرْكتُْم أَْمَوالَكُْم اَل َحاِرَس لََها
 َو أَنَا بَِمَكانًِ

ٌِْت أَْبَواُب اْلُحْكمِ   َو ِعْنَدنَا أَْهَل اْلبَ
 أُِرٌُد أَْن أَُداِوَي بُِكْم َو أَْنتُْم َدابًِ

 ُهَو ٌَْعلَُم أَنَّ َضْلعََها َمعََهاَو 
 َو أَْنتُْم لََهاِمٌُم اْلعََربِ 

 بَِخَطاٌَاُهْم إِنَُّهْم لَْن ٌَُزولُوا َعْن َمَوالِِفِهمْ 
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 َو ُهَو ٌَْرفَُع َصاِحبَهُ فًِ الدُّْنٌَا
 َو تََرَكا اْلَحكَّ َو ُهَما ٌُْبِصَرانِهِ 

 َكؤَنََّها أَْلَداُم النَّعَامِ 
 ْم تَْنِفُروَن َعْنهُ َو أَْنتُ 

 َو اْلبَِصٌُر ٌَْنفُذَُها بََصُرهُ 
 َو الَِّذي نََصَرهُْم َو هُْم لَِلٌلٌ 

 َو َمنَعَُهْم َو ُهْم لَِلٌٌل اَل ٌَْمتَنِعُونَ 
ِ َو أَْنتُْم تُِرٌُدونَنًِ ِْلَْنفُِسُكمْ   إِنًِّ أُِرٌُدُكْم لِِلَّ

ةُ إِنََّها لَْلِفبَةُ اْلبَاِؼٌَةُ فٌَِها اْلحَ   َمؤُ َو اْلُحمَّ
ٌْلٌ  ِ بَِخ  َو ُهَو َعْن ذَاِت َّللاَّ

 َمَع ُكّلِ َجْرَعٍة َشَرقٌ 
 ِ  َو نَْحُن َعلَى َمْوُعوٍد ِمَن َّللاَّ

ةُ اْلِكتَابِ   َكؤَنَُّهْم أَبِمَّ
 َو النَّاُس ٌَْستَِحلُّوَن اْلَحِرٌمَ 

لُُهْم لَابٌِد ِْلِخِرِهمْ   أَوَّ
 اتَِطٌُر َو َولَُدَها اَلِصٌك بِهَ 

 َو ُهْم ال ٌُْفتَنُونَ 
 ِ ٌَْن أَْظُهِرنَا )ص( َو َرسُوُل َّللاَّ  بَ

 ً  َو نَْحُن اْْلَْعلَْوَن نََسبا
 ِ  َو أَْنَت أَْلَرُب إِلَى أَبًِ َرُسوِل َّللاَّ
 َو إِنَّ اْلبَِدَع لََظاِهَرةٌ لََها أَْعََلمٌ 
 َكؤَنَّهُ لِْلُع َداِرّيٍ َعنََجهُ نُوتٌُِّهُ 

 أَْجَزابِِه لَْد أَْعَجزَ َو أَلَلُّ 
 َو ُهَو اْلَمْوتُ 

ةٍ َو اْلمَْوُم اْلُمْجِلبُونَ   بِمُوَّ
 َو ُهْم ِخََللَُكْم ٌَُسوُمونَُكمْ 
 َو أَنَا أََخصُّ َو أَْلَربُ 

 َهبَّ َكؤَنَّهُ بُِهتَ 
 َراِؼبٌَِن َكؤَنَُّكْم نَعٌَم أََراَح بَِها َسابِمٌ 

 إاِلَّ َو نَْفُسهُ َظنُونٌ 
اَحِة ِمْن ِدَماِء اْلُمْسِلِمٌنَ َو ُهَو  ًُّ الرَّ  نَِم

 َراَحةٍ  فًَِو النَّاُس ِمْنهُ 
 ٌُْبِصَرانِهِ َو تََرَكا اْلَحكَّ َو ُهَما 

 لَالٍ  ِلُصْحبَتُِكمْ َو أَنَا 
ٌئ   ِمْنُهمْ َو ُهَو َؼداً ُمتَبَّرِ

ْسََلمِ  تَِرٌَكةُ َو أَْنتُْم   اْْلِ
 ٍر ِمْن َدارٍ أَْنتُْم بَنُو َسبٌٍِل َعلَى َسفَ  وَ 

َ َمْعَشَر اْلِعبَاِد َو أَْنتُْم  َ َّللاَّ  َساِلُمونَ فَالِلَّ
 َو لَهُ ُجنُوُد السََّماَواتِ  اْستَْنَصَرُكمْ 

 َو اْستَْمَرَضكُْم َو لَهُ َخَزابُِن السََّماَواتِ 
ُ َو   ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌمِ  َّللاَّ

 عٌَزارِ َزَعُموا أَنَُّهْم َكالنَّبَاِت َما لَُهْم 
نُ َو َخْلمَُها ُكلُّهُ اَل   إِْصبَعاً ُمْستَِدلَّةً  ٌَُكّوِ

 َو اَل نَِظٌَر لَهُ فٌََُساِوٌَهُ ُهَو اْلُمْفنًِ لََها
 َو لَْبَل بُلُوغِ اْلؽَاٌَةِ 

 فًِ لََرنٍ  السَّاَعةُ َو أَْنتُْم َو 
 َمْعِرفَِة َحّكِ َربِّهِ  َعلَىَو ُهَو 

 فًِ َؼْمَرةٍ  ٌَْضِربُونَ اْبتَعَثَهُ َو النَّاُس 
 َو فًِ َؼٍد الطَِّرٌُك إِلَى اْلَجنَِّة َمْسلَُكَها َواِضحٌ 

 ِزْلَزالٌ َحالَُها اْنتِمَاٌل َو َوْطؤَتَُها 
 أَْهلَُها َعلَى َساٍق َو ِسٌَاقٍ 

َ ُسْبَحانَهُ ٌَْبتَِلً َخْلمَهُ  وَ   لَِكنَّ َّللاَّ
 اْلفُُسوقِ  أََساسُ َو ُهْم 
 أَُخوهُ َهاُرونُ َو َمعَهُ 

ٌِْهَما َمَداِرُع الصُّوؾِ   َو َعلَ
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 ُهَما بَِما تََرْوَن ِمْن َحاِل اْلفَْمرِ  وَ 
نًٌَِ فًِ ِحْجِرِه َو أَنَا َول َوَضعَنًِ  ٌد ٌَُضمُّ

 َو أَنَا ثَاِلثُُهَما
 َو نَْحُن نَْسؤَلَُن أَْمراً 

 َو إِنًِّ َْلَْعلَُم أَنَُّكْم اَل تَِفٌبُونَ 
 لََها َدِوي  َشِدٌدٌ  َو َجاَءْت وَ 

 لُلُوبُُهْم َمْحُزونَةٌ 
 َو َما بِاْلمَْوِم ِمْن َمَرٍض 
هُ الشُّْكُر   ٌُْمِسً َو َهمُّ

ْكرُ  ٌُْصبِحُ َو  هُ الذِّ  َو َهمُّ
 ِمْنهُ فًِ َعنَاٍء َو النَّاُس ِمْنهُ فًِ َراَحةٍ  نَْفُسهُ 

 لَُهْم بُِكّلِ َطِرٌٍك َصِرٌعٌ 
 اْلُهَدى َداِرَسةٌ َو أَْعََلُم  أَْرَسلَهُ 

 ُمْطلَمَةٌ فَاْعلَُموا َو اْْلَْلسُُن 
 َصْدِري لَعَلَىَو إِنَّ َرأَْسهُ 
 أَْعَوانًَِو اْلَمََلبَِكةُ 

ْنَسانُ   َو ُهَو اْْلِ
ً َو أََحاَط بِِه   أَْعَضاُإكُْم ُشُهوُدهُ  ِعْلما

ُكْم أَْنَهنُ  ًَ ِلعَُدّوِ  َو ِه
ٌَْها فًِ   ُكْنَت أَْحَوجَ  اْْلِخَرةِ َو أَْنَت إِلَ

 ُهَو ٌَْكَرهُ أَْن تَؤُْخذََها وَ 
 َو ُهَو اَل ٌَْعلَمُ 
 َو ُهَو اَل ٌَْعلَمُ 

 ِلُمْكتَؾٍ  ِكفَاءٌ فٌِِه 
ًَّ  ِلنَْفِسً ةُ َعلَ  لََن اْلُحجَّ

 أَْو أُْضَطَهَد َو اْْلَْمُر لَنَ 
 َوِحٌٌد َو ُهْم َجِمٌعٌ 

ءُ   َو ُهْم أَِخَلَّ
 َو ُهْم فٌَِها
ًَ أَعَ  ٌْنَ َو ِه  زُّ اْْلَْنفُِس َعلَ

 َو أَْنَت ُمتََوّلٍ َعْنهُ 
 َو أَْنَت فًِ َكنَِؾ ِستِْرهِ 

 ًُّ ْعَطاءِ َو أَْنَت ِمْن َوَراِء ذَِلَن ُكلِِّه َوِل  اْْلِ
 اْلعََمُل ٌُْرفَعُ  وَ  فَاْعَملُوا

 ً  َو ُهْم أََشدُّ إِْعَظاما
 أَْنتُْم فًِ نَفَِس اْلبَمَاءِ  وَ  فَاْعَملُوا

 َ ٌر إِلَى أََجِلهِ َّللاَّ  َو ُهَو ُمعَمَّ
انِهِ   َو أَْنَت ِمْن ُخزَّ

 اْلَخاِرُج ِمْنَها َطاِعنٌ 
ًَ َكافَِرةٌ َجاِحَدةٌ   َو ِه
 َو إِنَُّهنَّ لَُمْشِرَكاتٌ 

 َو إِنَّ بَنًِ تَِمٌٍم لَْم ٌَِؽْب لَُهْم نَْجمٌ 
 اْلُمتََكبِِّرٌنَ  ِمنَ َو أَْنَت ِعْنَدهُ 

ٌغ   فًِ النَِّعٌمِ َو أَْنَت ُمتََمّرِ
 لَُكْم َحَسنَةٌ  ُهوَ َو 

  ً ٌٌْن َح  َو ُحَس
ٌِْهنَّ   تًِ أَُطوُؾ َعلَ  َولَدٌ  لََهاِمْن إَِمابًِ الَلَّ

هِ  ًَ ِمْن َحّظِ  فَتُْمَسُن َعلَى َولَِدَها َو ِه
 َوْحَدهُ اَل َشِرٌَن لَهُ 

 َو ُهَو فًِ اْْلِخَرةِ أَذَلُّ 
 اْلَمْوتِ  طَُرَداءُ َو أَْنتُْم 

 ُهَو أَْلَزُم لَكُمْ َو 
ًُّ َو ِمْنُكُم اْلُمَكذِّبُ  ِمنَّاذَِلَن َو   النَّبِ

 ُهَو لَْولُهُ ُسْبَحانَهُ  وَ 
ًَ ِمَن   بِبَِعٌدٍ  الظَّاِلِمٌنَ َو ما ِه
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 َو أَْنَت ُمْمبُِل اْلعُُمرِ  ذَِلنَ 
ٌْهِ   َو أَْنَت لَاِدٌر َعلَ

 َو أَْنَت َعلَى َحاٍل َسٌِّبَةٍ 
 اُضونَ َو نَْحُن َعْنهُ رَ 

ٌِْرَن َحَدْرتَ   َكؤَنََّن اَل أَبَا ِلؽَ
ً  أَنَّنَ َو أَْنَت تَْعلَُم   تَؤُْكُل َحَراما

 َو النَّْفُس َمَظانَُّها فًِ َؼٍد َجَدثٌ 
 َطَمعَ  الَ َو لَعَلَّ بِاْلِحَجاِز أَْو اْلٌََماَمِة َمْن 

 َو َحْوِلً بُُطوٌن َؼْرثَى
هَ  َكاْلبَِهٌَمةِ   ا َعلَفَُها اْلَمْربُوَطِة َهمُّ

ُمَهاأَِو اْلُمْرَسلَِة ُشؽُلَُها   تَمَمُّ
ٌَْضاءُ   اْلعَْصَر َو الشَّْمُس بَ

ُجُل ٌَْعِرُؾ َوْجهَ َصاِحبِهِ   َو الرَّ
 ُهَو ِللظَّاِلِمٌَن بِاْلِمْرَصادِ  وَ 

ُ ٌَْحكُمُ   َو َّللاَّ
ٌْرَ  ِمْنُهمْ َو أَْنَت َواِجٌد   َخ

ةٍ  ةِ َو ذَِلَن بَاُب َمَضرَّ  ِلْلعَامَّ
ِ فٌِِه ِرًضا  و لِِلَّ

ٌُْر اْلحاِكِمٌنَ   َو ُهَو َخ
 أَنَّ َربَّنَا َواِحدٌ  الظَّاِهرُ َو 

 َو نَْحُن ِمْنهُ بََراءٌ 
 َواِحداً َو هُْم ِطََلعُ اْْلَْرِض 

 َو إِنًِّ ِمْن َضََلِلِهُم الَِّذي هُْم فٌِهِ 
ٌْنَى الَّتًِ تَْرُجو ًَ بِاْلُهَو  َو َما ِه

 َت نَابِمٌ َو أَنْ 
 َو ُكلَُّها َحابٌِل ُمفَاِرقٌ 

 آبِكٌ  أَْنتَ َو 
ِ لَْم ٌَْنِفُروا   َجْورٍ  ِمنْ إِنَُّهْم َو َّللاَّ

 َو َؼابِبُُهمْ  َشاِهُدُهمْ َعلَى ذَِلَن 
 فٌَُْرَكبَ اَل َظْهٌر 

ٌُن لُل    ذَِلَن َو الّدِ
ِ بٌَِِدهِ   إاِلَّ َو ٌَُد َّللاَّ
 َو أَْنَت تَْعِصٌهِ 

 إِْلبَالٍ فًِ  َو اْلَمْوتُ 
 لَْد َؼفَرَ  َكؤَنَّهُ َحتَّى 

 َو َما أَْخَسَر اْلَمَشمَّةَ َوَراَءَها اْلِعمَابُ 
 َمعََها اْْلََماُن ِمَن النَّارِ  الدََّعةَ 

 نٌَِامٌ ٌَُساُر بِِهْم َو ُهْم 
 َو َمعَهُ ااِلْستِْؽفَارُ 

 فٌِِهمْ  أَْنتَ َو 
 َو ُهْم ٌَْستَْؽِفُرونَ 

 ُمْشتَِملٌ إاِلَّ َو ُهَو 
 بَِمْنِزلَِة اْلَمْشِرِق َو اْلَمْؽِربِ  ُهَماَو 

 اَل ٌَْنفَعُهُ  َمعَهُ َو ِعْلُمهُ 
 َو السَّمُّ النَّالُِع فًِ َجْوفَِها

ِ  َخْلكَ َو ُهَو ٌََرى   َّللاَّ
 َو ُهَو ٌََرى اْلَمْوتَى
 اْْلُولَىَو ُهَو ٌََرى النَّْشؤَةَ 

 تَْحُرُس اْلَمالَ  أَْنتَ َو 
ْنفَاقِ  ٌَْزُكواْلُم َو اْلعِ   َعلَى اْْلِ

 َو ُهْم أَْحٌَاءٌ 
ًْ أَْلَرُب   َشبَهاً بِِهَما اْْلَْنعَاُم السَّابَِمةُ  ءٍ  َش

 َو ُهَو أََحُدهُمْ 
ٌُْل َو النََّهاُر   ٌَْرفَعَا لَمْ َو َهذَا اللَّ

 أَْربَعَةٌ  اْْلَْمَوالُ َو 
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 َو أَْنَت َمؤُْجورٌ 
 َو أَْنَت َمؤُْزورٌ 

 َو ُهَو بَََلٌء َو فِتْنَةٌ  نَ َسرَّ اْبنَُن 
 َو َحَزنََن َو ُهَو ثََواٌب َو َرْحَمةٌ 

 َو ُهَو أَذَلُّ ِمَن اْلعَْبدِ 
ٌِْر ُمْحتََمًَل   َو أَْنَت تَِجُد لََها فًِ اْلَخ

 لُْلعَتَُها أَْحَظى ِمْن طَُمؤْنٌَِنتَِها هُ فَتََجنَّبُوا َمْرَعا
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 رابعا  : الجملة الفعلية الواقعة حاال  : 

 ص الجملة  ت
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لَهُ إِلَى آِخِرهِ   تَُردُّ أَوَّ
 ِمْن َمََلبَِكتِِه ِمْنُهْم ُسُجوٌد اَل ٌَْرَكعُوَن 

 َو ُرُكوٌع اَل ٌَْنتَِصبُوَن 
 َو َصافُّوَن اَل ٌَتََزاٌَلُونَ 
 َو ُمَسبُِّحوَن اَل ٌَْسؤَُمونَ 

 الَِّذي َجعَلَهُ لِْبلَةً ِلَْلَنَاِم ٌَِرُدونَهُ 
 ٌُْحِرُزوَن اْْلَْربَاَح فًِ َمتَْجِر ِعبَاَدتِهِ 

ٌْلُ   ٌَْنَحِدُر َعنًِّ السَّ
 َو لَاَم َمعَهُ بَنُو أَبٌِِه ٌَْخَضُمونَ 
ًَّ ِمْن ُكّلِ َجانِبٍ   ٌَْنثَالُوَن َعلَ
بُعِ تَنَاُم َعلَى ُطوِل اللَّْدمِ   َكالضَّ

 َ  اَل ٌَْدِري أََصاَب أَْم أَْخَطؤ
 ًْ ا أَْنَكَرهُ  اَل ٌَْحَسُب اْلِعْلَم فًِ َش  ٍء ِممَّ

َماءُ تَْصُرُخ ِمْن   َجْوِر لََضابِِه الّدِ
 َو إِنَّ َوَراَءُكُم السَّاَعةَ تَْحُدوكُْم تََخفَّفُوا

 ٌَْرتَِضعُوَن أُّماً لَْد فََطَمتْ 
ُ تَعَالَى ِْلَْلَوامٍ   َو لَْد ٌَْجَمعُُهَما َّللاَّ

ُ ِلْلَمْرِء  ْدِق ٌَْجعَلُهُ َّللاَّ ٌْرٌ ..َو ِلَساُن الّصِ  َخ
ٌٌْر لَهُ ِمَن اْلَماِل   ٌُوِرثُهُ َمْن اَل ٌَْحَمُدهُ َخ

 ٌََرى بَِها اْلَخَصاَصةَ 
 إاِلَّ أَْنِت تَُهبُّ أََعاِصٌُرنِ 

 َما تَْمتَنُِع ِمْنهُ إاِلَّ بِااِلْستِْرَجاعِ 
ٌُْكْم َو اَل تُِؽٌُرونَ   ٌُؽَاُر َعلَ

ٌْتَ  ٌَْت َو َك  تَمُولُوَن فًِ اْلَمَجاِلِس َك
 الصَّْعبَ  َكالثَّْوِر َعالِصاً لَْرنَهُ ٌَْرَكبُ 

 اَل نَْنتَِفُع بَِما َعِلْمنَا
ٌُْكْم َحَواِري فَتَْعَمُهونَ   ٌُْرتَُج َعلَ

 َو لَْم آِت اَل أَبَا لَكُْم بُْجراً 
ُكهُ اْلمََواِصؾُ   َكاْلَجبَِل اَل تَُحّرِ

ًَّ َمْهَمزٌ   لَْم ٌَُكْن ِْلََحٍد فِ
ٌَن َمدَّ   َكؤَنًِّ بِِن ٌَا ُكوفَةُ تَُمّدِ

 النََّواِزلِ تُْعَرِكٌَن بِ 
 لَْم ٌُْطِلعِ اْلعُمُوَل َعلَى تَْحِدٌدِ 

 ً  َما ٌَِزٌُدنَا ذَِلَن إاِلَّ إٌَِمانا
ٌَْطاُن ُمَوكٌَّل بِِه ٌَُزٌُِّن لَهُ اْلَمْعِصٌَةَ   َو الشَّ

 اَل تَْعِرفُوَن اْلَحكَّ َكَمْعِرفَتُِكُم اْلبَاِطلَ 
 َو لَْم ٌَُكْن فٌَِها َجْورٌ 

 ً  اَل تُْمِلُع اْلَمنٌَِّةُ اْختَِراما
 ً  اَل ٌَْرَعِوي اْلبَالُوَن اْجتَِراما

 ُصفُوفاً ٌَْنفُذُُهُم اْلبََصرُ 
 لَْم ٌَْمَهُدوا فًِ َسََلَمِة اْْلَْبَدانِ 
 َو اْْلَْلِربَاَء تَْحتَذُوَن أَْمثِلَتَُهمْ 
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 ً  لَْم ٌُِفْد ِعَوضا
 تَْحِملُهُ َحفََدةُ اْلِوْلَدانِ 

 ً  اِلْبِن النَّابِؽَِة ٌَْزُعُم ِْلَْهِل الشَّامِ  َعَجبا
 َدِلٌُل فَلََواٍت ٌَمُوُل فٌَُْفِهمُ 
 ٌَِصُؾ اْلَحكَّ َو ٌَْعَملُ 
ٌِْر َؼاٌَةً   اَل ٌََدُع ِلْلَخ

ٌُْث َحلَّ   فَُهَو لَابُِدهُ َو إَِماُمهُ ٌَُحلُّ َح
 اَل ٌَْعِرُؾ بَاَب اْلُهَدى
ْنٌَا َمْعمُولَةٌ َعلَ  َهاأَنَّ الدُّ  ى بَنًِ أَُمٌَّةَ تَْمنَُحُهْم َدرَّ

ًَ اَل أَْعَجبُ   فٌََا َعَجباً َو َما ِل
 ٍ ًّ وَن أَثََر نَبِ  اَل ٌَْمتَصُّ

 َو الشَّْمُس َو اْلمََمُر َدابِبَاِن فًِ َمْرَضاتِِه ٌُْبِلٌَانِ 
 اَل ٌَْنتَِحلُوَن َما َظَهَر فًِ اْلَخْلكِ 

 لَْم تَْنمَِطْع أَْسبَاُب الشَّفَمَةِ 
ٌٌْػ َو اَل ُعُدولٌ   لَْم ٌَفُكَُّهْم ِمْن ِرْبمَتِِه َز

ٌِْه َملٌَن َساِجٌد أَْو َساعٍ َحافٌِد ٌَْزَداُدونَ   إاِلَّ َو َعلَ
ٌَْن اْلِفتْنَِة َو لَْم ٌَُكْن ِلٌَْجتَِرَئ   فَإِنًِّ فَمَؤُْت َع

 َكالنَّاِب الضَُّروِس تَْعِذُم بِِفٌَها
ٌُْكْم فِتْنَتُهُ   ْم َشْوَهاءَ تَِرُد َعلَ

ٌْؾَ   اَل ٌُْعِطٌِهْم إاِلَّ السَّ
ٌُْكْم اْلِحَكَم فَتَْنِفُرونَ   َو َعبٌٌِد َكؤَْربَاٍب أَتْلُو َعلَ

داً َو لٌَِاماً ٌَُراِوُحونَ   َو لَْد بَاتُوا سُجَّ
 َو َحتَّى ٌَمُوَم اْلبَاِكٌَاِن ٌَْبِكٌَانِ 

 ٌَْرِجعُونَ أَ َو لَْم تََرْوا إِلَى اْلَماِضٌَن ِمْنُكْم اَل 
 َو إِلَى اْلَخلَِؾ اْلبَالٌَِن اَل ٌَْبمَْونَ 

ْنٌَا ٌُْصبُِحونَ   أَ َو لَْستُْم تََرْوَن أَْهَل الدُّ
ِ لَْوٌم أَِذلَّةٌ   ٌَُجاِهُدُهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 فَمَاتََل بَِمْن أََطاَعهُ َمْن َعَصاهُ ٌَُسولُُهمْ 
 ٌُِرٌُد أَْن ٌُْلِصَك َما اَل ٌَْلتَِصكُ 

 تَُحوُزُكُم اْلُجفَاةُ الطَّؽَامُ 
ٌْتُُكْم بِؤََخَرةٍ تَُحوُزونَُهمْ   أَْن َرأَ

 تَْرَكُب أُْواَلهُْم أُْخَراهُمْ 
بِِل اْلِهٌِم اْلَمْطُروَدةِ تُْرَمى َعْن ِحٌَاِضَها  َكاْْلِ

 لَْم ٌَْستَِضٌبُوا بِؤَْضَواِء اْلِحْكَمةِ 
 ً  َما ِلً أََراكُْم أَْشبَاحا

لَْت بُِشعَبَِها تَِكٌلُُكْم بَِصاِعَهاَو   تَفَرَّ
ٌَْن أَْهِلِه ٌَْنُظُر بِبََصِرهِ   َو إِنَّهُ لَبَ
 تَْبمَى ِلَمْن َوَراَءهُ ٌَْنعَُموَن فٌَِها
ُد َطْرفَهُ   َو اَل ٌَْسَمُع بَِسْمِعِه ٌَُرّدِ

 َو ُهْم أَْبعَاٌد ُمتََدانُوَن اَل ٌَتََزاَوُروَن 
 تَمَاَربُونَ َو لَِرٌبُوَن اَل ٌَ 

 لَْد َماتَْت أَْحمَاُدُهْم اَل ٌُْخَشى فَْجعُُهمْ 
ُ تَعَالَى ِْلَْوِلٌَابِهِ   لَْم ٌُْصِفَها َّللاَّ

 َما بَالُُكْم تَْفَرُحوَن 
ْنٌَا تُْدِرُكونَهُ   بِاْلٌَِسٌِر ِمَن الدُّ

 َو اَل ٌَْحُزنُُكُم اْلَكثٌُِر ِمَن اْْلِخَرةِ تُْحَرُمونَهُ 
ْنٌَا ٌَفُوتُكُمْ َو ٌُْمِلمُ   ُكُم اْلٌَِسٌُر ِمَن الدُّ

 َسّحاً َوابًَِل تُْحًٌِ بِِه َما لَْد َماتَ 
ِعٌَؾ ِمْن ِعبَاِدنَ   تُْنِعُش بَِها الضَّ

 اللَُّهمَّ ُسْمٌَا ِمْنَن تُْعِشُب بَِها نَِجاُدنَا
عَُداتِ   تَْبُكونَ  إِذاً لََخَرْجتُْم إِلَى الصُّ

ْت ُكلَّ اْمِرٍئ ِمْنُكْم نَْفُسهُ اَل ٌَْلتَِفُت إِلَى   لََهمَّ
 ٌَؤُْكُل َخِضَرتَُكمْ 

ِ َعلَى ِعبَاِدهِ   َخلَمََها تَْكُرُموَن بِالِلَّ
 ثُمَّ أَْخُرَج فًِ َكتٌِبٍَة أَتْبَُع أُْخَرى
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 ًَّ َحى تَُدوُر َعلَ  َو إِنََّما أَنَا لُْطُب الرَّ
اِلحَ  ُ تَعَالَى ِلْلَمْرءِ  إِنَّ اللَِّساَن الصَّ  ٌَْجعَلُهُ َّللاَّ

ٌٌْر لَهُ ِمَن اْلَماِل ٌُوِرثُهُ َمْن اَل ٌَْحَمُدهُ   َخ
ٌُْكْم تَِكشُّونَ   َكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَ

 َو َحتَّى ٌُْرَمْوا بِاْلَمنَاِسِر تَتْبَعَُها اْلَمنَاِسرُ 
 َو ٌُْرَجُموا بِاْلَكتَابِِب تَْمفُوَها اْلَحََلبُِب 

 تَّى ٌَُجرَّ بِبََِلِدِهُم اْلَخِمٌُس ٌَتْلُوهُ اْلَخِمٌسُ َو حَ 
 اَل ٌَْنِطُك بِِلَسانٍ 

 ُسٌُوفُُكْم َعلَى َعَواتِِمُكْم تََضعُونََها
 ٌُثٌُِروَن اْْلَْرَض بِؤَْلَداِمِهمْ 
ٌبَاجَ   ٌَْلبَُسوَن السََّرَق َو الّدِ
 ِ  لَْم ٌَْسبِْمنًِ إاِلَّ َرُسوُل َّللاَّ

 َحَسنٍَة ٌَِزٌُدونَ اَل فًِ 
َجالُ   ٌَتَعَاَطى بِِه الّرِ

 ً ٌْبا ا َوَراَءَها َش  اَل ٌُْبِصُر ِممَّ
ِ تُْبِصُروَن بِهِ   ِكتَاُب َّللاَّ

 اَل ٌَْصُدُروَن َعْنهُ 
ٌْعَةَ  ٌْعَةَ اْلبَ  تَمُولُوَن اْلبَ

ٌَْن نَْشُكو  اللَُّهمَّ إِنَّا َخَرْجنَا إِلَ
 تُْنبُِت بَِها َما لَْد فَاتَ 

 ِوي بَِها اْلِمٌعَانَ تُرْ 
 اَل تَْصلُُح َعلَى ِسَواهُمْ 

َق  َّاِر اَل ٌُبَاِلً َما َؼرَّ  َكالتٌَّ
قَ   أَْو َكَوْلعِ النَّاِر فًِ اْلَهِشٌِم اَل ٌَْحِفُل َما َحرَّ

 اَل تَنَالُوَن ِمْنَها نِْعَمةً 
هُ   ٌَْجَمعُهُ َو ٌَُضمُّ

 َكْم أَْطَرْدُت اْْلٌََّاَم أَْبَحثَُها
 ٌُْبِصُر اْلمَابُِؾ أَثََرهُ اَل 

 ٌَتََواَرثَُها الظَّلََمةُ بِاْلعُُهودِ 
 ٌَتَنَافَُسوَن فًِ ُدْنٌَا َدنٌَِّةٍ 

 ٌَتََكاَدُموَن فٌَِها تََكاُدَم اْلُحُمرِ 
ٌَْراُت إاِلَّ بَِمفَاتٌِِحهِ   اَل تُْفتَُح اْلَخ
ِ ٌَْهِوي  َو ُهَو فًِ ُمْهلٍَة ِمَن َّللاَّ

ْرَعةَ ٌَتََجنَُّب فٌِِه   الصَّ
 لَْم ٌَتُْب ِمْنَها

 ِلُكّلِ َداٍر أَْهلَُها اَل ٌَْستَْبِدلُوَن بَِها
 اَل ٌَْعَوجُّ فٌَُمَامَ 

 اَل ٌَعُوُد َما لَْد َولَّى ِمْنهُ 
ٌٍْل َداجٍ   اَل تَْستُُرُكْم ِمْنُهْم ظُْلَمةُ لَ

 ٌَْمِضً بِِعْلمٍ 
َ فًِ اْلَكبٌِرِ   ٌَْرُجو َّللاَّ

ُر بِِه َعمَّ   ا ٌُْصنَُع بِِه ِلِعبَاِدهِ ٌُمَصَّ
 الظَّاِهُر اَل ٌُمَاُل ِممَّ 
 َو اْلبَاِطُن اَل ٌُمَاُل فٌِمَ 

َن َجنٌِناً   تَُموُر فًِ بَْطِن أُّمِ
 اَل تُِحٌُر ُدَعاءً 

 فَََل تَُكونَنَّ ِلَمْرَواَن َسٌِّمَةً ٌَُسولُنَ 
 ٌَْختَاُل بِؤَْلَوانِهِ 

ًَ اْلَمِرحِ   اْلُمْختَالِ ٌَْمِشً َمْش
 لَْم تَُربَِّها أَْمَطاُر َربٌِعٍ 
 اَل ٌَُخاِلُؾ َساِلَؾ أَْلَوانِهِ 
ٌِْر تََكلُّؾٍ   تُْجنَى ِمْن َؼ
 ٌَِسٌلُوَن ِمْن ُمْستَثَاِرِهمْ 

ُ فًِ بُُطوِن أَْوِدٌَتِهِ   ٌُذَْعِذُعُهُم َّللاَّ
 ٌَؤُْخذُ بِِهْم ِمْن لَْوٍم ُحمُوَق لَْومٍ 
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 ٌَْدِري َما ٌُِجٌبُنًِ بِهِ َكؤَنَّهُ بُِهَت اَل 
 ِ وَن ُحْرَمةَ َرُسوِل َّللاَّ  فََخَرُجوا ٌَُجرُّ

ُد بِاْلَحْربِ   لَْد ُكْنُت َو َما أَُهدَّ
ِ ذَاِهبٌِنَ   َما ِلً أََراكُْم َعِن َّللاَّ

 َكاْلَمْعلُوفَِة ِلْلُمَدى اَل تَْعِرُؾ َما ذَا ٌَُراُد بَِها
ٌَْها  إاِلَّ َو أَْسبِمُُكْم إِلَ

  َو أَتَنَاَهى لَْبلَُكْم َعْنَهاإاِلَّ 
 إاِلَّ ٌَؤْتًِ فًِ ُكْرٍه 

ًْ  َمْعِصٌَةِ َو َما ِمْن  ِ َش  ٌء إاِلَّ ٌَؤْتًِ فًِ َشْهَوةٍ  َّللاَّ
 ٌَْدِري َما ذَا لَهُ  الَ 

 اْْلَْوَراقِ  َمَسالِطَ ٌَْعلَُم 
 اْلُوُجوهُ ِلعََظَمتِهِ  تَْعنُو

 اَل ٌُْدَرُن بَِوْهمٍ 
ٌْتُمْ   أََحِدُكْم ِمَن الشَّْوَكِة تُِصٌبُهُ  َجَزعَ  أَ فََرأَ

 اَل تََكاُد تُنَاُل بِلَْحِظ اْلبََصرِ 
 تَْنمُُل اْلَحبَّةَ إِلَى ُجْحِرَها

 اَل ٌُْؽِفلَُها اْلَمنَّانُ 
 ٌَْشَرْكهُ فًِ فِْطَرتَِها فَاِطرٌ  لَمْ 

اعُ ٌَْرَهبَُها  رَّ  فًِ َزْرِعِهمْ  الزُّ
َرهُ  اْْلَْوَهامُ اَل تَنَالُهُ   فَتُمَّدِ

 ٌُْخبُِر اَل بِِلَسانٍ 
 ًْ  ٌء ِمْنَها َطلَبَهُ  اَل ٌُْعِجُزهُ َش

 اَل تَْستَِطٌُع اْلَهَرَب ِمْن ُسْلَطانِهِ 
ًْ لَْم ٌَتََكاَءْدهُ ُصْنُع   ِمْنَها ءٍ  َش

 لَبٌِحٍ ٌَْستَِطٌعُوَن اْنتِمَاالً  َعنْ ال 
 َصْعٌب ُمْستَْصعٌَب اَل ٌَْحِملُهُ  أَْمَرنَا إِنَّ 

 تَْكِذٌبِهِ  َعلَىاَل ٌَثْنٌِِه َعْن ذَِلَن اْجتَِماٌع 
 اْْلَُممِ  َعلَىلَْم تَْبَرْح َعاِرَضةً نَْفَسَها 
 ٌَْمتَنُِصونَُكْم بُِكّلِ َمَكانٍ 

 اَل تَْمتَنِعُوَن بِِحٌلَةٍ 
 َضََللٍ اتََّخذَُهْم إِْبِلٌُس َمَطاٌَا 

ٌِْن ٌَْشِرَطانِ  تَْعَجبُونَ أَ اَل   ِمْن َهذَ
ٌِْه تَهْ   اْْلَْفبَِدةِ  ثَِمارُ ِوي إِلَ

ِ َحْولَهُ   ٌَُهلِّلُوَن لِِلَّ
 اَل ٌَِجُدوَن ِحٌلَةً فًِ اْمتِنَاعٍ 
 اَل ٌَؤُْووَن إِلَى َجنَاحِ َدْعَوةٍ 

 اْْلُُموُر بِِهمْ  تََربَّعَتِ لَْد 
 لَنَاةٌ اَل تُْؽَمُز لَُهْم 

ْسََلِم إاِلَّ بِاْسِمهِ   َما تَتَعَلَّمُوَن ِمَن اْْلِ
 اْلعَارَ تَمُولُوَن النَّاَر َو اَل 

نًٌَِ َو أَنَا َول  ٌد ٌَُضمُّ
 اْلَمَكاِرمِ  َطِرٌكَ ٌَْسلُُن بِِه 

 َو أَنَا ثَاِلثُُهَما أََرى نُوَر اْلَوْحًِ 
 ٌَْعلُونَ اَل ٌَْستَْكبُِروَن َو اَل 

 تَْرتًٌَِل  ِْلَْجَزاِء اْلمُْرآِن ٌَُرتِّلُونَهُ  تَاِلٌنَ 
ِ تَعَالَى فًِ فََكاِن ِرلَابِِهمْ ٌَْطلُبُوَن إِلَى   َّللاَّ

 اَل ٌَْرَضْوَن ِمْن أَْعَماِلِهُم اْلمَِلٌلَ 
 ٌَْمشُوَن اْلَخفَاءَ  نَِمٌَّةٌ َو ِصفَاُحُهْم 

 ٌَتَمَاَرُضوَن الثَّنَاءَ 
 اَل ٌَثِْلُمهُ اْلعََطاءُ 

 َمٌََداَن السَِّفٌنَِة  بِؤَْهِلَهاتَِمٌُد 
 اْلبَِحارِ تَْمِصفَُها اْلعََواِصُؾ فًِ لَُججِ 

ٌَاُح بِؤَْذٌَاِلَها  تَْحِفُزهُ الّرِ
 ٌَْرُجو بَِها َما ُهَو أَْفَضُل ِمْنَها

 اْلعَْهدُ َهذَا َو لَْم ٌَطُِل 
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 لَْم ٌَْكِذْب َعلَى
 َو لَْم ٌَِهْم بَْل َحِفظَ 

 لَْم ٌَِزْد فٌِهِ 
ٌَاُح   اْلعََواِصؾُ تَُكْرِكُرهُ الّرِ

 لَْم ٌُْسِهْم فٌِِه َعاِهرٌ 
ٌبَةُ   اَل تَُشوبُُهُم الّرِ

 َكتَفَاُضِل اْلبَْذِر ٌُْنتَمَى فٌَُْإَخذُ ِمْنهُ 
ٌْهِ  ِْلََحدٍ اَل ٌَْجِري   إاِلَّ َجَرى َعلَ

 تََطبُوَن فًِ َهاِمِهمْ 
 اَل ٌَْنُمونَ 

 اَل ٌُوَجُدونَ 
 اَل ٌُْفِزُعُهْم ُوُروُد اْْلَْهَوالِ 

 تََظُروَن ُؼٌَّباً اَل ٌُنْ 
 ٌَْحُضُرونَ َو شُُهوداً اَل 

 ً ٌٍْل َصبَاحا  اَل ٌَتَعَاَرفُوَن ِللَ
 فًِ َساَعِة ُحْزنِهِ  بِالسُُّرورِ ٌَتَعَلَُّل 

ُرُهْم أَُسى اْلَماِضٌَن ِمْن لَْبِلهِ   ٌُذَّكِ
 اْلَوْلَرةِ  بَْعدَ تَْسَمُع بِِه 

 ِ ُروَن بِؤٌََّاِم َّللاَّ  ٌُذَّكِ
 اْلَحٌَاةِ  أٌََّامَ ٌَْمَطعُوَن بِِه 

وَن إِلَى َربِِّهمْ   ٌَِعجُّ
 ٌَتَنَسَُّموَن بُِدَعابِِه َرْوَح التََّجاُوزِ 

 تَْرِمٌِهْم بِِسَهاِمَها
 تَُشاِهُدُهْم فًِ َسَرابِِرِهمْ 

اثَُكْم   ٌَْمتَِسُمونَ َو بَعََث ُورَّ
ٌَْن  ًْ تَمَلَُّب أَْبَدانِِهْم بَ  أَْهِل اْْلِخَرةِ  َظْهَرانَ

ُموَن َمْوَت  ْنٌَا ٌُعَّظِ  أَْجَساِدِهمْ َو ٌََرْوَن أَْهَل الدُّ
ٌِْدٌِهْم اَل  ٌِْر أَْفَواِهِهمْ  تَُكونُ َو إاِلَّ فََجنَاةُ أَ  ِلؽَ

ِ ْبِن  ٌٍْس َو إِنََّما َعْهُدُكْم بِعَْبِد َّللاَّ  بِاْْلَْمِس ٌَمُولُ  لَ
 تُْؽَزى بََِلِدُكمْ أَ اَل تََرْوَن إِلَى 

 فُوَن اْلَحكَّ َو اَل ٌَْختَِلفُوَن فٌِهِ اَل ٌَُخالِ 
ٌْعَةٌ  ِْلَنََّها   َواِحَدةٌ اَل ٌُثَنَّى فٌَِها النََّظرُ  بَ

 اَل ٌَُكلِّفُونََن َطلَبَُهمْ 
ٌْتَُن تَِضجُّ ِمَن اْلَحْربِ   فََكؤَنًِّ لَْد َرأَ

ً َو َكؤَنًِّ بَِجَماَعتَِن تَْدُعونًِ   َجَزعا
 ؾِ ٌَؤُْكُل ِمْنهُ بِاْلَمْعُرو

ْنٌَا أَْهلَ  همَو لَْم ٌَُشاِركْ   الدُّ
 َدْعَوةٌ اَل تَُردُّ لَُهْم 

 ٌَمُوُل َما تَْعِرفُونَ 
 فَمَْد أَتَانًِ ِكتَابَُن تَْذُكُر فٌِِه اْصِطفَاءَ 

نَالَْم ٌَْمنَْعنَا لَِدٌُم   ِعّزِ
 إاِلَّ لَِلًٌَل  اْلبَؤْسَ َو ال ٌَؤْتُوَن 

 ِرهِ اَل أَُجاِوُز ذَِلَن بَِن إِلَى ؼٌَْ 
ٌْتَُهمْ َو   فًِ َمْوجِ بَْحِرَن تَْؽَشاهُُم الظُّلَُماتُ  أَْلمَ

َمكِ  ٌُْر الرَّ  َو لَْم ٌَْبَك ِمْنهُ َؼ
ةً  ٌَِزٌُدنًِاَل   َكثَْرةُ النَّاِس َحْوِلً ِعزَّ

ْرَؼاِم   بَِمَخاِلبِهِ  ٌَلُوذُ اتِّبَاَع اْلَكْلِب ِللّضِ
 ً  أَتُْرُكهُ ِمٌَراثا

ٌْهِ  ٌَِرُدونَ   ِعْنِدي َعلَ
ٌَْن ٌَْستَِزلُّ لُبَّنَ   أَنَّ ُمعَاِوٌَةَ َكتََب إِلَ

ًَ نَْفِسً   بِالتَّْمَوى أَُروُضَهاَو إِنََّما ِه
 فًِ َمَكاِرِه الدَّْهرِ  أَُشاِرُكُهمْ َو اَل 

ُمَهاأَِو اْلُمْرَسلَِة ُشؽُلَُها   تَْكتَِرشُ  تَمَمُّ
 َو َكؤَنًِّ بِمَابِِلُكْم ٌَمُولُ 

 نَْفِسً ِرٌَاَضةً تَِهشُّ َمعََها إِلَى ُروَضنَّ َْلَ 
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ٌِْن أَْفَضلُ   ٌَمُوُل َصََلُح ذَاِت اْلبَ
 تَمُولُوَن لُتَِل أَِمٌُر اْلُمْإِمنٌِنَ 

 اْلُمثْلَةَ ٌَمُوُل إٌَِّاُكْم َو 
ٌِْرِهمْ   ٌَْحِملُوَن َمبُونَتَهُ َعلَى َؼ

ْنٌَا َداُر بَِلٌٍَّة لَْم   اِحبَُهاصَ  ٌَْفُرغْ أَنَّ الدُّ
ً  الَ إاِلَّ ِمْن َجْوَعِة اْلُمْضَطّرِ   ٌَِجُد َعْنَها َمْذَهبا

 َعلَى فََُلٍن ٌُبَاٌِعُونَهُ  النَّاِس إاِلَّ اْنثٌَِاُل 
ٌْنِ ٌَْدُعوَن إِلَى َمْحِك  دٍ  َد  ُمَحمَّ

 َو إِلَى َمَماِلِكُكْم تُْزَوى 
 َو إِلَى بََِلِدُكْم تُْؽَزى
اِهٌَةُ   ٌُْرَكُب َجَملَُها اْلُكْبَرىَو لَِكنََّها الدَّ

ٌِْؾ  ُمْستَْمبِِلٌنَ   تَْضِربُُهمْ ِرٌَاَح الصَّ
 ً ٌُْث َعِلْمَت لَْم ٌَْدفَعُوا َعِظٌما  َح

 تَْكِذبُهُ َكاْلُمْستَثِْمِل النَّابِِم 
 َو اْلُمتََحٌِِّر اْلمَابِِم ٌَْبَهظُهُ َممَاُمهُ 

ٌْهِ  ٌَْدِرياَل   أَ لَهُ َما ٌَؤْتًِ أَْم َعلَ
ٌْهِ أَ  ِ ٌَْدُعوَن إِلَ  نَُّهْم َعلَى ِكتَاِب َّللاَّ

 ٌَْنمُُضوَن َعْهَدُهمْ  الَ َدْعَوتُُهْم َواِحَدةٌ 
ْنَساِن ٌَْنُظُر بَِشْحمٍ   اْعَجبُوا ِلَهذَا اْْلِ

 اْلبَاِطلَ  ُرواَو لَْم ٌَْنصُ  اْلَحكَّ َخذَلُوا 
ِ بٌَِِدِه ٌَْرفَعُهُ   إاِلَّ َو ٌَُد َّللاَّ

بُُهْم   أَْجَداثَُهْم َو نَؤُْكُل تَُراثَُهمْ نُبَّوِ
ٌَْن تَْبتَِؽً  ْضَت بٌََِد فَاءَ  لَُهمُ َو َكْم َمرَّ  الّشِ

 لَْم ٌَْنفَْع أََحَدُهْم إِْشفَالُنَ 
اِهِدٌنَ  ٌَمُولُ  ْنٌَا بِمَْوِل الزَّ  فًِ الدُّ

 ٌَْنَهى َو اَل ٌَْنتَِهً
اِلِحٌَن َو اَل ٌَْعَمُل َعَملَُهمْ   ٌُِحبُّ الصَّ

َل فَْوَزةٍ  اْلفَاِلجِ  ٌَاِسرِ َكالْ   ٌَْنتَِظُر أَوَّ
 بَِمْولِِعهِ َصاِحُب السُّْلَطاِن َكَراِكِب اْْلََسِد ٌُْؽبَُط 

 ٌَْنمُفَُها َهذَا َكالشَّاِرَدةِ فَإِنَّ اْلَكََلَم 
 فٌِِه ٌُْبِلُسونَ  ٌَْومٌ َهذَا َو لَْم ٌَؤْتِِهْم 

 ٌَُردُّوَن َمْن َشذَّ َعْنَها فٌَِها
 َما ٌَْرُجونَ  فَْوقَ َرْوَن َمْرُجّواً اَل ٌَ 

 اَل ٌَْرتَِمٌِه اْلَحافِرُ 
 أَْجَمَدَها َحتَّى اْستَْمَسَكتْ 
 إاِلَّ إِْبِلٌَس اْعتََرتْهُ اْلَحِمٌَّةُ 

 َجعَلَهُ لِْبلَةً ِلَْلَنَامِ 
 فََرَض َحمَّهُ 

ٌِن اْلَمْشُهورِ   أَْرَسلَهُ بِالّدِ
ٌَْطاَن فََسلَُكوا مَ   َساِلَكهُ أََطاُعوا الشَّ

 َجعَلََها فًِ َجَماَعٍة َزَعَم أَنًِّ أََحُدهُمْ 
 َو أَتْبَاَع اْلبَِهٌَمِة َرَؼا فَؤََجْبتُمْ 
جَ  ِ لَْو َوَجْدتُهُ لَْد تُُزّوِ  َو َّللاَّ

 ً  َو َكفَى بِِه َشافٌِا
 َما ُؼِزَي لَْوٌم لَطُّ فًِ ُعْمِر َداِرِهْم إاِلَّ ذَلُّوا

ٌْلُهُ اْْلَْنبَارَ َو َهذَا أَُخو َؼاِمٍد   لَْد َوَرَدْت َخ
 ثُمَّ اْنَصَرفُوا َوافِِرٌَن َما نَاَل َرُجًَل ِمْنُهْم َكْلمٌ 

 لَمَْد نََهْضُت فٌَِها َو َما بَلَْؽُت اْلِعْشِرٌنَ 
 لَْد َطاَمَن ِمْن َشْخِصهِ 

 لَْد أَْخَملَتُْهُم التَِّمٌَّةُ 
َحْت بُِكُم الدَّارُ   لَْد َطوَّ

ٌْتُُكْم َعْن َهِذِه اْلُحُكوَمةِ  َو لَْد ُكْنتُ   نََه
ٌُْت أَْن أَْلَطَع َهِذِه النُّْطفَةَ   َو لَْد َرأَ

 راعٌها  َو لَْد أَْرَسلََها
ْت  ا أَتَمَّ  أَْنتُْم َكاْلَمْرأَةِ اْلَحاِمِل َحَملَْت فَلَمَّ
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 َو لَْد ُؼوِدَر فًِ َمَحلَِّة اْْلَْمَواتِ 
 لَْد َهتََكِت اْلَهَوامُّ  َو فًِ ِضٌِك اْلَمْضَجعِ َوِحٌداً 

 َو آَمِن ٌَْوِمِه َو لَْد َعبََر َمْعبََر اْلعَاِجلَةِ 
 َو ُسلُِّموا فَنَُسوا أُْمِهلُوا َطِوًٌَل 

ى آثَاَركُمْ   لَْد َسمَّ
 لَْد َخلََع َسَرابٌَِل الشََّهَواتِ 

 لَْد أَْبَصَر َطِرٌمَهُ 
ِ ُسْبَحانَهُ   لَْد نََصَب نَْفَسهُ لِِلَّ

ِ فَاْستَْخلََصهُ لَْد أَ   ْخلََص لِِلَّ
 لَْد أَْلَزَم نَْفَسهُ اْلعَْدلَ 

 لَْد أَْمَكَن اْلِكتَاَب ِمْن ِزَماِمهِ 
 لَْد َحَمَل اْلِكتَاَب َعلَى آَرابِهِ 

 َو َكذََب الظَّانُّ ِلذَِلنَ 
 لَْد أََخذَ ِمْنَها فٌَِما ٌََرى بِعًُرى ثِمَاتٍ 

 لَْد َدَرَسْت َمنَاُر اْلُهَدى
  َو لَْد أُْعِطٌتُْم ِمثْلََهاإاِلَّ 

 ِعٌَالُهُ اْلَخََلبُِك َضِمَن أَْرَزالَُهمْ 
ٌِْه َدْهرٌ   َما اْختَلََؾ َعلَ

 أَْنَشؤَُهْم َعلَى ُصَوٍر ُمْختَِلفَاتٍ 
 لَِد اْستَْفَرَؼتُْهْم أَْشؽَاُل ِعبَاَدتِهِ 

 لَْد ذَالُوا َحََلَوةَ َمْعِرفَتِهِ 
 ذَِخٌَرةً ِلٌَْوِم فَالَتِِهمْ اتََّخذُوا ذَا اْلعَْرِش لد 

 أَلََّؾ َؼَماَمَها بَْعَد اْفتَِراقِ 
ٌَْدبُهُ   أَْرَسلَهُ َسّحاً ُمتََداِركاً لَْد أََسؾَّ َه
 أَْخَرَج بِِه ِمْن َهَواِمِد اْْلَْرِض النَّبَاتَ 

 تَنَاَسَختُْهْم َكَرابُِم اْْلَْصََلبِ 
سُ   لِ أَْرَسلَهُ َعلَى ِحٌِن فَتَْرةٍ ِمَن الرُّ

 لَِد اْستَْهَوتُْهُم اْْلَْهَواءُ 
 لَْد ُصِرفَْت نَْحَوهُ أَْفبَِدةُ اْْلَْبَرارِ 

بِِل َؼاَب َعْنَها ُرَعاتَُها  ٌَا أَْشبَاهَ اْْلِ
 أَْرَسلَهُ بِؤَْمِرهِ 

 لَْد أَْلَجَمُهُم اْلعََرقُ 
 َما َضعُْفُت َو اَل َجبُْنتُ 

ْدرِ لَْد َصاَر َحَراُمَها ِعْنَد أَْلَواٍم بَِمنْ   ِزلَِة الّسِ
ٌِْر َرِوٌَّةٍ   َخلََك اْلَخْلَك ِمْن َؼ

ٌِْب السُّتَُراتِ   َخَرَق ِعْلُمهُ بَاِطَن َؼ
 أَْلبَلُوا َعلَى ِجٌفٍَة لَِد اْفتََضُحوا بِؤَْكِلَها

 لَْد َخَرلَِت الشََّهَواُت َعْملَهُ 
 َجَمعََها أَْؼَمَض فًِ َمَطاِلبَِها

 لَْد أَْوَحشُوا ِمْن َجانِبِهِ 
 بَلََّػ َعْن َربِِّه ُمْعِذراً 
 ُحِملُوا إِلَى لُبُوِرِهمْ 
 لَْد ذََهبَْت أَْضؽَانُُهمْ 
 لَْد َماتَْت أَْحمَاُدهُمْ 

 لَْد َظعَنُوا َعْنَها بِؤَْعَماِلِهمْ 
 لَْد تََزٌَّنَْت بِؽُُروِرَها

ٌْتُْم َعلَى َرْفِض اْْلِجلِ   لَْد تََصافَ
 ِ  تَعَالَى اَل َمااًل َحَملَ ثُمَّ ٌَْخُرُج إِلَى َّللاَّ

 َمَضْوا لُُدماً َعلَى الطَِّرٌمَةِ 
 إِْخَوانُنَا َو أَْهُل َدْعَوتِنَا اْستَمَالُونَا

ٌْتُُموَها ٌْتُُكْم أَْعَط  َو لَْد َرأَ
 ُخلٌِّتُْم َو الطَِّرٌكَ  لَدْ 

 ِ  َو لَْد َعِلْمتُْم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ٌَْت َمْن َكاَن لَْبلَنَ   َو لَْد َرأَ

ٌْعَةَ لَبَْضُت َكفًِّ ٌْعَةَ اْلبَ  تَمُولُوَن اْلبَ
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 َكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَى فَاِسِمِهْم َو لَْد َصِحَب اْلُمْنَكرَ 
ٌَْرةِ   لَْد َماُروا فًِ اْلَح

 لَْد َزاَحْت َعْنُكُم اْْلَبَاِطٌلُ 
 إاِلَّ َو أَْدَخلَهُ الظَّلََمةُ 

 َعََل بَِها ِذْكُرهُ 
ْت لَهُ   اْلِجبَاهُ َخرَّ

 ًْ  ٍء فَنُْخبَِرنَ  َما َسبَْمنَاَن إِلَى َش
ٌْنَا ٌَْت َكَما َرأَ  َو لَْد َرأَ

 َو لَْد نََجَمْت ِمْن ُظْنبُوِب َسالِِه ِصٌِصٌَةٌ 
 إاِلَّ َو لَْد أََخذَ ِمْنهُ بِِمْسطٍ 

 إاِلَّ َو َجعََل اْلِحَماَم َمْوِعَدهُ 
 إاِلَّ َو لَْد أَْعَطانًِ الطَّاَعةَ 

  لَاَم َعْنهُ بِِزٌَاَدةٍ أَْو نُْمَصانٍ إاِلَّ 
 ُ  فَاْستَِمٌُمواَو لَْد لُْلتُْم َربُّنَا َّللاَّ

ٌِْهَما لَدْ َو   َسبََك اْستِثْنَاُإنَا َعلَ
 اْلِكتَابَ  َداَرْستُُكمُ لَْد 

 بََِل َسنٍَد َدَعاُهنَّ فَؤََجْبنَ  لَابَِماتٍ 
 ًْ  ٍء لَْدراً  َجعََل ِلكُّلِ َش

ً إاِلَّ َو   َجعََل لَهُ َعلَماً بَاِدٌا
 لَْد َوكََّل بِذَِلَن َحفََظةً 

 بَِها تََجلَّى َصانِعَُها ِلْلعُمُولِ 
 لَْد أُِمَن اْلعَذَابُ 
ةُ  ٌْنِ لَْد لَاَدتُْهْم أَِزمَّ  اْلَح

 اْلِحٌلَةُ  أَْدبََرتِ َو لَْد 
ٌْكُمْ  اْستَْفَحلَ   ُسْلَطانُهُ َعلَ

 لَْد نَبَذُوا السََّرابٌِلَ 
ُ هُ َجعَلَ   َسبَباً ِلَرْحَمتِهِ  َّللاَّ

ُ َعْنُهْم ِلبَاَس َكَراَمتِهِ   لَْد َخلََع َّللاَّ
 بَْرَي اْلِمَداحِ  اْلَخْوؾُ لَْد بََراُهُم 

َن لَهُ اْْلَْدنَْونَ   َو لَْد تَلَوَّ
 بَاِطًَل أَْسَرفُوا لَْد أََعدُّوا ِلُكّلِ َحّكٍ 

ُ َجعََل   فٌِِه ُمْنتََهى ِرْضَوانِهِ  َّللاَّ
ُ ِرٌّاً ِلعََطِش جَ   اْلعُلََماءِ عَلَهُ َّللاَّ

 لَُطَؾ بِِه ُخْبراً 
 نَِشبَْت فٌُِكمْ  لَدْ َو َكؤَنَُّكْم بَِمَخاِلبَِها َو 

ُ َعِن اْلُمنَافِِمٌنَ   َو لَْد أَْخبََرَن َّللاَّ
 ِْلَْمِرهِ لَْد ذَلَّ 

 أََطاَع َمْن ٌَْهِدٌهِ 
 فًِ بُُطوِن اْلبَْرَزخِ َسبًٌَِل  َسلَُكوا

 َو لَِد اْرتََسَخْت أَْسَماُعُهْم بِاْلَهَوامِّ 
 َو لَْد نََشُروا َدَواِوٌَن أَْعَماِلِهمْ 

 لُلُوبَُهمْ  اْْلََسىَجَرَح طُوُل 
ْطَت بَِمعَاِصٌِه   َمَداِرجَ َو لَْد تََورَّ

ٌُْت   َو لَْد أَْملَكَ  َعِمًٌَل لَمَْد َرأَ
َدْت ُوُجوُهُهْم بِاْلِعْظِلمِ  َكؤَنََّما  ُسّوِ

ٌْبَِهاَكؤَنََّما ُعِجنَْت بِِرٌِك َحٌٍَّة أَْو   لَ
 بَِكْلَكِلِه اْلبِلَى َطَحنَُهمْ َو لَْد 

ٌِْب  ًَّ الثَّْوِب لَِلٌَل اْلعَ ٌَْرَها أََصابَ ذََهَب نَِم  َخ
 أَْعلَمَتُْكْم َحبَابِلُهُ  لَدْ 

 ً  َخصَّْصَت َحتَّى ِصْرَت ُمَسلٌِّا
ٌَن َعْمَل ِوَعاٌَةٍ   َعمَلُوا الّدِ

ً  وَ  ي َما اْستَْبَدْلُت ِدٌنا  بِذَِلَن اْلمَْلِب أَْلمَى َعُدّوِ
 بِإَِحاَطِة لَْلبٍ  ُربُوبٌَِّتُهُ َعُظَم َعْن أَْن تَثْبَُت 
 ِحْذَرنَ َو لَْد أََخْذَت ِمْنهُ 
 لَْد أََضلَّْت ُعمُولََها
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ْنٌَا َطِرٌَك اْلعََمى َسلََكتْ   بِِهُم الدُّ
ٌِْرَن َو  ُ ُحّراً اَل تَُكْن َعْبَد َؼ  لَْد َجعَلََن َّللاَّ

 الشَّْمسُ َو لَْد َطفَّلَِت 
 َطعَاِم لَْومٍ  إِلَىَو َما َظنَْنُت أَنََّن تُِجٌُب 
 لَِد اْنَسلَْلُت ِمْن َمَخاِلبِنِ 

 اْلُمْشِرُكونَ َو لَْد لَِزَم ذَِلَن 
ٌُْت   النَّاِس لَْد َرَجعَتْ  َراِجعَةَ َحتَّى َرأَ

 تََرْوَن إِلَى أَْطَرافُِكْم لَِد اْنتَمََصتْ  الَ أَ 
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 اْفتُتَِحتْ َو إِلَى أَْمَصاِرُكْم لَِد 
ً  ُمْسِلُمكُمْ َو َما أَْسلََم   إاِلَّ َكْرها

 لَِد اْنمََطعَِت اْلِهْجَرةُ ٌَْوَم أُِسَر أَُخونَ  وَ 
ْلمِ  َضعُفَتْ   لَُواَها َعِن الّسِ

ٌَْهاَو ُمْهِطعُوَن   وا اْلعَْدلَ َو لَْد َعَرفُ  إِلَ
 لَِد اتََّسَع نَِطالُهُ  وَ 
 ثَلثاً  َطلَّْمتُنِ لَْد 
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 خامسا  : الجملة الشرطية الواقعة حاال  : 
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ْعبَِة إِْن أَْشنََك لََها َخَرمَ   فََصاِحبَُها َكَراِكِب الصَّ
ًَ َحكَّ تََِلَوتِهِ   اْلِكتَاِب إِذَا تُِل

َؾ َعْن َمَواِضِعهِ   اْلِكتَاِب إِذَا ُحّرِ
ْرتُْم إِْن أَْبَصْرتُْم   َو لَمَْد بُّصِ

 َو أُْسِمْعتُْم إِْن َسِمْعتُْم 
ٌْتُمْ   َو ُهِدٌتُْم إِِن اْهتََد

 فٌََْخَشُع لََها إِذَا ذُِكَرتْ 
 بِالَِّذي اَل ٌَِزٌُدهُ إِْن أَْمَسَكهُ 

 َو اَل ٌَْنمُُصهُ إِْن أَْهلََكهُ 
 إِْن لَْم تُْمنَُحوهُ َعاِجًَل 

ُكْم َداَرْت أَْعٌُنُُكمْ إِذَا َدَعوْ   تُُكْم إِلَى ِجَهاِد َعُدّوِ
 فَُكْن ذَاَن إِْن ِشبْتَ 

 ُمنٌُِت بَِمْن اَل ٌُِطٌُع إِذَا أََمْرتُ 
 َو إِْن َكانَْت تَبُوُء بِآثَاِمَها

ا َخلَّى لَُهُم اْلعَْرَصةَ  ٌْتُهُ إٌَِّاَها لَمَّ  َو لَْو َولَّ
 بَِسبَّتِهِ لَْو بَاٌَعَنًِ بَِكفِِّه لَؽََدَر 

 َكنُْصَرةِ اْلعَْبِد ِمْن َسٌِِّدِه إِذَا َشِهَد أََطاَعهُ 
ْنٌَا التَّاِرَكِة لَكُْم َو إِْن لَْم تُِحبُّوا تَْرَكَها  ِلَهِذِه الدُّ

 َو إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن تَْجِدٌَدَها
 إِْن ُكْنتُْم تَْعِملُونَ 

 َراٌَةَ اْلَحّكِ َمْن تَمَدََّمَها َمَرقَ 
 إِذَا َخَوى نَْجٌم َطلََع نَْجمٌ 
ٌِْمظُوا إِْن َهتََؾ بِكُمْ   َو اْستَ

ٌْباً أَْعَشى بََصَرهُ   َو َمْن َعِشَك َش
 َهْل تُِحسُّ بِِه إِذَا َدَخَل َمْنِزالً 
 تَْبِكً لُلُوبُُهْم َو إِْن َضِحُكوا
 َو ٌَْشتَدُّ ُحْزنُُهْم َو إِْن فَِرُحوا 

 أَْنفَُسُهْم َو إِِن اْؼتَبَُطواَو ٌَْكثُُر َمْمتُُهْم 
 َو اَل تَْلتَِفتُوا إِلَى نَاِعٍك نَعََك إِْن أُِجٌَب أََضلَّ 
ٌِْه َو إِْن نَمََصهُ   َمْن َكاَن اْلعََمُل بِاْلَحّكِ أََحبَّ إِلَ

ٌِْه فَابَِدةً   َو َكَرثَهُ ِمَن اْلبَاِطِل َو إِْن َجرَّ إِلَ
 ُ  إِْن َشاَء َّللاَّ
ََل   لَةَ اَل تَُوافُِك اْلُهَدى َو إِِن اْجتََمعَاِْلَنَّ الضَّ

 َو لَْو تَابََع نََظَرهُ 
ْحَمِن إِْن نََطمُوا َصَدلُوا  َو ُهْم ُكنُوُز الرَّ

 َو إِْن َكاَن ذَا َمَشمٍَّة َشِدٌَدةٍ 
 إِْن ُهَو َخاَؾ َعْبداً ِمْن َعبٌِِدهِ 

 إِذَا َدَرَج إِلَى اْْلُْنثَى نََشَرهُ ِمْن َطٌِّهِ 
ٌَْها تَْحَسُب ٌَْوَمَها َدْهَرَهاإِذَ   ا أُْحِسَن إِلَ

 لَْو َكاَن اْْلَْعَمى ٌَْلَحظُ 
ِه بِاْلفَنَاءِ   إِذَا بَلََػ أََمَد َحّدِ
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ْسََلمُ  ُمْؽتَِربٌ فَُهَو   إِذَا اْؼتََرَب اْْلِ
ٌِْن ِمْن نَارٍ  ٌَْن َطابَمَ ٌَْؾ إِذَا َكاَن بَ   فََك

ٌَْؾ أَْنَت إِذَا اْلتََحَمْت   النَّاِر بِِعَظاِم  أَْطَواقُ َك
فَا اْلٌَابِِس  ٌَْحِرُمَهاَو اَل  ٌَّاُن َو لَْو فًِ الصَّ  الدَّ

 ً  َو لَْو َكاَن لَِدٌماً لََكاَن إِلَهاً ثَانٌِا
 إِْن َسؤَلُوا أَْلَحفُوا

 َو لَْو َكاَن ذَِلَن لَْم أَْرَؼْب َعْنُكَما
ٌَْؾ بُِكْم لَْو تَنَاَهْت   ورُ اْْلُمُ  بُِكمُ فََك

 َشِهَد َعلَى ذَِلَن اْلعَْمُل إِذَا َخَرَج ِمْن أَْسرِ 
ٌْتَُن تَِضجُّ ِمَن اْلَحْرِب إِذَا  تْنَ لَْد َرأَ  َعضَّ
ا َوَجُدوا أَْعَواناً  وا اْلُكْفَر فَلَمَّ ٌْهِ أََسرُّ   َعلَ

ًُّ َدِمً  إِْن أَْبَك فَؤَنَا َوِل
 إِْن أَلَْمتُْم لَهُ أََخذَُكمْ 

 لَْو لَْم ٌَُكْن لََن إاِلَّ َساَعةٌ ِمَن الدَّْهرِ  وَ 
 ًْ ًَ فٌَِها ِمْن َش  ٍء لَبِلَتْهُ  َما أُْلِم

 اَل تَمُْل َما اَل تَْعلَُم َو إِْن لَلَّ َما تَْعلَمُ 
 َطلَْبتَهُ فٌِِه َهََلُن ِدٌنَِن لَْو أُوتٌِتَهُ  لَدْ فَلَُربَّ أَْمٍر 

ً فَإِنَّهُ ٌَُساُر بِِه َو إِْن كَ   اَن َوالِفا
ً  اْلَمَسافَةَ َو ٌَْمَطُع   َو إِْن َكاَن ُمِمٌما
َؼابِبِ  َسالَتْنَ َو إِْن   إِلَى الرَّ

 َو إِْن َكاَن كُل  ِمْنهُ 
ٌِْرنَ  ٌَْت ذَِلَن َعْن َؼ  َو إِْن َحَك

 أََخْذَت أَْدَرْكَت َما َطلَْبتَ  بِاْلَحكِّ و لو 
ٌُْت الطَِّرٌكَ   َو لَْو ِشبُْت اَلْهتََد

ْنٌَا َو إِْن بَؽَتُْكَماَو أَ   الَّ تَْبِؽٌَا الدُّ
 ًَ  َو إِْن تََشبَّهَ بِالنَّاِصِحٌنَ  َؼاش  فَإِنَّ السَّاِع

 لُْطفاً تَعَاَهْدتَُهْم بِِه َو إِْن لَلَّ  تَْحِمَرنَّ َو اَل 
ًْ َو اَل ٌَْحَصُر ِمَن   إِلَى اْلَحّكِ إِذَا َعَرفَهُ  ءِ  اْلفَ
ٌِْهْم  ةٌ َعلَ  إِْن َخالَفُوا أَْمَرنَ َو ُحجَّ

ِ  إِنْ َو   َكانَْت ُكلَُّها لِِلَّ
  تَنَكََّرتْ أَِو اللََّجاَجةَ فٌَِها إِذَا 

 أَِو اْلَوْهَن َعْنَها إِذَا اْستَْوَضَحتْ 
بِِل َو إِْن َطاَل السَُّرى أَْعَجازَ َو إاِلَّ َرِكْبنَا   اْْلِ

ْت بِالْ   فََرابِِض اَل لُْربَةَ بِالنََّوافِِل إِذَا أََضرَّ
 اْحذَُروا َصْولَةَ اْلَكِرٌِم إِذَا َجاَع 

 إِذَا َشبِعَ  اللَّبٌِمِ َو 
 نَِصبَ  بِهِ اْْلُْمنٌَِّةَ َمْن َظِفَر 

 لَبََطَل الثََّواُب َو اْلِعمَابُ  َكذَِلنَ لَْو َكاَن ذَِلَن 
 َو إِْن بَعَُدْت لُْحَمتُهُ 

 إِْن لَُربَْت لََرابَتُهُ  وَ  
ٌُْل إِذَا ِشبْتَ اْنَصِرْؾ ٌَا   ُكَم

ًَ ِمْنَها لَْم ٌَْشبَعْ  إِنْ   أُْعِط
 ً  إِْن َسِمَم َظلَّ نَاِدما

 ًَ  ٌُْعَجُب بِنَْفِسِه إِذَا عُوفِ
ًَ  إِذَاَو ٌَْمنَُط   اْبتُِل

 إِِن اْستَْؽنَى بَِطَر َو فُتِنَ 
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بُوُر الظَّفََر َو إِْن َطاَل بِِه  َمانُ اَل ٌَْعَدُم الصَّ  الزَّ
ٌِْظً إِذَا َؼِضْبتُ َمتَى أَْشفِ   ً َؼ

َ بَْعَض التُّمَى َو إِْن لَلَّ   اتَِّك َّللاَّ
ِ ِستْراً َو إِْن َرقَّ  اْجعَلْ َو  ٌَْن َّللاَّ ٌْنََن َو بَ  بَ

 ءٌ  بِؤَنَّهُ بَِري ٌَِمٌنَهُ أَْحِلفُوا الظَّاِلَم إِذَا أََرْدتُْم 
ٌَهُ أَْن   ِلَما َمَضى إِذَا لَبََضهُ  ٌَُزّكِ

 إِذَا َوَجدَ  َو اَل ٌُْكثِرُ 
 اْلَمْسُموُع إِذَا لَْم ٌَُكِن اْلَمْطبُوعُ  ٌَْنفَعُ َو اَل 

 إِْن لٌَِل أَثَْرى لٌَِل أَْكَدى
 النَّاُس إِلَى َظاِهِرَها نََظرَ إِذَا 

 بِعَاِجِلَها النَّاسُ إِذَا اْشتَؽََل 
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 الوالعة نعتاً لمنصوب :االسمٌة سادساً : الجملة 

 ص الجملة   ت
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 َْلُْفِرَطنَّ لَُهْم َحْوضاً أَنَا َماتُِحهُ 
 ُمْستَْمبِلُوَن أَْمراً لَهُ ُوُجوهٌ 

ٌَْر فٌِهِ   َهاِلكاً اَل َخ
َها َشِدٌدٌ   َو اتَّمُوا نَاراً َحرُّ

 لَْوماً َكؤَنَّ ُوُجوَهُهُم اْلَمَجانُّ 
داً َكؤَنَّ بِؤُذُنِِه َعْن َسْمعِ اْلَمَواِعِظ َوْلراً   أَْو ُمتََمّرِ

 َو إِنَُّهْم لٌََْطلُبُوَن َحمّاً هُْم تََرُكوهُ 
 َو َدماً هُْم َسفَُكوهُ 

 ِ ٌُْم َّللاَّ   َْلُْفِرَطنَّ لَُهْم َحْوضاً أَنَا َماتُِحهُ َو ا
 َكؤَنََّها َشَظاٌَا ...َو َجعََل لََها أَْجنَِحةً 

 أَْمراً ُهَو ِلً
 ثُمَّ َجعَلَهُ اَل اْنِفَصاَم ِلعُْرَوتِهِ 
 ًَ  أَْفَظعُ َو إِنَّ ِلْلَمْوِت لَؽََمَراٍت ِه

 بَِعٌدٌ فَاْحذَُروا نَاراً لَْعُرَها 
 َستََرَهاَواِلً أََحكُّ َمْن ُعٌُوباً الْ 

ةً َو بَِطانَةً فٌِِهُم اْستِبْثَارٌ   إِنَّ ِلْلَواِلً َخاصَّ
 ًَ ةٌ َسٌَّْرُت ُجنُوداً ِه  َمارَّ

 ِمْنَن اْلٌَْوَم َمْمبُولٌ  ُهوَ َو ُمنِْعَت أَْمراً 
 ً  اَل َرْجعَةَ فٌَِها ثَََلثا
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 سابعاً : الجملة الفعلٌة الوالعة نعتاً لمنصوب : 

 ص الجملة   ت
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 َحَملَهُ َعلَى َمتْنِ ...َماًء 
 ِرٌحاً اْعتَمََم َمَهبََّها

ى ِمْنهُ َسْبَع َسَمَواٍت َجعََل ُسْفََلُهنَّ   فََسوَّ
 تُْربَةً َسنََّها بِاْلَماءِ 

ٌَْشهُ   َداراً أَْرَؼَد فٌَِها َع
 أَْنبٌَِاَء أََخذَ َعلَى اْلَوْحًِ ِمٌثَالَُهمْ 

اعاً أََجابُواَو اْختَاَر ِمْن َخْلِمِه   ُسمَّ
 نَتََمسَُّن بَِها أَبَداً ...َشَهاَدةً 

ٌْؾَ   َو إِنَّ اْمَرأً َدلَّ َعلَى لَْوِمِه السَّ
 ٌَْرتَِضعُوَن أُّماً لَْد فََطَمتْ 
 َو ٌُْحٌُوَن بِْدَعةً لَْد أُِمٌتَتْ 
 َما لَْم ٌَْؽَش َدنَاَءةً تَْظَهرُ 

ِ ٌُِمٌُت ا  ْلمَْلبَ فٌََا َعَجباً َعَجباً َو َّللاَّ
 ِحٌَن ِصْرتُْم َؼَرضاً ٌُْرَمى
 ً ْت نََدما ِ َجرَّ  َمْعِرفَةً َو َّللاَّ
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 َوْلتاً اَل ٌُِمٌُم بَْعَدهُ 
 َو ُكونُوا لَْوماً ِصٌَح بِِهمْ 

 َو إِنَّ َؼاٌَةً تَْنمُُصَها اللَّْحَظةُ 
 َو إِنَّ َؼابِباً ٌَْحُدوهُ اْلَجِدٌَدانِ 

 ْوزِ َو إِنَّ لَاِدماً ٌَْمُدُم بِاْلفَ 
ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً فََوَعى  َرِحَم َّللاَّ
ُدورِ   َو َحذََّرُكْم َعُدّواً نَفَذَ فًِ الصُّ

 إاِلَّ َهّماً َواِحداً اْنفََرَد بِهِ 
ٌْباً َجِهلُوهُ  ْرتُْم بَْعَدُهْم َش  َما بُّصِ

 أَْنَشؤَ لََها نَاِشبَةَ َسَحاٍب تُْحًٌِ َمَواتََها
 بُِهُهمْ فََما أََرى أََحداً ٌُشْ 

ْعََلنَ  رُّ اْْلِ  َشَهاَدةً ٌَُوافُِك فٌَِها الّسِ
ُ اْمَرأً تَفَكَّرَ   َرِحَم َّللاَّ

ُ إِلَى نَْفِسهِ   لَعَْبداً َوَكلَهُ َّللاَّ
 َمْنِزلَةً تُْكَرُم بَِها إَِماُإكُمْ 
ٌَْها  أَْرَسْلَت َداِعٌاً ٌَْدُعو إِلَ
 َو ٌَتَذَكَُّر أَْمَوااًل َجَمعََها

 نَفَى إِْخََلُصهُ إٌَِماناً 
ٌِْن تُْصِعَداِن اْلمَْولَ   َشَهاَدتَ

 َسَماًء ُمْخِضلَةً ِمْدَراراً َهاِطلَةً ٌَُدافُِع اْلَوْدقُ 
 إاِلَّ فَِمٌراً ٌَُكابُِد فَْمراً 

ِ ُكْفراً   أَْو َؼنٌِّاً بَدََّل نِْعَمةَ َّللاَّ
ِ َوْفراً   أَْو بَِخًٌَل اتََّخذَ اْلبُْخَل بَِحّكِ َّللاَّ
ْعََلنَ  رُّ اْْلِ  َشَهاَدةً ٌَُوافُِك فٌَِها الّسِ

ُ اْمَرأً اْستَْمبََل تَْوبَتَهُ   فََرِحَم َّللاَّ
 َو اْسِمنَا ُسْمٌَا نَالِعَةً ُمْرِوٌَةً ُمْعِشبَةً تُْنبِتُ 

 نُوراً تَْهتَِدي بِِه فًِ َمذَاِهبَِها
 ِسَراجاً تَْستَِدلُّ بِِه فًِ اْلتَِماِس 

 ْجنَِحةً ِمْن لَْحِمَها تَْعُرُج بَِهاَو َجعََل لََها أَ 
 اْحذَُروا ٌَْوماً تُْفَحُص فٌِِه اْْلَْعَمالُ 

 َحْمداً ٌَْمََلُ َما َخلَْمتَ 
 َحْمداً اَل ٌُْحَجُب َعْنَن َو اَل ٌُْمَصُر ُدونََن 

 َحْمداً اَل ٌَْنمَِطُع َعَدُدهُ 
 إاِلَّ ُخْبزاً ٌَؤْكُلُهُ 

 ً ٌْنَا بِِه َسلَفا  نَتَّبِعُهُ  أَْنعََم َعلَ
 َو لَابِداً نََطؤُ َعِمبَهُ 

 َو َدْع َعْنَن نَْهباً ِصٌَح فًِ َحَجَراتِهِ 
ٌَْها نُفُوسُ  ْت َعلَ  فَإِنََّها َكانَْت أَثََرةً َشحَّ

 َخْطباً ٌَْستَْفِرغُ اْلعََجبَ 
ٌْباً تَْجَهلُهُ   َما أَْعِرُؾ َش

ةً   َو اَل تَْفعَلُوا فَْعلَةً تَُضْعِضُع لُوَّ
 اَل ٌَْسؤَُمونَ  ..عَْلَت ُسكَّانَهُ ِسْبطاً َو جَ 

ٌَْس لَهُ   َرُجًَل ادََّعى َما لَ
ٌْهِ   َو آَخَر َمنََع الَِّذي َعلَ

ٌْباً ٌَُمرُّ َعلَى َرأِْسً  َو َما أَْبمَى َش
ُ اْمَرأً   َعْن َشْهَوتِهِ  نََزعَ فََرِحَم َّللاَّ

ِ َو   َما أََرى َعْبداً ٌَتَِّمً َّللاَّ
 تَْنفَعُهُ تَْمَوى 

ً َجعََل نُُجوَمَها   ٌَْستَِدلُّ بَِها أَْعََلما
ٌِْري ٌََطؤُ بُِكُم الطَِّرٌكَ   أَ تَتََولَّعُوَن إَِماماً َؼ

 أَْحٌَاًء ٌُِسٌؽُوَن اْلؽَُصصَ 
ٌْباً َرِضٌَهُ  ٌَتُْرنْ َو لَْم   َش
 آٌَةً ُمْحَكَمةً تَْزُجُر َعْنهُ  وَ 

ً َحفََظةً ِكَراماً اَل ٌُْسِمُطوَن َحمّ   ا
ٌْنِ َو   بِِهَما تَْمِرُض  نَابَ
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ٌِْن بِِهَما تَْمبِضُ   َو ِمْنَجلَ
 أَْمراً تََشابََهِت اْلمُلُوُب فٌِهِ 

ُدوُر بِهِ   َو ِكْبراً تََضاٌَمَِت الصُّ
 َو ُجْنداً بِِهْم ٌَُصوُل َعلَى النَّاِس 

 أَْلِسنَتِِهمْ َو تََراِجَمةً ٌَْنِطُك َعلَى 
ةً أُُموراً لَهُ   اَل تَُشوبَُها َخاصَّ

ٌَْت َعِظٌماً لَْم ٌَدَِّعِه آبَاُإنَ   لَِد ادََّع
 أََجٍل َوْلتاً اَل ٌَْعُدوهُ  ِلُكلِّ إِنَّ 

 َو َسبَباً اَل ٌَتََجاَوُزهُ 
ٌِْه اْلِكتَاَب نُوراً اَل تُْطفَؤُ َمَصابٌُِحهُ  أَْنَزلَ  ثُمَّ  َعلَ

 تََولُُّدهُ  ٌَْخبُوَو ِسَراجاً اَل 
  ٌُْدَرُن لَْعُرهُ َو بَْحراً الَ 

  نَْهُجهُ َو ِمْنَهاجاً اَل ٌُِضلُّ 
 َو ُشعَاعاً اَل ٌُْظِلُم َضْوُءهُ 

  بُْرَهانُهُ َو فُْرلَاناً اَل ٌُْخَمُد 
 َو تِْبٌَاناً اَل تُْهَدُم أَْرَكانُهُ 

  أَْسمَاُمهُ َو ِشفَاًء اَل تُْخَشى 
 َو ِعّزاً اَل تُْهَزُم أَْنَصاُرهُ 

 أَْعَوانُهُ َو َحمّاً اَل تُْخذَُل 
 ً ُ َرُجًَل َرأَى َحمّا  َرِحَم َّللاَّ

ٌْباً لَْم ٌَْحفَْظهُ  َرُجلٌ  ِ َش  َسِمَع ِمْن َرُسوِل َّللاَّ
ٌْباً   ٌَؤُْمرُ َش

 ٌَْرتَِجعُوَن ِمْنُهْم أَْجَساداً َخَوْت 
 َسَكنَتْ  َحَرَكاتٍ َو 

لَتُْهْم بِالنُّْطِك  ً َخرَ ُسمُوا َكؤْساً بَدَّ  سا
 بِِهُم اْلَمََلبَِكةُ  َحفَّتْ َو َمَصابٌَِح ُدًجى لَْد 

 ٌَتْبَُع َسلَفاً َهَوى فًِ نَاِر َجَهنَّمَ 
ٌَْن   تََدُعَن لَِلٌَل اْلَوْفرِ  َشدَّةً َْلَُشدَّنَّ َعلَ

ةً تَْعِرفَُها لُلُوبُ  ذَاِكرٌ لَذََكَر   فََضابَِل َجمَّ
ٌَْهافَاْستَْبِك لَهُ ِمْن نَْفِسَن بَِمٌَّةً ٌَ   ْرِجُع إِلَ

 َعَمًَل تَؤُْخذُهُ بِهِ 
ٌْتَ  وَ   ِجًٌَل ِمَن النَّاِس َكثٌِراً َخَدْعتَُهمْ  أَْرَد

ِ اَل ٌَنَامُ   َعْبداً ِمْن ِعبَاِد َّللاَّ
 إَِماماً ٌَْمتَِدي بِهِ 
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 أَْحَمدَ  َمنْ فَاْحذَْر ٌَْوماً ٌَْؽتَبُِط فٌِِه 
ً إاِلَّ أَْن تَِجُدوا   أَْو ِسََلحاً ٌُْعَدى بِهِ  فََرسا

 ٌَْعِدُل بِنَ  بَِخًٌَل َو اَل تُْدِخلَنَّ فًِ َمشُوَرتَِن 
 َعِن اْْلُُموِر  ٌُْضِعفُنَ َو اَل َجبَاناً 

 َو اَل َحِرٌصاً ٌَُزٌُِّن لََن الشََّرهَ 
ًْ  تُْحِدثَنَّ اَل   ٍء ِمْن َماِضً ُسنَّةً تَُضرُّ بَِش

 تَعَاَهْدتَُهْم بِهِ لُْطفاً  تَْحِمَرنَّ َو اَل 
 لُْطِفَن َمْوِضعاً ٌَْنتَِفعُوَن بِِه  ِمنْ فَإِنَّ ِلْلٌَِسٌِر 

 َعْنهُ  ٌَْستَْؽنُونَ َو ِلْلَجِسٌِم َمْولِعاً اَل 
 َو اَل ٌُْضِعُؾ َعْمداً اْعتَمََدهُ لَنَ 
 َرأْساً ِمْنُهْم اَل ٌَْمَهُرهُ َكبٌُِرَها

غُ لَُهْم فٌِِه   نَ َشْخصَ لِْسماً تُفَّرِ
 تَْبلُُػ بِِه َحاَجتَنَ  إِْعذَاراً َو 

نَ  تَْدفَعَنَّ َو اَل  ٌِْه َعُدوُّ  ُصْلحاً َدَعاَن إِلَ
تَهُ أَْمناً أَْفَضاهُ  ُ َعْهَدهُ َو ِذمَّ  َو لَْد َجعََل َّللاَّ

 َو َحِرٌماً ٌَْسُكنُونَ 
ُز فٌِِه   اْلِعلَلَ َو اَل تَْعِمْد َعْمداً تَُجّوِ

ً  َمْنِزالً   بِِه أَْلَوامٌ  َمعَ اْجتَ  ُمْعِجبا
 أَُداِوي ِمْنُهْم لَْرحاً أََخاُؾ أَْن ٌَكُونَ  أَنَاَو 
ُ  وَ   أَْن أُْفِسَد أَْمراً لَْد أَْصلََحهُ َّللاَّ

 لَْبِلً أََحدٌ نِْسبَةً لَْم ٌَْنُسْبَها 
ِ َملَكاً ٌُنَاِدي فًِ ُكّلِ ٌَْومٍ   إِنَّ لِِلَّ
ٌِْن ٌَحْ   فََظانِهِ إِنَّ َمَع ُكّلِ إِْنَساٍن َملََك
 بِهِ أَْصبََح ٌَْشُكو ُمِصٌبَةً نََزلَْت 

َ َرْؼبَةً فَتِْلَن     ِعبَاَدةُ إِنَّ لَْوماً َعبَُدوا َّللاَّ
َ َرْهبَةً فَتِْلَن    ِعبَاَدةُ َو إِنَّ لَْوماً َعبَُدوا َّللاَّ
َ ُشْكراً فَتِْلَن    ِعبَاَدةُ َو إِنَّ لَْوماً َعبَُدوا َّللاَّ

ٌَْرانَ فِتْنَةً تَتُْرُن اْلَحِلٌَم فٌَِها   َح
 َمْن َرأَى عُْدَواناً ٌُْعَمُل بِِه 

ٌْهِ َو ُمْنَكراً ٌُْدَعى   فَؤَْنَكَرهُ  إِلَ
ِ  إِنَّ  ُ بِالنِّعَمِ  لِِلَّ ُهُم َّللاَّ  ِعبَاداً ٌَْختَصُّ
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 إِْذ اَل َسَكَن ٌَْستَؤْنُِس بِِه َو اَل ٌَْستَْوِحُش ِلفَْمِدهِ 
ِه  ِه َو َسلََّطَها َعلَى َشّدِ  فَؤََمَرَها بَِرّدِ

هِ   َو لََرنََها إِلَى َحّدِ
اْلَهَواُء ِمْن تَْحتَِها فَتٌٌِك َو اْلَماُء ِمْن فَْولَِها 

 َدفٌِكٌ 
 اَل ٌَتََوهَُّموَن َربَُّهْم بِالتَّْصِوٌِر َو اَل ٌُْجُروَن 

 َو اَل ٌَُحدُّونَهُ بِاْْلََماِكِن 
ٌِْه بِالنََّظابِرِ َو اَل   ٌُِشٌُروَن إِلَ

 تُْربَةً َسنََّها بِاْلَماِء َحتَّى َخلََصْت َو اَلَطَها بِاْلبَلَّةِ 
 فََجبََل ِمْنَها ُصوَرةً ذَاَت أَْحنَاءٍ 

 أَْجَمَدَها َحتَّى اْستَْمَسَكْت َو أَْصلََدَها َحتَّى
 فَمَاَل ُسْبَحانَهُ اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا

ٌِْه   إاِلَّ إِْبِلٌَس اْعتََرتْهُ اْلَحِمٌَّةُ َو َؼلَبَْت َعلَ
َز بِِخْلمَِة النَّارِ   َو تَعَزَّ

ْلَصالِ    َو اْستَْوَهَن َخْلَك الصَّ
ُ النَِّظَرةَ    فَؤَْعَطاهُ َّللاَّ

 فَمَاَل فَإِنََّن ِمَن اْلُمْنَظِرٌنَ 
ٌَْشهُ ثُمَّ أَْسَكَن ُسْبَحانَهُ آَدَم َداراً أَْرَؼَد فٌِ  َها َع

 َو آَمَن فٌَِها َمَحلَّتَهُ 
 َو َحذََّرهُ إِْبِلٌَس َو َعَداَوتَهُ 

ٌِْه بَِداِر اْلُممَامِ  هُ نَفَاَسةً َعلَ هُ َعُدوُّ  فَاْؼتَرَّ
هِ   فَبَاَع اْلٌَِمٌَن بَِشّكِ

 َو اْستَْبَدَل بِاْلَجذَِل َوَجًَل 
ُ ُسْبَحانَهُ لَهُ فًِ تَْوبَتِ   ِه ثُمَّ بََسَط َّللاَّ

 َو لَمَّاهُ َكِلَمةَ َرْحَمتِِه 
 َو َوَعَدهُ اْلَمَردَّ إِلَى َجنَّتِِه 
 َو أَْهبََطهُ إِلَى َداِر اْلبَِلٌَّةِ 

ٌِْه ُولُوهَ   ٌَِرُدونَهُ ُوُروَد اْْلَْنعَاِم َو ٌَؤْلَُهوَن إِلَ
اع  َو َصدَّلُوا ...اً أََجابُوا َو اْختَاَر ُسمَّ

 َو َولَفُوا َمَوالَِؾ أَْنبٌَِابِِه 
 َو تََشبَُّهوا بَِمََلبَِكتِِه اْلُمِطٌِفٌَن بِعَْرِشهِ 

 َو ٌَتَبَاَدُرونَ ...بَاَح فًِ َمتَْجرِ ٌُْحِرُزوَن اْْلَرْ 
هُ   فََرَض َحمَّهُ َو أَْوَجَب َحجَّ

ٌُْكْم ِوفَاَدتَهُ   َو َكتََب َعلَ
 فَمَاَل ُسْبَحانَهُ 

 َو نَدَِّخُرَها ِْلََهاِوٌلِ  ...ا ُن بِهَ نَتََمسَّ 
ٌَْطاَن فََسلَُكوا َمَساِلَكهُ   أََطاُعوا الشَّ

 َو َوَرُدوا َمنَاِهلَهُ 
ٌْرُ  ًَّ الطَّ ٌُْل َو اَل ٌَْرلَى إِلَ  ٌَْنَحِدُر َعنًِّ السَّ

 َو أَتََوسَُّمكُمْ  ...ِظُر بُِكْم َما ِزْلُت أَْنتَ 
ًَّ َما لَبَّْسُت َعلَى نَْفِسً َو اَل لُ   بَِّس َعلَ

ٌْهِ   اَل ٌَْصُدُروَن َعْنهُ َو اَل ٌَعُوُدوَن إِلَ
 َرَؼا فَؤََجْبتُْم َو ُعِمَر فََهَرْبتُمْ 

َماءُ  َج بِِه النَِّساُء َو ُمِلَن بِِه اْْلِ  لَْد تُُزّوِ
 َ  اَل ٌَْدِري أََصاَب أَْم أَْخَطؤ

َماُء َو تَعَجُّ   تَْصُرُخ ِمْن َجْوِر لََضابِِه الّدِ
ٌَْؾ َو َساقَ إِنَّ   اْمَرأً َدلَّ َعلَى لَْوِمِه السَّ

 ٌَْرتَِضعُوَن أُّماً لَْد فََطَمْت َو ٌُْحٌُوَن بِْدَعةً 
ُد بِاْلحَ   ْرِب َو اَل أُْرَهُب ُكْنُت َو َما أَُهدَّ

 لَْم ٌَْؽَش َدنَاَءةً تَْظَهُر فٌََْخَشُع لََها
 تَْشَربُوَن اْلَكِدَر َو تَؤُْكلُوَن اْلَجِشبَ 

 تَْسِفُكوَن ِدَماَءكُْم َو 
 َو تَْمَطعُوَن أَْرَحاَمكُمْ 

 َو لَْد لَتَلَ  ...َو َهذَا أَُخو َؼاِمٍد َولَْد َوَرَدْت 
ٌْلَُكْم َعْن َمَساِلِحَها  َو أََزاَل َخ
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 فٌََْنتَِزُع ِحْجلََها ...َكاَن ٌَْدُخُل َعلَى اْلَمْرأَةِ 
 ثُمَّ اْنَصَرفُوا َوافِِرٌنَ 

ِ ٌُِمٌُت اْلمَْلَب َو ٌَْجِلُب اْلَهمَّ َعَجباً َو   َّللاَّ
ٌُْكْم َو اَل تُِؽٌُروَن   ِصْرتُْم َؼَرضاً ٌُؽَاُر َعلَ

 َو تُْؽَزْوَن َو اَل تَْؽُزوَن 
ُ َو تَْرَضْونَ   َو ٌُْعَصى َّللاَّ

 ً ْت نََدماً َو أَْعمَبَْت َسَدما ِ َجرَّ  َمْعِرفَةً َو َّللاَّ
ِ اَل أُصَ  ُق لَْولَُكْم َو اَل أَْطَمعُ أَْصبَْحُت َو َّللاَّ  ّدِ
 َو اَل أُوِعُد اْلعَُدوَّ بِكُمْ 

ْعَب َو ٌَمُولُ  ...تَِجْدهُ َكالثَّْورِ   ٌَْرَكُب الصَّ
 َعَرْفتَنًِ بِاْلِحَجاِز َو أَْنَكْرتَنًِ بِاْلِعَراقِ 

 لَْد أَْشَرَط نَْفَسهُ َو أَْوبََك ِدٌنَهُ 
 ِمْن َخْطِوهِ  لَْد َطاَمَن ِمْن َشْخِصِه َو لَاَربَ 

َر ِمْن ثَْوبِِه   َو َشمَّ
 َو َزْخَرَؾ ِمْن نَْفِسِه ِلَْلََمانَِة 

ِ ذَِرٌعَةً إِلَى اْلَمْعِصٌَةِ   َو اتََّخذَ ِستَْر َّللاَّ
لَّةُ   لَْد أَْخَملَتُْهُم التَِّمٌَّةُ َو َشِملَتُْهُم الذِّ

ٌَْس أََحٌد ِمنَ   ٌَدَِّعًٌَْمَرأُ ِكتَاباً َو اَل ... َو لَ
 َما َعَجْزُت َو اَل َجبُْنتُ 

ٌُْكْم َحَواِري فَتَْعَمُهونَ   ٌُْرتَُج َعلَ
 تَُكاُدوَن َو اَل تَِكٌُدونَ 
 َو تُْنتَمَُص أَْطَرافُُكْم 

 فَََل تَْمتَِعُضونَ 
 ٌَْعُرُق لَْحَمهُ َو ٌَْهِشُم َعْظَمهُ 

 َو ٌَْفِري ِجْلَدهُ 
 أَْمِري َو نََخْلتُ  ...ْرتُُكْم فًِ ُكْنُت أَمَ 

َحْت بُِكُم الدَّاُر َو اْحتَبَلَُكُم اْلِمْمَدارُ   لَْد َطوَّ
 َو لَْم آِت اَل أَبَا لَكُْم بُْجراً َو اَل أََرْدتُ 

ُكهُ   َو اَل تُِزٌلُهُ ...., َكاْلَجبَِل اَل تَُحّرِ
ثاً   أَلُوُم فٌُِكْم ُمْستَْصِرخاً َو أُنَاِدٌُكْم ُمتَؽَّوِ

 َمعُوَن ِلً لَْواًل فَََل تَسْ 
 َو اَل تُِطٌعُوَن ِلً أَْمراً 

اَلِزلِ   تُْعَرِكٌَن بِالنََّواِزِل َو تُْرَكبٌَِن بِالزَّ
ُ بَِشاِؼٍل َو َرَماهُ بِمَاتِلٍ   إاِلَّ اْبتَََلهُ َّللاَّ

 ًْ  َء أَْعلَى ِمْنهُ َو لَُربَ  َسبََك فًِ اْلعُلُّوِ فَََل َش
 َو ُخِلعَْت َمثَانٌَِها َو لَْد أَْرَسلََها َراِعٌَها

 أَْو بَْعُضُهْم لَاتُِل بَْعٍض لََديَّ َو لَْد لَلَّْبتُ 
 َو ُكونُوا لَْوماً ِصٌَح بِِهْم فَاْنتَبَُهوا
ٌَْسْت لَُهْم بَِدارٍ  ْنٌَا لَ  َو َعِلُموا أَنَّ الدُّ

 فَاْستَْبَدلُوا 
 َو إِنَّ َؼاٌَةً تَْنمُُصَها اللَّْحَظةُ َو تَْهِدُمَها

 ٌَُزٌُِّن لَهُ اْلَمْعِصٌَةَ ِلٌَْرَكبََها َو ٌَُمنٌِّهِ  ..
َر ِللنُُّكوِص ِرْجًَل  َم ِلْلَوثْبَِة ٌَداً َو أَخَّ  َو لَْد لَدَّ

 َو اَل تُْبِطلُونَ  ...اَل تَْعِرفُونَ 
ٌْراً ِمْنُهْم َو أَْبَدلَُهمْ  ُ بِِهْم َخ  فَمُْلُت أَْبَدلَنًِ َّللاَّ

ُ اْمَرأً سَ   ِمَع ُحْكماً فََوَعى َرِحَم َّللاَّ
ًَ إِلَى َرَشاٍد فََدنَا   َو ُدِع
 َو أََخذَ بُِحْجَزةِ َهاٍد فَنََجا
 َرالََب َربَّهُ َو َخاَؾ ذَْنبَهُ 

 لَدََّم َخاِلصاً َو َعِمَل َصاِلحاً 
 اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمْحذُوراً 

 َو َرَمى َؼَرضاً 
 ً  َو أَْحَرَز ِعَوضا

 َكابََر َهَواهُ َو َكذََّب ُمنَاهُ  
اَء َو لَ  ٌَْضاءَ َرِكَب الطَِّرٌمَةَ اْلؽَرَّ ةَ اْلبَ  ِزَم اْلَمَحجَّ
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 اْؼتَنََم اْلَمَهَل َو بَاَدَر اْْلََجَل 
َد ِمَن اْلعََملِ   َو تََزوَّ

 اَل تُْمِلُع اْلَمنٌَِّةُ اْختَِراماً َو اَل ٌَْرَعِوي اْلبَالُونَ 
 ثَااًل َو ٌَْمُضوَن أَْرَساالً ٌَْحتَذُوَن مِ 

 وٌسمعهم الداعً  ٌَْنفُذُُهُم اْلبََصُر َو ٌُْسِمعُُهمُ 
 لَْد َهتََكِت اْلَهَوامُّ ِجْلَدتَهُ َو أَْبلَِت النََّواِهنُ 

 َو َعفَِت اْلعََواِصُؾ آثَاَرهُ 
 َو َمَحا اْلَحَدثَاُن َمعَاِلَمهُ 

 َو َصاَرِت اْْلَْجَساُد َشِحبَةً 
 تََزاُد ِمْن َصاِلحِ َعَمِلَها َو اَل تُْستَْعتَبُ اَل تُسْ 

 تَْحتَذُوَن أَْمثِلَتَُهْم َو تَْرَكبُوَن لِدَّتَُهمْ 
 َو تََطبُوَن َجادَّتَُهمْ 

 لَْد َعبََر َمْعبََر اْلعَاِجلَِة َحِمٌداً َو لَدََّم َزاَد اْْلِجلَِة 
 َو بَاَدَر ِمْن َوَجٍل 
 َو أَْكَمَش فًِ َمَهٍل 

 ِؼَب فًِ َطلٍَب َو رَ 
 َو ذََهَب َعْن َهَرٍب 

 َو َرالََب فًِ ٌَْوِمِه َؼَدهُ 
 َو نََظَر لُُدماً أََماَمهُ 

ُدوِر َخِفٌّاً َو نَفَثَ   َو َحذََّرُكْم َعُدّواً نَفَذَ فًِ الصُّ
 فَؤََضلَّ 
 َو أَْرَدى 

 َو َوَعَد فََمنَّى 
 َو َزٌََّن َسٌِّبَاِت اْلَجَرابِِم 

َن   ُموبِمَاِت اْلعََظابِمِ َو َهوَّ
 ً  لَْم ٌُِفْد ِعَوضاً َو لَْم ٌَْمِض ُمْفتََرضا

 فََظلَّ َساِدراً ...َدِهَمتْهُ فََجعَاُت اْلَمنٌَِِّة 
 َو بَاَت َساِهراً 

 ثُمَّ أُْدِرَج فًِ أَْكفَانِِه ُمْبِلساً 
 َو ُجِذَب ُمْنمَاداً َسِلساً 
ًَ َعلَى اْْلَْعَوادِ   ثُمَّ أُْلِم

 أُْمِهلُوا َطِوًٌَل َو ُمنُِحوا َجِمًٌَل 
ُروا أَِلٌماً   َو ُحذِّ
 ً  َو ُوِعُدوا َجِسٌما

 اَل تَمَُع اْْلَْوَهاُم لَهُ َعلَى ِصفٍَة َو اَل تُْعمَدُ 
 َو اَل تَنَالُهُ التَّْجِزبَةُ َو التَّْبِعٌُض 
 َو اَل تُِحٌُط بِِه اْْلَْبَصاُر َو اْلمُلُوبُ 

ى آثَارَ   ُكْم َو َعِلَم أَْعَمالَُكْم لَْد َسمَّ
 َو َكتََب آَجالَُكْم 

 ًْ ٌُْكُم اْلِكتَاَب تِْبٌاناً ِلُكّلِ َش  ٍء  َو أَْنَزَل َعلَ
 ً َر فٌُِكْم نَبٌَِّهُ أَْزَمانا  َو َعمَّ

ُ َعلَى نَْفِسِه فَاْستَْشعََر اْلُحْزَن   َعْبداً أََعانَهُ َّللاَّ
 َو تََجْلبََب اْلَخْوَؾ 

 بَاُح اْلُهَدى فًِ لَْلبِِه فََزَهَر ِمصْ 
 َو أََعدَّ اْلِمَرى ِلٌَْوِمِه النَّاِزِل بِِه 

َب َعلَى نَْفِسِه اْلبَِعٌَد   فَمَرَّ
َن الشَِّدٌدَ   َو َهوَّ

لَْت لَهُ َمَواِرُدهُ فََشِرَب نََهًَل   ُسّهِ
 لَْد َخلََع َسَرابٌَِل الشََّهَواِت َو تََخلَّى

اْلعََمى َو ُمَشاَرَكِة أَْهِل فََخَرَج ِمْن ِصفَِة 
 اْلَهَوى

 َو َصاَر ِمْن َمفَاتٌِحِ أَْبَواِب اْلُهَدى
 لَْد أَْبَصَر َطِرٌمَهُ َو َسلََن َسبٌِلَهُ 

 َو َعَرَؾ َمنَاَرهُ 
 َو لََطَع ِؼَماَرهُ 
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 َو اْستَْمَسَن ِمَن اْلعَُرى بِؤَْوثَِمَها
ٌَماِن   َو َولَْفتُُكْم َعلَى لَْد َرَكْزُت فٌُِكْم َراٌَةَ اْْلِ
 َو أَْلبَْستُُكُم اْلعَافٌَِةَ ِمْن َعْدِلً 

 َو فََرْشتُُكُم اْلَمْعُروَؾ ِمْن لَْوِلً َو فِْعِلً 
ٌْتُُكْم َكَرابَِم اْْلَْخََلِق ِمْن نَْفِسً  َو أََر
َها َو تُوِرُدُهْم َصْفَوَها   تَْمنَُحُهْم َدرَّ

 ِة َسْوُطَهاَو اَل ٌُْرفَُع َعْن َهِذِه اْْلُمَّ 
 ٍ ًّ ٍ َو اَل ٌَْمتَُدوَن بِعََمِل َوِص ًّ وَن أَثََر نَبِ  اَل ٌَْمتَصُّ

ٌٍْب   َو اَل ٌُْإِمنُوَن بِؽَ
ٌٍْب   َو اَل ٌَِعفُّوَن َعْن َع

 ٌَْعَملُوَن فًِ الشُّبَُهاِت َو ٌَِسٌُروَن فًِ الشََّهَواتِ 
َدى ...لَْد َدَرَسْت   َو َظَهَرْت أَْعََلُم الرَّ

 َم أَْرَزالَُهْم َو أَْحَصى آثَاَرهُمْ لَسَ 
 َضِمَن أَْرَزالَُهْم َو لَدََّر أَْلَواتَُهْم 

ٌْهِ  اِؼبٌَِن إِلَ  َو نََهَج َسبٌَِل الرَّ
ٌِْه َدْهٌر فٌََْختَِلَؾ ِمْنهُ اْلَحالُ   َما اْختَلََؾ َعلَ

 َخََلبَِك أَْحَكَم ُصْنعََها َو فََطَرَها
 بُلُوِؼَها فَتَِمؾُ تَْرَدُع اْْلَْبَصاَر َعْن 
 َو اَل ٌَدَُّعونَ  ...اَل ٌَْنتَِحلُوَن َما َظَهرَ 

 لَِد اْستَْفَرَؼتُْهْم أَْشؽَاُل ِعبَاَدتِِه َو َوَصلَتْ 
ٌِْه  ٌمَاُن بِِه إِلَى اْلَولَِه إِلَ  َو لََطعَُهُم اْْلِ

 َو لَْم تَُجاِوْز َرَؼبَاتُُهْم َما ِعْنَدهُ 
ٌْدَ   اِء لُلُوبِِهْم َوِشٌَجةُ َو تََمكَّنَْت ِمْن ُسَو

 فََحنَْوا بُِطوِل الطَّاَعِة اْعتَِداَل ُظُهوِرِهْم 
ِعِهْم  ٌِْه َمادَّةَ تََضرُّ ْؼبَِة إِلَ  َو لَْم ٌُْنِفْد ُطوُل الرَّ
ْلفَِة ِربََك ُخُشوِعِهمْ   َو اَل أَْطلََك َعْنُهْم َعِظٌُم الزُّ

ْعَجاُب فٌََْستَكْ   ثُِروا َما َسلَؾَ َو لَْم ٌَتََولَُّهُم اْْلِ
ْجََلِل نَِصٌباً   َو اَل تََرَكْت لَُهُم اْستَِكانَةُ اْْلِ

 َو لَْم تَْجِر اْلفَتََراُت فٌِِهْم َعلَى ُطوِل ُدُءوبِِهْم 
 اِلفُوا َعْن َرَجاءِ َو لَْم تَِؽْض َرَؼبَاتُُهْم فٌَُخَ 

  َو لَْم تَِجؾَّ ِلطُوِل اْلُمنَاَجاةِ أََسََلُت أَْلِسنَتِِهمْ 
 َو اَل َملََكتُْهُم اْْلَْشؽَاُل فَتَْنمَِطَع بَِهْمِس اْلُجَإارِ 

 َو لَْم تَْختَِلْؾ فًِ َممَاِوِم الطَّاَعِة َمنَاِكبُُهْم 
 َو لَْم ٌَثْنُوا إِلَى َراَحِة التَّْمِصٌِر فًِ أَْمِرهِ 
ِهْم بَََلَدةُ   َو اَل تَْعُدو َعلَى َعِزٌَمِة ِجّدِ

 ً ِهَمِمِهْم َخَدابُِع الشََّهَواتِ َو اَل تَْنتَِضُل فِ 
ُموهُ ...اتََّخذُوا ذَا اْلعَْرِش ذَِخٌَرةً   َو ٌَمَّ

 اَل ٌَْمَطعُوَن أََمَد َؼاٌَِة ِعبَاَدتِِه َو اَل ٌَْرِجعُ 
 َو لَْم تَؤِْسْرُهمُ ...لَْم تَْنمَِطْع أَْسبَاُب الشَّفَمَِة 

 ِهمْ لَْم ٌَْستَْعِظُموا َما َمَضى ِمْن أَْعَمالِ  و
 َو لَْم ٌَْختَِلفُوا فًِ َربِِّهْم بِاْستِْحَواذِ 

ْلُهْم سُوُء التَّمَاُطعِ   َو لَْم ٌُفَّرِ
ُهْم ِؼلُّ التََّحاسُِد   َو اَل تََوالَّ

ٌَِب   َو اَل تََشعَّبَتُْهْم َمَصاِرُؾ الّرِ
 َو اَل اْلتََسَمتُْهْم أَْخٌَاُؾ اْلِهَممِ 

 أَْمَواِجَها َو تَْصَطِفكُ  تَْلتَِطُم أََواِذيُّ 
 َو تَْرُؼو َزبَداً َكاْلفُُحوِل ِعْنَد ِهٌَاِجَها

 نَاِشبَةَ َسَحاٍب تُْحًٌِ َمَواتََها َو تَْستَْخِرجُ 
 َو َجعََل ذَِلَن بَََلؼاً ِلَْلَنَامِ  ... أَْخَرَج بِهِ 

 َو َخَرَق اْلِفَجاَج فًِ آفَالَِها 
 ِللسَّاِلِكٌنَ َو أَلَاَم اْلَمنَاَر 

 لَْم ٌَْلَحْمهُ فًِ ذَِلَن ُكْلفَةٌ َو اَل اْعتََرَضتْهُ 
 َو اَل اْعتََوَرتْهُ فًِ تَْنِفٌذِ 

 اَل تَمُوُم لَهُ اْلمُلُوُب َو اَل تَثْبُتُ ...أَْمراً 
 َكالنَّاِب الضَُّروِس تَْعِذُم بِِفٌَها َو تَْخبِطُ بٌَِِدَها
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 َو تَْزبُِن بِِرْجِلَها 
َهاَو تَمْ   نَُع َدرَّ

ٌَْؾ َو اَل ٌُْحِلُسُهمْ   اَل ٌُْعِطٌِهْم إاِلَّ السَّ
 لَِد اْستَْهَوتُْهُم اْْلَْهَواُء َو اْستََزلَّتُْهُم اْلِكْبِرٌَاُء 

 َو اْستََخفَّتُْهُم اْلَجاِهِلٌَّةُ اْلَجْهََلءُ 
ٌْهِ   لَْد ُصِرفَْت نَْحَوهُ أَْفبَِدةُ اْْلَْبَراِر َو ثُنٌَِْت إِلَ

ٌُْكْم اْلِحَكَم فَتَْنِفُروَن ِمْنَها أَ   تْلُو َعلَ
 َو أَِعُظكُْم بِاْلَمْوِعَظِة اْلبَاِلؽَِة 

لُوَن َعْنَها   فَتَتَفَرَّ
 َو أَُحثُُّكْم َعلَى ِجَهاِد أَْهِل اْلبَْؽًِ 

 فََما آتًِ َعلَى آِخِر لَْوِلً
 َكانُوا ٌُْصبُِحوَن ُشْعثاً ُؼْبراً َو لَْد بَاتُوا

ٌَْن ِجبَاِهِهْم َو ُخُدوِدِهْم َو ٌَِمفُونَ   ٌَُراِوُحوَن بَ
ْنٌَا ٌُْصبُِحوَن َو ٌُْمُسونَ   تََرْوَن أَْهَل الدُّ

 أَْرَسلَهُ بِؤَْمِرِه َصاِدعاً َو بِِذْكِرِه فَؤَدَّى أَِمٌناً 
 َو َمَضى َرِشٌداً 

 َو َخلََّؾ فٌِنَا َراٌَةَ اْلَحكِّ 
 َو َرَجفَتْ  لَْد أَْلَجَمُهُم اْلعََرقُ 

 ٌَْحِفُزَها لَابُِدَها َو ٌَْجَهُدَها
 اْمَرأً تَفَكََّر فَاْعتَبََر َو اْعتَبَرَ 

 فَؤَْبَصرَ 
ةً   ٌَْمَرأُ ِكتَاباً َو اَل ٌَدَِّعً نُبُوَّ

 ٌَُسولُُهْم إِلَى َمْنَجاتِِهْم َو ٌُبَاِدُر بِِهُم السَّاَعةَ 
 َما َضعُْفُت َو اَل َجبُْنُت 

  َو اَل ُخْنتُ 
 َو اَل َوَهْنتُ 

 َمْنِزلَةً تُْكَرُم بَِها إَِماُإكُْم َو تُوَصُل 
ٌِْه  ُمُكْم َمْن اَل فَْضَل لَكُْم َعلَ  َو ٌُعَّظِ
 َو ٌََهابُُكْم َمْن اَل ٌََخاُؾ لَُكْم َسْطَوةً 

 َو أَْنتُْم ِلنَْمِض ِذَمِم آبَابُِكْم تَؤْنَفُوَن َو َكانَتْ 
 َو َعْنُكْم تَْصُدُر 

ٌُْكْم تَْرِجعُ َو   إِلَ
 تَُحوُزونَُهْم َكَما َحاُزوكُْم َو تُِزٌلُونَُهمْ 

 تُْرَمى َعْن ِحٌَاِضَها َو تُذَاُد َعْن َمَواِرِدَها
ٌِْب السُّتَُراِت َو أََحاطَ   َخَرَق ِعْلُمهُ بَاِطَن َؼ
 لَْم ٌَْستَِضٌبُوا بِؤَْضَواِء اْلِحْكَمِة َو لَْم ٌَْمَدُحوا
 تَْعُرُكُكْم َعْرَن اْْلَِدٌِم َو تَُدوُسكُْم َدْوَس 

 َو تَْستَْخِلُص اْلُمْإِمنَ 
ْنٌَا لَْلبَهُ  لَْد َخَرلَِت الشََّهَواُت َعْملَهُ َو أََماتَِت الدُّ

ٌَْها نَْفسُهُ   َو َوِلَهْت َعلَ
ٌَْن أَْهِلِه ٌَْنُظُر بِبََصِرِه َو ٌَْسَمُع بِؤُذُنِهِ   إِنَّهُ لَبَ

َحاتَِهاأَْؼمَ   َض فًِ َمَطاِلبَِها َو أََخذََها ِمْن ُمَصرَّ
 تَْبمَى ِلَمْن َوَراَءهُ ٌَْنعَُموَن فٌَِها َو ٌَتََمتَّعُونَ 

ٌَْها  َكاَن ٌَْؽبُِطهُ بَِها َو ٌَْحسُُدهُ َعلَ
ٌَْن أَْهِلِه اَل ٌَْنِطُك بِِلَسانِِه َو اَل ٌَْسَمعُ   فََصاَر بَ

 ِه َو تَبَاَعُدوا ِمْن لُْربِهِ لَْد أَْوَحشُوا ِمْن َجانِبِ 
تِِه ُمْنِذراً   بَلََّػ َعْن َربِِّه ُمْعِذراً َو نََصَح ِْلُمَّ

راً   َو َدَعا إِلَى اْلَجنَِّة ُمبَّشِ
راً  َؾ ِمَن النَّاِر ُمَحذِّ  َو َخوَّ

 ُحِملُوا إِلَى لُبُوِرِهْم فَََل ٌُْدَعْوَن ُرْكبَاناً 
 ََل ٌُْدَعْوَن ِضٌفَاناً َو أُْنِزلُوا اْْلَْجَداَث فَ 

ِفٌحِ أَْجنَانٌ   َو ُجِعَل لَُهْم ِمَن الصَّ
 اَل ٌُْخَشى فَْجعُُهْم َو اَل ٌُْرَجى َدْفعُُهمْ 
ْت بِِزٌنَتَِها  لَْد تََزٌَّنَْت بِؽُُروِرَها َو َؼرَّ

ُ تَعَالَى ِْلَْوِلٌَابِِه َو لَْم ٌَِضنَّ   لَْم ٌُْصِفَها َّللاَّ
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ٌْنَكُ  َق بَ  فَََل تََواَزُروَن  ...ْم إاِلَّ ُخْبُث َما فَرَّ
 َو اَل تَنَاَصُحوَن 
 َو اَل تَبَاذَلُوَن 
 َو اَل تََوادُّونَ 

ْنٌَا تُْدِرُكونَهُ َو اَل ٌَْحُزنُُكمُ   بِاْلٌَِسٌِر ِمَن الدُّ
ْنٌَا  َو ٌُْمِلمُُكُم اْلٌَِسٌُر ِمَن الدُّ

ٌِْن تُْصِعَداِن اْلمَْوَل َو تَْرفَعَا  نِ َشَهاَدتَ
ٌُْر َواعٍ  ٌَْها أَْسَمُع َداعٍ َو َوَعاَها َخ َدَعا إِلَ

 فَؤَْسَمَع َداِعٌَها 
 َو فَاَز َواِعٌَها

 اَل تُْخِطُا ِسَهاُمهُ َو اَل تُْإَسى ِجَراُحهُ 
 اَل َمااًل َحَمَل َو اَل بِنَاًء نَمَلَ 

تُْحًٌِ بِِه َما لَْد َماَت َو تَُردُّ تُْنِعُش بَِها 
ِعٌَؾ   ِمْن ِعبَاِدَن َو تُْحًٌِالضَّ

 ُسْمٌَا ِمْنَن تُْعِشُب بَِها نَِجاُدنَا َو تَْجِري
 َو ٌُْخِصُب بَِها َجنَابُنَا 
 َو تُْمبُِل بَِها ثَِماُرنَا 

 َو تَِعٌُش بَِها َمَواِشٌنَا 
 َو تَْنَدى بَِها أَلَاِصٌنَا 

 َو تَْستَِعٌُن بَِها َضَواِحٌنَا
 ِمْنَها اْلَوْدَق َو ٌَْحِفزُ ٌَُدافُِع اْلَوْدُق 

 تَْبُكوَن َعلَى أَْعَماِلُكْم َو تَْلتَِدُمونَ 
 ٌَؤُْكُل َخِضَرتَُكْم َو ٌُِذٌُب َشْحَمتَُكمْ 

ِ َعلَى ِعبَاِدِه َو اَل تُْكِرُمونَ   تَْكُرُموَن بِالِلَّ
 إِْخَوانُنَا َو أَْهُل َدْعَوتِنَا اْستَمَالُونَا َو اْستََراُحوا

بَاِب اَل تَؤُْخذُوَن َحمّاً  تَِكشُّونَ   َكِشٌَش الّضِ
 ً ٌْما  َو اَل تَْمنَعُوَن َض

 تََضعُونََها َمَواِضَع اْلبُْرِء َو السُّْمِم َو تَْخِلطُونَ 
ٌَْل  ٌبَاَج َو ٌَْعتَِمبُوَن اْلَخ  ٌَْلبَُسوَن السََّرَق َو الّدِ

 َو ٌَُكوُن ُهنَاَن اْستِْحَراُر لَتٍْل 
 ُت أَلَلَّ ِمَن اْلَمؤْسُورِ َو ٌَُكوَن اْلُمْفلِ 

ٌَْؾ أَْصبََحْت بٌُُوتُُهْم لُبُوراً   َو َصاَرتْ ... َك
 اَل فًِ َحَسنٍَة ٌَِزٌُدوَن َو اَل ِمْن َسٌِّبٍَة ٌَْستَْعتِبُونَ 

 إاِلَّ َو ٌََكاُد َصاِحبُهُ ٌَْشبَُع ِمْنهُ َو ٌََملُّهُ 
ِ تُْبِصُروَن بِِه َو تَْنِطمُوَن بِ   ِه ِكتَاُب َّللاَّ

 َو تَْسَمعُوَن بِِه 
 َو ٌَْنِطُك بَْعُضهُ بِبَْعٍض 

 َو ٌَْشَهُد بَْعُضهُ َعلَى بَْعٍض 
ًَّ  َما لَبَْسُت َو الَ   لُبَِس َعلَ

 اَل ٌَْصُدُروَن َعْنهُ بِِرّيٍ َو اَل ٌَعُبُّونَ 
 لَبَْضُت َكفًِّ 
 فَبََسْطتُُموَها 

 َو نَاَزَعتُْكْم ٌَِدي 
 فََجاذَْبتُُموَها

 تُْنتََضى فٌِِه السٌُُّوُؾ َو تَُخاُن فٌِِه اْلعُُهودُ 
 اْمَرأً اْستَْمبََل تَْوبَتَهُ َو اْستَمَاَل َخِطٌبَتَهُ 

 َو بَاَدَر َمنٌَِّتَهُ 
 اَل تَْصلُُح َعلَى ِسَواُهْم َو اَل تَْصلُُح اْلُواَلةُ 

رُ  ...اَل تَنَالُوَن ِمْنَها نِْعَمةً   َو اَل ٌُعَمَّ
ُد لَهُ ِزٌَاَدةٌ فًِ أَْكِلهِ َو اَل   تَُجدَّ

 َو اَل ٌَْحٌَا لَهُ أَثٌَر إاِلَّ َماَت لَهُ أَثٌَر 
ُد لَهُ َجِدٌٌد إاِلَّ بَْعَد أَْن ٌَْخلََك    َو اَل ٌَتََجدَّ

 َو اَل تَمُوُم لَهُ نَابِتَةٌ 
تََرْوَن أٌََّاِمً َو ٌُْكَشُؾ لَُكْم َعْن َسَرابِِري َو 

 ْعَد ُخلُّوِ َمَكانًِتَْعِرفُونَنًِ بَ 
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 ٌَتَنَافَُسوَن فًِ ُدْنٌَا َدنٌٍَِّة َو ٌَتََكالَبُونَ 
 تَِؽٌُض فٌَِها اْلِحْكَمةُ َو تَْنِطُك فٌَِها الظَّلََمةُ 

 َو تَُدقُّ أَْهَل اْلبَْدِو بِِمْسَحِلَها 
ُهْم بَِكْلَكِلَها  َو تَُرضُّ

ٌَْراُت إاِلَّ بَِمفَاتٌِِحِه   َو اَل تُْكَشؾُ اَل تُْفتَُح اْلَخ
 لَْد أَْحَمى ِحَماهُ َو أَْرَعى َمْرَعاهُ 

 ٌَْهِوي َمَع اْلؽَافِِلٌَن َو ٌَْؽُدو َمَع اْلُمْذنِبٌِنَ 
ْرَعةَ   َو اَل ٌُِعٌنُ  ...ٌَتََجنَُّب فٌِِه الصَّ

 نُوراً تَْهتَِدي بِِه فًِ َمذَاِهبَِها َو تَتَِّصلُ 
 فَََل ٌَُردُّ أَْبَصاَرَها ....ِسَراجاً تَْستَِدلُّ 

ِ فٌِهِ  ًّ  َو اَل تَْمتَنُِع ِمَن اْلُمِض
 اَل ٌَْستَْبِدلُوَن بَِها َو اَل ٌُْنمَلُوَن َعْنَها
 اَل ٌَْعَوجُّ فٌَُمَاَم َو اَل ٌَِزٌُػ فٌَُْستَْعتََب 

دِّ   َو اَل تُْخِلمُهُ َكثَْرةُ الرَّ
 ْبمَىاَل ٌَعُوُد َما لَْد َولَّى ِمْنهُ َو اَل ٌَ 

ْلَزاُل  ٌَْوماً تُْفَحُص فٌِِه اْْلَْعَماُل َو ٌَْكثُُر فٌِِه الّزِ
 َو تَِشٌُب فٌِِه اْْلَْطفَالُ 

ٌٍْل َداجٍ َو اَل ٌُِكنُُّكمْ   اَل تَْستُُرُكْم ِمْنُهْم ظُْلَمةُ لَ
 لَْد َزاَحْت َعْنُكُم اْْلَبَاِطٌُل َو اْضَمَحلَّْت 

 ُك َو اْستََحمَّْت بُِكُم اْلَحمَابِ 
 َو َصَدَرْت بُِكُم اْْلُُمورُ 

 ٌَْمِضً بِِعْلٍم َو ٌَْعفُو بِِحْلمٍ 
 َحْمداً ٌَْمََلُ َما َخلَْمَت َو ٌَْبلُُػ َما أََرْدَت 

 َحْمداً اَل ٌُْحَجُب َعْنَن َو اَل ٌُْمَصُر ُدونََن 
 َحْمداً اَل ٌَْنمَِطُع َعَدُدهُ َو اَل ٌَْفنَى َمَدُدهُ 

ٌَْؾ أَ  ٌَْؾ ذََرأَْت َخْلمََن ِلٌَْعلََم َك لَْمَت َعْرَشَن َو َك
ٌَْؾ َعلَّْمَت فًِ اْلَهَواِء َسَماَواتَِن   َو َك

ٌَْؾ َمَدْدَت َعلَى َمْوِر اْلَماِء أَْرَضنَ   َو َك
َ فًِ اْلَكبٌِِر َو ٌَْرُجو اْلِعبَادَ   ٌَْرُجو َّللاَّ

 َكاَن ٌَْعَمُل َسفَابَِؾ اْلُخوِص بٌَِِدِه َو ٌَمُولُ 
 ْد َكاَن ٌَتََوسَُّد اْلَحَجَر َو ٌَْلبَُس اْلَخِشَن فَلَمَ 

 َو ٌَؤُْكُل اْلَجِشبَ 
 ٌَؤُْكُل َعلَى اْْلَْرِض َو ٌَْجِلسُ  () صَكاَن 

 َو ٌَْخِصُؾ بٌَِِدِه نَْعلَهُ 
 َو ٌَْرلَُع بٌَِِدِه ثَْوبَهُ 

 َو ٌَْرَكُب اْلِحَماَر اْلعَاِرَي 
 َو ٌُْرِدُؾ َخْلفَهُ 

ٌْتِِه  تُْر َعلَى بَاِب بَ  َو ٌَُكوُن الّسِ
 فَتَُكوُن فٌِِه التََّصاِوٌُر 

ْحَدى أَْزَواِجهِ   فٌََمُوُل ٌَا فََُلنَةُ ِْلِ
 َعََل بَِها ِذْكُرهُ َو اْمتَدَّ ِمْنَها َصْوتُهُ 
 أَْظَهَر بِِه الشََّرابَِع اْلَمْجُهولَةَ َو لََمعَ 

 ْفُصولَةَ َو بٌَََّن بِِه اْْلَْحَكاَم اْلمَ 
 اَل ٌَتَفَاَخُروَن 
 َو اَل ٌَتَنَاَسلُوَن 
 َو اَل ٌَتََزاَوُروَن 
 َو اَل ٌَتََحاَوُرونَ 

 َخْطباً ٌَْستَْفِرغُ اْلعََجَب َو ٌُْكثِرُ 
فَاهُ  َدتْهُ الّشِ ْت لَهُ اْلِجبَاهُ َو َوحَّ  َخرَّ

 ًْ ٌَْس ِلَش  عٌ اْنتِفَاَو اَل لَهُ بَِطاَعِة  ٍء ِمْنهُ اْمتِنَاعٌ  لَ
 اَل تُِحٌُر ُدَعاًء َو اَل تَْسَمُع نَِداءً 

ٌْنَا َو َسِمْعتَ  ٌَْت َكَما َرأَ  فَنُبَلِّؽََكهُ َو لَْد َرأَ
 ِ  َو َصِحْبَت َرُسوَل َّللاَّ

 نُوتٌُِّهُ ٌَْختَاُل بِؤَْلَوانِِه َو ٌَِمٌُس بَِزٌَفَانِهِ 
ًَ اْلَمِرحِ اْلُمْختَاِل َو ٌَتََصفَُّح    ٌَْمِشً َمْش
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ً فٌَُمَ   ْهِمهُ َضاِحكا
 ٌََكاُد ٌُبٌُِن َعِن اْستِؽَاثَتِِه َو ٌَْشَهدُ 
 إاِلَّ َو لَْد أََخذَ ِمْنهُ بِِمْسٍط َو َعََلهُ 
 اَل ٌَُخاِلُؾ َساِلَؾ أَْلَوانِِه َو اَل ٌَمَعُ 

ٌِْر تََكلٍُّؾ فَتَؤْتًِ  تُْجنَى ِمْن َؼ
اِلَها  َو ٌَُطاُؾ َعلَى نُزَّ

ةً َو تُْسِمطُ فَْعلَةً تَُضْعِضُع   لُوَّ
 ً  َو تُوِرُث َوْهنا

ٌِْهْم  ... بَعَثُوَن َرابِداً تَْبتَِؽً لَُهمْ   فََرَجْعَت إِلَ
 َو أَْخبَْرتَُهْم َعِن اْلَكََلِ َو اْلَماِء 

 فََخالَفُوا إِلَى اْلَمعَاِطِش 
 إاِلَّ َو لَْد أَْعَطانًِ الطَّاَعةَ َو َسَمَح لًِ
 أَْصبَْحتُْم تَتََمنَّْونََها َو تَْرَؼبُوَن فٌَِها 
 َو أَْصبََحْت تُْؽِضبُُكْم َو تُْرِضٌُكمْ 

 َعْن َشْهَوتِِه َو لََمَع َهَوى نََزعَ اْمَرأً 
 َو اَل ٌَْستَِمٌمُ  ...اَل ٌَْستَِمٌُم إٌَِماُن َعْبٍد 

 اْلُوُجوهُ ِلعََظَمتِِه َو تَِجبُ  تَْعنُو
ِ  اْلَحْمدُ  وَ  بِفَْهٍم  ٌُمَدَّرُ اَل ٌُْدَرُن بَِوْهٍم َو اَل  ...لِِلَّ

 َو اَل ٌَْشؽَلُهُ َسابٌِل 
 َو اَل ٌَْنمُُصهُ نَابٌِل 

ٌٍْن  ٌَْنُظرُ َو اَل   بِعَ
ٌٍْن  َ  َو اَل ٌَُحدُّ بِؤ

 َو اَل ٌُوَصُؾ بِاْْلَْزَواجِ 
 بِِعََلجٍ  ٌُْخلَكُ َو اَل 

 َو اَل ٌُْدَرُن بِاْلَحَواّسِ 
 ٌُمَاُس بِالنَّاِس َو اَل 

 ٌَْشَربُونَ أَْحٌَاًء ٌُِسٌؽُوَن اْلؽَُصَص َو 
 لَْد َكفَاُكْم َمبُونَةَ ُدْنٌَاُكْم َو َحثَُّكمْ 
ْكرَ   َو اْفتََرَض ِمْن أَْلِسنَتُِكُم الذِّ

 اَل ٌُثْبِتُوَن بَاِطًَل  وَ ِكَراماً اَل ٌُْسِمُطوَن َحمّاً 
 تُِعدَُّها تَْنمُُل اْلَحبَّةَ إِلَى ُجْحِرَها وَ 
 الدٌََّّانُ  ٌَْحِرُمَهااَل ٌُْؽِفلَُها اْلَمنَّاُن َو اَل 

 لَْم ٌُِعْنهُ  وَ  ٌَْشَرْكهُ فًِ فِْطَرتَِها فَاِطرٌ  لَمْ 
اعُ ٌَْرَهبَُها  رَّ  فًِ َزْرِعِهْم َو اَل ٌَْستَِطٌعُونَ  الزُّ

 اْمتَنَعَ  بَِهابَِها تََجلَّى َصانِعَُها ِلْلعُمُوِل َو 
 َطُهَر َعْن ُمََلَمَسِة  وَ  اْْلَْبنَاءِ  اتَِّخاذِ َجلَّ َعِن 
َرهُ َو اَل تَتََوهَُّمهُ اْلِفَطنُ  اْْلَْوَهامُ اَل تَنَالُهُ   فَتُمَّدِ
 اْلَحَواسُّ فَتُِحسَّهُ  تُْدِرُكهُ َو اَل 

ٌِْدي فَتََمسَّهُ   َو اَل تَْلِمُسهُ اْْلَ
 ًْ  ِمْنَها َطلَبَهُ َو اَل ٌَْمتَنُِع  ءٌ  اَل ٌُْعِجُزهُ َش

 َو اَل ٌَفُوتُهُ السَِّرٌُع ِمْنَها فٌََْسبِمَهُ 
 ِذي َماٍل فٌََْرُزلَهُ  إِلَىَو اَل ٌَْحتَاُج 

 َرابٌِح  َساِلُكَهاإِلَى اْلَجنَِّة َمْسلَُكَها َواِضٌح َو 
 َو ُمْستَْوَدُعَها َحافِظٌ 
 َحالَُها اْنتِمَاٌل َو 

  ِزْلَزالٌ َوْطؤَتَُها 
َها ذُل  َو ِجدَُّها َهْزٌل   َو ِعزُّ

 َو ُعْلُوَها ُسْفلٌ 
 ًُّ ٌِْدٌِهَما اْلِعِص َ ٌِْهَما َمَداِرُع الصُّوِؾ َو بِؤ  َو َعلَ

  ً  فَمَاَل أَنَا نَاِري  َو أَْنَت ِطٌنِ
 بُِمعَذَّبٌِنَ  نَْحنُ َو ما ..أَْكثَُر أَْمواالً لالُوا نَْحُن 

 ةٌ َو ُشُروُرُهْم َمؤُْمونَةٌ لُلُوبُُهْم َمْحُزونَ
 أَْجَساُدُهْم نَِحٌفَةٌ  وَ 

  َخِفٌفَةٌ  َو َحاَجاتُُهمْ 
 َو أَْنفُُسُهْم َعِفٌفَةٌ 
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ٌِْري َو َربًِّ أَْعلَمُ   فٌََمُوُل أَنَا أَْعلَُم بِنَْفِسً ِمْن َؼ
ٌِن َطاِمَسةٌ   َو أَْعََلُم اْلُهَدى َداِرَسةٌ َو َمنَاِهُج الّدِ

 َو اْْلَْبَداُن َصِحٌَحةٌ  ُمْطلَمَةٌ ُن َو اْْلَْلسُ 
 َو اْْلَْعَضاُء لَْدنَةٌ 

  فَِسٌحٌ َو اْلُمْنمَلَُب 
 َو اْلَمَجاُل َعِرٌضٌ 

 ِلَحْلمَتِِه  فَنَّ ثُمَّ َجعَلَهُ اَل اْنِفَصاَم ِلعُْرَوتِِه َو اَل 
 َو اَل اْنِهَداَم ِْلََساِسِه 
 َو اَل َزَواَل ِلَدَعابِِمِه 

 اَل اْنِمََلَع ِلَشَجَرتِِه  وَ 
 َو اَل اْنِمَطاَع ِلُمدَّتِِه 

  ِلَشَرابِِعهِ َو اَل َعفَاَء 
 َو اَل َجذَّ ِلفُُروِعِه 
 َو اَل َضْنَن ِلُطُرلِِه 

 ِلسُُهولَتِِه  ُوُعوثَةَ َو اَل 
 َو اَل َسَواَد ِلَوَضِحِه 
 َو اَل ِعَوَج اِلْنتَِصابِِه 

  اَل َعَصَل فًِ ُعوِدهِ  وَ 
ِه   َو اَل َوَعَث ِلفَّجِ

 َو اَل اْنِطفَاَء ِلَمَصابٌِِحِه 
 اَل َمَراَرةَ ِلَحََلَوتِهِ  وَ 

 أَْعَضاُإُكْم شُُهوُدهُ َو َجَواِرُحُكْم ُجنُوُدهُ 
 َو َضَمابُِرُكْم ُعٌُونُهُ 

 َخلََواتُُكْم ِعٌَانُهُ  وَ 
ًْ أَ اَل تُْخبَِرانًِ أَيُّ   أَْم أَيُّ لَْسمٍ  ... ءٍ  َش

ًَّ أََحٌد   َضعُْفُت َعْنهُ  ...أَْم أَيُّ َحّكٍ َرفَعَهُ إِلَ
ةَ ِلً ًَّ َو اَل ُحجَّ ةُ َعلَ  لََن اْلُحجَّ

 اْلعََمُل ٌُْرفَُع َو التَّْوبَةُ تَْنفَعُ  وَ  فَاْعَملُوا
 َو الدَُّعاُء ٌُْسَمُع 

 َهاِدبَةٌ  اْلَحالُ َو 
 َو اْْلَْلََلُم َجاِرٌَةٌ 
ٌِْرِهَما   َو أَْرفَُك ِحَدابِِهَما اْلَوِجٌؾُ فٌِِه أَْهَوُن َس

ي فٌَِها ُمَداِهنٌ   اْلَخاِرُج ِمْنَها َطاِعٌن َو اْلُمَرّوِ
 َو إِنَُّهْم لَْم ٌُْسبَمُوا...َو إِنَّ بَنًِ تَِمٌٍم لَْم ٌَِؽْب 

 ً  َو إِنَّ لَُهْم بِنَا َرِحما
َها َشِدٌٌد  بَِعٌدٌ نَاراً لَْعُرَها   َو َحرُّ

 َعذَابَُها َجِدٌدٌ َو 
ُب  ِمنَّاَو  ًُّ َو ِمْنُكُم اْلُمَكذِّ  النَّبِ

 ِ  َو ِمنَّا أََسُد َّللاَّ
 اْْلَْحََلِؾ  أََسدُ َو ِمْنُكْم 

 َو ِمنَّا َسٌَِّدا َشبَاِب أَْهِل اْلَجنَِّة 
 النَّاِر  ِصْبٌَةُ َو ِمْنُكْم 

ٌُْر نَِساِء اْلعَالَِمٌَن   َو ِمنَّا َخ
الَةُ َو ِمْنُكْم حَ   اْلَحَطبِ مَّ

اِهٌَةُ  ٌْنَى الَّتًِ تَْرُجو َو لَِكنََّها الدَّ ًَ بِاْلُهَو  َو َما ِه
 َو اَل َضْرٌع فٌَُْحلَبَ  فٌَُْرَكبَ اَل َظْهٌر 
 َو َصنٌُِع اْلَماِل ٌَُزولُ  ... ٌَْزُكواَو اْلِعْلُم 

 َو ُهْم أَْحٌَاٌء َو اْلعُلََماُء بَالُونَ 
 ُمتََكلِّؾٌ َو ُمِجٌبُُهْم  َسابِلُُهْم ُمتَعَنِّتٌ 

 أَْزَكى بُْلؽَتَُهالُْلعَتَُها أَْحَظى ِمْن ُطَمؤْنٌِنَتَِها َو 
لُهُ نُْطفَةٌ َو آِخُرهُ ِجٌفَةٌ   أَوَّ

 فَتٌٌِك َو اْلَماُء ِمْن فَْولَِها َدفٌِكٌ  ..اْلَهَواُء 
 َو إِنَّ النَّاَر ُحفَّتْ  ..ٌَمُوُل إِنَّ اْلَجنَّةَ ُحفَّتْ 

ٌْهِ ٌَدْ  الَ   ِري َما ذَا لَهُ َو َما ذَا َعلَ
 َو ُهَو اْلعَِزٌزُ  ..َو لَهُ ُجنُوُد السََّماَواتِ 
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 اَل ٌَْنِطُك بِِلَساٍن َو اَل بُدَّ لَهُ ِمْن تَْرُجَمانٍ 
ٌِْه َو إَِماتَتُهُ ااِلْفتَِراُق   َو إِْحٌَاُإهُ ااِلْجتَِماُع َعلَ

 ُ  َسِمٌعٌ َو بَاِطُل ذَِلَن ٌَبُوُر َو َّللاَّ
 َمَع ُكّلِ َجْرَعٍة َشَرٌق َو فًِ كُّلِ أَْكلٍَة َؼَصصٌ 

 َمعَاِدُن ُكّلِ َخِطٌبٍَة َو أَْبَواُب ُكّلِ َضاِربٍ 
ِلِهمْ  لُُهْم لَابٌِد ِْلِخِرِهْم َو آِخُرُهْم ُمْمتٍَد بِؤَوَّ  أَوَّ

 فٌِِه ِشفَاُء اْلُمْستَْشِفً َو ِكفَاٌَةُ اْلُمْكتَِفً
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 (ٖالملحك رلم )

 الجملتان المجرورة والمجزومة

 أوالً : الجملة لتً أضٌؾ إلٌها )إذ( 

 ص الجملة ت
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 إِْذ لَْم ٌَتُْرُكوُهْم َهَمًَل 
 لَِكنًِّ أَْسفَْفُت إِْذ أََسفُّوا 

 َو ِطْرُت إِْذ َطاُروا
 فََرَجعَْت إِْذ ُجبَِهْت ُمْعتَِرفَةً 

 ِ  إِْذ ٌَمُولُوَن تَالِلَّ
ٌُكْم بَِرّبِ اْلعالَِمٌنَ إِْذ   نَُسّوِ

 إِْذ َشبَُّهوَن بِؤَْصنَاِمِهمْ 
ِ َعلَى إَِراَدتِهِ  ًّ  إِْذ أُِمَر بِاْلُمِض

 إِْذ َوِطبَتْهُ 
ٌْهِ   إِْذ تََمعََّكْت َعلَ

 ِلٌَْعلََم اْلِعبَاُد َربَُّهْم إِْذ َجِهلُوهُ 
وا بِِه بَْعَد إِْذ َجَحُدوهُ   َو ِلٌُِمرُّ

 ِلٌُثْبِتُوهُ بَْعَد إِْذ أَْنَكُروهُ َو 
 إِْذ اَل َمْعلُوٌم 

 َو َرب  إِْذ اَل َمْربُوٌب 
 َو لَاِدٌر إِْذ اَل َمْمُدورٌ 

 ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ  لَِلٌلٌ إِْذ ٌَمُوُل َو 
تِهِ   إِْذ َجاَع فٌَِها َمَع َخاصَّ

 إِْذ لَْم تَُكْن فًِ َعَجابِِب ُصَوٍر َظاِهَرةٍ 
ٌْنِ إِْذ َخلَ  ٌْنَ  َك لََها َع

ًْ لَْم ٌَتََكاَءْدهُ ُصْنُع   ِمْنَها إِْذ َصنَعَهُ  ءٍ  َش
 ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ  لَِلٌلٌ إِْذ ٌَمُوُل َو 

 إِْذ أَْحبََط َعَملَهُ الطَِّوٌلَ 
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 لََرفَُضوهُ  َمْنُسوخٌ إِْذ َسِمعُوهُ ِمْنهُ أَنَّهُ 
 مََدِمًبِ إِْذ ِصْرُت ٌُْمَرُن بًِ َمْن لَْم ٌَْسَع 

ِ تَعَالَى تُْخبُِرنَاإِْذ َطِفْمَت   بِبَََلِء َّللاَّ
ْعبِ   إِْذ َحَمْلتَُهْم َعلَى الصَّ
ٌْتُمْ  ٌْتُْم َو َونَ  لَتََرْكتُُكْم إِْذ أَبَ

 اْْلُُمورَ  تَُحاِولُنًِإِْذ 
ٌْهِ   بَِصٌٌر إِْذ اَل َمْنُظوَر إِلَ

 إِْذ اَل َسَكَن ٌَْستَؤْنِسُ 
 أَْبَراجٍ  إِْذ اَل َسَماٌء ذَاتُ 

 إِْذ ُكلُّ ُمْعٍط ُمْنتَِمٌص ِسَواهُ 
ًَ ُدَخاٌن فَاْلتََحَمتْ   إِْذ ِه

ِوٌَّاُت اَل تَِلٌكُ   إِْذ َكانَِت الرَّ
 إِْذ اَل ِوْرَد َو اَل َصَدرَ 

 ٌَْوَم تَْلمَاهُ 
 َو أَْهُل اْْلَْرِض ٌَْوَمبٍِذ ِملَلٌ 

 فَََل ٌَْبمَى ٌَْوَمبٍِذ ِمْنُكْم إاِلَّ ثُفَالَةٌ 
 فَاْلِكتَاُب ٌَْوَمبٍِذ َو أَْهلُهُ َطِرٌَداِن َمْنِفٌَّانِ 

 فٌََْوَمبٍِذ اَل ٌَْبمَى لَُهْم فًِ السََّماءِ 
ٌٌْت َواِحٌد ٌَْوَمبِذٍ   َو لَْم ٌَْجَمْع بَ

 بََصرٍ  َخْرقُ َو لِْسِطِه ٌَْوَمبٍِذ 
ًُ اْلَكْعبَِة فٌَِها ٌَْوَمبِذٍ   َو َكاَن َحْل

 بٍِذ َعاِمَرةٌ ِمَن اْلبِنَاءِ ٌَْومَ  َمَساِجُدُهمْ َو 
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 ثانٌاً : الجملة التً أضٌؾ إلٌها )إذا( : 

 ص الجملة  ت
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 ِلَسبٌِِلهِ َحتَّى إِذَا َمَضى 
 َحتَّى إِذَا اْرتََوى ِمْن َماٍء آِجنٍ 
ًَ َحكَّ   أَْبَوُر ِمَن اْلِكتَاِب إِذَا تُِل

ؾَ   َو اَل أَْؼلَى ثََمناً ِمَن اْلِكتَاِب إِذَا ُحّرِ
 َرأَى أََحُدُكْم ِْلَِخٌِه َؼِفٌَرةً  إذافَ 

 فٌََْخَشُع لََها إِذَا ذُِكَرتْ 
ٌْرِ  ٌِْهمْ  فَإِذَا أََمْرتُُكْم بِالسَّ  إِلَ

ٌِْهمْ  ٌِْر إِلَ  َو إِذَا أََمْرتُُكْم بِالسَّ
 فَإِذَا َجاَء اْلِمتَاُل لُْلتُْم ِحٌِدي َحٌَادِ 
كُمْ   إِذَا َدَعْوتُُكْم إِلَى ِجَهاِد َعُدّوِ
 ُمنٌُِت بَِمْن اَل ٌُِطٌُع إِذَا أََمْرُت 

 َو اَل ٌُِجٌُب إِذَا َدَعْوتُ 
ٌُْن َسِلَمتِ فَإِذَا َسِلَمِت اْْلُذُُن َو   اْلعَ
 َحتَّى إِذَا أَنَِس نَافُِرَها

َمِت اْْلُُمورُ   َحتَّى إِذَا تََصرَّ
 َحتَّى إِذَا لَاَم اْعتَِدالُهُ 

 َحتَّى إِذَا اْنَصَرَؾ اْلُمَشٌِّعُ 
 الَِّذي إِذَا اْرتََمِت اْْلَْوَهاُم ِلتُْدِرنَ 

ةُ  َضْت لُجَّ  َحتَّى إِذَا تََمخَّ
 َصْت َحْربُُكمْ َو ذَِلَن إِذَا لَلَّ 

 إِنَّ اْلِفتََن إِذَا أَْلبَلَْت َشبََّهْت 
 َو إِذَا أَْدبََرْت نَبََّهتْ 
ُ َهَملَتْ   إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

 َسٌِِّدِه إِذَا َشِهَد أََطاَعهُ 
 َو إِذَا َؼاَب اْؼتَابَهُ 

 َسِرٌٌع إِذَا لَاَم 
 فَإِذَا أَْنتُْم أَلَْنتُْم لَهُ ِرلَابَُكمْ 
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 َخَوى نَْجٌم َطلََع نَْجمٌ إِذَا 
 فَإِذَا فَؽََرْت فَاِؼَرتُهُ 
ٌْنََع َزْرُعهُ   فَإِذَا أَ

 َحتَّى إِذَا بَلََػ اْلِكتَاُب أََجلَهُ 
ْؼبَةِ   إِذَا تَنَاَهْت إِلَى أُْمنٌَِِّة أَْهِل الرَّ
 َو َحِري  إِذَا أَْصبََحْت لَهُ ُمْنتَِصَرةً 

 ِزاًل َهْل تُِحسُّ بِِه إِذَا َدَخَل َمنْ 
 أَْم َهْل تََراهُ إِذَا تََوفَّى أََحداً 

 بَِمَكانًِ فَإِذَا فَاَرْلتُهُ اْستََحاَر َمَداُرَها
ُ بَِها  فَإِذَا َطِمْعنَا فًِ َخْصلٍَة ٌَلُمُّ َّللاَّ

ْدقِ   فَإِذَا ُحِكَم بِالّصِ
 إِذَا َعَطفُوا اْلُهَدى َعلَى اْلَهَوى  

ِ إِذَا َعَطفُوا اْلمُْرآَن َعلَى ال أْي  رَّ
 فَإِذَا اْلتََطْعتُُموهُ اْستََرْحتُمْ 

ًَ َحكَّ تََِلَوتِهِ   إِذَا تُِل
َؾ َعْن َمَواِضِعهِ   إِذَا ُحّرِ
 َحتَّى إِذَا اْخلَْولََك اْْلََجلُ 

 َحتَّى إِذَا َوافََك َواِرُد اْلمََضاءِ 
ُ َرُسولَهُ   َحتَّى إِذَا لَبََض َّللاَّ

 َحتَّى إِذَا َكَشَؾ لَُهمْ 
 أَْلمَِت الشَّْمسُ  فَإِذَا

 ٌَمَُع إِذَا َولَعَْت 
 َو ٌَْرتَِفُع إِذَا اْرتَفَعَتْ 

ْنٌَا ٌِْه ذََكْرُت الدُّ  فَإِنًِّ إِذَا نََظْرُت إِلَ
 إِذَا َدَرَج إِلَى اْْلُْنثَى

 فَإِذَا َرَمى بِبََصِرِه إِلَى لََوابِِمهِ 
 َو إِذَا تََصفَّْحَت َشْعَرةً ِمْن َشعََراتِ 

ٌَْر فَُخذُوا بِِه  ٌْتُُم اْلَخ  َو إِذَا َرأَ
ٌْتُُم الشَّرَّ فَؤَْعِرُضوا َعْنهُ   َو إِذَا َرأَ

َن َعلَى أُُموٍر فِْرلَةٌ   إِذَا ُحّرِ
 ًُّ  َو إِذَا لَْم أَِجْد بُّداً فَآِخُر الدََّواِء اْلَك

ٌَْها تَْحَسبُ   إِذَا أُْحِسَن إِلَ
 ََلمٍ بِكَ إِذَا أََراَد أَْن ٌَتََكلََّم 

ٌِْه  ٌْراً فَؤَِعٌنُوا َعلَ ٌْتُْم َخ  فَإِذَا َرأَ
ٌْتُمْ َو إِذَا   َشّراً فَاْذَهبُوا َرأَ

 إِذَا أََمْرُت لَْم تُِطْع 
 لَْم تُِجبْ  َدَعْوتُ َو إِذَا 

هِ   إِذَا بَلََػ أََمَد َحّدِ
ْسََلمُ   إِذَا اْؼتََرَب اْْلِ

 النَّارِ  َعلَىإِذَا َؼِضَب 
 تََوثَّبَتْ َو إِذَا َزَجَرَها 
 النَّارِ  أَْطَواقُ إِذَا اْلتََحَمْت 

 إِذَا نَعََر اْلبَاِطُل نََجْمتَ 
ُكُم اْلبَََلءُ  إِذَا  َعضَّ
ُ َما أَْبَدى َؼداً   إِذَا أََعاَد َّللاَّ
ٌْتُهُ فَإِذا   َو نَفَْختُ  َسوَّ

 اْلَجاِمَحةُ َحتَّى إِذَا اْنمَاَدْت لَهُ 
 تَفَاُوتِ فَإِذَا تَفَكَّْرتُْم فًِ 

ُ ُسْبَحانَهُ   إِذَا َرأَى َّللاَّ
وا بِآٌٍَة   تَْشِوٌكٌ  فٌَِهافَإِذَا َمرُّ
وا   فٌَِها تَْخِوٌؾٌ  بِآٌَةٍ َو إِذَا َمرُّ

ًَ أََحٌد ِمْنُهمْ   إِذَا ُزّكِ
 إِذَا َهلََن لَاَل النَّاُس َما تََرنَ 

ِعٌَّةُ   فَإِذَا أَدَّْت الرَّ
ٌَْس ِلً   َرافِدٌ فَنََظْرُت فَإِذَا لَ
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اِجفَةُ   إِذَا َرَجفَِت الرَّ
  اْمتَنَعَ إِذَا 

 َو اَل ٌُْمِهلُهُ النُّْطُك إِذَا اتََّسعَ 
 إِذَا َخَرَج ِمْن أَْسِر اْلَهَوى
 فَإِذَا أَتَاَن ِكتَابًِ فَاْحِملْ 

 اْلبَؤْسُ إِذَا اْحَمرَّ 
 َصانٌِع إِذَا تََكشَّفَْت َعْنَن َجََلبٌِبُ 

تْنَ إِذَا   اْلِجَمالِ  َضِجٌجَ  َعضَّ
َق  نََزْلتُمْ  فَإِذَا  بِعَُدّوٍ أَْو نََزَل التَّفَرُّ
 نََزْلتُْم فَاْنِزلُوا فَإِذَا

ً َو إِذَا اْرتََحْلتُْم فَاْرتَِحلُوا    َجِمٌعا
ٌُْل فَاْجعَلُوا  َو إِذَا َؼِشٌَُكُم اللَّ

 فَإِذَا َولَْفَت ِحٌَن ٌَْنبَِطُح السََّحرُ 
 فَِمؾْ  اْلعَُدوَّ فَإِذَا لَِمٌَت 

ِ  فَإِذَا  َكانَِت اْلَهِزٌَمةُ بِإِْذِن َّللاَّ
 ِ ًّ  فَإِذَا لَِدْمَت َعلَى اْلَح
ٌْتََها فَََل تَْدُخلْ  َ  فَإِذَا أَت

 فَإِذَا اْختَاَر فَََل تَْعِرَضنَّ 
 تَْعِرَضنَّ  فَََل فَإِذَا اْختَاَر 

 أَِمٌنَُن فَؤَْوِعزْ  أََخذََهافَإِذَا 
 اْستُْشِهَد َشِهٌُدنَا إِذَاَحتَّى 

 َحتَّى إِذَا فُِعَل بَِواِحِدنَا
 إِذَا ِخْفَت َضََللَتَهُ 

ٌْمَْنَت أَْن لَْد َصفَا إذا   لَْلبُنَ أَ
 فَإِذَا َعَرْفَت ذَِلَن فَاْفعَلْ 

 ُهِدٌَت ِلمَْصِدنَ  أَْنتَ َو إِذَا 
 اْلفَالَةِ  أَْهلِ َو إِذَا َوَجْدَت ِمْن 

ٌْتَهُ   نَِداَن  َسِمعَ فَإِذَا نَاَد
ٌْتَهُ َعِلَم نَْجَوانَ   َو إِذَا نَاَج

ً  إِذَا ْفُك ُخْرلا  َكاَن الّرِ
 إِذَا بَالَْؽَت فًِ إٌََِلِمهِ  إاِلَّ 
ً  َكانَ إِذَا   الطََّمُع َهََلكا

ْلتَهُ   إِذَا ِشبَْت تَعَجَّ
 تَؽٌََّرَ  السُّْلَطانُ إِذَا تَؽٌَََّر 
 اِلبٍ لُوُت اْبِن أَبًِ طَ  َهذَاإِذَا َكاَن 

ٌْهِ إِذَا لََدْرُت  ً  َعلَ  َمْطعُوما
نٌِنَ  إِذَا  اْلتََدى بَْعَد الّسِ
ٌَْها إِذَا  َؼلََب اْلَكَرى َعلَ

 َهِذهِ إِذَا أَنَا ِمتُّ ِمْن َضْربَتِِه 
 َوَجبَتْ  ذَِلنَ فَإِذَا فَعَْلُت 

 َو إِذَا أَْحَدَث لََن َما أَْنَت فٌِهِ 
 إِذَا َعَرفَهُ َو اَل تُْشِرؾُ 

ٌِْهمْ إِذَ  ْلَت فٌِِه َعلَ  ا َعوَّ
 إِذَا َصلََحْت فٌَِها النٌَِّّةُ 
 َو إِذَا لُْمَت فًِ َصََلتِنَ 

 ِمْن بَْذِلنَ  أٌَُِسواإِذَا 
 أَِو اْلَوْهنَ  تَنَكََّرتْ إِذَا 

 إِذَا اْستَْوَضَحتْ 
 إِذَا اْختَلََؾ َهَواهُ 

ٌْنَ  لَِدمَ فَإِذَا   َرُسوِلً َعلَ
 َصاِحبُهُ إِذَا ُسبَِل َعْنهُ 

ْنٌَا َعلَى أََحٍد أََعاَرتْهُ   إِذَا أَْلبَلَِت الدُّ
 َو إِذَا أَْدبََرْت َعْنهُ َسلَبَتْهُ َمَحاِسَن نَْفِسهِ 
َن فَاْجعَِل اْلعَْفوَ   إِذَا لََدْرَت َعلَى َعُدّوِ
ٌُْكْم أَْطَراُؾ النِّعَمِ   : إِذَا َوَصلَْت إِلَ
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ٌَْت َربََّن ُسْبَحانَهُ   إِذَا َرأَ
 ذَا ُكْنَت فًِ إِْدبَارٍ إِ 

ْت بِاْلفََرابِِض   إِذَا أََضرَّ
 اْحذَُروا َصْولَةَ اْلَكِرٌِم إِذَا َجاَع 

 إِذَا َشبِعَ  اللَّبٌِمِ َو 
 ُكْنتَ إِذَا لَْم ٌَُكْن َما تُِرٌُد فَََل تُبَْل َما 

 إِذَا تَمَّ اْلعَْمُل نَمََص اْلَكََلمُ 
ِلَهاا إِذَا اْشتَبََهْت اْعتُبَِر آِخُرهَ   بِؤَوَّ

ا اَل ٌَْعلَمُ  إِذَا  ُسبَِل َعمَّ
 ًْ  ءَ  إِذَا لَْم ٌَْعلَِم الشَّ

 ِرَعاٌَةٍ إِذَا َسِمْعتُُموهُ َعْمَل 
ََلحُ   إِذَا اْستَْولَى الصَّ
 َو إِذَا اْستَْولَى اْلفََسادُ 

ٌُْل إِذَا ِشبْتَ   اْنَصِرْؾ ٌَا ُكَم
 ًَ  ٌُْعَجُب بِنَْفِسِه إِذَا عُوفِ

ًَ  إِذَا َو ٌَْمنَطُ   اْبتُِل
ُر إِذَا َعِمَل   ٌُمَّصِ

 َسؤَلَ َو ٌُبَاِلُػ إِذَا 
 إِذَا ِهْبَت أَْمراً فَمَْع فٌِهِ 

ًَ  إِذَافَإِنَّ اْلمَْلَب   أُْكِرهَ َعِم
ٌِْظً إِذَا َؼِضْبتُ   َمتَى أَْشِفً َؼ

 َؼلَبُوا  اْجتََمعُواإِذَا 
لُوا لَْم ٌُْعَرفُوا  َو إِذَا تَفَرَّ

لُوا   نَفَعُواَو إِذَا تَفَرَّ
َا فَإِذَا  َجاَء اْلمََدُر َخلٌَّ

ةً فَإِذَا َكانَِت اْلَمْرأَةُ    َمْزهُوَّ
 َمالََها َحِفَظتْ َو إِذَا َكانَْت بَِخٌلَةً 

 بَْعِلَها َو إِذَا َكانَْت َجبَانَةً فَِرلَتْ 
َوابُ  ًَ الصَّ  إِذَا اْزَدَحَم اْلَجَواُب َخِف

 اْلَمْمِدَرةُ لَلَِّت الشَّْهَوةُ إِذَا َكثَُرِت 
 ٌَِمٌنَهُ إِذَا أََرْدتُْم 

 بَِها َكاِذباً عُوِجَل اْلعُمُوبَةَ  َحلَؾَ إِذَا 
ِ الَِّذي  َو إِذَا َحلََؾ بِالِلَّ

 نََزلَْت بِِه نَابِبَةٌ  فَإِذَا
َدلَةِ  َ بِالصَّ  إِذَا أَْملَْمتُْم فَتَاِجُروا َّللاَّ

 ٌَْعسُوبُ  ذَِلَن َضَربَ  َكانَ  فَإِذَا
 النَِّساُء نَصَّ اْلِحمَاقِ  بَلَػَ  إِذَا
ُجلَ  إِنَّ  ٌْنُ  الرَّ  إِذَا َكاَن لَهُ الدَّ

 إِذَا لَبََضهُ 
 اْحَمرَّ اْلبَؤْسُ  إِذَا ُكنَّا

 َدَواءً  َكانَ إِنَّ َكََلَم اْلُحَكَماِء إِذَا َكاَن َصَواباً 
 َو إِذَا َكاَن َخَطؤً َكاَن َداءً 

 ُد فَؤْتِنًِاْلؽَ َكانَ إِذَا 
 إِذَا َعِلْمتُْم فَاْعَملُوا 
 َو إِذَا تٌََمَّْنتُْم فَؤَْلِدُموا
ِت النََّوافِلُ   إِذَا أََضرَّ
ُ َعْبداً   إِذَا أَْرذََل َّللاَّ
 َو اَل ٌُْكثُِر إِذَا َوَجدَ 

 ُؼِلَب َعلَى اْلَكََلمِ  إِذَاَو َكاَن 
 أَْمَرانِ َو َكاَن إِذَا بََدَههُ 

 فَاْحِملُوَها َعلَى النََّوافِِل  أَْلبَلَتْ فَإِذَا 
 َعلَى اْلفََرابِِض  بَِهاَو إِذَا أَْدبََرْت فَاْلتَِصُروا 

 إِذَا لَْم ٌَُكِن اْلَمْطبُوعُ 
ِ سُْبَحانَهُ َحاَجةٌ   إِذَا َكانَْت لََن إِلَى َّللاَّ

 ِعْلَمهُ  اْلعَاِلمُ فَإِذَا َضٌََّع 
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ًُّ َو إِذَا بَِخَل   بَِمْعُروفِهِ  اْلؽَنِ
 تََكلَّْمَت بِِه ِصْرتَ  فَإِذَا

ِ  فَاْلوَ , َو إِذَا لَِوٌَت   َعلَى َطاَعِة َّللاَّ
ِ َو إِذَا َضعُْفَت فَاْضعُْؾ َعْن َمْعِصٌَِة   َّللاَّ

 إِذَا َوثِْمَت بِالثََّوابِ 
 فَإِذَا َكاَن لََن فَََل تَْبَطْر 

ٌَْن فَاْصبِرْ  إِذَاَو   َكاَن َعلَ
 أََحُدُكْم إِلَى اْمَرأَةٍ  رَ نَظَ فَإِذَا 

 فَإِذَا َمنَعُوَها نََزَعَها
 النَّاُس إِلَى َظاِهِرَها نََظرَ إِذَا 

 بِعَاِجِلَها النَّاسُ إِذَا اْشتَؽََل 
 فًِ َرُجٍل َخلَّةٌ  َكانَ  إِذَا
 اْلُمْإِمُن أََخاهُ فَمَْد فَاَرلَهُ  اْحتََشمَ  إِذَا

ونَ فَإِذَا ُكْنتُْم ِمَن اْلَحّرِ َو ا  ْلمُّرِ تَِفرُّ
 فَإِذَا َكاَن ِعْنَد اْلَحْرِب فَؤَيُّ َزاِجرٍ 

 فَإِذَا َكاَن ذَِلنَ 
 فَإِذَا أَْنتُْم أَلَْنتُْم لَهُ ِرلَابَُكمْ 

 ً ٌْظا  فَإِذَا َكاَن ذَِلَن َكاَن اْلَولَُد َؼ
ٌِْن ِمْن نَارٍ  ٌَْن َطابَمَ  إِذَا َكاَن بَ

 َكانَْت لَُكْم بََراَءةٌ ِمْن أََحدٍ  فَإِذَا
 فَإِذاً أَْنَت لَْد بَلَْؽتَ 
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 ( : الجملة المضافة إلى الظرؾ )حٌنثالثاً 

 ص الجملة  ت
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 ِحٌَن ِصْرتُْم َؼَرضاً ٌُْرَمى
َجابَةُ ِحٌَن أَْدُعوُكْم   اْْلِ
 َو الطَّاَعةُ ِحٌَن آُمُركُمْ 

 فَمُْمُت بِاْْلَْمِر ِحٌَن فَِشلُوا 
 َو تََطلَّْعُت ِحٌَن تَمَبَّعُوا

ِ ِحٌَن َولَفُوا ٌُْت بِنُوِر َّللاَّ  َو َمَض
ٌَْن ِحٌَن ا  ْعتََكَرتْ َخَرْجنَا إِلَ

 نَْدُعوَن ِحٌَن لَنََط اْْلَنَامُ 
 ِحٌَن أَْلَجؤَتْنَا اْلَمَضاٌِكُ 

ٌْنَا  ِحٌَن أَْنعََم َعلَ
 ِحٌَن َخالَفَا َسبٌَِل اْلَحكِّ 
 ِحٌَن تَْنِزُل بِِهُم النِّمَمُ 

 َولَعَِت اْلفُْرلَةُ  ِحٌنَ 
ًُ  نََزلَ ِحٌَن   اْلَوْح
ً  َخلَمَُهمْ ِحٌَن   َؼنٌِّا
 اَل َعلٌَم لَابِمٌ  ِحٌنَ  بَعَثَهُ 
ْنٌَا ِحٌنَ   َدنَا ِمَن الدُّ

 ِحٌَن ُسبِلُوا ما َسلََككُمْ 
 ِحٌَن ٌَْنبَِطُح السََّحُر أ

 ٌَْنفَِجُر اْلفَْجرُ  ِحٌنَ ْو 
 السَّْبكِ ِحٌَن فَاَز أَْهُل 

ًَ  حٌن  فًِ أَْرِضهِ  ُعِص
دَّةُ   ِحٌَن اَل تُْؽنًِ َعْنَن إاِلَّ الّشِ

 فٌَِها فَْرَسَخانِ ِحٌَن ٌَُساُر 
ابِمُ  ِحٌنَ   ٌُْفِطُر الصَّ

 ِحٌَن ٌَتََواَرى الشَّفَكُ 
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هُ ِمْصرَ   ِحٌَن َوالَّ
َهنًِ إِلَى   اْلٌََمنِ ِحٌَن َوجَّ

ٌَْن ِكتَابًِ  ِحٌَن ٌَِصُل إِلَ
 َو أَْسلََمتْنًِ فَِحٌنَبٍِذ اَل ٌَِطٌُش السَّْهمُ 
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 ا : الجملة التً أضٌؾ إلٌها )لما( : رابع

 ص الجملة  ت
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 ِ ا بَدََّل أَْكثَُر َخْلِمِه َعْهَد َّللاَّ مَّ ََ 
ا نََهْضُت   بِاْْلَْمرِ فَلَمَّ

ْت أَْملََصتْ  ا أَتَمَّ  فَلَمَّ
ٌُْج اْلَماءِ  ا َسَكَن َه  فَلَمَّ
ا أَْلمَِت السََّحابُ   فَلَمَّ
ا َمَهَد أَْرَضهُ   فَلَمَّ
ا َدَعانَا اْلمَْومُ   َو لَمَّ

ُ ُسْبَحانَهُ  ا أَْنَزَل َّللاَّ  لَمَّ
ةِ  ْعتُهُ بِاْلُحجَّ ا لَرَّ  فَلَمَّ
ا اْستَْوفَى ُطْعَمتَهُ   فَلَمَّ

ٌٍْش  ا أَتَاهُ اْلَمََلُ ِمْن لَُر  لَمَّ
ا نََظَر   إِلَى ذَِلنَ  اْلمَْومُ فَلَمَّ

ا  وهُ لَمَّ َضا َعمُّ  بِالّرِ
ا ًَّ نََظْرتُ  فَلَمَّ  أَْفَضْت إِلَ

ا َوَجُدوا أَْعَواناً  ٌْهِ فَلَمَّ  أَْظَهُروهُ  َعلَ
ُ اْلعََربَ  ا أَْدَخَل َّللاَّ  َو لَمَّ

ا اْحتَجَّ   اْلُمَهاِجُرونَ َو لَمَّ
ٌْتُنًِ لَْد بَلَْؽتُ  ا َرأَ  لَمَّ
َر  ا بَلَؽَهُ ذَِلَن َشمَّ ً فَلَمَّ  َهاِربا

ٌَْت  ا َرأَ َمانَ فَلَمَّ  الزَّ
دَّةُ  ا أَْمَكنَتَْن الّشِ  فَلَمَّ

َستْنَا َو إٌَِّاهُمْ  ا َضرَّ  فَلَمَّ
ا َمَضى   تَنَاَزعَ  ) عليه السالم (فَلَمَّ
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 ٌؾ إلٌها )حٌث( : ضاً : الجملة التً أخامس

 ص الجملة  ت
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ٌُْث َحلَّ ثَمَلُهُ   ٌَُحلُّ َح
ٌُْث َكاَن َمْنِزلُهُ   َو ٌَْنِزُل َح
فَاتُ  ٌُْث اَل تَْبلُؽُهُ الّصِ  َح
ٌُْث اْنتََهْت ِمَن اْلُحُدودِ   َح
ٌُْث اْلَحاَجةُ   ٌََضُع ذَِلَن َح

ٌُْث اَل إِلَالَةَ   َح
الُ  ٌُْث اَل ٌَْظعَُن النُّزَّ  َح

ٌُْث َطلَعَ   َو َطلََع َح
ٌُْث اْستُشْ   ِهَد َمِن اْستُْشِهدَ َح

ٌُْث َشاءَ   ٌَُسولَُن َح
ٌُْث بَْطنُهُ َكِصْبػِ   َح

ٌِْه لَاَرةٌ  ٌُْث لَْم تَْسلَْم َعلَ  َح
ٌُْث  ٌْؾِ  تَُكونُ َح  َضْربَةُ السَّ

ٌُْث ٌَُكوُن اْلُمْعَطى  َح
ٌْثُ  ٌِْر َشَرابٍ  َح  تَْسَكُروَن ِمْن َؼ

ٌُْث بَعَثَُهمْ   َح
ٌُْث َكانَِت اْْلَْمََلءُ   َح

ٌْثُ َو   َدُم ُعثَْمانَ  َولَعَ  لَمَْد َعِلْمَت َح
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ٌْثُ   أُِمَر بِهِ  َح
ُ بِهِ  ٌُْث أََمَر َّللاَّ  َح

ٌُْث اَل  ٌُْرهُ  َشِهٌدَ َح  َؼ
َرَن اْلمََدرُ  ٌُْث أَخَّ  َح

ٌْثُ   تَنَاَهْت بَِن أُُموُرنَ  َح
َد بًِ  ٌُْث تَفَرَّ  ُهُمومِ  ُدونَ َح

ٌُْث َكاَن   تَفَمَّهْ  وَ َح
ٌُْث َعنَانًِ   ِمْن أَْمِرنَ َح

ٌْهِ  ٌُْث تَْحتَاُج إِلَ  َح
ٌُْث اْلفَِضٌَحةُ بِنَ   َح
ٌْثُ إِنََّما نََصْرَت ُعثَْماَن   َكاَن النَّْصُر لََن  َح

ٌُْث َكاَن النَّْصُر لَهُ   َو َخذَْلتَهُ َح
ٌُْث َولَعَ   َوالِعاً ذَِلَن ِمْن َهَواَن َح

ٌُْث اَل ٌَْلتَبُِم النَّاُس   ِلَمَواِضِعَهاَح
تِنَ َو  ٌُْث َولَعَ  َخاصَّ  َح

ٌُْث أَْنتَ   لَتُْإتٌََنَّ ِمْن َح
ٌُْث َعِلْمتَ   فَُصِرُعوا َمَصاِرَعُهْم َح

ٌُْث َوَضعَهُ  ُ َح  فََوَضعَهُ َّللاَّ
 ُ َدلَاُت فََجعَلََها َّللاَّ ٌْثُ َو الصَّ  َجعَلََها َح

هُ  ٌُْث أَلَرَّ هُ َح  فَؤَلِرَّ
ٌُْث َجاءَ   ُردُّوا اْلَحَجَر ِمْن َح

ٌْثُ  ِمنْ   ٌَؤْتٌِِه أََجلُهُ  َح
ٌَمانُ  َن  أَنْ  اْْلِ ٌُْث ٌَُضرُّ ْدَق َح  تُْإثَِر الّصِ

ٌُْث ٌَْنفَعُنَ   َعلَى اْلَكِذِب َح
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 ً  : الجملة االسمٌة الوالعة نعتاً لمجرور : سادسا

 ص الجملة  ت
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 بِؤَْرٍض َعاِلُمَها ُمْلَجمٌ 
لَُها َعنَاءٌ   َداٍر أَوَّ

 َو َداِر ِعْبَرةٍ أَْنتُْم ُمْختَبَُروَن فٌَِها
 فًِ نَاٍر لََها َكلَب 

ٌٍْش َما ِمْنُهْم َرُجلٌ   فًِ َج
 ِ  ُمعَاِوٌَةُ  لَابُِدُهمْ بِمَْوٍم ِمَن اْلَجْهِل بِالِلَّ

ةٍ أَْسَماُإهُْم فًِ السََّماِء َمْعُروفَةٌ   ِمْن ِعدَّ
 تَْشِوٌكٌ  فٌَِهابِآٌٍَة 
 فٌَِها تَْخِوٌؾٌ  بِآٌَةٍ 

 َعلَى َمابَِدةٍ ِشبَعَُها لَِصٌرٌ 
ًْ أَيُّ   لَُكَما فٌِِه َحك   ءٍ  َش

 إِْمَضابَِها ِمنْ َو فََرابَِض اَل بُدَّ 
ٌُْرهُ  الَ ِلَرّبٍ   َربَّ َؼ

 لَِلٌلٌ فًِ َزَماٍن اْلمَابُِل فٌِِه بِاْلَحّكِ 
 لَْوٍم َعابِلُُهْم َمْجفُو  

 فًِ َجَسٍد اَل َرأَْس َمعَهُ 
 َو اَل فًِ إٌَِماٍن اَل َصْبَر َمعَهُ 

 أَْرَواُحَها ُمعَلَّمَةٌ بِاْلَمَحلِّ بِؤَْبَداٍن 
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ً سابع  لمجرور : اً : الجملة الفعلٌة الوالعة نعتا

 ص الجملة  ت
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 بََِل َرِوٌٍَّة أََجالََها 
 َو اَل تَْجِربٍَة اْستَفَاَدَها 
 َو اَل َحَرَكٍة أَْحَدثََها 
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 َو اَل َهَماَمِة نَْفٍس اْضَطَرَب فٌَِها
 فََمثُلَْت إِْنَساناً ذَا أَْذَهاٍن ٌُِجٌلَُها 

ُؾ بَِها   َو فَِكٍر ٌَتََصرَّ
 َو َجَواِرَح ٌَْختَِدُمَها 
 َو أََدَواٍت ٌُمَلِّبَُها 

ٌَْن اْلَحّكِ َو اْلبَاِطلِ   َو َمْعِرفٍَة ٌَْفُرُق بَِها بَ
 َو َمعَاٌَِش تُْحٌٌِِهْم 
 َو آَجاٍل تُْفنٌِِهْم 

 َو أَْوَصاٍب تُْهِرُمُهمْ 
ٌِْهمْ   َو أَْحَداٍث تَتَابَُع َعلَ
ًَ لَهُ َمْن   بَْعَدهُ ِمْن َسابٍِك ُسّمِ
فَهُ َمْن لَْبلَهُ   أَْو َؼابٍِر َعرَّ

ٌِْه نٌَِرانَهُ   ِمْن َكبٌٍِر أَْوَعَد َعلَ
 أَْو َصِؽٌٍر أَْرَصَد لَهُ ُؼْفَرانَهُ 
 َو النَّاُس فًِ فِتٍَن اْنَجذََم فٌَِها
 فًِ فِتٍَن َداَستُْهْم بِؤَْخفَافَِها

 َعَزَب َرأُْي اْمِرٍئ تََخلََّؾ َعنًِّ
 ْعَرؾُ بِؤَْمٍر ٌُ 

ٌَْها ُ َعلَ  َسِفٌنٍَة لَْد بَعََث َّللاَّ
االً   ِمْن َمْعَشٍر ٌَِعٌُشوَن ُجهَّ

 ِلُحَطاٍم ٌَْنتَِهُزهُ 
 أَْو ِمْمنٍَب ٌَمُوُدهُ 
 أَْو ِمْنبٍَر ٌَْفَرُعهُ 

 َما أَْنتُْم إاِلَّ َكإِبٍِل َضلَّ ُرَعاتَُها
 فًِ َزَماٍن لَِد اتََّخذَ أَْكثَُر أَْهِلهِ 

نَاِء اْصَطبََّها َصابَُّها َكُصبَابَةِ   اْْلِ
 َسٌِّبٍَة أَْحَصتَْها ُكتُبُهُ 

ٌَْها  بََِل َرِوٌَِّة فِْكٍر آَل إِلَ
ٌَْها   َو اَل لَِرٌَحِة َؼِرٌَزةٍ أَْضَمَر َعلَ

 َو اَل تَْجِربٍَة أَفَاَدَها
 َو اَل َشِرٌٍن أََعانَهُ 

 َكَراٌَاٍت بٌٍِض لَْد نَفَذَتْ 
 ْهِدي ِمابَةً َو اَل َعْن فِبٍَة تَ 

 َكَسْفٍر َسلَُكوا َسبًٌَِل 
 إِلَى ِضلٌٍِّل لَْد نَعََك بِالشَّامِ 

لَْت ِمَن اْلَكَدرِ  ٌٍْن لَْد ُرّوِ  ِمْن َصْفِو َع
 ِلَرأْيٍ ٌُْحِدثُهُ 

 ِمْن َمََلبَِكٍة أَْسَكْنتَُهْم َسَماَواتِنَ 
هُ   فًِ َعذَاٍب لَِد اْشتَدَّ َحرُّ
 أَْهِلهِ  َو بَاٍب لَْد أُْطبَِك َعلَى

 َكماٍء أَْنَزْلناهُ ِمَن السَّماءِ 
ٌُْر َداٍر تُْنمَُض نَْمَض اْلبِنَاءِ   فََما َخ
اِد   َو ُعُمٍر ٌَْفنَى فٌَِها فَنَاَء الزَّ
ٌْرِ   َو ُمدَّةٍ تَْنمَِطُع اْنِمَطاَع السَّ

 اْعَملُوا ِلٌَْوٍم تُْذَخُر لَهُ الذََّخابِرُ 
ُ بِهَ   افًِ َخْصلٍَة ٌَلُمُّ َّللاَّ

 ُدوَن َطْعٍن ِدَراٍن ٌَْخُرُج ِمْنُهُم النَِّسٌمُ 
 َو َضْرٍب ٌَْفِلُك اْلَهامَ 
 فًِ َزَمٍن اَل ٌَْزَدادُ 

ِهمُ   فًِ ُحثَالٍَة اَل تَْلتَِمً إاِلَّ بِذَّمِ
 بِذَْنٍب لَْد َرِكَب ِمثْلَهُ 

 بِمُْرآٍن لَْد بٌََّنَهُ 
 ًَ  َكُمْستَِمعِ اللَّْدِم ٌَْسَمُع النَّاِع

 َؼَماٍم اْضَمَحلَّ فًِ اْلَجّوِ ُمتَلَفَّمَُهاِظّلِ 
ٌُْرهُ   بِؤَْمٍر فَعَلَهُ َؼ
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 إِلَى َداٍر لَْم تَْشَهْدَها
 َعلَى أَْمٍر اَل تَْعِرفُهُ 

ٌْرُ   فًِ لَالَِب لَْوٍن اَل ٌَُشوبُهُ َؼ
َق بِِخََلؾِ   لَْوِن ِصْبػٍ لَْد ُطّوِ

 بَِجنَاحٍ أَْشَرَج لََصبَهُ 
 ْسَحبَهُ َو ذَنٍَب أََطاَل مَ 

 بَِدْمعٍَة تَْسفَُحَها َمَداِمعُهُ 
مَتْ   ذَاِت أَْلَواٍن لَْد نُّطِ

 بَِصْوٍت ٌََكاُد ٌُبٌُِن َعِن اْستِؽَاثَتِهِ 
 فًِ اْصِطفَاِق أَْشَجاٍر ُؼٌِّبَتْ 

 ًْ  ٍء تُِرٌُدونَهُ  َعلَى َش
هُ   بََِل ُجْرٍم َجرَّ

 َو َجاَء بِؤَْمٍر لَْم ٌُْعَرْؾ بَابُهُ 
 اْجتََرُحوَهاإاِلَّ بِذُنُوٍب 

 ًْ  ٍء َسِخَطهُ َعلَى َمْن َكاَن لَْبلَُكمْ  بَِش
 ًْ ْن َكانَ  بَِش  ٍء َرِضٌَهُ ِممَّ

َجالُ بَِرْجعِ لَْوٍل لَْد لَالَهُ   الّرِ
 ِلنَْفِسهِ  اْصَطنَعََهافًِ َداٍر 

ٌِْر ِمثَاٍل َخََل   َعلَى َؼ
ٌِْه فًِ   تَْصِرٌِفَهااَل ِلَسؤٍَم َدَخَل َعلَ
 بَِمْوتَى َعاٌَْنتُُموُهْم ُحِملُوا

 فََكانَْت َكٌَْوٍم َمَضى 
 اْنمََضى َو َصارَ  َشْهرٍ أَْو 

 ِمْن نُوٍر ٌَْخَطُؾ اْْلَْبَصارَ 
 َو ِطٌٍب ٌَؤُْخذُ اْْلَْنفَاَس َعْرفُهُ 

ً  بِؤَْمرٍ   أَْخَرَج بِِه ِمْنَها َملَكا
َمهُ   فًِ إِبَاَحِة ِحًمى َحرَّ

 َصدَّلَهُ ٌِْر ُمِصٌٍب بَِظّنٍ ؼَ 
ُ فٌِهِ  ٌِْر َما فَْضٍل َجعَلَهُ َّللاَّ  ِمْن َؼ

 ِؼنًى  اْلعٌُُونَ َمَع لَنَاَعٍة تَْمََلُ اْلمُلُوَب َو 
 َو َخَصاَصٍة تَْمََلُ اْْلَْبَصارَ 

ةٍ اَل تَُراُم  لَوْ َو   َكانَِت اْْلَْنبٌَِاُء أَْهَل لُوَّ
ةٍ اَل تَُضاُم   َو ِعزَّ

َجالِ ُمْلٍن تُ  وَ   َمدُّ نَْحَوهُ أَْعنَاُق الّرِ
 تَْنفَعُ بِؤَْحَجاٍر اَل تَُضرُّ َو اَل 

 ٌَْزُكو بَِها ُخؾ   الَ َو لًُرى ُمْنمَِطعٍَة 
 تَْمِوٌهَ اْلُجَهََلِء أ تَْحتَِملُ إاِلَّ َعْن ِعلٍَّة 

ٍة تَِلٌطُ بِعُمُوِل السُّفََهاءِ  ْو ُحجَّ ََ 
بُوَن ِْلَْمرٍ   َما ٌُْعَرُؾ لَهُ َسبَب فَإِنَُّكْم تَتَعَصَّ

 فِْمَرتَُهمْ َو اْجتَنِبُوا كُلَّ أَْمٍر َكَسَر 
 بَِها ٌَْعتَِصُمونَ  إِلَى َجنَاحِ َدْعَوةٍ 

 ٌَْعتَِمُدونَ َو اَل إِلَى ِظّلِ أُْلفٍَة 
 لَْلبِهِ  َوْجبَةُ بَِصْعمٍَة ُسِمعَْت لََها 

 ِ  لَْوَمةُ لَِمْن لَْوٍم اَل تَؤُْخذُهُْم فًِ َّللاَّ
 تَْشَخُص فٌِِه اْْلَْبَصارُ  ْومٍ ٌَ 

ًَّ أََحدٌ   أَْم أَيُّ َحّكٍ َرفَعَهُ إِلَ
 َو لَابٍِم اَل ٌَْسِري

 َهاٍد أََمَرهُ  َطاَعةِ َو 
َل  ِلعَِظٌمِ فَََل ٌُْستَْوَحُش   َحّكٍ ُعّطِ

 َو اَل ِلعَِظٌِم بَاِطٍل فُِعلَ 
 فًِ ُحمُوٍق لَْم أَْفُرْغ ِمْن أََدابَِها

 ِلً لٌِلَ فًِ َحّكٍ 
 َخبٍَر ٌَْكتُُمونَهُ 

 بَِهاَو َكبٌَِرةٍ أُِمُروا 
ٌِْهْم فٌِهِ  ُ َعلَ  فًِ َمْمعٍَد اطَّلََع َّللاَّ
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 فًِ نِْعَمٍة ٌُْحِدثَُها لََن أ
ْو َسٌِّبٍَة  ٌَْن  ٌَْستُُرَهاََ  َعلَ

 أَْو بَِلٌٍَّة ٌَْصِرفَُها َعْننَ 
 لُفُولَُهاِلنَْفٍس ٌُْسِرعُ إِلَى اْلبِلَى 

 ٌَدةٍ أَْحَماَها إِْنَسانَُها ِللَِعبِِه ِمْن َحدِ 
نًِ إِلَى   َسَجَرَها َجبَّاُرَها ِلؽََضبِهِ  نَارٍ َو تَُجرُّ

 نَْملٍَة أَْسلُبَُها ُجْلَب َشِعٌَرةٍ  فًِ
 ٍ ًّ  ِلنَِعٌٍم ٌَْفنَى  وَ َما ِلعَِل

 َو لَذَّةٍ اَل تَْبمَى
بٍَة اَل ٌَْهتَِدي  فًِ ُطُرٍق ُمتََشعِّ
ٌَْن َحِمٌٍم َخاّصٍ لَْم ٌَْنفَْع   بَ

 لَْم ٌَْمنَْع  َمْحُزونٍ َو لَِرٌٍب 
 َو آَخَر َشاِمٍت لَْم ٌَْجَزعْ 

ِحٌلِ  من عبد  لَْد أُْزِعَج ِللرَّ
 بِِحْلٍؾ ٌَْمنَعُهُ 

 أَْو َعِشٌَرةٍ تَمُوُم ُدونَهُ 
َجْت بِِزٌنَتَِها ُدْنٌَاِمْن   لَْد تَبَهَّ

 ٍس بَِمٌَتْ إاِلَّ ُحَشاَشاِت أَْنفُ 
 إاِلَّ َكمَاِرٍب َوَرَد 
 َو َطاِلٍب َوَجدَ 

 َو ِصْدٍق اَل ٌَشُوبُهُ َكِذبٌ 
ٌَْر فًِ ِعْلٍم اَل ٌَْنفَُع   اَل َخ

 تَعَلُُّمهُ  ٌَِحكُّ َو اَل ٌُْنتَفَُع بِِعْلٍم اَل 
ٌَْن بِهِ   إِلَى أَْمٍر اَل آَمُن َعلَ

 ُشْبَهةٍ َو تَْرِن كُّلِ َشابِبٍَة أَْولََجتَْن فًِ 
 َكَمثَِل لَْوٍم َسْفٍر نَبَا بِِهمْ 

 َطلَْبتَهُ  لَدْ فَلَُربَّ أَْمٍر 
ٌٍْر اَل ٌُنَاُل إاِلَّ بَِشّرٍ  وَ  ٌُْر َخ  َما َخ

 بِعُْسرٍ َو ٌُْسٍر اَل ٌُنَاُل إاِلَّ 
 َسبٍَب أََخْذَت بِهِ  أَْوثَكُ َو 

 ِ ًّ  فًِ ِعبَاٍد َؼَرْرتِِهْم بِاْْلََمانِ
 تِِهْم فًِ اْلَمَهاِوي أَْلمٌَْ  أَُممٍ َو 

 َو ُملُوٍن أَْسلَْمتِِهْم إِلَى التَّلَؾِ 
 َكٌَْوٍم َحاَن اْنِسََلُخهُ 

 َمْعَشٍر أَْسَهَر ُعٌُونَُهْم َخْوؾُ  فًِ
 ًْ  ٍء ِمْنَها ُزِويَ  َعلَى َش

ٌَْها بََِلدٍ إِلَى   لَْد َجَرْت َعلَ
 بِبَاِطٍل لَْم تَْفعَْلهُ 

 بَِهاإِلَى ِخٌَانٍَة اْجتََمعَْت 
 أَْرٍض اْؼتََمَرَها َؼَرقٌ 

ٌْنِ   َو أَْسعَاٍر اَل تُْجِحُؾ بِاْلفَِرٌمَ
 َواِجِب َحّكٍ تُْعِطٌِه 
 أَْو فِْعٍل َكِرٌٍم تُْسِدٌهِ 

 تَُضرُّ بَِمْن ٌَِلٌَها ُعْمَدةٍ فًِ اْعتِمَاِد 
 ِضٌُك أَْمٍر لَِزَمَن فٌِِه َعْهدُ 

 اْنِفَراَجهُ  تَْرُجوَعلَى ِضٌِك أَْمٍر 
 تَبِعَتَهُ ٌٌْر ِمْن َؼْدٍر تََخاُؾ خَ 

 بِعَاِجِل لَاِرَعٍة تََمسُّ اْْلَْصلَ 
 لَََلبَِل ٌَُزوُل ِمْنَها أٌََّامٍ 

 الشَّمَاَوةُ ِمْن أَْعَماٍم َو أَْخَواٍل َحَملَتُْهُم 
ْلِم َو أََساِطٌَر لَْم ٌَُحْكَها ِمْنَن ِعْلمٌ   الّسِ

 َصاِحبُهُ  ٌَْرَضاهُ  َعَملٍ َو اْحذَْر كُلَّ 
رِّ  اْحذَرْ َو   كُلَّ َعَمٍل ٌُْعَمُل بِِه فًِ الّسِ

ُ  ُكلَّ اْستَْصِلْح   نِْعَمٍة أَْنعََمَها َّللاَّ
 بِهِ  تُْعذَرُ أَْو فًِ أَْمٍر 
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 َكَرْكٍب ٌَُساُر بِِهمْ 
 ً  َرُجٍل أَْذنََب ذُنُوبا

ٌَْراتِ   َو َرُجٍل ٌَُساِرُع فًِ اْلَخ
 ْوبَةٌ بَِرُجٍل لَْم تَْظَهْر ِمْنهُ حَ 
ٌِْن َعَمٍل تَْذَهُب   َو تَْبمَى تَبِعَتُهُ  لَذَّتُهُ َعَملَ

 أَْجُرهُ َو َعَمٍل تَْذَهُب َمبُونَتُهُ َو ٌَْبمَى 
ً اَل   بُِوُجوٍه اَل تَُرى َمْرَحبا

  ٌُِؽبُّهُ بِثَََلٍث َهّمٍ اَل 
 َو ِحْرٍص اَل ٌَتُْرُكهُ 

 َو أََمٍل اَل ٌُْدِرُكهُ 
ًْ  كُلِّ فَِرلَْت ِمْن   ٍء ٌَْعِرُض لََها َش

 سُوءاً بَِكِلَمٍة َخَرَجْت ِمْن أََحٍد 
ٌِْن َرُجٍل َعِمَل فٌَِما َجَمْعتَهُ  ِْلََحدِ   َرُجلَ

 ِ  أَْو َرُجٍل َعِمَل فٌِِه بَِمْعِصٌَِة َّللاَّ
 إِلَى اْمَرأَةٍ تُْعِجبُهُ 

ُ فٌِِه فَُهَو ِعٌدٌ  ٌَْومٍ َو ُكلُّ   اَل ٌُْعَصى َّللاَّ
 َكَسَب َماالً  َحْسَرةُ َرُجلٍ 

 اْلؽَاٌَةُ فًِ َحْلبٍَة تُْعَرُؾ 
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 الجملة 
ٌِْهْم فََجِهلُوا ِ إِلَ َل أَْكثَُر َخْلِمِه َعْهَد َّللاَّ ا بَدَّ  لَمَّ

 َو اتََّخذُوا اْْلَْنَداَد َمعَهُ 
 َو اْجتَالَتُْهُم الشٌََّاِطٌُن َعْن َمْعِرفَتِِه 

 َعْن ِعبَاَدتِِه فَبَعََث فٌِِهْم ُرُسلَهُ  َو اْلتََطعَتُْهمْ 
ٌِْهْم أَْنبٌَِاَءهُ   َو َواتََر إِلَ

ٌِن َو تََزْعَزَعت  فًِ فِتٍَن اْنَجذََم فٌَِها َحْبُل الّدِ
 َو اْختَلََؾ النَّْجُر 
 َو تََشتََّت اْْلَْمُر 

 َو َضاَق اْلَمْخَرُج 
ًَ اْلَمْصَدرُ   َو َعِم

 فًِ فِتٍَن َداَستُْهْم بِؤَْخفَافَِها َو َوِطبَتُْهْم 
 َو لَاَمْت َعلَى َسنَابِِكَها

ِؽٌُر   ٌَْهَرُم فٌَِها اْلَكبٌُِر َو ٌَِشٌُب فٌَِها الصَّ
 َو ٌَْكَدُح فٌَِها ُمْإِمنٌ 

 ٌَْؽلُُظ َكْلُمَها َو ٌَْخشُُن َمسَُّها
 َو ٌَْكثُُر اْلِعثَاُر فٌَِها

ٌُْث تَْلتَمُو  َن َو اَل َدِلٌَل َو تَْحتَِفُرونَ َح
 َو َؼِرَق َمْن فًِ ِضْمنَِها ... َسِفٌنٍَة لَْد بَعَثَ 

ااًل َو ٌَُموتُونَ   ِمْن َمْعَشٍر ٌَِعٌُشوَن ُجهَّ
 َو ٌَْزَدادُ  ...َو َزَمٍن َكنُوٍد ٌُعَدُّ فٌِِه 

 ٌَْستَْمتُِع  ٌَْعَمُل فًِ إِْمَرتِِه اْلُمْإِمُن وَ 
 ُ   فٌَِها اْْلََجَل َو ٌُبَلُِّػ َّللاَّ

 ًْ  ُء  َو ٌُْجَمُع بِِه اْلفَ
 َو ٌُمَاتَُل بِِه اْلعَُدوُّ 
 َو تَؤَْمُن بِِه السُّبُُل 

 ِ ِعٌِؾ ِمَن اْلمَِوّي  َو ٌُْإَخذُ بِِه ِللضَّ
ٌْساً َو نََسبَُهْم أَْهلُ   لَِد اتََّخذَ أَْكثَُر أَْهِلِه اْلؽَْدَر َك

 َو َحِفَظتَْها َسٌِّبٍَة أَْحَصتَْها ُكتُبُهُ 
 إِذَا أَنَِس نَافُِرَها َو اْطَمؤَنَّ نَاِكُرَها

ِت  َمِت اْْلُُموُر َو تَمَضَّ  َحتَّى إِذَا تََصرَّ
 َو أَِزَؾ النُّشُورُ 

 إِذَا اْستَْدَرَج لَِرٌنَتَهُ َو اْستَْؽلََك َرِهٌنَتَهُ 
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 َحتَّى إِذَا لَاَم اْعتَِدالُهُ َو اْستََوى
عُ إِذَا اْنَصَرَؾ الْ   ُمَشٌُِّع َو َرَجَع اْلُمتَفَّجِ

 َو َحاَوَل اْلِفْكرُ  ...إِذَا اْرتََمِت اْْلَْوَهاُم 
ٌْهِ   َو تََولََّهِت اْلمُلُوُب إِلَ

 َو َؼَمَضْت َمَداِخُل اْلعُمُولِ 
 إِْذ َشبَُّهوَن بِؤَْصنَاِمِهْم َو نََحلُوَن ِحْلٌَةَ 

ُءونَ   تَْجِزبَةَ اْلُمَجسََّماِت بَِخَواِطِرِهْم  َو َجزَّ
 َو لَدَُّروَن َعلَى اْلِخْلمَِة اْلُمْختَِلفَةِ 

ةُ اْلُمْزِن فٌِِه َو اْلتََمَع بَْرلُهُ  َضْت لُجَّ  إِذَا تََمخَّ
 َو لَْم ٌَنَْم َوِمٌُضهُ 

ا َمَهَد أَْرَضهُ َو أَْنفَذَ أَْمَرهُ   فَلَمَّ
 َو تُِضلُّ ِمابَةً َعْن فِبٍَة تَْهِدي ِمابَةً 

َرْت َعْن َساٍق   إِذَا لَلََّصْت َحْربُُكْم َو َشمَّ
ٌُْكمْ  ْنٌَا َعلَ  َو َضالَِت الدُّ

 ٌُْنَكْرَن ُمْمبََِلٍت َو ٌُْعَرْفَن ُمْدبَِراتٍ 
ً  ..َمثَلَُها َكَسْفٍر َسلَُكوا َسبًٌَِل  وا َعلَما  َو أَمُّ

 َراٌَاتِهِ ِضلٌٍِّل لَْد نَعََك بِالشَّاِم َو فََحَص بِ 
 فَإِذَا فَؽََرْت فَاِؼَرتُهُ َو اْشتَدَّْت َشِكٌَمتُهُ 

 َو ثَمُلَْت فًِ اْْلَْرِض َوْطؤَتُهُ 
ٌْنََع َزْرُعهُ َو لَاَم َعلَى ٌَْنِعِه   فَإِذَا أَ

 َو َهَدَرْت َشمَاِشمُهُ 
 َو بََرلَْت بََواِرلُهُ 

 مْ َمََلبَِكٍة أَْسَكْنتَُهْم َسَماَواتَِن َو َرفَْعتَهُ 
ٌُْث اَل إِلَالَةَ َو اَل َرْجعَةَ   َح

ِ  ...إِذَا بَلََػ اْلِكتَابُ   َو َجاَء ِمْن أَْمِر َّللاَّ
اُل َو اَل تَتَؽٌََُّر  ٌُْث اَل ٌَْظعَُن النُّزَّ  َح

 َو اَل تَنُوبُُهُم اْْلَْفَزاعُ 
 َو اَل تَنَالُُهُم اْْلَْسمَاُم 

 َو اَل تَْعِرُض لَُهُم اْْلَْخَطاُر 
  تُْشِخُصُهُم اْْلَْسفَارَو الَ 

 اَل ٌَْظعَُن ُمِمٌُمَها َو اَل ٌُفَاَدى أَِسٌُرَها
 َكماٍء أَْنَزْلناهُ ِمَن السَّماِء 
 فَاْختَلََط بِِه نَباُت اْْلَْرِض 

 ً  فَؤَْصبََح َهِشٌما
ٌْنَا َحَدابٌُِر  َو أَْخلَفَتْنَا  ِحٌَن اْعتََكَرْت َعلَ

َجاَء   ِلْلُمْبتَبِِس فَُكْنَت الرَّ
 ِحٌَن لَنََط اْْلَنَاُم َو ُمنَِع اْلؽََماُم 

 َو َهلََن السََّوامُ 
 ِلٌَْوٍم تُْذَخُر لَهُ الذََّخابُِر َو تُْبلَى فٌِهِ 
ُ بَِها َشعَثَنَا َو نَتََدانَى  َخْصلٍَة ٌَلُمُّ َّللاَّ

 َو َضْرٍب ٌَْفِلُك اْلَهاَم َو ٌُِطٌُح اْلِعَظاَم 
 السََّواِعَد َو اْْلَْلَدامَ َو ٌُْنِدُر 

ٌِْهَما أاَلَّ ٌَتَعَدٌََّا اْلمُْرآَن فَتَاَها ٌِْن أََخْذنَا َعلَ  َرُجلَ
 َو تََرَكا اْلَحكَّ َو ُهَما ٌُْبِصَرانِِه 

 َو َكاَن اْلَجْوُر َهَواُهَما 
ٌْهِ   فََمَضٌَا َعلَ

 ِحٌَن أَْلَجؤَتْنَا اْلَمَضاٌُِك اْلَوْعَرةُ َو أََجاَءتْنَا
َرةُ   َو أَْعٌَتْنَا اْلَمَطاِلُب اْلُمتَعَّسِ

ٌْنَا اْلِفتَنُ   َو تَََلَحَمْت َعلَ
 بِمُْرآٍن لَْد بٌََّنَهُ َو أَْحَكَمهُ 

 َؼَماٍم اْضَمَحلَّ فًِ اْلَجّوِ ُمتَلَفَّمَُها َو َعفَا
 إِذَا اْخلَْولََك اْْلََجُل َو اْستََراَح لَْوٌم 

 بِِهمْ َو أََشالُوا َعْن لَمَاحِ َحرْ 
 َو اْستَْخَرَجُهمْ  ...إِذَا َكَشَؾ لَُهْم 

 فَإِذَا أَْلمَِت الشَّْمُس لِنَاَعَها َو بََدْت أَْوَضاحُ 
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 َو َدَخَل ِمْن إِْشَراِق نُوِرَها
ٌِْرِه  بَْت ِلؽَ  إِْذ لُبَِضْت َعْنهُ أَْطَرافَُها َو ُوّطِ

 َو فُِطَم َعْن َرَضاِعَها 
 َو ُزِوَي َعْن َزَخاِرفَِها

تِِه َو ُزِوٌَتْ   إِْذ َجاَع فٌَِها َمَع َخاصَّ
ْنٌَا لَهُ َو َزَواَها َعْن أَْلَربِ  ٌُْث بََسَط الدُّ  َح

 َداٍر لَْم تَْشَهْدَها َو لَْم تَْعِرْؾ ُسبُلَ 
 بَِدْمعٍَة تَْسفَُحَها َمَداِمعُهُ فَتَِمؾُ 

 فًِ أََداحٍ ٌَُكوُن َكْسُرَها ِوْزراً َو ٌُْخِرجُ 
ٌُْث لَْم تَ  ٌِْه لَاَرةٌ َو لَْم تَثْبُتْ َح  ْسلَْم َعلَ

 َو لَْم ٌَُردَّ َسنَنَهُ َرصُّ َطْودٍ 
 إِْذ َحَضُروهُ فَلَْم ٌُْنِكُروا َو لَْم ٌَْدفَعُوا

 بِؤَْمٍر لَْم ٌُْعَرْؾ بَابُهُ َو لَْم تَْسلَْم َمعَاِذٌُرهُ 
 ِحٌَن َخالَفَا َسبٌَِل اْلَحّكِ َو أَتٌََا بَِما

 بِِهُم النِّمَُم َو تَُزوُل َعْنُهمُ  ِحٌَن تَْنِزلُ 
ا اْستَْوفَى ُطْعَمتَهُ َو اْستَْكَمَل ُمدَّتَهُ   فَلَمَّ
ْسََلُم َو َضَرَب بِعَِسٌبِ   إِذَا اْؼتََرَب اْْلِ

 اْْلَْرَض بِِجَرانِهِ  أَْلَصكَ َو 
 َو نَِشبَتِ  ...النَّارِ  أَْطَواقُ إِذَا اْلتََحَمْت 

ٌْنِ  ٌْنَ ٌِْن   وَ   إِْذ َخلََك لََها َع َ  أَْسَرَج لََها َحَدلَت
 ًَّ  َو َجعََل لََها السَّْمَع اْلَخِف

 فَتََح لََها اْلفََم السَِّويَّ  وَ 
 َو َجعََل لََها اْلِحسَّ اْلمَِويَّ 

ٌْثُ  ٌِْر َشَراٍب  َح  تَْحِلفُونَ َو ..تَْسَكُروَن ِمْن َؼ
ٌِْر إِْحَراجٍ   َو تَْكِذبُوَن ِمْن َؼ

ُ َما أَْبَدى َو أََخذَ َما أَْعَطى   إِذَا أََعاَد َّللاَّ
ا   أَْسَدىَو َسؤََل َعمَّ

ٌْتُهُ فَإِذا   َو نَفَْخُت فٌِهِ  َسوَّ
 َو ٌَْبَهرُ  ِضٌَاُإهُ نُوٍر ٌَْخَطُؾ اْْلَْبَصاَر 

 َو اْستَْحَكَمتِ  .. اْلَجاِمَحةُ إِذَا اْنمَاَدْت لَهُ 
 اْلَحالُ  فَنََجَمتِ 

ٌْهِ  وَ  َجاِل َو تَُشدُّ إِلَ  ُمْلٍن تَُمدُّ نَْحَوهُ أَْعنَاُق الّرِ
  تَْنفَعُ بِؤَْحَجاٍر اَل تَُضرُّ َو اَل 

 َو اَل تُْبِصُر 
 َو اَل تَْسَمعُ 

ةُ بِِه َشؤْنَُهْم َو َزاَحتِ   أَْمٍر لَِزَمِت اْلِعزَّ
 َو ُمدَِّت اْلعَافٌَِةُ بِهِ 

 عَُهْم النِّْعَمةُ لَهُ مَ  اْنمَاَدتِ َو 
ٌِْه   َحْبلَُهمْ َو َوَصلَِت اْلَكَراَمةُ َعلَ

 َو أَْوَهَن ُمنَّتَُهمْ  فِْمَرتَُهمْ ُكلَّ أَْمٍر َكَسَر 
 َولَعَِت اْلفُْرلَةُ َو تََشتَّتَِت اْْلُْلفَةُ  ِحٌنَ 

 اْلَكِلَمةُ َو اْختَلَفَِت 
ٌِْهْم َرُسواًل   بِِملَّتِِه َطاَعتَُهمْ  فَعَمَدَ ِحٌَن بَعََث إِلَ

 َو َجَمَع َعلَى َدْعَوتِِه أُْلفَتَُهمْ 
ٌٍْش فَمَالُوا لَهُ ٌَا  ا أَتَاهُ اْلَمََلُ ِمْن لَُر دُ لَمَّ  ُمَحمَّ

 ) صلى هللا عليه وآله (فَمَاَل 
 تَْشَخُص فٌِِه اْْلَْبَصاُر َو تُْظِلُم لَهُ   ٌَْومٍ 

 َو تُعَطَُّل فٌِِه ُصُروُم اْلِعَشاِر 
وِر   كُلُّ ُمْهَجٍة  فَتَْزَهكُ َو ٌُْنفَُخ فًِ الصُّ
 َو تَْبَكُم ُكلُّ لَْهَجٍة 

  الشََّواِمخُ َو تَِذلُّ الشُّمُّ 
َواِسُخ  مُّ الرَّ  َو الصُّ

 ً  فٌََِصٌُر َصْلُدَها َسَرابا
ْنٌَا ااِلْنِمَطاعُ َو أَْلبََل  ِحٌنَ   َدنَا ِمَن الدُّ

 َو أَْظلََمْت بَْهَجتَُها بَْعَد إِْشَراٍق 
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 بِؤَْهِلَها َعلَى َساٍق  لَاَمتْ َو 
 َو َخُشَن ِمْنَها ِمَهاٌد 

 لٌَِادٌ َو أَِزَؾ ِمْنَها 
 بَْعَد َسْمِعهِ  فَؤَبَى ....َعْبٍد َسِمَع َممَالَتَنَا أٌََُّما

ِعٌَّةُ   ىاْلَواِلً َحمَّهُ َو أَدَّ  إِلَىفَإِذَا أَدَّْت الرَّ
ِعٌَّةُ َو إِذَا َؼلَبَِت   َواِلٌََها أَْو أَْجَحؾَ  الرَّ

ُروا َعْنَها  بَِهاَو َكبٌَِرةٍ أُِمُروا   فَمَصَّ
 أَْو نُُهوا َعْنَها 
طُوا فٌَها  فَفَرَّ

 ًَ ٌِْهْم فٌِِه فََرِض ُ َعلَ لََع َّللاَّ
  َسْعٌَُهمْ َمْمعٍَد اطَّ

 َو َحِمَد َممَاَمُهمْ 
اجِ  فَةُ َو َحمَّْت بَِجََلبِِلَها اْلِمٌَاَمةُ إِذَا َرَجفَِت الرَّ

 بُِكّلِ َمْنَسٍن أَْهلُهُ  لَِحكَ َو 
 َو ٌَُطولُ  لُفُولَُهاِلنَْفٍس ٌُْسِرعُ إِلَى اْلبِلَى 

 اَل ٌَتََواَصلُونَ  وَ  ..اَل ٌَْستَؤْنُِسوَن ..َو أَْهِل 
ٌِْمنُ  بَِهااَل ٌَْهتَِدي ..ُطُرٍق  الُّ َو اَل ٌَْستَ  الضَّ

 َسِلمَ  وَ إِذَا َخَرَج ِمْن أَْسِر اْلَهَوى 
 أَْحَجَم النَّاسُ  اْلبَؤُْس وَ إِذَا اْحَمرَّ 

َجْت بِِزٌنَتَِها َو َخَدَعتْ  ُدْنٌَاِمْن   لَْد تَبَهَّ
 بِعَُدّوٍ أَْو نََزَل بِكُمْ  نََزْلتُمْ  فَإِذَا

ٌْتُنًِ لَْد بَلَْؽُت ِسنّاً  ا َرأَ ٌْتُنًِ وَ لَمَّ  َرأَ
 أَْو أَْسلََمتْنَ  ُشْبَهةٍ أَْولََجتَْن فًِ  َشابِبَةٍ 

وا  َمْنِزلٌ لَْوٍم َسْفٍر نَبَا بِِهْم   َجِدٌٌب فَؤَمُّ
 َو َجنَاباً َمِرٌعاً 

 َوْعثَاَء الطَِّرٌكِ  فَاْحتََملُوا
ْعِب َو   بِِهمْ  َعَدْلتَ إِْذ َحَمْلتَُهْم َعلَى الصَّ

ًَ حٌن  فًِ أَْرِضِه َو ذُِهَب بَِحمِِّه  ُعِص
 ُسَراِدلَهُ  اْلَجْورُ فََضَرَب 

 أَْوَرْدتِِهمْ  وَ َو ُملُوٍن أَْسلَْمتِِهْم إِلَى التَّلَِؾ 
 َعَرَكْت  وَ ِلنَْفٍس أَدَّْت إِلَى َربَِّها فَْرَضَها 
ٌِْل ُؼْمَضَها  َو َهَجَرْت فًِ اللَّ

 اِدِهْم َمْعَشٍر أَْسَهَر ُعٌُونَُهْم َخْوُؾ َمعَ 
 ُجنُوبُُهْم  َمَضاِجِعِهمْ َو تََجافَْت َعْن 

 َو َهْمَهَمْت بِِذْكِر َربِِّهْم ِشفَاُهُهْم 
 بُِطوِل اْستِْؽفَاِرِهمْ  تَمَشَّعَتْ َو 
ابُِم َو ٌَْدفَُع اْلَحاجُّ  ِحٌنَ   ٌُْفِطُر الصَّ

 بَِهاأَْرٍض اْؼتََمَرَها َؼَرٌق أَْو أَْجَحَؾ 
ٌُْث اَل ٌَْلتَبُِم النَّاُس   َو اَل ٌَْجتَِرُءونَ  ..َح

 فََصبَُّروا أَْنفَُسُهْم  اْلعَالِبَةَ أَْلَواٍم َطلَبُوا 
 ِ  َو َوثِمُوا بِِصْدِق َمْوعُوِد َّللاَّ

ِعٌَّةُ  ِمْنَهاإِذَا َصلََحْت فٌَِها النٌَِّّةُ َو َسِلَمْت   الرَّ
ابِرَ  تَْمَطعُ  وَ لَاِرَعٍة تََمسُّ اْْلَْصَل   الدَّ

َستْنَا َو إٌَِّاُهْم َو َوَضعَتْ  ا َضرَّ  فَلَمَّ
ٌْتُمْ  ٌْتُْم َو َونَ  إِْذ أَبَ

 فَُصِرُعوا ..الشَّمَاَوةُ َو أَْخَواٍل َحَملَتُْهُم 
ةِ  َعَملٍ   ٌَْرَضاهُ َصاِحبُهُ ِلنَْفِسِه َو ٌُْكَرهُ ِلعَامَّ

ّرِ َو ٌُْستََحى  َعَمٍل ٌُْعَمُل بِِه فًِ الّسِ
 اْْلُُموَر َو تَُراِجعُنًِ السُّطُورَ  تَُحاِولُنًِإِْذ 

 َو اَل ٌََخافَنَّ  ..اَل ٌَْرُجَونَّ  ..أُوِصٌُكْم بَِخْمٍس 
 َو اَل ٌَْستَِحٌَنَّ أََحٌد ِمْنُكمْ 

 إِذَا أََحدٌ َو اَل ٌَْستَِحٌَنَّ 
ََلُح   ثُمَّ أََساَء َرُجلٌ  ..إِذَا اْستَْولَى الصَّ

 َرُجلٌ  فَؤَْحَسنَ ..اُد إِذَا اْستَْولَى اْلفَسَ 
 َو تَْبمَى تَبِعَتُهُ  لَذَّتُهُ َعَمٍل تَْذَهُب 

 أَْجُرهُ َو َعَمٍل تَْذَهُب َمبُونَتُهُ َو ٌَْبمَى 
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 بِِهْم َسابِمُُهْم فَاْرتََحلُوا َصاحَ إِْذ 
 فََوِرثَهُ َرُجٌل  ..َرُجٍل َكَسَب َمااًل 

ِ ُسْبَحانَهُ   فَؤَْنفَمَهُ فًِ َطاَعِة َّللاَّ
 بِِه اْلَجنَّةَ  فََدَخلَ 

ُل بِِه النَّارَ   َو َدَخَل اْْلَوَّ
 ِجٌَراٍن نَْوُمُهْم سُُهوٌد َو ُكْحلُُهْم ُدُموعٌ
 بِؤَْرٍض َعاِلُمَها ُمْلَجٌم َو َجاِهلَُها ُمْكَرمٌ 

لَُها َعنَاٌء َو آِخُرَها فَنَاءٌ   َداٍر أَوَّ
 ذَاتُ إِْذ اَل َسَماٌء ذَاُت أَْبَراجٍ َو اَل ُحُجٌب 

ٌٌْل َداجٍ   َو اَل لَ
 َو اَل بَْحٌر َساجٍ 

 َو اَل َجبٌَل ذُو فَِجاجٍ 
 َو اَل فَج  ذُو اْعِوَجاجٍ 
 َو اَل أَْرٌض ذَاُت ِمَهاٍد 
 َو اَل َخْلٌك ذُو اْعتَِمادٍ 

وا  َكَسْفٍر َسلَُكوا َسبًٌَِل فََكؤَنَُّهْم لَْد لََطعُوهُ َو أَمُّ
 اَل َمنَاٌر َساِطٌع  اَل َعلٌَم لَابٌِم وَ  ِحٌنَ 

 َو اَل َمْنَهٌج َواِضحٌ 
 َعلَى َمابَِدةٍ ِشبَعَُها لَِصٌٌر َو ُجوُعَها َطِوٌلٌ 

َو اللَِّساُن َكِلٌٌل  لَِلٌلٌ َزَماٍن اْلمَابُِل فٌِِه بِاْلَحّكِ 
ِزُم ِلْلَحّكِ ذَِلٌلٌ   َو الَلَّ

ٌُْث اَل  ٌُْرهُ َو اَل َوِكٌَل ُدونَهُ  َشِهٌدَ َح  َؼ
 َعابِلُُهْم َمْجفُو  َو َؼنٌُُِّهْم َمْدُعو  لَْوٍم 

 إِْذ اَل ِوْرَد َو اَل َصَدرَ 
لَُها   َو الثَّانًِ اْلعَْزُم .. النََّدمُ ِستَِّة َمعَاٍن , أَوَّ

َي إِلَى اْلَمْخلُولٌَِن   ُحمُولَُهمْ َو الثَّاِلُث أَْن تَُإّدِ
ابِعُ َو  ٌَْن  الرَّ  أَْن تَْعِمَد إِلَى ُكّلِ فَِرٌَضٍة َعلَ

 َو اْلَخاِمُس أَْن تَْعِمَد إِلَى اللَّْحمِ 
 أَْن تُِذٌَك اْلِجْسمَ  السَّاِدسُ َو 
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ً تاسع  : الجملة االسمٌة الوالعة فً موضع المجزوم :  ا

 ص الجملة  ت
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ً  َعِن اْلعالَِمٌَن  َ َؼنِ  َمْن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ
تُهُ بِالتَّْدبٌِِر   نَاِطمَةٌ إِْن َكاَن َخْلماً َصاِمتاً فَُحجَّ

 َو إِْن تََرْكتُُمونًِ فَؤَنَا َكؤََحِدكُمْ 
 َمِن اْستَمَاَم فَإِلَى اْلَجنَِّة 
 َو َمْن َزلَّ فَإِلَى النَّارِ 

 فََشرُّ َخِلٌلٍ ... فَإِْن َزلَّْت بِِه النَّْعُل ٌَْوما
 َما َكاَن بِاْلَمِدٌنَِة فَََل أََجَل فٌِِه 
ٌْهِ َو َما َؼاَب فَؤََجلُهُ ُوُصوُل أَ   ْمِرَن إِلَ

 فََمْن َعَرفََها َو أَلَرَّ بَِها فَُهَو ُمَهاِجرٌ 
 فَذَاَن الَِّذي نُِحبُّ  ... َعاُدوا فَإِنْ 

ًُّ َدِمً   إِْن أَْبَك فَؤَنَا َوِل
 أَْفَن فَاْلفَنَاُء ِمٌعَاِدي  إِنْ َو 

 َو إِْن أَْعُؾ فَاْلعَْفُو ِلً لُْربَةٌ 
ً  أَْكثَرِ  َو إاِلَّ تَْفعَْل فَإِنََّن ِمنْ   النَّاِس ُخُصوما

بْ فَإِْن   فَؤَْنتُْم أَْظلَُم  ٌُعَذِّ
 َو إِْن ٌَْعُؾ فَُهَو أَْكَرمُ 

نَ  َمنْ َو   لَْم ٌُبَاِلَن فَُهَو َعُدوُّ
 إِْن تُْعِجَزا َو تَْبمٌََا فََما أََماَمُكَما َشر  لَكَُما

ِلٌن فََكؤَنََّماَو َمْن َعَرَؾ اْلِعْبَرةَ   َكاَن فًِ اْْلَوَّ
  علٌه أن ٌبدأَمْن نََصَب نَْفَسهُ ِللنَّاِس إَِماماً فَ 
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فَُهَو  النَّارَ َو َمْن لََرأَ اْلمُْرآَن فََماَت فََدَخَل 
ِ ُهُزواً  ْن َكاَن ٌَتَِّخذُ آٌَاِت َّللاَّ  ِممَّ
 فَإِْن لَْم ٌَْنَدْم فَُجنُونُهُ ُمْستَْحِكمٌ 

 ِ   ِمْن ُكّلِ ُمِصٌبٍَة َخلَؾٌ إِْن تَْصبِْر فَِفً َّللاَّ
 فَذَِلَن اْْلَْحَمكُ  ..َمْن نََظَر فًِ ُعٌُوِب النَّاِس 

َ اَل ٌُِضٌُع أَْوِلٌَاَءهُ  ..ْهلَُن فَإِْن ٌَُكْن أَ   فَإِنَّ َّللاَّ
ِ َو إِْن ٌَُكونُوا أَْعَداَء  ِ  َّللاَّ َن بِؤَْعَداِء َّللاَّ  فََما َهمُّ

َ َسٌُْإتٌِنَ  تَُكنِ فَإِْن   السَّنَةُ ِمْن ُعُمِرَن فَإِنَّ َّللاَّ
  تَْصنَعُ َو إِْن لَْم تَُكِن السَّنَةُ ِمْن ُعُمِرَن فََما 

 اْلَحاَجةَ إِلَى ُمْإِمٍن فََكؤَنَّهُ َشَكاَها َشَكا َمنْ 
لٌِّلُ   فَإِْن َكاَن َو اَل بُدَّ فَاْلَمِلُن الّضِ
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 : الجملة الفعلٌة الوالعة فً موضع المجزوم عاشراً 

 ص الجملة  ت
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َ ُسْبَحانَهُ فَمَْد لََرنَهُ   فََمْن َوَصَؾ َّللاَّ
 َو َمْن لََرنَهُ فَمَْد ثَنَّاهُ 
أَهُ   َو َمْن ثَنَّاهُ فَمَْد َجزَّ
أَهُ فَمَْد َجِهلَهُ   َو َمْن َجزَّ

ٌِْه   َو َمْن َجِهلَهُ فَمَْد أََشاَر إِلَ
ٌِْه فَمَْد َحدَّهُ   َو َمْن أََشاَر إِلَ

 َو َمْن َحدَّهُ فَمَْد َعدَّهُ 
نَهُ   َو َمْن لَاَل فٌَِم فَمَْد َضمَّ

 َو َمْن لَاَل َعََل َم فَمَْد أَْخلَى ِمْنهُ 
ُ ..إِْن لَْم تَُكونًِ إاِلَّ أَْنِت   فَمَبََّحِن َّللاَّ

ِ بِالسَّْهِم اْْلَْخٌَِب  َو َمْن فَاَز بُِكْم فَمَْد فَاَز َو َّللاَّ
 َو َمْن َرَمى بُِكْم فَمَْد َرَمى بِؤَْفَوَق نَاِصلٍ 

ًَّ بِاْلَمْؽِفَرةِ   فَإِْن ُعْدُت فَعُْد َعلَ
 ذََّب اْلمُْرآنَ فََمْن َصدَّلََن بَِهذَا فَمَْد كَ 

 فَإِْن َعَزَب ذَِلَن َعْنُكْم فَََل ٌَْؽِلبِ 
 فََمْن نََشْدنَاهُ َشَهاَدةً فَْلٌَمُْل بِِعْلِمهِ 

 ًْ ِ  فَإِْن تَناَزْعتُْم فًِ َش  ٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ
 فَإِْن لَْم ٌَُكْن َرِكَب ذَِلَن الذَّْنَب فَمَْد َعَصى

ُ َمااًل   فَْلٌَِصْل بِِه اْلمََرابَةَ فََمْن آتَاهُ َّللاَّ
 َمْن َوَصفَهُ فَمَْد َحدَّهُ 
 َو َمْن َحدَّهُ فَمَْد َعدَّهُ 

 َو َمْن َعدَّهُ فَمَْد أَْبَطَل أََزلَهُ 
ٌَْؾ فَمَِد اْستَْوَصفَهُ   َو َمْن لَاَل َك

ٌَْن فَمَْد َحٌََّزه  َو َمْن لَاَل أَ
 فَْلٌَْفعَلْ  ..ِملَ فََمِن اْستََطاَع ِعْنَد ذَِلَن أَْن ٌَْعتَ 

 فَإِْن لَاَل أََهانَهُ فَمَْد َكذَبَ 
 َو إِْن لَاَل أَْكَرَمهُ فَْلٌَْعلَمْ 

 َو إِْن تَُكِن اْْلُْخَرى فََل تَْذَهْب نَْفسُنَ 
 ًَ نَا فََجنِّْبنَا اْلبَْؽ  إِْن أَْظَهْرتَنَا َعلَى َعُدّوِ
ٌْنَا فَاْرُزْلنَا الشَّهَ   اَدةَ َو إِْن أَْظَهْرتَُهْم َعلَ
َها تُْكْم ِمْنَها فَمَْد َحذََّرتُْكْم َشرَّ  إِْن َؼرَّ

 فَْلٌَْفعَلْ  .. ٌَْلمَىفََمِن اْستََطاَع ِمْنُكْم أَْن 
 ِ َواَح إِلَى َّللاَّ  فَْلٌَْخُرجْ فََمْن أََراَد الرَّ

 فَإِْن َكاَن اَل بُدَّ ِمَن اْلعََصبٌَِِّة فَْلٌَكُنْ 
 ِ  فَاْنمَِلِعً ... إِْن ُكْنِت تُْإِمنٌَِن بِالِلَّ

ٌَْس بُِمْستَْدَرنٍ   فََما َؼِرَق ِمْنَها فَلَ
 َمْهلَنٍ  فَإِلَىَو َما نََجا ِمْنَها 

 فَإِْن أَْنَصِرْؾ فَََل َعْن َمََللٍَة 
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 أُلِْم فَََل َعْن ُسوِء َظنٍّ  إِنْ َو 
 فَُدلَّنًِ...إِْن فَِهْهُت َعْن َمْسؤَلَتًِ 

ٌِْدٌِهمْ  ٌِْر أَْفَواِهِهمْ  تَُكونُ اَل  َو إاِلَّ فََجنَاةُ أَ  ِلؽَ
 فَإِْن َكاَن َصاِدلاً فَمَْد أَْخَطؤَ بَِمِسٌِرهِ 
 َو إِْن َكاَن َكاِذباً فَمَْد لَِزَمتْهُ التَُّهَمةُ 

 فَاْنَهدْ  ..بِاْلمَْوِم  اْْلُُمورُ إِْن تََوافَِت 
ٌِْه   فَإِِن اْختَاَر اْلَحْرَب فَاْنبِْذ إِلَ

ْلمَ َو إِِن اْختَاَر  ٌْعَتَهُ  الّسِ  فَُخْذ بَ
 فَإِْن َكاَن لَهُ َماِشٌَةٌ أَْو إِبٌِل فَََل تَْدُخْلَها

هُ  َمنْ َو   اْْلََمانَةَ  أَدَّىفَمَْد  ...لَْم ٌَْختَِلْؾ ِسرُّ
 فَمَْد أََحلَّ بِنَْفِسهِ  ..َو َمِن اْستََهاَن بِاْْلََمانَِة 
 ٌَُكْن َطلَبُنَ فَلْ  ..فَإِْن أَبَْت نَْفُسَن أَْن تَْمبََل 

 تَْخبِطُ  إِنََّمافَاْعلَْم أَنََّن  ..َو إِْن لَْم ٌَْجتَِمْع لََن 
 فَاْفعَلْ  ...إِِن اْستََطْعَت أاَلَّ ٌَُكوَن 

ٌَْرَن فَاْفعَلْ  إِنِ   اْستََطْعَت أاَلَّ ٌَْعِرْفَن َؼ
 فَإِْن أََمَرُكْم أَْن تَْنِفُروا فَاْنِفُروا 

 ِمٌُموا فَؤَلٌُِمواتُ  أَنْ َو إِْن أََمَركُْم 
 َربَّنَ إِْن ُكْنَت فَعَْلتَهُ فَمَْد أَْسَخْطَت 

 فَإِْن َحمَّْمَت فَاْنفُْذ 
 فَاْبعُدْ  تَفَشَّْلتَ َو إِْن 

ٌْنَاَو َما فََضَل َعْن ذَِلَن فَاْحِمْلهُ   إِلَ
ِت اْلِفتَنِ  اْستَعَاذَ من   فَْلٌَْستَِعْذ ِمْن ُمِضَلَّ
ٌِْت فَْلٌَْستَِعدَّ ِلْلفَْمرِ أََحبَّنَا أَْهَل الْ  َمنْ   بَ

 َعبََدهُ َمْن لََضى َحكَّ َمْن اَل ٌَْمِضً َحمَّهُ فَمَْد 
ْنٌَا َحِزٌناً فَمَْد    أَْصبَحَ َمْن أَْصبََح َعلَى الدُّ

 فَمَْد أَْصبََح ٌَْشكُو َربَّهُ  .َو َمْن أَْصبََح ٌَْشُكو 
ٌَْها فَؤَِجبْ   َو إِْن ُدِعٌَت إِلَ

ْق َظنَّهُ َمْن َظنَّ  ٌْراً فََصّدِ  بَِن َخ
 تَْستَِطٌعُوَها فَاْعلَُموا لَمْ فَإِْن 

 إِْن تَْحَزْن َعلَى اْبنَِن فَمَِد اْستََحمَّتْ 
َ  فَمَدْ فََمْن َمنَعَهُ   َمنََع َّللاَّ

 َ  َو َمْن أَْعَطاهُ فَمَْد أَْعَطى َّللاَّ
ُ بَِها  إِْن ُكْنَت َكاِذباً فََضَربََن َّللاَّ

عَ َمْن  ٌِْه  ُوّسِ ً  أَِمنَ فَمَْد ...َعلَ  َمُخوفا
ٌِْه   فَمَْد َضٌََّع َمؤُْموالً  ...َو َمْن ُضٌَِّك َعلَ

 َمْن َضنَّ بِِعْرِضِه فَْلٌََدعِ اْلِمَراءَ 
 فَمَِد اْنتََظمَ  اْلَكفَاؾِ َو َمِن اْلتََصَر َعلَى بُْلؽَِة 

 ؤَْنَكَرهُ فَ  ..َمْن َرأَى عُْدَواناً ٌُْعَمُل بِِه َو ُمْنَكراً 
 فَمَْد أُِجرَ  بِِلَسانِهِ َو َمْن أَْنَكَرهُ 
ٌْؾِ َو َمْن أَْنَكَرهُ   فَذَِلَن الَِّذي أََصابَ  .. بِالسَّ

ْهدَ  ..َمْن لَْم ٌَؤَْس َعلَى اْلَماِضً   فَمَْد أََخذَ الزُّ
بَا اتََّجرَ  َمنِ  ٌِْر فِْمٍه فَمَِد اْرتََطَم فًِ الّرِ  بِؽَ

ٕٗ7 
ٗٙ٘ 
ٗ7ٓ 
ٗ7ٗ 
ٗ7ٗ 
ٗ8٘ 
ٗ87 
ٗ87 
٘ٓ٘ 
٘ٓ7 
٘ٓ8 
ٕ٘٘ 
ٕ٘٘ 
ٖ٘ٗ 
ٖ٘8 
٘ٗٙ 
٘ٗ7 
٘٘ٔ 
ٙٓ٘ 
ٙٓ٘ 
ٕٙٔ 
ٙٗٗ 
ٙ٘ٔ 
ٙٙ٘ 
ٙ7ٕ 
ٙ7ٕ 
ٙ7ٗ 
ٙ7ٙ 
ٙ9ٓ 
ٙ9ٔ 
ٙ9ٖ 
ٙ9ٖ 
ٙ9ٗ 
7ٕٓ 
7ٕٓ 
7ٖٓ 
7ٓٙ 
7ٓ7 
7ٓ7 
7ٓ7 
7ٕٔ 
7ٕٕ 

 

 : الجملة المعطوفة على جملة فً موضع جزم :  عشرحادي 

 ص الجملة   ت

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
7 
8 

 فَََل ٌَْؽِلِب اْلَحَراُم َصْبَركُْم َو اَل تَْنَسْوا
 فََجعَلَ  .إِْن ُهَو َخاَؾ َعْبداً ِمْن َعبٌِِدِه أَْعَطاهُ 

ٌَْت إَِماَمنَ  َربَّنَ فَمَْد أَْسَخْطَت   َو َعَص
 إَِماَمنَ  أؼضبتفَمَْد أَْسَخْطَت إِلََهَن َو 

 َو ْلٌَُكْن تَؤِْدٌبُهُ  ..نَْفِسِه  بِتَْعِلٌمِ ٌَْبَدأْ ٌه أن ْلعفَ 
ٌَافَةَ   فَْلٌَِصْل بِِه اْلمََرابَةَ َو ْلٌُْحِسْن ِمْنهُ الّضِ

 ًَ  َو ْلٌَفُنَّ بِِه اْْلَِسٌَر َو اْلعَانِ
 ِمْنهُ اْلفَِمٌَر َو اْلؽَاِرَم  َو ْلٌُْعطِ 
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 ٕٗٙ َو ْلٌَْصبِْر نَْفَسهُ  9
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 المصادر والمراجع

 

 

 .ـ القرآن الكريم  1

 :ـ الكتب المطبوعة  2

الفضل عبد الرحمن بن أبً بكر الخضٌري  جالل الدٌن السٌوطً أبو, تمان فً علوم المران اإلـ 

ٌم , من اصدارات وزارة هـ( , تحمٌك : دمحم أبو الفضل ابراه899هـ ـ 948المصري الشافعً )

 رشاد , المملكة العربٌة السعودٌة , د . ط , د . ت . لدعوة واإلسالمٌة واالولاف واالشؤون اإل

د الحسٌن المبارن , دار الحرٌة للطباعة , هـ(, تحمٌك : عب333ـ أخبار أبً الماسم الزجاجً )ت

 م .     9894هـ ـ 9449بغداد ـ العراق , د . ط , 

هـ(, تحمٌك : رجب عثمان دمحم 345حٌان االندلسً )ت  رتشاف الضرب من لسان العرب , أبوـ ا

 م .   9889هـ ـ 9499ـ  9و رمضان عبد التواب , الناشر : مكتبة الخانجً , الماهرة ـ مصر , ط

نشائٌة فً النحو العربً , عبد السالم دمحم هارون , الناشر : مكتبة الخانجً , األسالٌب اإلـ 

  م . 2449هـ ـ 9329,  5الماهرة ـ مصر , ط

سالٌب بالغٌة الفصاحة ـ البالغة ـ المعانً , أحمد مطلوب , الناشر وكالة المطبوعات , ـ أ

  .  98, د . ت ,  9الكوٌت , ط

بكر عبد الماهر عبد الرحمن بن دمحم الجرجانً , لرأه وعلك علٌه : محمود  أبوة , غـ أسرار البال

 .جدة ـ السعودٌة , د . ط , د . ت دمحم شاكر , الناشر : دار المدنً ,

ـ أسرار النحو , لشمس الدٌن أحمد بن سلٌمان المعروف بابن كمال باشا , تحمٌك : أحمد حسن 

  م . 2442هـ ـ 9422,  2حامد , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع , ط

هـ( , تحمٌك : عبد 396بكر دمحم بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ) صول فً النحو , أبواألـ 

 م . 9886هـ ـ 9493,  3ؤسسة الرسالة , بٌروت ـ لبنان , طالحسٌن الفتلً , م

شباه الجمل , فخر الدٌن لباوة , دار الملم العربً للطباعة والنشر والتوزٌع , ـ إعراب الجمل وأ

  م . 9898هـ ـ 9448,  5حلب ـ سورٌة , ط

هـ( , دار ومكتبة 334) عبد هللا الحسٌن بن خالوٌه أبوسورة من المرآن الكرٌم , ـ إعراب ثالثٌن 

  الهالل , بٌروت ـ لبنان , د . ط , د . ت .  

عراب نهج البالغة , الشٌخ : عبد المادر لطٌش , دار الوالء لصناعة النشر , بٌروت ـ لبنان , ـ إ

  م . 2493هـ ـ 9439,  9ط

لبركات عبد ا مال الدٌن أبوكٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن , نصاف فً مسائل الخالف بٌن النحوٌاإلـ 

هـ(, تحمٌك : دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , 533هـ ـ 593الرحمن بن دمحم بن أبً سعٌد االنباري )

 م . 9869هـ ـ 9394,  4مطبعة السعادة , ط

دمحم عبد هللا جمال الدٌن بن ٌوسف بن أحمد بن  إلى الفٌة ابن مالن , تألٌف : أبوـ أوضح المسالن 

هـ( , تحمٌك : دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , منشورات المكتبة 369ي )عبد هللا بن هشام االنصار

 العصرٌة , بٌروت ـ لبنان , د . ط , د . ت . 
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الخطٌب المزوٌنً جالل الدٌن دمحم بن عبد معانً والبٌان والبدٌع , ٌضاح فً علوم البالغة الاإلـ 

هٌم شمس الدٌن , دار الكتب برا( , وضع حواشٌه : إ338بن دمحم )ت الرحمن بن عمر بن أحمد 

  م .   2443هـ ـ 9424,  9العلمٌة , بٌروت ـ لبنان , ط

هـ ـ 9433الشٌخ دمحم بالر المجلسً )طهار , ـ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األ

  , د . ت .   3هـ( , دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت ـ لبنان , ط9994

زركشً , تحمٌك : دمحم أبو , لإلمام : بدر الدٌن دمحم بن عبد هللا البرهان فً علوم المرآن الـ 

 . ة ـ مصر , د . ط , د . ت براهٌم , مكتبة دار التراث , الماهرالفضل إ

بن أحمد بن عبٌد هللا المرشً  ابن أبً الربٌع عبٌد هللابسٌط فً شرح جمل الزجاجً , الـ 

ٌك : عٌاد بن عٌد الثبٌتً , دار الغرب االسالمً , هـ( , تحم699هـ ـ 588شبٌلً الّسبتً , )األ

 م . 9896هـ ـ 9443,  9بٌروت ـ لبنان , ط

ـ بناء الجملة العربٌة , دمحم حماسة عبد اللطٌف , دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع , الماهرة ـ 

  م . 2443مصر , د . ط , 

المرآنً , تمام حسان , عالم الكتب , بٌان فً روائع المرآن دراسة لغوٌة واسلوبٌة للنص الـ 

  .  م9883هـ ـ 9493,  9مصر , ط الماهرة ـ

لسٌد دمحم مرتضى الحسٌنً الزبٌدي , تحمٌك : محمود دمحم تاج العروس من جواهر الماموس , ا ـ

  .  م9883هـ ـ 9493, د . ط , الطانجً , د . مط , الكوٌت 

هـ( , تحمٌك : علً دمحم 696بد هللا بن الحسٌن العكبري )البماء ع ان فً اعراب المران , أبوتبٌالـ 

 الٌحاوي , د . ط , د . ت . 

,  9894دمحم الطاهر ابن عاشور , الدار التونسٌة للنشر , تونس , د . ط ,  تحرٌر والتنوٌر ,الـ 

  .  598ـ  599/ 9

دار الكاتب العربً  ـ تسهٌل الفوائد وتكمٌل المماصد , ابن مالن , تحمٌك : دمحم كامل بركات ,

  م . 9863هـ , 9393للطباعة والنشر والتوزٌع , الجمهورٌة العربٌة المتحدة , د . ط , 

المستشرق  9823لماها فً الجامعة المصرٌة سنة النحوي للغة العربٌة , محاضرات أ تطورالـ 

مكتبة االلمانً برجشتراسر , أخرجه وصححه وعلك علٌه : رمضان عبد التواب , الناشر : 

  م .  9884هـ ـ 9494,  2الخانجً , الماهرة ـ مصر , ط

لرمانً والخطابً وعبد الماهر الجرجانً فً الدراسات ـ ثالث رسائل فً إعجاز المرآن , ا

: دمحم خلف هللا أحمد و دمحم زغلول سالم , دار المعارف , الماهرة ـ مصر  مٌكالمرآنٌة والنمد , تح

  , د . ت .  3, ط

,  9لدروس العربٌة , مصطفى الغالٌٌنً , دار الغد الجدٌد , الماهرة ـ مصر , طـ جامع ا

  م .  2443هـ ـ 9429

: علً حٌدر , د .  مٌكهـ( , تح439بكر عبد الماهر بن عبد الرحمن الجرجانً ) جمل , أبوالـ 

  م . 9832هـ ـ 9382مط , دمشك ـ سورٌا , د . ط , 

هـ( , حممه ولدم له : 344أبو الماسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجً )ت جمل فً النحو  ,الـ 

 م . 9894هـ ـ 9444,  9علً توفٌك الحمد , مؤسسة الرسالة , بٌروت ـ لبنان , ط
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,  9جملة االسمٌة , علً أبو المكارم , مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع , الماهرة ـ مصر , طالـ 

  م . 2443هـ ـ 9429

الخبرٌة فً نهج البالغة )دراسة نحوٌة( , علً عبد الفتاح محًٌ الشمري , دار صفاء جملة الـ 

  م .  2492هـ ـ 9433,  9للنشر والتوزٌع , عمان االردن , ط

جملة العربٌة تألٌفها وألسامها , فاضل صالح السامرائً , دار الفكر ناشرون وموزعون , الـ 

  م . 2443هـ ـ 9423,  2عمان ـ االردن , ط

 2جملة النحوٌة نشأة وتطوراً واعراباً , فتحً عبد الفتاح الدجنً , مكتبة الفالح , الكوٌت , طالـ 

  م . 9893هـ ـ 9449, 

جملة الوصفٌة فً النحو العربً , لٌث أسعد عبد الحمٌد , دار الضٌاء للنشر والتوزٌع , عمان الـ 

  .  م2446هـ ـ 9423,  9ردن , طـ األ

هـ( , دار الكتب 348فً حروف المعانً , صنعة : الحسن بن الماسم المرادي )ت جنى الدانً الـ 

 م . 9882هـ ـ 9493,  9العلمٌة , بٌروت ـ لبنان , ط

ـ حاشٌة الخضري على شرح ابن عمٌل على ألفٌة ابن مالن , ضبط وتشكٌل : ٌوسف الشٌخ دمحم 

  م .  2443هـ ـ 9424,  9لبنان , طالبماعً , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع , بٌروت ـ 

شمونً على الفٌة ابن مالن ومعه شرح الشواهد للعٌنً , تح : طه عبد ـ حاشٌة الصبان شرح األ

  مصر , د . ت .  –الرؤوف سعد , المكتبة التوفٌمٌة , د . ط , الماهرة 

البٌهمً )من أعالم المرن السادس(  ـ حدائك الحمائك فً شرح نهج البالغة , لطب الدٌن الكٌدري

  , تحمٌك : الشٌخ عزٌز هللا العطاردي , مطبعة اعتماد , لم ـ اٌران , د . ط , د . ت .  

دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن السٌد البطلٌوسً ت  صالح الخلل من كتاب الجمل , أبوالحلل فً إـ 

ة للطباعة والنشر , بٌروت ـ لبنان , د. هـ , تحمٌك : سعٌد عبد الكرٌم سعودي , دار الطلٌع529

  ط , د . ت . 

 أبً الفتح عثمان بن جنً , تحمٌك : دمحم علً النجار , المكتبة العلمٌة .  الخصائص , صنعةـ 

اد ـ خلٌل بن أحمد الفراهٌدي أعماله ومنهجه , مهدي المخزومً , مطبعة الزهراء , بغدالـ 

 .  9864العراق , د . ط , 

داللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة , علً جابر المنصوري , الناشر : الدار العلمٌة الدولٌة ودار الـ 

 .  2442,  9الثمافة للنشر والتوزٌع , عمان ـ االردن , ط

بكر عبد الماهر بن عبد الرحمن بن دمحم الجرجانً النحوي )ت  ـ دالئل االعجاز , تألٌف : أبو

محمود دمحم شاكر , الناشر : مكتبة الخانجً , الماهرة ـ مصر , د هـ( , تحمٌك : 434هـ أو 439

 . ط , د . ت . 

 دلٌل السالن الى الفٌة ابن مالن , عبد هللا بن صالح الفوزان , دار المسلم للنشر والتوزٌع  ـ 

هـ( , تحمٌك : حاتم 529فصاح ببعض ما جاء من الخطأ فً االٌضاح , ابن الطراوة )ـ رسالة اإل

هـ ـ 9496,  2الضامن , عالم الكتب للطباعة والنشر والتورٌع , بٌروت لبنان , طصالح 

  م . 9886

هـ( , تحمٌك : 342ـ رصف المبانً فً شرح حروف المعانً , أحمد بن عبد النور المالمً )

  أحمد دمحم الخراط , مطبوعات مجمع اللغة العربٌة , دمشك ـ سورٌا , د . ط , د . ت . 
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هـ( 9234نً فً تفسٌر المرآن والعظٌم والسبع المثانً , محمود اآللوسً البغدادي )ـ روح المعا

  . لبنان , د . ط , د . ت  , دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت ـ

 ـ سر صناعة االعراب , ألبً الفتح عثمان بن جنً , تحمٌك : حسن هنداوي . 

أحمد الحمالوي , لدم له وعلك علٌه  ـ شذا العرف فً فن الصرف , الشٌخ : أحمد بن دمحم بن

الدكتور : دمحم بن عبد المعطً , دار الكٌان للطباعة والنشر التوزٌع , الرٌاض ـ السعودٌة , د . 

  ط , د . ت . 

در الدٌن دمحم بن االمام جمال ناظم أبو عبد هللا بابن الظم على الفٌة ابن مالن , ـ شرح ابن النا

, 9لبنان , ط –دمحم باسل عٌون السود , دار الكتب العلمٌة , بٌروت  الدٌن دمحم بن مالن , تح :

  م . 2444 -هـ 9424

هـ( , 368هـ ـ 689ـ شرح ابن عمٌل , بهاء الدٌن عبد هللا بن عمٌل العمٌلً الهمدانً المصري )

 . . ت , بٌروت ـ لبنان , د . ط , دتحمٌك دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , دار إحٌاء التراث العربً 

ـ شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالن )المسمى منهج السالن إلى ألفٌة ابن مالن( , تحمٌك : دمحم 

 م .  9855هـ ـ 9335,  9محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , دار الكتاب العربً , بٌروت ـ لبنان , ط

ٌانً االندلسً ـ شرح التسهٌل البن مالن , جمال الدٌن دمحم بن عبد هللا بن عبد هللا الطائً الج

 هـ( , تحمٌك : عبد الرحمن السٌد و دمحم بدوي المختون , د . ط , د . ت .  632هـ ـ 644)

زهري على ألفٌة ابن مالن , ضٌح , للشٌخ خالد بن عبد هللا األـ شرح التصرٌح على التو

صر صححت هذه الطبعة وروجعت بمعرفة مجموعة من العلماء , مطبعة االستمامة , الماهرة ـ م

 م . 9854هـ ـ 9334,  9, ط

هـ( , تح : دمحم  396ل الدٌن دمحم بن دمحم بن محمود البابرتً )ت اكمـ شرح التلخٌص , للشٌخ : 

,  9مصطفى رمضان صوفٌة , المنشأة العامة للنشر والتوزٌع واالعالن , طرابلس ـ لٌبٌا , ط

  م .9893هـ ـ 9382

ف حسن عمر , منشورات : جامعة لار ٌونس , سـ شرح الرضً على الكافٌة , تحمٌك : ٌو

  م .  9886,  2بنغازي ـ لٌبٌا , ط

هـ( , تحمٌك : مجموعة من 643ـ شرح المفصل , موفك الدٌن ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش النحوي )

  العلماء , إدارة الطباعة المنٌرٌة , مصر , د . ط , د . ت .  

هـ , تح : موسى بناي 646بن الحاجب النحوي ت عمرو عثمان  ـ شرح الوافٌة نظم الكافٌة , أبو

  .  364م , 9894هـ ـ 9444علوان العلٌلً , مطبعة اآلداب فً النجف األشرف , د . ط , 

هـ 583الحسن علً بن مؤمن بن دمحم بن علً بن عصفور االشبٌلً ) ـ شرح جمل الزجاجً , أبو

  هـ( . 668ـ 

دٌن دمحم بن مالن , تحمٌك : عدنان عبد الرحمن جمال الشرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ,  ـ

 .   944/ 9م , 9833هـ ـ 9383الدوري , مطبعة العانً , بغداد ـ العراق , د . ط , 

هـ( , 369دمحم عبد هللا جمال الدٌن بن هشام االنصاري ) طر الندى وبل الصدى , أبوـ شرح ل

 . ط ,د . ت . تحمٌك : دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , دار الخٌر , د 

, تحمٌك : دمحم أبو الفضل ابراهٌم , دار إحٌاء المعتزلً ـ شرح نهج البالغة , ابن أبً الحدٌد 

  م . 9858هـ ـ 9339,  9الكتب العربٌة عٌسى البابً الحلبً , ط
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هـ( , دار الحبٌب 638شرح نهج البالغة , لكمال الدٌن مٌثم بن علً بن مٌثم البحرانً ) ـ

 هك . 9434,  2للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة , ط

طراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حمائك االعجاز , تألٌف : ٌحٌى بن حمزة بن علً بن الـ 

  م . 9894طف , مصر , إبراهٌم العلوي الٌمنً , طبع بمطبعة الممت

ـ ظاهرة الحذف فً الدرس اللغوي , طاهر سلٌمان حمودة , الدار الجامعٌة للطباعة والنشر 

  م . 9889والتوزٌع , د . ط , 

هـ( , تح : مهدي المخزومً 935ـ  944عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ) عٌن , أبوالـ 

  .  242ـ  249/ 3وابراهٌم السامرائً , 

فاءات فً النحو العربً والمرآن الكرٌم , الدكتور : شرف الدٌن على الراجحً , دار المعرفة ال ـ

  .   9885الجامعٌة , االسكندرٌة ـ مصر , د . ط , 

هـ ـ 9396براهٌم السامرائً , مطبعة العانً , بغداد ـ العراق , د . ط , الفعل زمانه وأبنٌته , إـ 

  م .  9866

,  2ـ فً النحو العربً نمد وتوجٌه , مهدي المخزومً , دار الرائد العربً , بٌروت ـ لبنان , ط

  م . 9896هـ ـ 9446

ـ فً ظالل نهج البالغة محاولة لفهم جدٌد , شرح : دمحم جواد مغنٌة , دار العلم للمالٌٌن , بٌروت 

 م . 9832,  9ـ لبنان , ط

بٌك , خلٌل أحمد عماٌرة , عالم المعرفة , جدة ـ السعودٌة , ـ فً نحو اللغة وتراكٌبها منهج وتط

  .  86م , 9894هـ ـ 9444,  9ط

عراب , أبو علً الفارسً , دار الملم للطباعة والنشر ـ كتاب الشعر أو األبٌات المشكلة اإل

 م .  9893هـ ـ 9443,  9والتوزٌع , دمشك , سورٌا , ط

هـ( , تحمٌك : عبد السالم دمحم هارون , الناشر : 994ر )بشر عمرو بن لنب كتاب سٌبوٌه , أبوـ 

  م .  9899هـ ـ 9449,  3مكتبة الخانجً , الماهرة ـ مصر , ط

كشاف عن حمائك غوامض التنزٌل وعٌون االلاوٌل فً وجوه التأوٌل , جار هللا أبً الماسم الـ 

الموجود  , علً دمحم  هـ( , تحمٌك : عادل أحمد عبد539هـ ـ 463محمود بن عمر الزمخشري )

  م . 9889هـ ـ 9499,  9معوض , الناشر : مكتبة العبٌكان , الرٌاض ـ السعودٌة , ط

هـ( , تحمٌك : ٌحٌى 495المات , تألٌف : أبً الحسن علً بن دمحم الهروي النحوي , )ت الـ 

 م . 9894هـ ـ 9444,  9علوان البلداوي , مكتبة الفالح , الكوٌت , ط

الفضل جمال الدٌن دمحم بن مكرم بن منظور االفرٌمً المصري , دار صادر  ب , أبوـ لسان العر

  , بٌروت ـ لبنان , د . ط , د . ت . 

لغة , ج . فندرٌس  , تعرٌب : عبد الحمٌد الدواخلً و دمحم المصاص , مكتبة االنجلو مصرٌة الـ 

  , د .  ط , د . ت . 

حسان , دار الثمافة , الدار البٌضاء ـ المغرب , د . ط ,  لغة العربٌة معناها ومبناها , تمامالـ 

  م .  9884

ثرها فً العربٌة الموحدة , غالب فاضل المطلبً , منشورات وزارة الثمافة ـ لهجة تمٌم وأ

 .  9839والفنون , الجمهورٌة العرالٌة , 
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ً , تح : مان بن جنّ الفتح عث حتسب فً تبٌٌن شواذ المراءات واإلٌضاح عنها , تألٌف : أبومالـ 

 -هـ 9494مصر ,  –علً النجدي ناصف وعبد الفتاح اسماعٌل علً , د . مط , الماهرة 

 م .9884

دمحم عبد هللا بن أحمد بن أحمد بن أحمد الخشاب  فً شرح الجمل فً شرح الجمل , أبومرتجل ال ـ

  . 9832تحمٌك ودراسة : علً حٌدر , هـ( 563هـ ـ 482)

هـ( , تحمٌك : حاتم 433ـ  355دمحم مكً بن أبً طالب المٌسً ) المرآن , أبوعراب ـ مشكل إ

  م .9894هـ ـ 9445,  2صالح الضامن , مؤسسة الرسالة , بٌروت ـ لبنان , ط

هـ( , تحمٌك : عرفان بن سلٌم , 394الحسن علً بن عٌسى الرمانً )ت ـ معانً الحروف , أبو

  ٌة , بٌروت ـ لبنان , د . ط , د . ت . العشا حسونة الدمشمً , المكتبة العصر

هـ( , تحمٌك : أحمد ٌوسف نجاتً و دمحم 243زكرٌاء ٌحٌى بن زٌاد الفراء ) ـ معانً المرآن , أبو

  م .  9855هـ ـ 9334علً النجار , مطبعة دار الكتب المصرٌة , الماهرة ـ مصر , 

عة والنشر والتوزٌع , عمان ـ االردن ـ معانً النحو , فاضل صالح السامرائً , دار الفكر للطبا

 م . 2444هـ ـ 9424,  9, ط

هـ( , تح : عبد السالم دمحم 385الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ) ـ معجم مماٌٌس اللغة , أبو

  . م 9838هـ ـ 9388هارون , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع , د . ط , 

هـ(, حممه : مازن 396, لجمال الدٌن بن هشام االنصاري ) عارٌبـ مغنً اللبٌب عن كتب األ

  المبارن و دمحم علً حمد هللا , راجعه : سعٌد االفغانً , د . ط , د . ت . 

ـ مفتاح السعادة فً شرح نهج البالغة , لمؤلفه : دمحم تمً النموي , انتشارات لائن , تهران ـ 

  ق . 9426ش ـ 9394,  9إٌران , ط

هـ , تح : عبد 626ٌعموب ٌوسف بن دمحم بن علً السكاكً المتوفى سنة  وم , أبوـ مفتاح العل

  م . 2444هـ ـ 9424,  9الحمٌد هنداوي , دار الكتب العلمٌة , بٌروت ـ لبنان , ط

الماسم محمود بن عمر الزمخشري , لدم له وبوبه  صل فً صنعة االعراب , تألٌف : أبومفالـ 

 م . 9883,  9الهالل , بٌروت ـ لبنان , طعلى بو ملحم , دار ومكتبة 

هـ ـ 463الماسم محمود بن عمر الزمخشري ) ف : أبومفصل فً علم العربٌة , تصنٌالـ 

,  9هـ(, تحمٌك : فخر الدٌن صالح لدارة , دار عمار للنشر والتوزٌع , عمان ـ االردن , ط539

 م . 2444هـ ـ 9425

هـ(, تحمٌك : دمحم عبد الخالك 295هـ ـ 294لمبرد )العباس دمحم بن ٌزٌد ا الممتضب , أبوـ 

 م . 9838 -هـ  9388الماهرة ,  –, مصر  2عضٌمة , د . مط , ط

هـ( , تحمٌك : أحمد عبد الستار 668علً بن مؤمن المعروف بابن عصفور )ت  ممرب ,الـ 

 م .  9839هـ ـ 9389,  9الجواري و عبد هللا الجبوري , مطبعة العانً , بغداد ـ العراق , ط

  م . 9839,  6براهٌم أنٌس , مكتبة االنجلو مصرٌة , الماهرة ـ مصر , طـ من أسرار اللغة , إ

فً شرح نهج البالغة , لطب الدٌن أبً الحسٌن سعٌد بن هبة هللا الراوندي ـ منهاج البراعة 

هـ(, تحمٌك : السٌد عبد اللطٌف الكوهكمري , نشر : مكتبة آٌة هللا المرعشً , لم ـ 533)ت

  هـ . 9446إٌران , د , ط , 
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هللا الهاشمً ـ منهاج البراعة فً شرح نهج البالغة , لمؤلفه : العالمة المحمك الحاج مٌرزا حبٌب 

الخوئً , عنً بتصحٌحه وتهذٌبه : السٌد ابراهٌم المانجً , الناشر : مكتبة االسالمٌة بطهران , 

  .  945/ 3, د . ت ,  4طهران ـ إٌران , ط

  م.9884ـ مناهج البحث فً اللغة  , تمام حّسان , مكتبة االنجلو مصرٌة  , د . ط  , 

دمحم حسٌن الطباطبائً , منشورات جماعة المدرسٌن فً  مٌزان فً تفسٌر المرآن , السٌد :الـ 

  الحوزة العلمٌة لم الممدسة , د . ط , د . ت . 

ـ نحو المران , أحمد عبد الستار الجواري , مطبعة المجمع العلمً العرالً , بغداد ـ العراق , د . 

  م . 9834هـ ـ 9384ط , 

ٌاة اللغوٌة المتجددة , تألٌف : عباس حسن , دار نحو الوافً مع ربطه باألسالٌب الرفٌعة والحالـ 

  , د . ت .  3المعارف , مصر , ط

ـ نهج البالغة وهو ما اختاره الشرٌف الرضً من كالم سٌدنا وموالنا أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً 

طالب علٌه السالم, شرح : الشٌخ دمحم عبدة , الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر , بٌروت ـ 

  ان , د . ط , د . ت .  لبن

ـ نهج البالغة , وهو ما اختاره الشرٌف الرضً من كالم سٌدنا وموالنا أمٌر المؤمنٌن علً بن 

أبً طالب علٌه السالم , حممه وضبط نصه على أربع نسخ خطٌة لدٌمة لٌس بهجت العطار , 

  م . 2494هـ ـ 9439,  9مؤسسة الرافد للمطبوعات , لم ـ إٌران , ط

الهوامع فً شرح جمع الجوامع , تألٌف : جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً  ـ همع

هـ ـ 9499,  9هـ( , تحمٌك : أحمد شمس الدٌن , دار الكتب العلمٌة , بٌروت ـ لبنان , ط899)

 م . 9889

 

 ـ الرسائل  3

طروحة دكتوراه , جامعة بغداد , أحمد عبد هللا حمود العانً , أ بنى النحوٌة وأثرها فً المعنىالـ 

 م . 2443هـ ـ 9423, العراق , 

سلوب الشرطً فً نهج البالغة )دراسة نحوٌة( , كرٌم حمزة حمٌدي, رسالة ـ تراكٌب األ

 م . 2499هـ ـ 9432ماجستٌر , جامعة بابل, كلٌة التربٌة )صفً الدٌن الحلً(, العراق, 

عبد حمد الالمً , اطروحة دكتوراه , جامعة بابل , ـ تعلك شبه الجملة فً نهج البالغة , محمود 

 م . 2449هـ ـ 9428كلٌة التربٌة , 

توابع فً نهج البالغة )دراسة نحوٌة داللٌة(, وداد حامد عطشان السالمً , رسالة ماجستٌر , الـ 

 م . 2443هـ ـ 9429جامعة الكوفة , كلٌة اآلداب , العراق , 

فً المران الكرٌم )دراسة نحوٌة وداللٌة(, صاحب منشد  جمل التً لها محل من االعرابالـ 

هـ 9498عباس الزٌادي , رسالة ماجستٌر , جامعة الكوفة , كلٌة المائد للتربٌة للبنات , العراق , 

 م . 9889ـ 

ظواهر التركٌبٌة فً خطب نهج البالغة )دراسة داللٌة تطبٌمٌة(, حسن هادي نور تاج الدٌن الـ 

 م . 2494غداد , كلٌة التربٌة / ابن رشد , العراق , الحسٌنً , جامعة ب
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هـ( , سجاد عباس حمزة , 656مباحث النحوٌة فً شرح نهج البالغة البن أبً الحدٌد )ت الـ 

 م .  2443هـ ـ 9429رسالة ماجستٌر , جامعة الكوفة , كلٌة اآلداب , العراق , 

مبنً للمجهول فً نهج البالغة )دراسة لغوٌة(, فراس عبد الكاظم حسن, رسالة ماجستٌر , الـ 

 م . 2443هـ ـ 9423جامعة بابل, كلٌة التربٌة , العراق , 

 ـ الدوريات  4

هـ 9499,  3جملة الحالٌة فً المران الكرٌم : إحصاء ودراسة , مجلة جامعة الملن سعود , مالـ 

   م .   9889ـ 



Abstract: 

 

    Summary Imam Ali (peace be upon him) said: (And we are the princes 

of speech and in us his veins have erupted and we have to slump his 

branches), Sharif Radhi said about the book Nahj al-Balaghah, in which he 

collected what he chose from the words of the Commander of the 

Faithful (peace be upon him) (... Includes the wonders of eloquence and 

the strangeness of eloquence and jewels of Arabic, and the religious and 

worldly words of what there is no community in the words nor the total 

parties in the book, as the Commander of the Faithful (peace be upon 

him) was the legislator of eloquence and its resource, and the origin of 

rhetoric and its birth, and from it appeared hidden and from him took its 

laws ...) ( ), Sheikh Mohammed Abda said: (It is worth the students of the 

precious language, and the greedy in the gradation of its followers, to 

make this book the most important archive, and the best of their 

traditions), and in addition to that, his words (peace be upon him) is 

worth citing , as it represents a huge prose text rich in creativity dating 

back to the era of protest known for its creator eloquence and eloquence, 

and therefore this book has aroused the interest of researchers dealt with 

pens from different aspects,  God has given me an attempt to study one 

of its aspects, so the subject of the study was (sentences that have a 

place of expression in Neh ... 
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