
١٠٢١١٠٩ 

١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ١ س  
  
  
  
  

   حجت االسالم و المسلمين ضيايي:استاد
 آقاي رضي جرگوني  :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
باشد مطالب  شود و تا پايان كتاب ادامه دارد نحو عالي چهار مي ات آغاز ميورعنوان مباحث جديد كه از مجر

وري كه در آيات و روايات متون عربي كمتر جمله باشد به ط مطرح شده در نحو عالي چهار بسيار پركاربرد مي
شود لذا  ات و اضافه غالباً در جمالت عربي استعمال ميروراست كه اين مباحث در آنها نباشد به عنوان مثال مج
. پس بايد متعلَّم توجه كافي در فهم مباحث داشته باشد. كند شناخت آنها ما را در فهم متون عربي بسيار كمك مي

شود گاهي  ات است، كلمالتي كه به صورت مجرور استعمال ميوركنيم مربوط به مجر  كه آغاز ميبحث اولي
شوند، در اين جلسه ابتدا در مورد حروف جرّ  اند و گاهي بواسطه اضافه مجرور مي بواسطه حرف جرّ مجرور شده

                                          .پردازيم بحث خواهيم كرد، حروف جرّ داراي اقسام و خصوصياتي هستند كه به توضيح آنها مي



١٠٢١١٠٩ 

١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  فى المجرورات
  إذا وقع بعد حروف الجرّ: األول: يجرّ االسم في موضعين

  .إذا كان مضافاً إ ليه: الثاني
   ـ43ـ 

  حروف الجرّ
  قسماً حروف الجر؟كم  . 249
  بأي شيء تتعلق حروف الجر؟ . 250
  :حروف الجرّ ثالثة أقسام. 243

  .»الالّم ، الباء ، عدا ، خال و حاشا من ، إلى ، عن ، على ، في«منها ما يشترك بين الظاهر والمضمر وهو * 
  .»سم و تاؤه و كيواو ، القَ رب ، مذْ ، منذُ ، حتَّى ، الكاف،«ومنها ما يختص بالظاهر وهو * 

  :وينقسم هذا القسم خمسة أقسام
  .»الواو«و » الكاف«و » حتّى«ماال يختص بظاهرٍ بعينه، وهو 

غائب  وقد تدخل على ضمير. »رب«وما يختص بالنكرات الموصوفة، وهو . »منذُ«و » مذْ«وما يختص بالزمان، وهو 
  .، إلخ»ربه رجالً«: تذكيرٍ وفروعهما، نحو معنى من إفرادٍ ومبهم مفرد مذكّر مميز بالنكرة المنصوبة مطابقة لل

  .»الفاء« والرّب، مضافاً للكعبة أو الياء المتكلم، و هو  وما يختص باللّه
  .»كى«المصدرتين، و هو » ما«و » أنْ«االستفهامية و » ما«وما يختص بـ 

 .»لوال«ومنها ما يختص بجرّ الضمير وهي * 
12:33���1:  

  مجروراتفى ال
  إذا وقع بعد حروف الجرّ: األول: يجرّ االسم في موضعين

  .إذا كان مضافاً إ ليه: الثاني
   ـ43ـ 

  حروف الجرّ
  كم قسماً حروف الجر؟ . 249
  بأي شيء تتعلق حروف الجر؟ . 250
  :حروف الجرّ ثالثة أقسام. 243

  .»الالّم ، الباء ، عدا ، خال و حاشا  ، فيمن ، إلى ، عن ، على«منها ما يشترك بين الظاهر والمضمر وهو * 
  .»واو ، القَسم و تاؤه و كي رب ، مذْ ، منذُ ، حتَّى ، الكاف ،«ومنها ما يختص بالظاهر وهو * 



١٠٢١١٠٩ 

١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  :وينقسم هذا القسم خمسة أقسام
  .»الواو«و » الكاف«و » حتّى«ماال يختص بظاهرٍ بعينه، وهو 

 .»منذُ«و » مذْ«وما يختص بالزمان، وهو 
Sco١٧:١٤ :٢                 

  المجرورات
غائب مبهم مفرد مذكّر مميز بالنكرة المنصوبة  وقد تدخل على ضمير. »رب«وما يختص بالنكرات الموصوفة، وهو 

  .، إلخ»ربه رجالً«: وعهما، نحوتذكيرٍ وفر مطابقة للمعنى من إفرادٍ و
  .»الفاء« والرّب، مضافاً للكعبة أو الياء المتكلم، و هو   باللّه1وما يختص

  .»كى«المصدرتين، و هو » ما«و » أنْ«االستفهامية و » ما«وما يختص بـ 
 .»لوال«ومنها ما يختص بجرّ الضمير وهي * 

Sco٢٣:٣٦ :٣ 

                                                 
شود و لذا اين كه مؤلف حرف فاء را مختص  از ميان حرف جاره حروف تاء است كه بر كلمه اهللا و رب مضاف به كعبه و به ياء متكلم داخل مي ١

 و مغني بحث حرف فاء صفحه 212 صالبهجة المرضيه. [كرده است اشتباه است اساساً حروف فاء جزء حروف جاره نيستبه اهللا و رب ذكر 
136[ 



١٠٢١١٠٩ 

١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار
     

  
  

 حرف جرّ

 مشترك بين اسم ظاهر و ضمير

 مختص به اسم ظاهر

 الي
  عن
  علي
  في
  من
  الم
  باء
  عدا
  خال
 حاشا

  تمام اسماءمشترك در

 مختص به زمان

  ربمختص به نكره موصوفه 

 بمختص به كلمه جاللّه اهللا و رتاء  

  كيمختص به ما استفهاميه و ما و أن مصدريه

  مذ
 مئذُ

  حتي
  كاف
 واو

  لوالمختص به ضمير



١٠٢١١٠٩ 

١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  :ر سه قسم هستند و عبارتند از حروف ج- 1
  . حروفي كه مشترك بين اسم ظاهر و ضمير هستند-
  . حروفي كه مختص به اسم ظاهر و ضمير هستند-
  . حروفي كه مختص به ضمير هستند-
  .» الم، باء، عدا، خال، حاشا من، الي، عن، علي، في،« حروف مشترك بين اسم ظاهر و ضمير عبارتند از - 2
  رب، مذ، منذ، حتي، كاف، واو، تاء، قسم، كي: ه اسم ظاهر عبارتند از حروف مختص ب- 3
  . حرف جرّ مختص به ضمير فقط لوال است- 4
  .شود  حرف جرّ مختص به اسم ظاهر به پنج قسم تقسيم مي- 5
  . حتي، كاف، واو مختص اسمي خاصي نيستند-
  . مذ و منذ مختص به زمان هستند-
  .ست رب مختص به نكره موصوفه ا-
  . فاء مختص به اسم جالله اهللا و رب مضاف به كعبه است-
  . كي مختص به ما استفهاميه و أن و ما مصدريه است-
   



١٠٢١١٠٩ 

 

٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ٢ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
  آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
شوند و دو اثر دارند اولين اثر اين است  اولين قسم از عوامل جرّ اسم، حروف جاره هستند كه بر سر اسم داخل مي

 آن معنوي است يعني هر كدام از حروف جاره داراي معناي خاصي كند و دومين أثر كه اسم ما بعد را مجرور مي
بحث در اين فصل مربوط به أثر لفظي . هستند، مباحت مربوط به معاني حروف جاره در ملحقات مطرح خواهد شد

شوند و  حرف جاره و احكام مربوط به آن است حروف جاره داراي اقسامي هستند برخي بر اسم و ضمير داخل مي
شوند و  قسم اخير هم داراي اقسامي است برخي بر هر اسمي داخل مي. شوند ي فقط بر اسم ظاهر داخل ميبرخ

مطلب مهم كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين . شوند شوند و قسم بر نكره موصوفه  داخل مي برخي بر زمان وارد مي
تواند مضاف  رور در جلمه بدون متعلّق  نمياست كه جارو مجرور نيازمند به متعلّق است به عبارت ديگر جارو مج

                                       .پردازيم داشته باشد، متعلَّق جارو مجرور چند مورد است كه در اين جلسه به توضيح اين موارد مي



١٠٢١١٠٩ 

 

٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  حروف الجر
  بالمشتق أو ما فيه رائحة الفعل لَّقُها الفعل وما يشتقُّ منه أو ما يؤولومتع.  البد لحروف الجرّ من متعلق .244
و إذا دلَّ . أي موجود» التَّاجر في مكتبهِ« : وجب حذفه لالستغناء عنه، نحو1إذا دلّ المتعلَّق على وجود مطلق. 1: فوائد

 .2»جبانٌ في الحرب ا شُجاع في بيتهِهذ«: مثالً وجب ذكره، نحو» الجبن«و » الشجاعة«: نحو على وجود مقيد بوصف،
Sco١٠:٢٦ :١ 

 حروف الجر
  .بالمشتق أو ما فيه رائحة الفعل ومتعلَّقُها الفعل وما يشتقُّ منه أو ما يؤول.  البد لحروف الجرّ من متعلق .244
و إذا دلَّ . أي موجود» كتبهِالتَّاجر في م« : وجب حذفه لالستغناء عنه، نحو3قإذا دلّ المتعلَّق على وجود مطل. 1: فوائد

 .4»جبانٌ في الحرب هذا شُجاع في بيتهِ«: مثالً وجب ذكره، نحو» الجبن«و » الشجاعة«: نحو على وجود مقيد بوصف،
Sco٢٠:٤٣ :٢ 

 حروف الجر
  ائحة الفعلبالمشتق أو ما فيه ر ومتعلَّقُها الفعل وما يشتقُّ منه أو ما يؤول. البد لحروف الجرّ من متعلق. 244
و إذا دلَّ . أي موجود» التَّاجر في مكتبهِ« : حذفه لالستغناء عنه، نحو5إذا دلّ المتعلَّق على وجود مطلق وجب. 1: فوائد

 .1»جبانٌ في الحرب هذا شُجاع في بيتهِ«: مثالً وجب ذكره، نحو» الجبن«و » الشجاعة«: نحو على وجود مقيد بوصف،

                                                 
وجد، ثَبت كانَ و استقرَّ، اما از ميان اين افعال عموم معموالً : شوند كه عبارتند از كنند افعال عموم گفته مي به افعالي كه داللت بر وجود مطلق مي ١

رتي كه اراده زمان ماضي شود كان و استقرّ و يا وصفشان يعني كائن و مستقر در تقدير گرفته ود در صو كان و استقرّ بيشتر در تقدير گرفته مي
گيريم چون  شود و در صورتي كه زمان مشخص نباشد وصف در تقدير مي راده حال يا مستقبل شود مضارع آنها در تقدير گرفته ميشود و اگر ا مي

 ]49، ص2معني باب ثالث، جلد . [رود كه وصف در هر سه زمان بكار مي
شاهدت «و » القمرُ في كبدِ السماء«و » مررت بالَّذي في المدينة «:اليكون المتعلق مطلقاً إالّ إذا كان المجرور صلةً أو خبراً أو صفةً أو حاالً، نحو. 2

فالمتعلَّق محذوف وجوباً تقديره كائنٌ أو مستقرٌّ وما أشبه إالّ في الصلَة فيتعين تقديره بالفعل ألنّ الصلة . »جاء األمير في موكبِه«و » باخرةً في متن البحر
 .تُعد جملةا التكون إالّ جملةً والصفة مع فاعلها 

وجد، ثَبت كانَ و استقرَّ، اما از ميان اين افعال عموم معموالً : شوند كه عبارتند از كنند افعال عموم گفته مي به افعالي كه داللت بر وجود مطلق مي ٣
 يعني كائن و مستقر در تقدير گرفته ود در صورتي كه اراده زمان ماضي شود كان و استقرّ و يا وصفشان كان و استقرّ بيشتر در تقدير گرفته مي

گيريم چون  شود و در صورتي كه زمان مشخص نباشد وصف در تقدير مي شود و اگر اراده حال يا مستقبل شود مضارع آنها در تقدير گرفته مي مي
 ]49، ص2معني باب ثالث، جلد . [رود كه وصف در هر سه زمان بكار مي

شاهدت «و » القمرُ في كبدِ السماء«و » مررت بالَّذي في المدينة«: كان المجرور صلةً أو خبراً أو صفةً أو حاالً، نحواليكون المتعلق مطلقاً إالّ إذا . 4
نّ الصلة فالمتعلَّق محذوف وجوباً تقديره كائنٌ أو مستقرٌّ وما أشبه إالّ في الصلَة فيتعين تقديره بالفعل أل. »جاء األمير في موكبِه«و » باخرةً في متن البحر

 .التكون إالّ جملةً والصفة مع فاعلها اتُعد جملة
وجد، ثَبت كانَ و استقرَّ، اما از ميان اين افعال عموم معموالً : شوند كه عبارتند از كنند افعال عموم گفته مي به افعالي كه داللت بر وجود مطلق مي ٥

كه اراده زمان ماضي شود كان و استقرّ و يا وصفشان يعني كائن و مستقر در تقدير گرفته ود در صورتي  كان و استقرّ بيشتر در تقدير گرفته مي
گيريم چون  شود و در صورتي كه زمان مشخص نباشد وصف در تقدير مي شود و اگر اراده حال يا مستقبل شود مضارع آنها در تقدير گرفته مي مي

 ]49، ص2 جلد معني باب ثالث،. [رود كه وصف در هر سه زمان بكار مي
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٣

Sco٢٥:٤٨ :٣ 

  
  نمودار 

                                                                                                                                                                  
شاهدت «و » القمرُ في كبدِ السماء«و » مررت بالَّذي في المدينة«: اليكون المتعلق مطلقاً إالّ إذا كان المجرور صلةً أو خبراً أو صفةً أو حاالً، نحو. 1

ما أشبه إالّ في الصلَة فيتعين تقديره بالفعل ألنّ الصلة فالمتعلَّق محذوف وجوباً تقديره كائنٌ أو مستقرٌّ و. »جاء األمير في موكبِه«و » باخرةً في متن البحر
 .والصفة مع فاعلها التُعد جملة التكون إالّ جملةً

  متعلّق

 واردم

 فعل

 كلمه مشتق از فعل

 كلمه مؤول به مشتق

 كلمه مشِير به معناي فعل

  دالّ بر وجود مطلقوجوب حذف 

  دالّ بر وجود مقيد به وصفوجوب ذكر 



١٠٢١١٠٩ 

 

٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  كيده چ
  . حروف جاره نيازمند به متعلّق هستند- 1
   متعلق جارو مجرور عبارتند از - 2
   فعل-
   كلمه كه متشق از فعل باشد-
   كلمه كه تاويل به مشتق برود-
   كلمه كه در آن بويي از فعل باشد-
  .نياز از آن الزم است  هر گاه متعلّق بر وجود مطلق داللت كند حذف متعلّق بخاطر بي- 3
  . هر گاه متعلّق بر وجود مقيد به وصف داللت كند ذكر آن واجب است- 4
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٣  
 ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ٣ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه 
شوند يعني اگر بخواهد جارو مجرور معناي كاملي داشته  گفتيم جارو مجرور بدون متعلّق در جمله استعمال نمي

شود اين است  جمله بر جارو مجرور مقدّم است حال سؤالي كه مطرح ميباشند بايد متعلّق داشته باشند، متعلّق در 
تواند واقع شود كه در  تواند متعلّق جارو مجرور قرار بگيرد؟ متعلّق جارو مجرور چهار چيز مي كه چه چيزهاي مي

در برخي جلسه گذشته بيان شد، مطلب ديگر اين بود كه در برخي موارد حذف متعلّق جارو مجرور واجب است و 
كنيم و در ادامه خواهيم  موارد ذكر متعلّق واجب است، در اين جلسه به چند مورد از موارد حذف متعلَّق اشاره مي

                                                    .گفت كه در مواردي جارو مجرور نيازمند به متعلّق ندارند



١٠٢١١٠٩ 

 

٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  حروف الجر
 ألُضَحينَّ بكل نفيسٍ في سبيل  واللّه«: نحو ،)خال الباء(ان معموله مجروراً بأحرف القسم يحذف أيضاً المتعلق متى ك. 2

علَى الطائر «: ، للمسافر»بالرِّفاء والبنين«: أو شبههِ كقولهم للعروسين» مثَلٍ«حذف في  أو كان المتعلق قد. »خيرك
 .»ةِ صمت فيهيوم الجمع«: نحو أوكان حذف على شريطة التفسير،. »الميمون

sco١:١١:٤١ 
  حروف الجر

 ألُضَحينَّ بكل نفيسٍ في سبيل  واللّه«: نحو ،)خال الباء(يحذف أيضاً المتعلق متى كان معموله مجروراً بأحرف القسم .2
الطائر علَى «: وللمسافر ،»بالرِّفاء والبنين«: أو شبههِ كقولهم للعروسين» مثَلٍ«حذف في  أو كان المتعلق قد. »خيرك
 .»يوم الجمعةِ صمت فيه«: نحو أوكان حذف على شريطة التفسير،. »الميمون

Sco١٥:٥٥ :٢  
  حروف الجر 

وال لكاف » رب، لوال و لعلَّ«: ، نحو1الزائد وال للمنزّل منزلةَ. »ما جاء من أحدٍ«: ال متعلق لحرف الجرّ الزائد، نحو. 3
 .»زيد كاألسد«: التشبيه، نحو

Sco٢٠:٥٩ :٣ 
  حروف الجر

  .في تعلُّقِه بالفعل أو شبههِ كحكم حرف الجرّ 2حكم الظرف. 4
Sco4: 25:10 

                                                 
 .أي تنزل منـزلتها فـي عـدم عملها محالً. 1
گونه كه جمله بعد از نكره صفت است جارو مجرور و ظرف نيز بعد از نكره صفت هستند و  جارو مجرور و ظرف حكم جمله را دارند، همان ٢

 ]43 باب نالف صفحه 2مغني جلد. [شوند يز بعد از معرفه حال واقع ميهمچنانكه جمله بعد معرفه حال است جارو مجرور و ظرف ن



١٠٢١١٠٩ 

 

٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  چكيده 
  .باشد حذف متعلّق الزم است] غير از باء[ هر گاه معمول  مجرور به يكي از حروف جاره قسم - 1
  .شود  هر گاه جارو مجرور مثَل و يا شبه مثل باشد متعلّق در برخي مواقع حذف مي- 2
  .كند حذف متعلّق الزم است  هر گاه متعلّق داراي مفسّري است كه آن را تفسير مي- 3
  . هر گاه حرف جرّ زائد باشد متعلّق نياز ندارد- 4
  . حروفي كه به منزله زائد باشند نياز به متعلّق ندارند- 5
  . هر گاه كاف براي تشبيه باشد نيازمند به متعلّق نيست- 6
  .باشد دي به متعلّق همانند حرف جرّ مي حكم ظرف در نيازمن- 7
   
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ٤ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه 
شود اولين قسم حروف جاره هستند كه در جلسات گذشته به طور مفصل  كلمه مجرور بوسيله دو چيز مجرور مي

باشد ولي در علم نحو عبارت  عناي مطلق نيست و اسناد مياضافه در لغت به م. دومين قسم اضافه است. مطرح شد
است از اسمي به كلمه ديگر اسناد داده شود به طوري كه از اسم اول تنوين و نون و أل حذف شود، به اسم اول 

تواند مضاف واقع شود ولي مضاف اليه  از بين كلمات تنها اسم مي. شود مضاف و به كلمه دوم مضاف اليه گفته مي
باشد يكي اضافه لفظيه و  شود و اضافه بر دو نوع مي مضاف اليه در اثر اضافه مجرور مي. م نيست كه اسم باشدالز

   .ديگري اضافه معنويه، توضيح اين دو قسم در جلسات آينده مطرح خواهد شد



١٠٢١١٠٩ 

 

٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   ـ44ـ 
  اإلضـافـة

  ما هي اإلضافة وكم نوعاً هي؟ . 251
  ه؟ما هو حكم المضاف والمضاف إلي . 252
  ما هي اإلضافة المعنوية وما هي اللفظية؟ . 253
إلى آخر مع حذف التنوين والنون  اإلضافة لغة مطلق النسبة واصطالحاً عبارة عن نسبة خاصة، و هي نسبة اسم. 245

  .1»سارقُ البيتِ«و » غالم زيدٍ«: التالية، نحو من االسم األول كما يأتي في المسألة
Sco1: 10:22 

  اإلضـافـة
  .2معنويةٌ ولفظيةٌ: هي نوعانو

ألنّ كلّ واحد منهما هو عين اآلخر  .ال تجوز اإلضافة حيث يتحد االسمان بالمعنى كالمتردافَين والصفة والموصوف: فائدة
. أي صالة الساعة األُولى» صالة األُولى«: يوهم ذلك وجب تأويلُه، نحو وإذا سمع ما. وال ينسب الشيء إالّ إلى غيره

وأما إضافة الصفة إلى . هي مصر أيمدينة» مدينة مصر«: ان األول عاماً والثاني خاصاً فاإلضافة بيانية، نحوك وإذا
  :موصوفها فكثيرٌ في كالم البلغاء كقولهم

وهو تنزيل . أي عمامةٌ سحقٌ» عمامةٍ سحقُ«أيالناس الكرام و » كرام الناس«أي أمرٌكبير و » ليس تحته كبير أمرٍ«
ل منزلة شيء مضاف إلى جنسهِاألو. 

Sco١٥:٣٦ :٢ 
  اإلضـافـة 

  .3معنويةٌ ولفظيةٌ: وهي نوعان 
ألنّ كلّ واحد منهما هو عين  .ال تجوز اإلضافة حيث يتحد االسمان بالمعنى كالمتردافَين والصفة والموصوف: فائدة 

أي صالة الساعة » صالة األُولى«: لُه، نحويوهم ذلك وجب تأوي وإذا سمع ما. اآلخر وال ينسب الشيء إالّ إلى غيره
  .األُولى

                                                 
 .يسمى األولُ مضافاً والثاني مضافاً إليه. 1
ر شود وجه تسميه اضافه معنويه اين است كه داراي فايده و اث تنها در لفظ ظاهر مي] تخفيف[وجه تسميه اضافه لفظيه اين است كه فايده و اثرش  ٢

 ]222 ص البهجة المرضيه. [معنوي است

شود وجه تسميه اضافه معنويه اين است كه داراي فايده و اثر  تنها در لفظ ظاهر مي] تخفيف[وجه تسميه اضافه لفظيه اين است كه فايده و اثرش  ٣
 ]222 ص البهجة المرضيه. [معنوي است



١٠٢١١٠٩ 

 

٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

وأما إضافة الصفة إلى . هي مصر أيمدينة» مدينة مصر«: كان األول عاماً والثاني خاصاً فاإلضافة بيانية، نحو وإذا
 سحقُ« الكرام و أيالناس» كرام الناس«أي أمرٌكبير و » ليس تحته كبير أمرٍ« :موصوفها فكثيرٌ في كالم البلغاء كقولهم

 .وهو تنزيل األول منزلة شيء مضاف إلى جنسهِ. أي عمامةٌ سحقٌ» عمامةٍ
Sco٢٥:٣٥ :٣ 

  
  نمودار

  اضافه

 تعريف
 مطلق نسبت:در لغت

 سبت خاصي بين اسم و كلمه ديگر همراه حذف تنوين و نونن:اصطالح

 انواع
 لفظيه

 معنويه

  مضاف و مضاف اليه هم معني و مترادف نباشندشرائط 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  .شود  اضافه در لغت به مطلق نسبت گفته مي- 1
اي كه تنوين و نون از  نسبتِ خاص بين اسم و كلمه ديگر بگونه:  اضافه در اصطالح علم نحو عبارت است از- 2

  .شود حذف مياسم 
  .شود  اضافه بر دو نوع لفظيه و معنويه تقسيم مي- 3
  .شود  به اسم اول مضاف و به كلمه دوم مضاف اليه گفته مي- 4
  .شود  مضاف و مضاف اليه نبايد از جهت معني متحد باشند چون مستلزم اضافه شي به خودش مي- 5
  .شود  بيانيه مي در صورتي كه مضاف عام و مضاف اليه خاص باشد اضافه- 6
  .شود  اضافه صفت به موصوف در كالم بليغ كثيراً واقع مي- 7
   
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٥  
 ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي ((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ٥ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه 
شوند دسته اول كلماتي هستند كه حرف جرّ بر آنها داخل شده است و  در كالم عرب دو دسته اسم مجرور مي

، اضافه عبارت بود از نبست خاص بين اسم و كلمه ديگري گيرد دسته دوم كلماتي هستند كه مضاف اليه قرار مي
شود، به عبارت ديگر  كه بعد از آن ذكر شده است، اضافه و نسبت خاص در دو اسم هم معني و مترادف واقع نمي

توضيح اين مطالب در جلسه گذشته بيان شد، مطلب . بايد اسم مضاف از جهت معني متفاوت از مضاف اليه باشد
اسم مضاف . يد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مضاف و مضاف اليه داراي احكام خاصي هستندجديدي كه با

شود، و  بايد خالي از أل و تنوين و نون تثنيه و جمع باشد و اعراب مضاف تابع تركيبي است كه در جمله واقع مي
ه به توضيح اين نكات در اين مضاف اليه دائما مجرور است، نكته بعدي درباره حذف مضاف و مضاف اليه است ك

.                                                                                                                                    پردازيم جلسه مي
 



١٠٢١١٠٩ 

 

٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  اإلضـافـة 
جاء «: والجمع وما أُلحق بهما، نحو مذكور أو المقدر و نوني التثنية ال1والتنوين» أل«حكم المضاف أن يجرَّد من . 246

 إنّ في ذلك آليةَ لِأُولى«وقوله تعالى » رأيت سارقي البيتِ«و » غالما زيدٍ جاء«و » زيد أَحسن النّاس«و » غالم زيدٍ
 . المضاف إليه على كلّ حال2ويجرّ ابفيعرب بما يستحقّه من اإلعر. »كِلْتا الجنّـتَينِ آتَت أُكُلها«و » األبصارِ

Sco١١:٢٩ :١ 
  اإلضـافـة

. أي أمر ربك» وجاء ربك«: بإعرابه، نحو يحذف المضاف لقيام قرينة تدلّ عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب: فائدة
مضاف  مكحاله لو كان مضافاً فيحذف تنوينة و ذلك إذا عطف على المضاف اس ويحذف المضاف إليه ويبقى المضاف

 يد من قالها ورجل من  التقدير قطع اللّه» قالها  يد و رجل من قطع اللّه«: إلى مثل المحـذوف من االسم األول، نحو
والثاني إلى  غير أنّ األفصح إضافة األول إلى االسم الظاهر. ما أُضيف إليه رجل عليه لداللة» من قالها«قالها؛ فحذف 
 .» من قالَها و رِجلَه يد  قطع اللّه«: ضميره فتقول

Sco١٨:٣٠ :٢ 
  اإلضـافـة

أي أمر » وجاء ربك«: بإعرابه، نحو يحذف المضاف لقيام قرينة تدلّ عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب: فائدة 
 كحاله لو كان مضافاً فيحذف تنوينة و ذلك إذا عطف على المضاف اسم ويحذف المضاف إليه ويبقى المضاف. ربك

 يد من قالها ورجل  التقدير قطع اللّه» قالها  يد و رجل من قطع اللّه«:  مثل المحـذوف من االسم األول، نحومضاف إلى
والثاني  غير أنّ األفصح إضافة األول إلى االسم الظاهر. ما أُضيف إليه رجل عليه لداللة» من قالها«من قالها؛ فحذف 
 .»ها و رِجلَه يد من قالَ  قطع اللّه«: إلى ضميره فتقول

Sco٢٥:٤٢ :٣ 

                                                 
ن روند كه از مابعد منفصل هستند ولي اضافه براي اتصال برقرار كردن بي علّت حذف تنوين و نون اين است كه نون تنوين در جاي به كار مي ١

 ]220 البهجة المرضيه. [مضاف و مضاف اليه است
  :در مورد عامل جرّ مضاف اليه سه نظريه وجود دارد ٢
  . ابن مالك قائل به جرّ مضاف اليه بوسيله حرف جرّ مقدر است-1
  .داند  سييويه عامل جرّ را مضاف مي-2
 ]220 البهجة المرضيه. [داند  اخفش اضافه را عامل جرّ مضاف اليه مي-3



١٠٢١١٠٩ 

 

٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  چكيده  
  . مضاف بايد مجرد از أل، تنوين، نون تثنيه و جمع باشد- 1
  .گيرد  مضاف در جلمه هر نقشي داشته باشد اعراب همان را مي- 2
  . مضاف اليه دائما مجرور است- 3
  . در صورت وجود قرينه حذف مضاف جايز است- 4
  .شود آن مي در صورت حذف مضاف، مضاف اليه جانشين - 5
 در صورتي كه مضاف معطوف عليه، اسمي باشد كه مضاف اليه آن اسم مانند مضاف اليه معطوف عليه باشد - 6

  .حذف مضاف اليه جايز است
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٦  
 ))ق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقو((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ٦ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
  آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه 
مطلب اول در مورد خصوصيات مضاف و مضاف اليه بوده از جمله : در جلسه گذشته به دو مطلب اشاره كرديم

 مجرور شدن است، مطلب دوم در مورد خصوصيات مضاف حذف ال و تنوين است و خصوصيت مضاف اليه
حذف مضاف و مضاف اليه بوده مضاف در صورت وجود قرينه حذفش جايز است كه در اين صورت مضاف اليه 

شود كه مضاف معطوف عليه  شود، مضاف اليه در صورتي حذف مي گيرد و جانشين مضاف مي اعراب مضاف را مي
مانند مضاف اليه محذوف باشد در اين طور مضاف به حالت اضافه براي اسمي واقع شود كه مضاف اليه  آن اسم ه

به ] صفت[اضافه لفظيه عبارت است از اضافه مشتق : ماند، قبالً بيان كرديم كه اضافه بر دو قسم است باقي مي
معمولش و اضافه معنويه عبارت است از نسبت بين مضاف و مضاف اليه كه بين آنها حرف جرّي در تقدير است، 

.                               پردازيم ين دو نوع اضافه سه نوع تفاوت با يكديگر دارند در اين جلسه به تعريف و فرق ميان آنها ميا
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٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   اإلضـافـة
  .أي غالم لزيد» زيدٍ غالم«:  هي نسبة إلى آخر على معنى حرف الجرّ، نحو1اإلضافة المعنوية. 247
 )                                6:38(.»سارقُ البيت«: إلى معمولها، نحو2 إلضافة اللفظية هي إضافة الصفةوا

  اإلضـافـة
  :الفرق بينهما هو. 1: فوائد

، والتخصيص متى أُضيفت إلى »بيت الجار«: أن اإلضافة المعنوية تقيد التعريف متى أُضيفت النكرة إلى المعرفة، نحو* 
  .النكرة وال يبلغ درجة التعريف والمراد بالتخصيص مايبقي على حالة. فقط» بيت«فإنَّه أخص من  »بيت جارٍ«: حونكرة، ن

Sco1: 14:59 

  اإلضـافـة
  .اللفظ واللفظية ال تفيد التعريف وال التخصيص لكن تكون لمجرد تخفيف* 

Sco2: 17:06 

  اإلضـافـة
  .بخالف اللفظية» ن، في و الالمم«المعنوية تكون على معنى حروف الجرّ . 2
بيت جار، بخالف » بيت جارٍ«فال يقدر في  تسمى اإلضافة المعنوية اإلضافة المحضة أل نّها خالصة من نية االنفصال. 3

ضارب زيداً  على تقدير هذا» هذا ضارب زيدٍ اآلن«: فإنّها على تقدير االنفصال فتقول اللفظية وتسمى غير المحضة
 .اهما متحد وإنّما أُضيف طلباً للتخفيفومعن

Sco٢٥:٣٨ :٣ 

                                                 
  .فه معنويه استدر سه صورت اضا ١

  .نباشد و مضاف اليه معمول مضاف نباشد] صفت[مضاف مشتق : الف
  .معمولش نباشد] قبل از اضافه[باشد ولي مضاف اليه ] صفت[مضاف مشتق : ب
 ]559و 556، ص1حدائق جلد. [معمولش باشد] قبل از اضافه[نباشد ولي مضاف اليه ] صفت[مضاف مشتق : ج
 ]554، ص1حدائق جلد. [است كه قبل از اضافه مضاف اليه معمولش مشتق بوده استمراد از معمول مشتق اين  ٢



١٠٢١١٠٩ 

 

٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  نمودار

 اضافه

 اضافه لفظيه

 اضافه مشتق به معمولش:تعريف

 ويژگي

 اضافه معنويه
 اي كه بين مضاف و مضاف اليه حرف جرّي در تقدير استاضافه:تعريف

 مفيد تخفيف
  خالي از معناي حرف جرّ

 لدر نيت انفصا

 ويژگي

   در اضافه نكره به معرفهمفيد تعريف
   در اضافه نكره به نكرهمفيد تخصيص 

 [من، في، الم]در تقدير حرف جرّ 

  خالي از نيت انفصال
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٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  . اضافه معنويه عبارت  است از نسبتي بين مضاف و مضاف اليه كه حرف جرّ در تقدير است- 1
  .اضافه لفظيه عبارت است از اضافه مشتق به معمولش - 2
  . اضافه معنويه مفيد تعريف و تخصيص است- 3
  .مفيد تخفيف است اضافه لفظيه - 4
  .در تقدير است» من، في، الم« در اضافه معنويه بين مضاف و مضاف اليه يكي از حروف - 5
  .شود چون مجرد از نيت انفصال است  به اضافه معنويه اضافه محضه گفته مي- 6
  .شود چون در تقدير انفصال است  به اضافه لفظيه اضافه غير محضه گفته مي- 7
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٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ٧ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
  آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
اضافه معنويه عبارت است از نسبت اسمي به كلمه ديگر به طوري كه بين مضاف و مضاف اليه حرف جرّ در تقدير 

كند واگر مضاف نكره و   از مضاف اليه كسب تعريف مياست، اگر مضاف نكره باشد و مضاف اليه معرفه، مضاف
مراد از تخصيص اين است كه دايره نكره ضيق . كند مضاف اليه هم نكره باشد از مضاف اليه كسب تخصيص مي

ماند، در اضافه معنويه يكي از سه حرف من، الم و في در تقدير است اگر   شود ولي همچنان نكره باقي مي مي
اي مضاف باشد حرف جرّ من در تقدير است و اگر مضاف اليه ظرف تحقق مضاف باشد مضاف اليه جنس بر

حرف في در تقدير است و چنانچه مضاف اليه مالك يا شبه مالك براي مضاف باشد حرف الم در تقدير گرفته 
   .شود مي
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٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  اإلضافة المعنوية. 1
  ماهي أحرف الجر التي تكون اإلضافة المعنوية في معناها؟ . 254
  هل توجد أسماء ال تنفك عن اإلضافة؟ . 255
  أي من هذه األلفاظ يجوز أن يضاف في النية؟ . 256
  كم وجهاً من اإلعراب يجوز في الجهات الست؟ . 257
  ؟»حسب و غير«ماهو حكم  . 258
  :تكون اإلضافة المعنوية. 248

  .»ثوب خزٍّ«و » ذهبٍ خاتم«: متى كان المضاف إليه جنساً للمضاف، نحو» من«على معنى * 
  .»درس المساء«و » العصر صالة«: متى كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف، نحو» في«وتكون بمعنى * 
 .»عبد زيدٍ«: أو شبه مالك، نحو» أخيك كتاب«: متى كان المضاف إليه مالكاً للمضاف، نحو» الالم«وتكون بمعنى * 

Sco٩:٤٤ :١ 
  اإلضافة المعنوية. 1

  رف الجر التي تكون اإلضافة المعنوية في معناها؟ماهي أح .  254
  هل توجد أسماء ال تنفك عن اإلضافة؟ . 255
  أي من هذه األلفاظ يجوز أن يضاف في النية؟ . 256
  كم وجهاً من اإلعراب يجوز في الجهات الست؟ . 257
  ؟»حسب و غير«ماهو حكم  . 258
  :تكون اإلضافة المعنوية. 248

  .»ثوب خزٍّ«و » ذهبٍ خاتم«: كان المضاف إليه جنساً للمضاف، نحومتى » من«على معنى * 
  .»درس المساء«و » العصر صالة«: متى كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف، نحو» في«وتكون بمعنى * 
 .»عبد زيدٍ«: أو شبه مالك، نحو» أخيك كتاب«: متى كان المضاف إليه مالكاً للمضاف، نحو» الالم«وتكون بمعنى * 

Sco١٣:٠٣ :٢ 
  اإلضافة المعنوية. 1

. توجد أسماء ال تنفك عن اإلضافة أصالً أل نّها ناقصة الداللة بنفسها فيجب أن تنضم إلى غيرها لتكمل داللتها. 249
كلّ، بعض، مثل، شبه، غير، سوى، كال، كلتا، نحو، قُبالة، حذاء، إزاء، «األسماء التي ال تنفك عن اإلضافة هي : فائدة 
  جمع ذات من غير(، أُوالت )جمع ذو من غير لفظه(، ذو، ذات، أُولُو )في القسم( ه، تلقاء، سبحانَ، معاذ، مع، سائر، لَعمرُتجا

فكل اسم يقع . »قَبل، بعد، أَي، حسب و جميع ، بينَ، لَدى، لَدنْ، عِنْد، وحد، وسط، أولُ، علُ، الجهات الست، دون،)لفظها
 .»بعض الشجر«و » الناس كُلّ« :ن مجروراً، نحوبعدها يكو

Sco٢٣:٠٨ :٣ 
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٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  نمودار
  

 اضافه معنويه

   مضاف اليه جنس مضافتقدير من 
   اليه ظرف مضاف مضافتقدير في 
   مضاف اليه مالك يا نسبه مالك براي مضافتقدير الم 
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٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده 
  . در اضافه معنويه بين مضاف و مضاف اليه حرف جرّ در تقدير است- 1
  . در صورتي كه مضاف اليه جنس براي مضاف باشد حرف جرّ مِن در تقدير است- 2
  .رّ في در تقدير است در صورتي كه مضاف اليه ظرف تحقق مضاف باشد حرف ج- 3
  . در صورتي كه مضاف اليه مالك و يا شبه مالك براي مضاف باشد حرف جرّ الم در تقدير است- 4
  . برخي اسماء به خاطر اين كه داللتشان ناقص است براي تكميل داللتشان دائم االضافه هستند- 5
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٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ٨ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٨  
 ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث((

١

  مقدمه
بعضي كلمات دائم االضافه هستند زيرا به تنهاي معناي كاملي ندارند و براي تكميل داللتشان، نيازمند چيزي هستند 

برخي از اين كلمات واجب است به جلمه اضافه شود و بعضي از . مل شودكه بعد از آنها ذكر شود و تا داللتشان كا
ولكن مضاف اليه . شود از ميان اين اسماء، كلماتي هستند كه از اضافه قطع مي. شوند آنها بر جمله و مفرد اضافه مي

به صورت معرب بعضي از اين اسماء . در تقدير است، اعراب اين اسماء بعد از قطع از اضافه حاالت مختلفي دارد
شود و برخي فقط به صورت مبني استعمال  شوند و بعضي هم معرب و هم مبني استعمال مي و منون استعمال مي

                          .پردازيم در اين جلسه به ذكر اين اسماء و احكام آنها مي. شوند مي
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٨  
 ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث((

٢

  اإلضافة المعنوية. 1
250 .»نة، نحو أن تضاف في النية فيحذف ما تضاف إليهيجوز » كلّ، بعض، جميع، مع و أيو تُعرب منو :»و » كلٌّ حي

 أياً«و . أي بعضهم مع بعض» ذهبوا معاً«و . أي جميعهم» جاءوا جميعاً«و  .أي على بعضهم» فضَّلنا بعضَهم على بعضٍ«
 .يعني أى اسمٍ تدعوا» ماتَدعوا فلَه األسماء الحسنى

Sco٦:٤٩ :١ 
  ة المعنويةاإلضاف. 

  .1»دون، قبل و بعد«  مجراها هو  وما جرى» خلف، أمام، فوق، تحت، يمين و شمال«إنّ الجهاتِ الست هي . 251
وأن تعرب غيرَ منونةٍ كأنَّ . وأن تُبنى على الضم إذا حذف ما تضاف إليه جاز أن تستعمل منونةً كباقي النكرات المعربة

» الوزيرُ قَبلَ مات الملك ومات«و » مات الوزيرُ قبلُ أو من قبلُ«و » بالً مجتهداًكنت ق« :المضاف إليه مذكور تقول
 .أي من قبله» من قبِل«أي قبله أو 

Sco٢:١٣:٣١ 
  اإلضافة المعنوية. 

وأما  .أي فحسبي ماقبضتُه» فحسب قبضت درهماً«: إالَّ البناء على الضم عند قطعها كقولك» حسب«ال يجوز فى .  252
لي عشرةُ دراهم ليس «: واألحسن أن تُبنى على الضم، نحو .»ليس«أو » ال«فال تقطع عن اإلضافة إالّ مسبوقة بـ » غير«

 .ويجوز على قلَّةٍ تنوينها منصوبة أو مرفوعة .»أو الغيرُ
Sco٢١:٥٢ :٣ 

  
  نمودار

                                                 
 ]141- 3نحو وافي جلد. [شود به اسماء سته و كلمه قبل، بعدودون ظروف غايات گفته مي ١

اعراب اسماء بعد از 
  قطع از اضافه

  معرب و منونكل، بعض، جميع مع، أتي

 جهات ستّه و قبل، بعد و دون

  مبني بر ضمحسب

  معرب و منون
مبني بر ضم  

نمعرب غير منو 

 غير
 مبني بر ضم

 معرب و منون
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٨  
 ))ر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اث((

٣

  چكيده 
  .شوند ت معرب و منونّ استعمال ميبعد از قطع از اضافه به صور) كلّ، بعض، جميع، مع، أي( كلمات - 1
  . مضاف اليه در كلمات فوق در نيت و تقدير است- 2
  .شوند  جهات سته و كلمات دون و بعد، قبل، بعد از قطع از اضافه به سه صورت استعمال مي- 3

  مبني بر ضم: الف
  معرب و منونّ: ب
  معرب و بدون تنوين: ج
  .شود ضم استعمال مي كلمه حسب بعد از قطع از اضافه مبني بر - 4
  .تواند از اضافه قطع شود  كلمه غير در صورتي كه بعد از الوليس قرار بگيرد مي- 5
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٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ٩ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٩  
 ))ق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقو((

١

  مقدمه
كلّ، «كلمات . شوند كه بر چند دسته تقسيم مي. شوند در جلسه گذشته گفتيم كه برخي از كلمات از اضافه قطع مي

ن استعمال ميبعدِ از قطع از اضافه ب» بعض، جميع، مع، أيشوند و مضاف اليه در تقدير  ه صورت معرب و منو
و كلمات دون و قبل و بعد در » خلف، امام، فوق تحت، يمين و شمال«: شود، جهات ستّه كه عبارتند از گرفته مي

شود و كلمه حسب  مبني بر ضم، معرب منون و معرب بدون تنوين استعمال مي. صورت قطع از اضافه به سه حالت
تواند از اضافه قطع  كلمه غير در صورتي كه بعد از الوليس قرار بگيرد مي. شود د از قطع ار اضافه مبني بر ضم ميبع

شود، در پايان مباحث كلمات دائم االضافه چند نكته باقي مانده است در مورد كلمات متوغّله در ابهام و كلمه ذو 
                                                                                                  .پردازيم ولدن كه به توضيح اين نكات مي



١٠٢١١٠٩ 

 

٩  
 ))ق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقو((

٢

  اإلضافة المعنوية. 1
معناها، ال تفيد إضافتها تعريفاً أل  وما هو في» مثل، غير، شبه و سوى« وهي 1إنَّ األسماء المتوغّلة في اإلِبهام. 1: فوائد 

 .ولهذا ساغ وقوعها صفةً للنكرة. يعلَم من هو ذلك الرّجلُ ال» ثلكمررت برجلٍ م«: نَّك إذا قلت
Sco٧:٢٥ :١ 

  اإلضافة المعنوية . 
أو معرفة، » جاءني رجلٌ ذو مالٍ«: كان، نحو بمعنى صاحب ال تُضاف إالّ إلى اسم جنس ظاهر غير صفةٍ نكرةً» ذو«.  2

  جاء«:  موصوفاً بها كما قلت أو غيرموصوف بها، نحووال فرقَ بين أن يكون »جاءني الرجلُ ذو المالِ«: نحو
 .باإلضافة إلى الضمير» ذووه«و نَدر » ذات«ومثلها . »ذو مالٍ أو ذو المالِ

Sco١٢:٣٦ :٢ 
  اإلضافة المعنوية

بيك و ولَ) بمعنى غايته(الشيء وحماداه  وقصارى«وقد مرّ ذكر أحوالها » ، إذا و لما2حيث، إذ«مما يلزم اإلضافة . 3
 .3»ذَيك حنانَيك و سعديك و دوالَيك و هذا

Sco١٦:١٠ :٣ 
  اإلضافة المعنوية

4 . ليجرّ ما وعليها  فإنّهم نصبوها على التمييز، ويجوز» غدوةً«باإلضافة إالّ » لدن«ي فيها الجرّ وهو القياس، وإذا عطفت
 .»لدن غدوةً و عشيةًٍ«: فتقولاللفظ والجر مراعاة لألصل  منصوبةً جاز النصب عطفاً على

Sco٢٢:٢٤ :٤ 

                                                 
: كنند   كسب تعريف و تحصيص نميشوند و از مضاف اليه معرفه و نكره اسماء متوغّله، اسمائي هستند كه أغلب به صورت نكره استعمال مي ١

  :اسماء متوغّله چند دسته هستند
  كلمات غير، حسب، مثل، شبه، سوي: الف
  معطوف بر مجرور رب، معطوف بر تمييز مجرور بعد از كم: ب
  وحد، جهدو طاقةكلمه : ج
 ]26و25، ص3نحو وافي جلد [
 .أي حين إذ قدم» جاء األمير وحينئذٍ فرح الناس«: بالتنوين، نحوويعوض منها » إذ«قد تحذف الجملة التي تضاف إليها . 2
 .أ نّها مفعول مطلق لبيك وما بعده من مصادر مثناة لفظاً ومعناه التكثير وهي منصوبة بعوامل مقدرة من لفظها أو معناها على .3



١٠٢١١٠٩ 

 

٩  
 ))ق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقو((

٣

  چكيده 
  مثل، غير، شبه، سوي:  اسماء متوغّله در ابهام عبارتند از- 1
  .كنند  اسماء متوغّله از مضاف اليه معرفه كسب تعريف نمي- 2
  .شود  اسماء متوغّله براي موصوف نكره واقع مي- 3
  .شود واقع مي] رهاعم از معرفه و نك[ مضاف اليه ذو فقط اسم جنس - 4
  .تواند بنابر تمييز بودن منصوب شود باشد مي غدوة كلمه لَدن در صورتي كه مضاف اليه - 5
  . در حالت مضاف اليه جرّ و نصب هر دو جايز استغدوة در تابع - 6
 
  



١٠٢١١٠٩ 

 

١٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ١٠ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

١٠  
 ))واهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خ((

١

  مقدمه
اصل در مضاف اليه اين است . تواند مفرد و يا جمله واقع شود در اضافه مضاف بايد اسم باشد ولكن مضاف اليه مي

برخي ظروف اضافه به . شوند وجود دارند كه به جمله اضافه ميكه مفرد باشد ولي برخي كلمات در كالم عرب 
از ميان . روند تا با اصل مذكور مطابقت داشته باشد شوند و لكن اين جمله تأويل به مصدر مي جمله خبريه مي

عليه ظروف كلمات حيثُ اذ، لَما و اذا واجب است به جمله خبريه اضافه شوند، كلمه حيث و اذ به جمله اسميه و ف
در اين جلسه پيرامون اين مطالب توضيحاتي ارائه . شوند و لَما و اذا به مختص به جمله فعليه هستند اضافه مي

                                                                                                       .شود مي



١٠٢١١٠٩ 

 

١٠  
 ))واهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خ((

٢

  في ما يضاف إلى الجملة. 2
  اف شيء إلى الجملة؟هل يض . 259
  ماهي الظروف التي تجب إضافتها إلى الجملة الخبرية؟ . 260
  ؟»مذ و منذ«إلى أي شيء تضاف  . 261
  أي نوع من ظروف الزمان تجوز إضافته إلى الجملة؟ . 262
  .»األعيانُزرت صديقَك يوم زاره « :إنّ بعض الظروف تضاف إلى الجملة الخبرية على تأويلها بالمصدر، نحو. 253

ويؤولون أيضاً الظروف . حكمها وإنّما التزموا تأويل الجملة بالمصدر لتكون اإلضافة في الحقيقة إلى المفرد على: فائدة 
  جلست حيثُ جلس«: المتصرّفة لتصح إضافتها إلى المفرد فيقدر في نحو  بما يرادفها من الظروف1غير المتصرّفة

 .البواقي وقِس. أي حين قيامه» قمت إذ قام زيد«: نحووفي . أي مكان جلوسِه» األمير
Sco٨:٠٣ :١ 

  في ما يضاف إلى الجملة. 2
  هل يضاف شيء إلى الجملة؟ . 259
  ماهي الظروف التي تجب إضافتها إلى الجملة الخبرية؟ . 260
  ؟»مذ و منذ«إلى أي شيء تضاف  . 261
  ة؟أي نوع من ظروف الزمان تجوز إضافته إلى الجمل . 262
  .»زرت صديقَك يوم زاره األعيانُ« :إنّ بعض الظروف تضاف إلى الجملة الخبرية على تأويلها بالمصدر، نحو. 253

ويؤولون أيضاً الظروف . حكمها وإنّما التزموا تأويل الجملة بالمصدر لتكون اإلضافة في الحقيقة إلى المفرد على: فائدة 
  جلست حيثُ جلس«: المتصرّفة لتصح إضافتها إلى المفرد فيقدر في نحو لظروف بما يرادفها من ا2غير المتصرّفة

 .البواقي وقِس. أي حين قيامه» قمت إذ قام زيد«: وفي نحو. أي مكان جلوسِه» األمير
Sco١٢:٢٤ :٢ 

  في ما يضاف إلى الجملة. 2
وهي تلزم البناء وجوباً الفتقارها  .» لما و إذاحيثُ ، إذ ،«: إنّ الظروف التي تجب إضافتها إلى الجملة الخبرية هي. 254

  .»كتبت لما كتبت«: بالحروف، نحو الالزم إلى الجملة وهو موجب لمشابهتها
. أن تضاف إلى الجملة الفعلية »حيث«غيرَ أنّ الغالب في . تُضافان إلى الجملتين االسمية والفعلية» حيث وإذ«: فائدة 

  فررت إذ الجنود«و » نزلت حيثُ األميرُ نازل«: تُضاف إلى المضارع، نحو تُضاف إلى الماضي، وقدأن » إذ«والغالب في 

                                                 
  .گيرد شود و در حاالت ديگر اعرابي مانند مبتدا و خبر قرار مي از ظرفيت خارج ميشود كه  ظرف متصرف به ظرفي گفته مي ١

 ]245و244، ص3نحو وافي جلد . [شود شود كه دائماً در ظرفيت استعمال مي ظرف غير متصرف به ظرفي گفته مي
  .گيرد  مبتدا و خبر قرار ميشود و در حاالت ديگر اعرابي مانند شود كه از ظرفيت خارج مي ظرف متصرف به ظرفي گفته مي ٢

 ]245و244، ص3نحو وافي جلد . [شود شود كه دائماً در ظرفيت استعمال مي ظرف غير متصرف به ظرفي گفته مي



١٠٢١١٠٩ 

 

١٠  
 ))واهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خ((

٣

تُستعمل إالَّ مع الماضي وال تُستعمل  ال» لما«تختصان بالفعلية غيرَ أنّ » لما و إذا«و » أذهب إذ ذهبت«و » غافلون
  ه في المعنى مستقبل، وأكثر ما يكون الفعل بعدها ماضياً وقد يكونالماضي أل نَّ إالّ مع المستقبل ولو دخلت على» إذا«

  .مضارعاً
 .»ما رأيته منذ يومين«: المفرد، نحو و تارةً إلى» ما رأيتُه مذ رحلَ«: مذ و منذُ تُضافان تارةً إ لى الجملة، نحو. 255

Sco١٦:٤٧ :٣ 
  في ما يضاف إلى الجملة. 2

وهي تلزم البناء وجوباً الفتقارها  .»حيثُ ، إذ ، لما و إذا«:  إضافتها إلى الجملة الخبرية هيإنّ الظروف التي تجب. 254
  .»كتبت لما كتبت«: بالحروف، نحو الالزم إلى الجملة وهو موجب لمشابهتها

. تضاف إلى الجملة الفعليةأن  »حيث«غيرَ أنّ الغالب في . تُضافان إلى الجملتين االسمية والفعلية» حيث وإذ«: فائدة 
  فررت إذ الجنود«و » نزلت حيثُ األميرُ نازل«: تُضاف إلى المضارع، نحو أن تُضاف إلى الماضي، وقد» إذ«والغالب في 

تُستعمل إالَّ مع الماضي وال تُستعمل  ال» لما«تختصان بالفعلية غيرَ أنّ » لما و إذا«و » أذهب إذ ذهبت«و » غافلون
  الماضي أل نَّه في المعنى مستقبل، وأكثر ما يكون الفعل بعدها ماضياً وقد يكون إّال مع المستقبل ولو دخلت على» إذا«

  .مضارعاً
 .»ما رأيته منذ يومين«: المفرد، نحو و تارةً إلى» ما رأيتُه مذ رحلَ«: مذ و منذُ تُضافان تارةً إ لى الجملة، نحو. 255

Sco٢٣:٣٠ :٤ 

  
  
  ودارنم
  
 

 مضاف اليه

 حيث و اذ

   جمله فعليه ماضيلما 

   جمله فعليه مستقبلاذا 

  جمله اسميه
  جمله فعليه
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١٠  
 ))واهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خ((

٤

  چكيده 
  .شود بايد تأويل به مصدر برود  مضاف اليه بعضي از ظروف كه جمله خبريه واقع مي- 1
  .كه بتوان مضاف اليه را تأويل به مصدر ببرند روند براي اين  ظروف غير متصرف تأويل به ظرف متصرف مي- 2
  .بايد به جمله خبريه اضافه شوند ،حيث، اذ، لَما، اذا ظروف - 3
  .باشند  بخاطر شباهت افتقاري به حروف مبني ميحيث، اذ، لَما، اذاف  ظرو- 4
  .تواند جمله اسميه و فعليه واقع شود  ميحيث و اذ مضاف اليه - 5
  .باشد  فقط جمله فعليه ميلَما و اذا مضاف اليه - 6
  .شوند  مذ و منذ بر مفرد و جمله اضافه مي- 7
   



١٠٢١١٠٩ 

 

١١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ١١ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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١١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
از جمله . باشند تواند مفرد و جمله قرار بگيرد، در ميان اسماء كلماتي هستند كه دائم االضافه مي مضاف اليه مي

شوند و در اين حالت جمله  مان هستند و به جمله خبريه اضافه ميشوند ظروف ز كلماتي كه به جمله اضافه مي
و به خاطر شباهت افتقادي . حيث و اذ، اذا، لما واجب االضافه به جمله هستند. رود مضاف اليه تأويل به مفرد مي

 به ظرف زمان مبهم متصرف نيز جايز است به جمله اضافه شود اما نوع جمله بستگي. شوند به حروف مبني مي
 را دارند به جملة اسميه و فعليه اضافه شود و اگر إذشود، اگر زمان ماضي باشد حكم  زماني دارد كه از آنها اراده مي

 اين مطالب نيازمند توضيح و تكميل هستند كه. شود زمان مستقبل باشد حكم اذا را دارد و به جمله فعليه اضافه مي
  . پردازيم در اين جلسه به آنها مي
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١١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  في ما يضاف إلى الجملة. 2
أقدمت حينَ « و »يوم جاء زيد جئت«: من ظروف الزمان تجوز إضافته إلى الجملة، نحو 1المبهم المتصرّفإنّ . 256

منهزم جيءِ زيدٍ وحينَ»الجيشم انهزامِ الجيش  أي يوم.  
 المستقبلوما أُريد به . كما رأيت   الجملتينفتجوز إضافته إلى» إذ« يكون منزلة الماضيغير أنّ ما أُريد به . 1: فوائد 

على  والحقُ جواز إضافته إلى االسمية المشتملة. »سأذهب حينَ يذهب القوم« :فيختص بالفعلية، نحو» إذا«يكون بمنزلة 
  .بالمناسبة في المعنى  اكتفاء» يوم هم على النار يفتَنُونَ«: معنى االستقبال، كقوله تعالى

Sco1: 5:24 

  في ما يضاف إلى الجملة. 2
أقدمت حينَ « و »يوم جاء زيد جئت«:  من ظروف الزمان تجوز إضافته إلى الجملة، نحو2المبهم المتصرّفإنّ . 256

منهزم جيءِ زيدٍ وحينَ»الجيشم انهزامِ الجيش  أي يوم.  
 المستقبلوما أُريد به . كما رأيت ه إلى الجملتينفتجوز إضافت» إذ« يكون منزلة الماضيغير أنّ ما أُريد به . 1: فوائد 

  والحقُ جواز إضافته إلى االسمية المشتملة. »سأذهب حينَ يذهب القوم« :فيختص بالفعلية، نحو» إذا«يكون بمنزلة 
 .بالمناسبة في المعنى اكتفاء» يوم هم على النار يفتَنُونَ«: على معنى االستقبال، كقوله تعالى 

Sco١١:٠٩ :٢ 
  في ما يضاف إلى الجملة. 2
فقيل تمتنع ألنّ الظرف إنّما يضاف إلى   »األسبوع، الشهر والعام«: ، نحوالمحدود من الظروفاختُلف في إضافة . 2 

  :وقيل تجوز استدالالً بما سمع كقول الشاعر. على زمانٍ غير محدودٍ وهي تدلّ» إذ«الجملة حمالً على 
  وعشرٌ بعد ذاك وحجتــانِ دت فيهمضت سنةٌ لعام ولِ 
 .فقط لكثرة ورودهما في الكالم» العام و السنة«وقصرها بعضهم على  

Sco٢٠:٤٣ :٣ 

  نمودار

                                                 
 )80، ص 23حو وافي جلد ن. (باشد مي... ظرف زمان مبهم به معناي زمان، وقت، حين ١

 )80، ص 23نحو وافي جلد . (باشد مي... ظرف زمان مبهم به معناي زمان، وقت، حين ٢

 اضافه

  جوازظرف زمان متصرف مبهم
  حكماذ اذاذبه معناي ماضي 

  حكم اذابه معناي استقبال 

  دو نظر يهمحدودظرف زمان
 امتناع اضافه

 جواز اضافه
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١١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  چكيده 
  . تواند به جمله اضافه شوند  ظروف زمان متصرف مي- 1
  . اگر مراد از ظرف زمان ماضي باشد حكم اذ را دارد- 2
  .باشد حكم اذا را دارد اگر مراد از ظرف زمان مستقبل - 3
  . شود  ظرف زمان مستقبل طبق نظر مؤلف بر جمله اسميه نيز اضافه مي- 4
اند و برخي قائل به امتناع  بعضي قائل به جواز اضافه.  در مورد اضافه ظرف زمان محدود اختالف وجود دارد- 5

  . اند اضافه
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١٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ١٢ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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١٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
رود و در  ظرف زمان متصرف جايز است كه به جمله اضافه شود و مضاف اليه در اين حالت تأويل به مصدر مي

دارد، اگر زمان ماضي  در ظرف زمان بستگي به زمان ظرفنوع جمله مضاف اليه . شود نتيجه مضاف اليه مفرد مي
د مورد ظرف زمان محدود اختالف وجود دارد، بعضي . باشد حكم اذ را دارد و اگر مستقبل باشد حكم اذا را دارد

كه آورند  قائلند به امتناع اضافه و بعضي قائلند به جواز اضافه و هر كدام براي نظريه به خودشان دليل مي از علماء 
باشد،  مطلب جديدي كه در اين جلسه به آن خواهيم پرداخت در مورد اعراب ظروف مي. در جلسه گذشته بيان شد

توانند به  از آنجاي كه اين ظروف جايز هستند كه به جمله اضافه شوند در مورد اعراب هم دو حالت جايز است مي
ولكن اعراب .  به حروف مبني استعمال شوندتوانند به خاطر شباهت خاطر مطابقت با اصل معرب شوند، و مي

  .ظروف فروعاتي دارند كه به توضيح اين فروعات خواهيم پرداخت
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١٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  في ما يضاف إلى الجملة. 2
 لقصد المشاكلة ألنّ 1البناءعلى األصل، و اإلعرابلما كانت هذه الظروف تضاف إلى الجملة جوازاً كان يجوز فيها . 3 

 حركة اإلعراب  للمناسبة بينالفتح كان بناؤها على النَّصباألصلُ في إعراب الظروف  ولما كان. الجمل كُلَّها مبنية
: الجملة الفعلية المصدرة بفعلٍ مبني سواء كان بناؤه أَصلياً كقوله  على أنّه يختار بناء الظرف المضاف إلىحركة البناءو
بخالف الجملة المصدرة . »كُلَّ حليمٍ على حينَ يستصبين«:  كقولِهعارضاًأو . »حينَ عاتبت المشيب على الصبا على«

هذا حينَ  إذا قلت«: اإلعراب فيهما أرجح بل واجب عند جمهور البصريين كقوله بالفعل المعرَب والجملة االسمية فإنّ
خالف عندهم يترتَّب على النظر وكل هذا ال. »قليلٌ ألم تعلَم أنني كريم على حينِ الكرام«: وكقول اآلخر» أسلو يهيجني

إلى صدرها فقط اختار  فمن نظر إلى مجموع الجملة اختار البناء مطلقاً ومن نظر. إلى صدرها فقط في الجملة بأسرها أو
 .للمناسبة بين المتجاورين البناء مع المبني واإلعراب مع المعرب طلباً

Sco١٠:٠١ :١ 
  في ما يضاف إلى الجملة. 2
 لقصد المشاكلة ألنّ 2البناءعلى األصل، و اإلعرابت هذه الظروف تضاف إلى الجملة جوازاً كان يجوز فيها لما كان. 3 

 حركة اإلعراب  للمناسبة بينالفتح كان بناؤها على النَّصباألصلُ في إعراب الظروف  ولما كان. الجمل كُلَّها مبنية
: الجملة الفعلية المصدرة بفعلٍ مبني سواء كان بناؤه أَصلياً كقوله لى على أنّه يختار بناء الظرف المضاف إحركة البناءو
بخالف الجملة المصدرة . »كُلَّ حليمٍ على حينَ يستصبين«:  كقولِهعارضاًأو . »حينَ عاتبت المشيب على الصبا على«

هذا حينَ  إذا قلت«: ر البصريين كقولهاإلعراب فيهما أرجح بل واجب عند جمهو بالفعل المعرَب والجملة االسمية فإنّ
وكل هذا الخالف عندهم يترتَّب على النظر . »قليلٌ ألم تعلَم أنني كريم على حينِ الكرام«: وكقول اآلخر» أسلو يهيجني

ر إلى صدرها فقط اختا فمن نظر إلى مجموع الجملة اختار البناء مطلقاً ومن نظر. إلى صدرها فقط في الجملة بأسرها أو
 .للمناسبة بين المتجاورين البناء مع المبني واإلعراب مع المعرب طلباً

Sco٢٢:٤٤ :٢ 

                                                 
اصل اوليه در مورد اسماء اين است كه معرب باشند همچنانكه اصل در حروف بناء است ولكن برخي اسماء بخاطر شباهت به حروف مبني  ١

  شباهت وضعي،: شوند عبارتند از شود، شباهتهاي كه موجب بناء اسم مي در صورتي كه اسم يك شباهت به حرف داشته باشد مبني مي. شوند مي
 ]19 و 18 البهجة المرضيه[افتقادي، اهمالي،  لي، معنوي، استعما

اصل اوليه در مورد اسماء اين است كه معرب باشند همچنانكه اصل در حروف بناء است ولكن برخي اسماء بخاطر شباهت به حروف مبني  ٢
  شباهت وضعي،: شوند عبارتند از  ميشود، شباهتهاي كه موجب بناء اسم در صورتي كه اسم يك شباهت به حرف داشته باشد مبني مي. شوند مي

 ]19 و 18 البهجة المرضيه[افتقادي، اهمالي،  معنوي، استعمالي، 
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  نمودار

اعراب ظروف 
 مضاف به جمله

  مبنينظر به كل جمله مضاف الي

 نظر به صدر جمله مضاف اليه
  مبنيجمله فعليه مبني 

  معربجمله اسميه و فعليه معرب
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١٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  . ظروف زمان مضاف به جمله جايز است معرب و مبني استعمال شوند- 1
  . شوند  چون اصل در اعراب ظروف نصب است در حالت بناء مبني بر فتح مي- 2
  . شود زمان جمله فعليه باشد ظرف نيز مبني مي در صورتي كه مضاف اليه ظرف - 3
  . در صورتي كه مضاف اليه ظرف زمان جمله اسميه و يا فعليه معرب باشد اعراب ظرف رجحان دارد- 4
  . در حالت فوق بصريين قائل به وجوب اعراب ظرف زمان هستند- 5
  .  اگر به مجموع جمله مضاف اليه توجه شود ظرف زمان مبني مي شود- 6
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
ش    ٢ح ا
  
  

  ١٣ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
  آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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١٣  
 ))يه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآل((

١

  مقدمه
اين جلسه آخرين جلسه درباره اضافه معنويه است قبل از وارد شدن به مطالب پاياني بحث، خالصه كوتاهي درباره 

اسم اضافه معنويه پيداست اين نوع از اضافه داراي فايده معنوي همانطور كه از . كنيم اضافه معنويه مطرح مي
كند و اگر نكره به نكره  در صورتي كه نكره به معرفه اضافه شود مضاف از مضاف اليه كسب تعريف مي است،

كند، در اضافه معنويه با توجه به نوع رابطه مضاف با مضاف  اضافه شود مضاف از مضاف اليه كسب تخصيص مي
و گاهي . در ميان اسماء كلماتي بودند كه دائم االضافه هستند. يكي از حروف جرّ من، في و الم در تقدير استاليه 

گيرد، از جمله كلمات مضاف به جمله ظروف هستند، اما چند نكته بايد مورد توجه  مواقع مضاف اليه جمله قرار مي
ه مطلق ظروف زمان مراد است و ثانياً از جمله مضاف اليه اوالً مراد از ظرف زمان مفعول فيه نيست بلك. قرار بگيرد

  .پردازيم در اين جلسه به تكميل اين چند نكته مي. نبايد ضمير به مضاف اليه عود كند
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 ))يه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآل((

٢

  في ما يضاف إلى الجملة. 2
ظرفية كما ولذلك يجري هذا االستعمال في المنصوب عن ال. المراد بالظروف اسم الزمان مطلقاً ال المفعول فيه فقط. 4 

  .»هذا يوم ينفع الصادقينَ صدقهم«: رأيت وفي غيره، نحو
  .»جئت يوم جاء زيد فيه«:  أن ال تكون مشتملةً على ضمير يعود إلى المضاف فال يقال1يشترط في الجملة. 5 
لمضاف من حيث اإلعراب حكم ا» يوم التملك نفس لنفس شيئاً«: إذا صدرتِ الجملةُ المضاف إليها بحرف نفي، نحو. 6 

جاز في اسمها الفتح على البناء » يوم الحرَّ وال برد«: النافية للجنس كقولك» ال«فإن كان حرف . 2والبناء يكون كالسابق
 .والجرُّ على اعتراضها بين المتضايفِين» ليس«والرفع على إلغائها أو إعمالها عمل 

Sco١٢:٢٣ :١ 
  في ما يضاف إلى الجملة. 2
ولذلك يجري هذا االستعمال في المنصوب عن الظرفية كما . المراد بالظروف اسم الزمان مطلقاً ال المفعول فيه فقط. 4 

  .»هذا يوم ينفع الصادقينَ صدقهم«: رأيت وفي غيره، نحو
 .»يهجئت يوم جاء زيد ف«:  أن ال تكون مشتملةً على ضمير يعود إلى المضاف فال يقال3يشترط في الجملة. 5 

Sco١٦:١٢ :٢ 
حكم المضاف من حيث اإلعراب » يوم التملك نفس لنفس شيئاً«: إذا صدرتِ الجملةُ المضاف إليها بحرف نفي، نحو. 6

جاز في اسمها الفتح على البناء » يوم الحرَّ وال برد«: النافية للجنس كقولك» ال«فإن كان حرف . 4والبناء يكون كالسابق
 .والجرُّ على اعتراضها بين المتضايفِين» ليس«ائها أو إعمالها عمل والرفع على إلغ

Sco٢٤:٤٦ :٣ 

                                                 
گيرد و ثانياً شرطيه نباشد و ثالثاً مشتمل بر  گيرد اوالً بايد خبريه باشد در نتيجه جمله انشائيه مضاف اليه قرار نمي اي كه مضاف اليه قرار مي جمله ١

 ]84 و 78 صفحه 3نحو وافي جلد . [گردد ضميري نباشد كه به مضاف اليه بر مي
عرباً، وان كان المضاف إليه مبني كفعل الماضى، فاألولى أن يكون المضاف أي إن كان المضاف إليه معرباً كفعل المضارع، فاألولى أن يكون المضاف م. 2

 .مبنياً
گيرد و ثانياً شرطيه نباشد و ثالثاً مشتمل بر  گيرد اوالً بايد خبريه باشد در نتيجه جمله انشائيه مضاف اليه قرار نمي اي كه مضاف اليه قرار مي جمله ٣

 ]84 و 78 صفحه 3نحو وافي جلد . [گردد ميضميري نباشد كه به مضاف اليه بر 
أي إن كان المضاف إليه معرباً كفعل المضارع، فاألولى أن يكون المضاف معرباً، وان كان المضاف إليه مبني كفعل الماضى، فاألولى أن يكون المضاف . 4

 .مبنياً
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 ))يه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآل((

٣

  چكيده
  . كند  مراد از ظرف زمان، مطلقي اسمي است كه بر زمان داللت مي- 1
  . نبايد از جمله مضاف اليه ضمير به مضاف برگردد- 2
جهت اعراب و بناء، حكم مضافِ به مضاف از ] مصدر به حرف نفي[ در صورتي كه مضاف اليه منفي باشد - 3

  .جمله مثبت را دارد
  . در اسم حرف ال نفي جنس در صورتي كه مضاف اليه براي ظرف است چهار حالت جايز است- 4

   مبني بر فتح) الف
   رفع بنا بر الغاء ال) ب
   رفع بنا برعمل ليس) ج
  جرّ بنابر معترضه بودن ال) د
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ١٤ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
در .  در جلسات گذشته بيان شديهتوضيح اضافه معنو. شد اضافه بر دو قسم اضافه لفظيه و اضافه معنويه تقسيم مي

به معمولش ] صفت[اضافه لفظيه عبارت بود از اضافه مشتق . رداختاين جلسه به بيان احكام اضافه لفظيه خواهيم پ
اضافه اسم مفعول به نائب فاعل و مورد سوم . مورداول اضافه اسم فاعل به مفعولش مورد دوم. كه سه مورد دارد

شود  مياش در لفظ ظاهر   پيداست تنها اثر و فايدهيههمانطور كه از اسم اضافه لفظ. اضافه صفت مشبهه به فاعلش
كند، هر كدام از اين سه مورد از اضافه لفظيه و كسب تخفيف  بعضي مضاف از مضاف اليه كسب تخفيف مي
  :پردازيم مضاف داراي شرائط هستند كه به توضيح آنها مي



١٠٢١١٠٩ 

 

١٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  اإلضافة اللفظية. 3
  متى تكون اإلضافة لفظية؟ . 263
  على المضاف؟» أل«هل يجوز دخول  . 264
  :لفظية متى كان االسم األول صفة والثاني معموالً لتلك الصفةوذلك في ثالثة مواضعتكون اإلضافة . 257

  .»شرَّاب العسلِ«: وتندرج فيه صيغ المبالغة، نحو. »جاء سارقُ البيتِ«: إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، نحو* 
  .»هذا مسروقُ البيتِ«: إضافة اسم المفعول إلى نائب فاعله، نحو* 
  .»أنت الكريم األصلِ«: صفة المشبهة إلى فاعلها، نحوإضافة ال* 

يشترط في اسم الفاعل والمفعول أن يكونا في اإلضافة اللفظية بمعنى الحال أو االستقبال ألنّهما إذا كانا بمعنى : فائدة 
  :وصوفة، نحوأوجريا مجرى األسماء الم» حامي العشيرة«: أو بمعنى االستمرار، نحو» باري الوجود«: الماضي، نحو

أما الصفة المشبهة فال تكون إضافتها إالّ لفظية ألنّها . تكون اإلضافة معنوية» مملوك األمير«و » كاتب القاضي«
 .1التكون إالّ بمعنى الحال

Sco٦:٢٩ :١ 
  اإلضافة اللفظية. 3

  متى تكون اإلضافة لفظية؟ . 263
  على المضاف» أل«هل يجوز دخول  . 264
  :وذلك في ثالثة مواضع فة لفظية متى كان االسم األول صفة والثاني معموالً لتلك الصفةتكون اإلضا. 257

  .»شرَّاب العسلِ«: وتندرج فيه صيغ المبالغة، نحو. »جاء سارقُ البيتِ«: إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، نحو* 
  .»هذا مسروقُ البيتِ«: إضافة اسم المفعول إلى نائب فاعله، نحو* 
  .»أنت الكريم األصلِ«: ة الصفة المشبهة إلى فاعلها، نحوإضاف* 

يشترط في اسم الفاعل والمفعول أن يكونا في اإلضافة اللفظية بمعنى الحال أو االستقبال ألنّهما إذا كانا بمعنى :  فائدة 
  :ء الموصوفة، نحوأوجريا مجرى األسما» حامي العشيرة«: أو بمعنى االستمرار، نحو» باري الوجود«: الماضي، نحو

أما الصفة المشبهة فال تكون إضافتها إالّ لفظية ألنّها . تكون اإلضافة معنوية» مملوك األمير«و » كاتب القاضي«
 .2التكون إالّ بمعنى الحال

Sco٢:١٣:٣٣ 
  اإلضافة اللفظية. 3

                                                 
 .أي الحال المتصل بالماضي. 1
 .أي الحال المتصل بالماضي. 2



١٠٢١١٠٩ 

 

١٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

 .»منزل األمير«بل » ير األم المنزل« على المضاف في اإلضافة المعنوية فال يقال 1»أل«يمتنع دخول . 
Sco١٥:٥٠ :٣ 

  اإلضافة اللفظية. 3
أو في ما أُضيف إليه . »أنت المتّبع الحقِّ«:  فيجوز ذلك بشرط وجودها في المضاف إليه، نحو2وأما في اإلضافة اللفظية

الفاتحا دمشق خالد و «: أو كان المضاف مثنى أو جمع مذكر سالماً، نحو. »أنت المكرم غالمِ األميرِ«: المضاف إليه، نحو
 .»الساكنو بيروت آمنونَ«و » أبو عبيدة

Sco٢٤:٥٤ :٤ 

  
  

  نمودار
  
  

                                                 
دانند و آن در صورتي است كه مضاف اسم عدد باشد و مضاف اليه معدود و داراي أل  ليه را در يك مورد جايز ميكوفيون دخول أل بر مضاف ا ١

 ]14 ص3نحو وافي، جلد . [دانند و دليلشان بر اين مطلب سماع از عرب است ولي بصريون مطلقاً جايز نمي. باشد
. تواند متصل به أل شود  كه مرجع ضمير داراي الف و الم باشد مضاف نيز ميعالوه بر سه مورد مذكو، در صورتي كه مضاف اليه ضمير باشد ٢
 ]222 صالبهجة المرضيه[

 

 موارد

  اضافه اسم فاعل به مفعولش
  اضافه اسم مفعول به غائب فاعلش 

  اضافه صفت مشبهه به فاعلش
اشاف

 . باشد مضاف به معناي حال و استقبالشرائط 

 دخول أل بر مضاف

  مضاف اليه متصل به أل
  مضاف اليهِ، مضاف اليه متصل به أل

 مضالف اليه تثنيه يا جمع مذكر سالم باشد



١٠٢١١٠٩ 

 

١٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  . شود  اضافه لفظيه در سه مورد واقع مي- 1

  اضافه اسم فاعل به مفعولش) الف
  اضافه اسم مفعول به نائب فاعلش) ب
  اضافه صفت مشبهه به فاعلش) ج
  .  مفعول به معناي حال و استقبال باشد اضافه لفظيه است در صورتي كه اسم فاعل و اسم- 2
 در صورتي كه اسم فاعل و اسم مفعول به معناي ماضي و يا استمرار باشند يا جاري مجراي اسم موصوف شوند - 3

  . اضافه معنويه است
  . اضافه صفت مشبهه به فاعلش دائماً اضافه لفظيه است- 4
  .شود اخل نمي أل بر مضاف در اضافه معنويه د- 5
  .گيرد  در اضافه لفظيه در سه صورت مضاف أل مي- 6

  .مضاف اليه داراي أل باشد)الف
  .مضاف اليه، مضاف اليه متصل به أل باشد) ب
  .مضاف اليه تثنيه يا جمع مذكر سالم باشد) ج
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

١٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ١٥ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

١٥  
 )) غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي((

١

  مقدمه
كردند ولكن در جمله  بحث ما تا كنون در مورد كلماتي بود كه عوامل مستقيماً انها را مرفوع، منصوب و مجرور مي

شود بلكه اعرابشان تابع كلمه ما قبل است يعني عامل در  ل نميكلماتي وجود دارد كه عامل مستقيماً بر آنها داخ
گيرند به عبارت ديگر اعراب  شود و اعراب آن را مي كند و اين كلمات نيز تابع اسم ما قبل مي اسم ما قبل عمل مي

مه ما اعراب اصلي كه عامل مستقيماً بر كلمه داخل شده است و اعراب عرضي كه كلمه به تبع كل: بر دو قسم است
توابع بر پنج قسم هستند كه عبارتند . قبل اعراب گرفته است، به اسم ما قبل متبوع و به اسم دوم تابع گفته مي شود

باشد، نعت بر  گيرد نعت مي نعت، تأكيد، بدل، عطف بيان و نسق، اولين قسم از توابع كه مورد بررسي قرار مي: از
  .يف و فايده نعت بيان خواهد شدحقيقي و سببي، در اين جلسه تعر: دو قسم است



١٠٢١١٠٩ 

 

١٥  
 )) غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي((

٢

  التَّــوابـع
. بحسب اختالف مواقعها في الجملة عرفت جميع مواضع الرفع والنصب والجرّ والجزم مما يعرض على األسماء واألفعال

ويسمى . فيرفَع المتأخّر بسبب رفع المتقدم وينصب بسبب نصبه وهلم جرّاً غير أنّ إعراب الكلمة قد يسري على ما بعدها
 .1نعت ، توكيد ، بدل و عطف: والتوابع أربعة .المتأخّرتابعاً والمتقدم متبوعا

Sco٨:٠٩ :١ 
   ـ45ـ 

                                                                                                                                        النعت
  النعت؟ما هو . 265 

 كم قسماً النعت؟ . 266
 كم نوعاً المشتق؟ . 267
 كم نوعاً المؤول بالمشتق؟ . 268
 ماهو حكم النعت الحقيقي؟ . 269
 ماهو حكم النعت السببي؟ . 270
 ما هو حكم النعوت إذا تعددت؟ . 271
 ما المراد بقطع النعت؟ . 272
 متى يجوز قطع النعت؟ . 273
 ؟متى تقع الجملة نعتاً . 274
  : الدال2ّالنعت هو التابع. 259
  .»هذا ثوب ممزَّقٌ«: على صفة من صفات منعوته ويقال له النعت الحقيقي، نحو * 
يدلّ على صفةٍ في » ممزق«فـ . »هذا ثوب ممزَّقةٌ أطرافُه«: أو من صفات متعلق منعوته ويقال له النعت السببي، نحو * 

 .صفةٍ في شيء متعلّقٍ به وهو أَطرافُهتدلُّ على » ممزقة«الثوب المنعوت و 
Sco١٧:٣٣ :٢ 

  النعت
وفي النكرات . »يوسف«قولك  أوضح من» يوسف الفلكي«: فائدة النعت في المعارف اإليضاح ألنّ قولك. 1:  فوائد

. » العظيم  لّهشهد ال«: وكثيراً ما ينعت لمجرَّد المدح، نحو. »رجلٌ«أخص من قولك  »رجلٌ غني«التخصيص ألنّ قولك 
 .»أمسِ الدابرُ اليعود«: أو التوكيد، نحو. »أنا عبدك المسكين«: أو الترحم، نحو. »نزغَ إبليس الرجيم«: أو الذم، نحو

                                                 
 .عطف بر دو قسم است عطف بيان و عطف نسق ١
كند و قيد دالّ بر صفت متعلّق  شود قيد دالّ بر موصوف عطف نسق و بدل را خارج مي بع را شامل ميتابع به منزله جنس است و تمام توا ٢

 ]270 صالبهجة المرضيه. [كند موصوف تأكيد وعطف بيان را خارج مي



١٠٢١١٠٩ 

 

١٥  
 )) غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي((

٣

Sco٢٥:٢٣ :٣ 

  
  

  نمودار

 نعت

 نعت
   صفتي در موصوف تابع دالّ برحقيقي 
  تابع دالّ بر صفتي در متعلّق موصوفسببي 

 دخول أل بر مضاف

  ]در معارف[توضيح 
  ]در نكرات[تحصيص 

  مدح
  ذّم

  تأكيد



١٠٢١١٠٩ 

 

١٥  
 )) غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي((

٤

  چكيده 
  ]بيان و نسق[نعت، تأكيد، بدل، عطف :  توابع عبارتند از- 1
  .ي در موصوفشتابع دالّ بر صفت:  نعت حقيقي عبارت است از- 2
  .تابع دالّ بر صفتي در متعلّق موصوفش:  نعت سببي عبارت است از- 3
  . نعت در معارف براي توضيح است- 4
  . نعت در نكرات براي تحصيص است- 5
  .آيد  گاهي نعت براي مدح، ذم و تأكيد مي- 6
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

١٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ١٦ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

١٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
و نعت سببي . كند بر صفتي در موصوف نعت بر دو قسم است نعت حقيقي كه عبارت است از تابعي كه داللت مي

كند ، نعت در معارف براي توضيح است و در  ت ميكه عبارت است از تابعي كه بر صفتي در متعلق موصوف دالل
آيد، كه در جلسه  مي... نكرات براي تخصيص است، هر چند نعت براي اغراض ديگري مانند مدح، ذم، ترحم تأكيد

شوند و  و منعوت واقع نمي شوند و برخي نعت در ميان كلمات برخي هم نعت و منعوت واقع مي. گذشته بيان شد
شوند، و هر كدام از  شوند كه مجموعاً چهار قسم مي شوند و برخي فقط منعوت واقع مي  ميبرخي فقط نعت واقع
   .پردازيم شود حذف كرد ولكن شرايطي دارند، در اين جلسه به بيان و توضيح اين مطالب مي نعت و منعوت را مي



١٠٢١١٠٩ 

 

١٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   ـ45ـ 

  النعت

  :إنّ المعارف بالنسبة إلى النعت أربعة أقسام. 2 
 نعتو ال ينعت به كالضمير مطلقاً و أسماء اإلشارة المكانية ما ال ي.  

  . ما ينعت وال ينعت به كالعلم
  .»جاء الغالم هذا«و » جاء هذا األديب«:  ما ينعت و ينعت بهِكأسماء اإلشارة غيرالمكانية، نحو

 .»ار إليهِ بالبنانجاء عمرُ الذي يش«:  ما ينعت بهِ وال ينعت كالموصول المصدر باأللف والالم، نحو
Sco٨:٠٠ :١ 

  النعت
  :إنّ المعارف بالنسبة إلى النعت أربعة أقسام. 2 

  . ما ال ينعت و ال ينعت به كالضمير مطلقاً و أسماء اإلشارة المكانية
  . ما ينعت وال ينعت به كالعلم

  .»جاء الغالم هذا «و» جاء هذا األديب«:  ما ينعت و ينعت بهِكأسماء اإلشارة غيرالمكانية، نحو
 .»جاء عمرُ الذي يشار إليهِ بالبنان«:  ما ينعت بهِ وال ينعت كالموصول المصدر باأللف والالم، نحو

Sco١٢:٢٦ :٢ 
  النعت

عار عليك إذا فعلت «: وقد أجازوا الفصل بين النعت والمنعوت، نحو. اليجوز تقديم النعت على المنعوت مطلقاً. 3 
الكريمِ«: فال يجوز الفصل فال يقال» مررت بهذا الكريمِ«: يكن النعت لمبهمٍ، نحو ما لم. »عظيم بهذا اليوم مررت« .

هذا «: فيجب حينئذٍ تكرارهما بين النعوت التالية معطوفين بالواو، نحو» ال و إما«ويفصلون أيضاً بين النعت والمنعوت بـ 
وال بارد ال حار و » يوم»لٌ إملكلٍّ أَجا بعيدوإم ا قريب«.  

مررت برجلٍ «: يشترط فيه أن يكون النعت إما صالحاً لمباشرة العامل، نحو.  إذا دلَّ عليه دليل1ٌيجوز حذف المنعوت. 4 
 »منَّا ظَعنَ ومنَّا أَقام«: ، نحو»في«أو » من« بعض اسمٍ مخفوضٍ بـ 2أو يكون المنعوت. أي فرساً صاهالً» راكباً صاهالً

نَ ومنَّا فريقٌ أقاملٌّ شَكَرَ أو رجلٌ كَفَرَ» ما في الناس إالَّ شكَرَ أو كفَرَ«: ونحو. أي منَّا فريقٌ ظَعأي إالّ رج.  
، أي سفينة سالمةٍ أو صالحةٍ ويجوز »يأخذُ كلَّ سفينةٍ غصباً«: يجوز حذف النعت إذا دل عليه دليلٌ، نحو قوله تعالى. 5 

 .، أي حياةً نافعةً»فإنّ لَه جهنَّم اليموت فيها وال يحيى«: اً، نحو قوله تعالىحذف النعت والمنعوت مع
Sco١٨:٥٩ :٣ 

                                                 
اي به  كند از منعوت و ذهن توجه نياز مي به طوري كه نعت بيواجب است حذف منعوت در مواضعي كه نعت در آن مواضع مشهور است  ١

 3نحو وافي جلد . [ است، كه در اين نعت در محل منعوت حلول كرده استجاء الرجل الفارس كه در اصل جاء الفارسكند مانند  منعوت نمي
 ]493ص

 ]495 ص 3افي جلدنحو و. [منعوت محذوف كه بعضي از اسم مجرور به من و في است بايد مرفوع باشد ٢



١٠٢١١٠٩ 

 

١٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

 النعت

عار عليك إذا فعلت «: نحووقد أجازوا الفصل بين النعت والمنعوت، . اليجوز تقديم النعت على المنعوت مطلقاً. 3 
الكريمِ«: فال يجوز الفصل فال يقال» مِمررت بهذا الكري«: يكن النعت لمبهمٍ، نحو ما لم. »عظيم بهذا اليوم مررت« .

هذا «: فيجب حينئذٍ تكرارهما بين النعوت التالية معطوفين بالواو، نحو» ال و إما«ويفصلون أيضاً بين النعت والمنعوت بـ 
وال بارد ال حار و » يوم»ا بعيدوإم ا قريبلٌ إملكلٍّ أَج«.  

مررت برجلٍ «: يشترط فيه أن يكون النعت إما صالحاً لمباشرة العامل، نحو.  إذا دلَّ عليه دليل1ٌنعوتيجوز حذف الم. 4
» منَّا ظَعنَ ومنَّا أَقام«: ، نحو»في«أو » من« بعض اسمٍ مخفوضٍ بـ 2أو يكون المنعوت. أي فرساً صاهالً» راكباً صاهالً

نَ ومنَّا فريقٌ أقاملٌّ شَكَرَ أو رجلٌ كَفَرَ» ما في الناس إالَّ شكَرَ أو كفَرَ«: ونحو. أي منَّا فريقٌ ظَعأي إالّ رج.  
، أي سفينة سالمةٍ أو صالحةٍ ويجوز »يأخذُ كلَّ سفينةٍ غصباً«: يجوز حذف النعت إذا دل عليه دليلٌ، نحو قوله تعالى. 5 

 .، أي حياةً نافعةً»موت فيها وال يحيىفإنّ لَه جهنَّم الي«: حذف النعت والمنعوت معاً، نحو قوله تعالى
Sco٢٨:٤٩ :٤ 

                                                 
اي به  كند از منعوت و ذهن توجه نياز مي واجب است حذف منعوت در مواضعي كه نعت در آن مواضع مشهور است به طوري كه نعت بي ١

 3نحو وافي جلد . [ است، كه در اين نعت در محل منعوت حلول كرده استجاء الرجل الفارس كه در اصل جاء الفارسكند مانند  منعوت نمي
 ]493ص

 ]495 ص 3نحو وافي جلد. [منعوت محذوف كه بعضي از اسم مجرور به من و في است بايد مرفوع باشد ٢



١٠٢١١٠٩ 

 

١٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده 
  . شوند  اسماء معرفه نسبت صفت و موصوف واقع شدن چهار قسم مي- 1

  .شوند مانند ضمير، اسم اشاره مكان برخي منعوت و نعت واقع نمي) الف
  .شوند مانند موصول متصل به أل شوند ولي منعوت واقع نمي برخي نعت واقع مي) ب
  .شوند مانند علم شوند ولي نعت واقع نمي برخي منعوت واقع مي) ج
  .شوند، مانند اسم اشاره غير مكان برخي هم نعت و هم منعوت واقع مي) د
  .  تقديم نعت بر منعوت مطلقاً جايز است- 2
  . در صورتي كه منصوب مبهم نباشد فاصله بين نعت و منصوب جايز است- 3
  . نعوت به يكي از دو شرط جايز است در صورت وجود قرينه حذف م- 4

  . نعت بتواند متصل به عامل شود) الف
  .  باشدفي يا منمنعرت بعضي از اسم مجرور به ) ب
  .  در صورت وجود قرينه حذف نعت جايز است- 5
  .شوند  گاهي نعت و منعوت با هم حذف مي- 6
 
  



١٠٢١١٠٩ 

 

١٧  
 ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ١٧ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

١٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
حذف منعوت در صورتي كه قرينه دالّ بر آن وجود داشته باشد جايز است مشروط بر اين كه نعت بتواند مباشر با 

و .  قبل باشد كه اسم ما قبل بوسيله في يا من مجرور شده استعامل قرار بگيرد و يا اينكه منعوت بعضي از اسم ما
باشد گاهي مواقع نعت و منعوت  حذف نعت نيز در صورت وجود قرينه جايز است و مشروط به شرط خاصي نمي

خواهند نعت واقع شوند  شوند، توضيح اين مطالب در جلسه گذشته بيان شد و اما كلماتي كه مي با هم حذف مي
شود چهار مورد هستند و كلمات  مشتقاتي كه نعت واقع مي. باشند و با اين كه تأويل به مشتق بروندبايد مشتق 

مؤول به مشتق نيز شش مورد هستند كه توضيح اين موارد در جلسه بيان خواهد شد، سه مورد ديگر با اين كه نه 
 روز به آنها اشاره خواهيم كرددر پايان مباحث ام. شوند مشتق هستند و نه مؤول به مشتق، نعت واقع مي



١٠٢١١٠٩ 

 

١٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  
  النعت
  )أي في معنى المشتق(مشتقّ أو مؤولٌ بالمشـتق : النعت قسمان. 260
  :النعت المشتق أربعة أنواع. 261

  .»جاءني رجلٌ فاضلٌ«: اسم الفاعل، نحو* 
  .»حان الموعد المضروب و اليوم المشهود«: اسم المفعول، نحو* 
  .»التقيت برجلٍ شريفِ النسبِ«: الصفة المشبهة، نحو* 
  .»تبعت الطريقَ األقوم«: أفعل التفضيل، نحو* 

  :النعت المؤول بالمشتق ستة أنواع. 262
  .1أي المشار إليه» صادقت الفتى هذا«: أسماء اإلشارة غير المكانية، نحو* 
  .ي المخترعأ» عرفت العالِم الذي اخترع الحاكي«: ، نحو2»أل«الموصول المصدر بـ * 
  .أي معدودينَ بهذا العدد» رأيت رجاالً ثالثةً«: اسم العدد، نحو* 
  .أي منسوباً إلى لبنان» شاهدت رجالً لبنانياً«: االسم المنسوب إليه، نحو* 
  .أي المحتال» الرجلُ الثعلب مكروه«: االسم الجامد الدالّ على معنى المشتق، نحو* 
 .»فَأنبتنا بِه حدائِقَ ذات بهجةٍ«أي صاحب فضل و » هذا رجلٌ ذو فضل«:  نحوالصاحبية و فروعه،» ذو«* 

Sco٨:٥٣ :١ 
  النعت
  )أي في معنى المشتق(مشتقّ أو مؤولٌ بالمشـتق : النعت قسمان. 260
  :النعت المشتق أربعة أنواع. 261

  .»جاءني رجلٌ فاضلٌ«: اسم الفاعل، نحو* 
  .»وعد المضروب و اليوم المشهودحان الم«: اسم المفعول، نحو* 
  .»التقيت برجلٍ شريفِ النسبِ«: الصفة المشبهة، نحو* 
  .»تبعت الطريقَ األقوم«: أفعل التفضيل، نحو* 

  :النعت المؤول بالمشتق ستة أنواع. 262
  .3أي المشار إليه» صادقت الفتى هذا«: أسماء اإلشارة غير المكانية، نحو* 

                                                 
1.ا المكانية فهي ظروف ال صفات أل نّها تتعلَّق بمحذوف هو صفة لما قبلهنا«: ، نحووأمبرجلٍ ه أي كائنٍ» مررت. 
 .»مررت بزيدٍ ذو قَام«: الموصولة، نحو» أل«و » ذو«وأما بقية الموصوالت فال تقع نعتاً إالّ . 2
 .أي كائنٍ» مررت برجلٍ هنا«: وأما المكانية فهي ظروف ال صفات أل نّها تتعلَّق بمحذوف هو صفة لما قبله، نحو.3



١٠٢١١٠٩ 

 

١٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  .أي المخترع» عرفت العالِم الذي اخترع الحاكي«: ، نحو1»أل«مصدر بـ الموصول ال* 
  .أي معدودينَ بهذا العدد» رأيت رجاالً ثالثةً«: اسم العدد، نحو* 
  .أي منسوباً إلى لبنان» شاهدت رجالً لبنانياً«: االسم المنسوب إليه، نحو* 
  .أي المحتال» جلُ الثعلب مكروهالر«: االسم الجامد الدالّ على معنى المشتق، نحو * 
 .»فَأنبتنا بِه حدائِقَ ذات بهجةٍ«أي صاحب فضل و » هذا رجلٌ ذو فضل«: الصاحبية و فروعه، نحو» ذو« * 

Sco١٧:٢١ :٢ 
  النعت
  :ويلحق بها ثالثة أُخَر: فائدة 

و » رجالٌ ثقةٌ«و » ماء سكب«:  والتذكير، نحودويلزم حينئذٍ اإلفرا.  غير الميمي الساد مسد المشتقّ¨2 المصدر الثالثى
  .أي مسكوب و موثوقٌ بهم وعادلون» شهود عدلٌ«
  .أي عظيم» لِأمرٍ ما جدع قصيرٌ أنفَه«: التي يراد بها اإلبهام، نحو» ما «
 .فةأي كامل في الص» أنت فَتى أي فَتى أو كُلُّ الفتى«: الدالَّتان على الكمال نحو» أي و كلّ «

Sco٢٥:٠٢ :٣ 

                                                 
 .»مررت بزيدٍ ذو قَام«: الموصولة، نحو» أل«و » ذو«صوالت فال تقع نعتاً إالّ وأما بقية المو. 1
رود  و در اين صورت مصدر يا تأويل به مشتق مي. شود بايد نكره و مصدر صريح غير ميمي باشد دالّ بر طلب نباشد مصدري كه نعت واقعاً مي ٢

 ]641 ص 3نحو وافي جلد . [ت قرار دادن مصدر براي مبالغه استشود و غرض از نع و يا اينكه مضاف اليه در تقدير گرفته مي



١٠٢١١٠٩ 

 

١٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار

 اقسام نعت

 مشتق

  اسم فاعل
  اسم مفعول

  صفت مشبهه
 اسم تفضيل

 قمؤول به مشت

  اسم اشاره غير مكان
  اسم عدد

  اسم موصوف متصل به أل
  اسم منسوب

  اسم جامد دال بر مشتق
  ذو به معناي صاحب

 ملحق به مشتق

  مصدر ثالثي غير ميمي
  ما اسميه مبهم

  أي و كل دالّ بر كمال



١٠٢١١٠٩ 

 

١٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  :  نعت بر دو قسم است- 1

  مشتق ) الف
  مؤول به مشتق) ب
  : نعت مشتق بر چهار نوع است- 2

  اسم فاعل ) الف
  اسم مفعول) ب
  صفت مشبهه) ج
  اسم تفضيل) د
  : نعت مؤول به مشتق عبارتند از- 3
   اسم اشاره غير مكان-
   اسم موصول متصل به أل-
   اسم عدد-
  اسم منصوب -
   اسم جامد دالّ بر معناي مشتق-
   ذو به معناي صاحب و فروعاتش-
   سه چيز ملحق به مشتقات هستند از جهت واقع شدن- 4
   مصدر ثالثي غير ميمي-
   ما اسميه مبهم-
   أي و كل دالّ بر كمال -
   
  



١٠٢١١٠٩ 

 

١٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ١٨ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

١٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
نعت حقيقي عبارت است از تابعي كه دالّ بر صفتي در موصوف . شود نعت بر دو نوع حقيقي و سببي تقسيم مي

باشد نعت داراي احكام و  در متعلّق موصوف ميباشد و نعت سببي عبارت است از تابعي كه دالّ بر صفتي  مي
در اين جلسه به احكام نعت حقيقي . خصوصياتي است با توجه به نوع نعت اين احكام نيز متفاوت است

نعت حقيقي تابع اعراب منعوت است و از جهت : پردازيم، از جمله احكام نعت حقيقي عبارت است از اين كه مي
كند، لكن اين مطابقت مشروط به عدم  نيت، تعريف و تنكير با موصوف مطابقت ميافراد، تثنيه و جمع،تذكير، تا

  . كند وجود مانع است چون اگر مانعي وجود داشته باشد نعت در امور مذكور با منعوت مطابقت نمي



١٠٢١١٠٩ 

 

١٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  

  النعت 

ة والجمع والتذكير اإلفراد والتثني  ويطابقه فيضميره اإلعراب ويرفع أحوال في النعت الحقيقي يتبع ما قبله. 263
  . وهلم جرّاً»رأيت الولدين العاقلَين« و »الولد العاقلُ جاء«: والتنكير، نحو1 والتأنيث والتعريف

وأفعل التفضيل » صبور و جريح«  ذلك مانع كما فيمن مشروطة بأن اليمنع مطابقة النعت للمنعوتإنّ . 1: فوائد  
المطابقة،  وجبتكان المنعوت جمعاً مذكرًا سالماً وإذا . »وراً أفضل من هندٍصب رأيت امرأةً«: فتقول» من«المقرون بـ 

 :أو جمعاً مكسراً، نحو» البنين«: بجمع المذكَّر السالم، نحو ملحقاًجمعاً للعاقل وإذا كان . »جاء اللبنانيون الفاضلون «:نحو
: يكون مفرداً مؤنثاً، نحو وجاز أن. بقة وهي األفضلجاز في النعت المطا» المؤمنات«: مؤنثاً، نحو أو سالماً» الرجال«
 .»المؤمنات الفاضالت أو الفاضلة« و »المحسنون أو المحسنة الرّجال« و »البنونَ الصالحونَ أو الصالحة«

Sco١٠:١٥ :١ 
  النعت 
الجمع والتذكير اإلفراد والتثنية و النعت الحقيقي يتبع ما قبله في أحوال اإلعراب ويرفع ضميره ويطابقه في. 263

  .وهلم جرّاً» رأيت الولدين العاقلَين«و » الولد العاقلُ جاء«:  والتنكير، نحو2والتأنيث والتعريف
وأفعل التفضيل » صبور و جريح«  مشروطة بأن اليمنع من ذلك مانع كما فيمطابقة النعت للمنعوتإنّ . 1: فوائد

المطابقة،  وجبتكان المنعوت جمعاً مذكراً سالماً وإذا . »أفضل من هندٍصبوراً  رأيت امرأةً«: فتقول» من«المقرون بـ 
: أو جمعاً مكسراً، نحو» البنين«: بجمع المذكَّر السالم، نحو ملحقاًجمعاً للعاقل وإذا كان . »جاء اللبنانيون الفاضلون «:نحو

: يكون مفرداً مؤنثاً، نحو وجاز أن. هي األفضلجاز في النعت المطابقة و» المؤمنات«: مؤنثاً، نحو أو سالماً» الرجال«
 .»المؤمنات الفاضالت أو الفاضلة« و »المحسنون أو المحسنة الرّجال« و »البنونَ الصالحونَ أو الصالحة«

Sco١٨:١٥٦ :٢ 
  النعت 

اشتريت «: ؤنث، نحويكون بلفظ المفرد الم  وهو األجود أناألول:  ففي نعته وجهانلغير العاقل جمعاً المنعوتإذا كان . 2
  .»ابتعت كُتُباً كثيرات«: جمعاً مؤنثاً سالماً، نحو  أن يجمعالثانيو. »كتباً كثيرةً

  .»فليشكرك الكواكب الناطقون بقدرتك« : منزلة العاقل فيستعملُ له ما يستعمل للعاقل، نحوما ال يعقلقد ينزَّل . 3
عاشرنا قوماً «: أو بالجمع، نحو »عاشرنا قوماً مهذَّباً«: لمفرد، نحو جاز أن ينعت با3المنعوت اسم جمعإذا كان . 4

  .»مهذَّبينَ
                                                 

فه به أل جنس باشد جايز است كه نعت نكره مختصه و يا چيزي كه به منزله نكره مختصه است قرار بگيرد چون در صورتي كه منعوت معر ١
 ]449 ص 3نحو وافي جلد . [معرفه أل جنس از جهت معني نكره است

است قرار بگيرد چون در صورتي كه منعوت معرفه به أل جنس باشد جايز است كه نعت نكره مختصه و يا چيزي كه به منزله نكره مختصه  ٢
 ]449 ص 3نحو وافي جلد . [معرفه أل جنس از جهت معني نكره است

  .در صورتي كه منعوت اسم جنس جمع باشد در نعت چهار حالت جايز است ٣



١٠٢١١٠٩ 

 

١٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

عاقل  وإذا كان مؤلفاً من »ومريم العاقالنِ جاء يوسف«:  يغلِّب المذكر، نحوالمنعوت مؤلفاً من مذكر و مؤنثإذا كان . 5
 .»هلَك الجنود والخيول النافعونَ« : يغلّب العاقل، نحووغير عاقل

Sco٢٤:٢١ :٣  

  
  

  نمودار

                                                                                                                                                                  
   مفرد مذكر به اعتبار لفظ-1
  . مفرد مؤنث به اعتبار تأويل به جماعت-2
   جمع مكسرّ-3
  جمع مؤنث سالم-4

 نعت حقيقي

   تابع ماقبلاعراب 
   مطابق ما قبلتعريف و تنكير 

   مطابق ما قبلافراد، تثنيه، جمع 
  مطابق ما قبلتذكير، تأنيث



١٠٢١١٠٩ 

 

١٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده 
  .  نعت حقيقي تابع اعراب منعوت است- 1
  .دهد گردد رفع مي  نعت حقيقي ضميري را كه به منعوت بر مي- 2
  .  تثنيه، جمع، تذكبر، تأنيت، تعريف و تنكير مطابق موصوف است  نعت حقيقي از جهت افراد،- 3
  .بقت است اين مطابقت مذكور مشروط به عدم مانع از مطا- 4
.  در صورتي كه منعوت جمع عاقل ملحق به جمع مذكر باشد يا جمع مكسر و يا جمع مؤنث سالم باشد- 5

  . مطابقت نعت بهتر است ولكن ذكر نعت مفرد مؤنث هم جايز است
 در صورتي كه منعوت جمع براي غير عاقل باشد در نعت جايز است به صورت مفرد مؤنث و جمع مؤنث - 6

  .ودسالم ذكر ش
  .شود مفرد يا جمع ذكر مي  در صورتي كه منعوت اسم جمع باشد نعت به صورت- 7
  . شود  در صورتي كه منعوت مركب از مذكر و مؤنث باشد نعت به صورت مذكر ذكر مي- 8
  . شود  در صورتي كه منعوت مركب از عاقل و غير عاقل باشد نعت به صورت عاقل ذكر مي- 9
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١٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ١٩ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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١٩  
 ))زش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آمو((

١

  مقدمه
احكام و خصوصيات نعت . باشد سابقاً بيان كرديم كه نعت بر دو قسم است و هر كدام داراي احكام خاصي مي

نعت سببي عبارت بود از تابعي . ببي بيان خواهد شددر اين جلسه احكام نعت س. حقيقي در جلسه گذشته بيان شد
گاهي اسم ظاهر يا ضمير بارز را رفع . نصب سببي دو حالت دارد. باشد كه دالّ بر صفتي در متعلّق موصوف مي

دهد و اين حالت از جهت اعراب و تعريف و تنكير مطابق منعوت است و از جهت تذكبر و تأنيت مطابق ما  مي
دهد كه در اين حالت احكام نعت حقيقي  باشد و گاهي ضمير مستتر را رفع مي رت مفرد ميبعدش است و به صو

  . را دارد



١٠٢١١٠٩ 

 

١٩  
 ))زش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آمو((

٢

  النعت
  :النعت السببى له حالتان. 264
أن يرفع اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزاً، ففي هذه الحال يتبع ماقبله في اإلعراب والتعريف والتنكير الغير، ويتبع ما بعده  * 

، و »جاء الرّجلُ الفاضلُ معلِّمه أو معلّم ابنه والكريم معلموه أو معلّموا ابنه«:  فيقال2 اإلفراد1لتأنيث مالزماًفي التذكير وا
 :إالّ إذا كان جمعاً مكسراً فيجوز جمعه فتقول. »رأيت زيداً والرجلين الضاربهما هو«و » جاء غالم رجلين ضار به هما«
 .»جاءني الرّجلُ الفُضَالء آباؤه«

Sco١١:٤٦ :١ 
  النعت
  :النعت السببى له حالتان. 264
أن يرفع اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزاً، ففي هذه الحال يتبع ماقبله في اإلعراب والتعريف والتنكير الغير، ويتبع ما بعده  * 

، و » والكريم معلموه أو معلّموا ابنهجاء الرّجلُ الفاضلُ معلِّمه أو معلّم ابنه«:  فيقال4 اإلفراد3في التذكير والتأنيث مالزماً
  :إالّ إذا كان جمعاً مكسراً فيجوز جمعه فتقول. »رأيت زيداً والرجلين الضاربهما هو«و » جاء غالم رجلين ضار به هما«
 .»جاءني الرّجلُ الفُضَالء آباؤه «

Sco١٧:٢٧ :٢ 
  النعت

رأيت الفتاة الكريمة «: ال يجري مجرى النعت الحقيقي، نحوأن يرفع ضميراً مستتراً يعود إلى المنعوت، وفي هذا الح * 
رأيت رجاالً «و » رأيت رجلين كريمين أباً«و » رأيت رجلينِ كريمي األبِ«و » رأيت فتاةً كريمة نسباً«و » النسبِ

 .»رأيت رجاالً حِساناً وجهاً«و » حِسانَ الوجهِ
Sco٢٥:٠٨ :٣ 

                                                 
شود و در صورتي كه سببي جمع مكسرّ باشد در نعت دو حالت  در نعت سببي در صورتي كه سببي مفرد و مثني باشد نعت سببي مفرد مذكر مي ١

نحو . [ قول فصيح مفرد ذكر كردن نعت استافراد و مطابقت با سببي جايز است و در صورتي كه سببي جمع مذكر سالم و جمع مؤنث سالم باشد
 ]454 و 453 ص 3وافي جلد 

 .أي جارياً مجرى الفعل إذا رفع ظاهراً. 2
شود و در صورتي كه سببي جمع مكسرّ باشد در نعت دو حالت  در نعت سببي در صورتي كه سببي مفرد و مثني باشد نعت سببي مفرد مذكر مي ٣

نحو . [ و در صورتي كه سببي جمع مذكر سالم و جمع مؤنث سالم باشد قول فصيح مفرد ذكر كردن نعت استافراد و مطابقت با سببي جايز است
 ]454 و 453 ص 3وافي جلد 

 .أي جارياً مجرى الفعل إذا رفع ظاهراً. 4



١٠٢١١٠٩ 

 

١٩  
 ))زش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آمو((

٣

  نمودار
  

 نعت سببي

  حكم نعت حقيقيرافع ضمير مستقر

  رافع اسم ظاهر
 رافع ضمير بارز

  اعراب
 و تنكيرتعريف 

   مطابق ما بعدتذكير و تأنيث 
  دائماً مفرد

 تابع ما قبل
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١٩  
 ))زش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آمو((

٤

  چكيده
  .  حالت دارد نعت سببي دو- 1

  واقع اسم ظاهر يا ضمير بارز) الف
  واقع ضمير مستتر) ب
   نعت سببي رافع اسم ظاهر يا ضمير- 2

  .از جهت اعراب، تعريف و تنكير مطابق منعوت است: اوالً
  . است] اسم ظاهر و ضمير[از جهت تذكبر و تأنيت مطابق ما بعد : ثانياً
  . شود به صورت مفرد ذكر مي: ثالثاً

  .  سببي واقع ضمير مستتر حكم نعت حقيقي را دارد نعت- 3
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٢٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٢٠ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٢٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
شود و هر كدام از اين دو قسم احكام و خصوصياتي داشتند كه در  نعت بر دو قسم حقيقي و سببي تقسيم مي

در صورتي كه منعوت تثنيه يا . ددمنعوت و نعوت استأما بحث جديد درباره تع. جلسات گذشته به آنها اشاره شد
جمع باشد و نعوت متعدد از جهت معني و لفظ و يا لفظ فقط مختلف باشند نعوت در اين حالت واجب است به 

. شوند صورت عطف بر يكديگر ذكر شوند، و اگر نعوت متعدد المعني و لفظ باشند به صورت تثنيه و جمع ذكر مي
ي كه منعوت مفرد باشد و نعوت متعدد باشند ذكر نعوت به صورت عطف و غير عطف هر دو جايز و اما در  صورت

  .پردازيم البته اين موارد استثناء هم دارد كه در اين جلسه به توضيح مطالب مي. است
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٢٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  النعت
ظه دون معناه، وجب إذا كان المنعوت مثنى أو جمعاً و تعددت النعوت واختلف معنى النعت ولفظهأو اختلف لف.  265

و » منطلقٍ مررت برجلينِ ذاهبٍ و«و . »مررت برجالٍ كاتبٍ و فقيهٍ  وشاعرٍ«: تفريقه بعطف بعضه على بعض، نحو
وإن اتفق جيء به مثنى أو . ، أي سِيرَ فيها)منالضرب في األرض(و ضاربٍ ) من الضرب بالعصا(»مررت برجلينِ ضاربٍ«

 .»مررت برجالٍ كرباء«و »  كريمينِمررت برجلينِ«: مجموعاً، نحو
Sco١٠:٣٣ :١ 

  النعت
جاء زيد «: وإذا كان المنعوت مفرداً وتعددت نعوته جاز أن يعطف بعض النعوت على بعض وجاز أن ال يعطف، نحو

  .»العالم الفقيه والشاعرُ«أو » العالم الفقيه الشاعرُ
بهؤالء الشاعرِ و «وال » مررت بهذين الطويلِوالقصِير«: فال يقاليستثنى نعت اسم اإلشارة المثنى والمجموع : فائدة

قال على سبيل البدل أو عطف البيان. على سبيل النعت» الكاتِب و الفقيهِ وإنّمايـ. 
Sco١٦:٥٨ :٢ 

  النعت
يره مفعوالً به لفعل محذوف تقدنهأو نصبهعلى كو. المراد بقطع النعت رفعه على كونه خبراً لمبتدإ محذوف. 266

 .»أعني«
Sco٢٤:٥٩ :٣ 

  نمودار
  

 ا جمعمنعوت مثني ب
  در صورتي كه نعوت متعدد لفظاً و معناً متحدندنعت به صورت منثني و جمع

 نعت به صورت عطف

  در صورتي كه نعوت متعدد لفظاً و معناً مختلفند
  در صورتي كه نعوت متعدد لفظاً مختلفند
 در صورتي كه نعوت متعدد معناً مختلفند

 جواز: منعوت مفرد
  عطف نعوت

 عدم عطف نعوت
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  چكيده 
  .شوند  در سه صورت نعوت به صورت عطف ذكر مي- 1
   نعوت مختلف ازجهت معني و لفظ-
   نعوت مختلف از جهت معني-
   نعوت مختلف از جهت لفظ-
 ذكر  در صورتي كه منعوب تثنيه و جمع باشند و نعوت متعدد باشند لفظاًَ و معني به صورت تثنيه و جمع- 2

  .شوند مي
  . در صورتي كه منعوت مفرد و نعوت متعدد باشند عطف و عدم نعوت هر دو جايز است- 3
  .شوند  نعوت اسم اشاره مثني و جمع به صورت بدل و عطف بيان ذكر مي- 4
  . در حالت قطع، نعت خبر براي مبتداي محذوف و يا مفعول  به فعل محذوف است- 5
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٢١ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٢١  
 ))ق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقو((

١

  مقدمه
كه در اين حالت مرفوع و يا منصوب است در صورت رفع خبر براي . شود گاهي مواقع نعت از نعتيت قطع مي

ودر صورتي كه ذكر نعوت . ف استمبتداي محذوف است و در صورت نصب، مفعول به براي فعل محذو
در . ضرورت نداشته باشد قطع نعت جايز است أما اگر ذكر نعت الزم و ضروري باشد قطع نعت جايز نيست

صورتي كه نعت واحد و منعوت متعدد باشد و عامل منعوت مختلف باشد و يا اين كه عامل واحد ولي عمل 
و عدم قطع نعت مواردي دارد كه نيازمند توضيح هست كه هر كدام از قطع . مختلف باشد قطع نعت واجب است

  .پردازيم به توضيح آنها مي



١٠٢١١٠٩ 
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 ))ق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقو((

٢

  النعت
   الحمد للّه«: يجوز قطع النعت إذا لم يكن ذكره الزماً للمنعوت كالنعت الذي يراد به الذّم أوالمدح أو الترحم، نحو. 267

أو الحميد الحميد«.  
ضربته «: أو تقريره، نحو» أثنى العلماء على النابغةالذبياني«: كـتعيين المنعوت، نحوأما إذا كان ذكره الزماً . 1: فوائد

وكذلك اليجوزالقطع إذا . فال يجوز فيهِ القطع» خاض هذا الفارس غمرات القتال«:أو رفع إبهامه، نحو» ضربةً واحدةً
 .بل فاضلٍ» مررت برجلٍ فاضلٌ أو فاضالً«: كان المنعوت نكرةً فال يقال

Sco٦:١٩ :١ 
  النعت
   الحمد للّه«: يجوز قطع النعت إذا لم يكن ذكره الزماً للمنعوت كالنعت الذي يراد به الذّم أوالمدح أو الترحم، نحو. 267

أو الحميد الحميد«.  
ضربته «: ، نحوأو تقريره» أثنى العلماء على النابغةالذبياني«: أما إذا كان ذكره الزماً كـتعيين المنعوت، نحو. 1: فوائد

وكذلك اليجوزالقطع إذا . فال يجوز فيهِ القطع» خاض هذا الفارس غمرات القتال«:أو رفع إبهامه، نحو» ضربةً واحدةً
 بلفاضلٍ» مررت برجلٍ فاضلٌ أو فاضالً«: كان المنعوت نكرةً فال يقال

Sco١٢:١٥ :٢ 
  النعت

يجب قطع نعتمعموليهما الشامل لهما؛ إما على الخبرية بإضمار  سواء اتحد عملهما أو اختلف 1إذا اختلف العامالن. 2
رأيت عمرواً وقام زيد «و» ضربت زيداً وأكرمت عمرواً الفاضالن«: ، نحو»أعني«مبتدإ أو على المفعوليةبإضمار 

وإذا اختلف .هة واحدةتسليط عاملين مختلفي المعنى على معمول واحد من ج واليجوز اإلتباع أل نَّه يؤديإلى. »الكريمينِ
 .وذلك الختالف نسبتهِ إليهما. »ضرب زيدعمرواً الشاعرانِ«: العملُ والعاملُ واحد وجب القطع أيضاً، نحو

Sco١٥:٤٠ :٣ 
  النعت

 سواء اتحد عملهما أو اختلف يجب قطع نعتمعموليهما الشامل لهما؛ إما على الخبرية بإضمار 2إذا اختلف العامالن. 2
رأيت عمرواً وقام زيد «و» ضربت زيداً وأكرمت عمرواً الفاضالن«: ، نحو»أعني«أو على المفعوليةبإضمار مبتدإ 

وإذا اختلف .تسليط عاملين مختلفي المعنى على معمول واحد من جهة واحدة واليجوز اإلتباع أل نَّه يؤديإلى. »الكريمينِ
 .وذلك الختالف نسبتهِ إليهما. »ضرب زيدعمرواً الشاعرانِ«: والعملُ والعاملُ واحد وجب القطع أيضاً، نح

Sco٢٣:٤٥ :٤ 

                                                 
 .»هذا مولِم زيدٍ وموجع عمراً الفاضالن«: اتحد العامالن معنى واختلف عملهما، نحووكذا يجب القطع إذ . ١
 .»هذا مولِم زيدٍ وموجع عمراً الفاضالن«: وكذا يجب القطع إذ اتحد العامالن معنى واختلف عملهما، نحو. ٢
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 ))ق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقو((

٣

  
  نمودار

  

  عدم لزوم ذكر نعت در صورتجواز قطع
  مدح
ذم  

 ترحم

 وم ذكر نعت لز در صورتقطعوجوب عدم 

  تقدير
  رفع ابهام

 منعوت نكره
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٤

  چكيده 
  . در صورتي كه ذكر نعت ضروري نباشد قطع نعت جايز است-  1
  . در حالتي كه نعت براي مدح، ذم و ترحم است ذكر نعت ضرورت ندارد- 2
  .ايز نيست در صورتي كه ذكر نعت ضروري باشد  قطع نعت ج- 3
  . در حالتي كه نعت براي تقرير و رفع ابهام است ذكر  نعت ضروري است- 4
  . در صورتي كه منعوت متعدد باشند و عامل مختلف باشند قطع نعت واجب است- 5
  . در صورتي كه منعوت متعدد باشند و عامل واحد، و لكن عمل مختلف باشد قطع نعت واجب است- 6
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٢  
 )) اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٢٢ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
در صورتي كه نعت واحد و منعوت متعدد و عامل مختلف باشد و يا عامل واحد ولي عمل مختلف باشد قطع نعت 

شود زيرا در صورت  عول به براي عامل محذوف ميواجب است و نعت خبر براي مبتداي محذوف و يا اين كه مف
اختالف عامل، باعث تسلط دو عامل بر معمول واحد است و در صورت اختالف عمل عامل واحد چون نسبت 

شود توضيح اين مطالب در جلسه گذشته بيان شد، اما اگر عامل متعدد باشند ولي  مختلف است لذا نعت واقع نمي
اشند قطع و عدم قطع نعت هر دو جايز است كه در اين جلسه به توضيح اين مورد از جهت عمل و معني متحد ب

  .پردازيم و در پايان چند نكته در مورد نعت بيان خواهيم كرد مي



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  النعت
زالن أل نّهما ين» قَدِم عليوحضَرَ زيد الكريمانِ«: وإذا كان العامالنمتحدين معنى وعمالً ونُعت معموالهما أتبع النعت، نحو

 .منزلة العامل الواحد التحادهما فيالمعنى ويجوز القطع أيضاً
Sco٩:٣٨ :١ 

  النعت
» رأيت طائراً يصيح«:  على تأويلهابنكرة، نحو23 فال ينعت بها إالّ النكرة1تقع الجملة نعتاً إذا كانت خبرية أو شبهها. 268

  .اًأي كائن» أبصرت هزاراً فوقَ غصنٍ أوعلى غصنٍ«. أي صائحاً
رأيت فقيراً من يحسنْ إليه ينَلْ ثواباً «:وأما الشرطية فتكون نعتاً، نحو. التقع الجملة اإلنشائية وال الطلبية نعتاً. 1فوائد 

  .»عند ربهِ
يشترط في الجملة الخبرية أن تكون مشتملة على ضمير ملفوظ أو مقدريربطها بالموصوف وإالّ كانت أجنبية عن . 2

  .فال يتخصص بهاالمنعوت 
  .الجملة النعتية يكون لها محلٌّ من اإلعراب بحسب ما قبلَها. 3
 .»رأيتُرجالً فقيرًا ال يحسن إليهِ أحد«: إذا نعت االسم بمفرد وجملة فاألولى تقديم المفرد أل نَّه األصل، نحو. 4

Sco١٤:٢٩ :٢ 
  النعت
» رأيت طائراً يصيح«:  على تأويلهابنكرة، نحو56 ينعت بها إالّ النكرة فال4تقع الجملة نعتاً إذا كانت خبرية أو شبهها. 268

  .أي كائناً» أبصرت هزاراً فوقَ غصنٍ أوعلى غصنٍ«. أي صائحاً
رأيت فقيراً من يحسنْ إليه ينَلْ ثواباً «:وأما الشرطية فتكون نعتاً، نحو. التقع الجملة اإلنشائية وال الطلبية نعتاً. 1: فوائد
  .»د ربهِعن
يشترط في الجملة الخبرية أن تكون مشتملة على ضمير ملفوظ أو مقدريربطها بالموصوف وإالّ كانت أجنبية عن . 2

  .المنعوت فال يتخصص بها
  .الجملة النعتية يكون لها محلٌّ من اإلعراب بحسب ما قبلَها. 3

                                                 
 ]273 البهجة المرضيه[در صورتي كه ظرف و جارو مجرور بعد از نكره واقع شوند حذف متعلّق واجب است  1
 .»ولَقَد أَمرُّ على اللّئيم يسبني«: إما لفظاً ومعنى أو معنى فقط أو لفظاً فقط، نحو. 2
نكره باشد و يا اينكه معناً نكره باشد مانند اسم  متصل به أل جنس كه لفظاً معرفه است ولي معناً نكره است لذا تواند لفظاً و معناً  منعوت جمله مي 3

 ]472 ص 3نحو وافي جلد ] 273 [المرضيه البهجة. [تواند منعوت جمله واقع شود مي
 ]273 المرضيه هجةالب[در صورتي كه ظرف و جارو مجرور بعد از نكره واقع شوند حذف متعلّق واجب است  4
 .»ولَقَد أَمرُّ على اللّئيم يسبني«: إما لفظاً ومعنى أو معنى فقط أو لفظاً فقط، نحو. 5
تواند لفظاً و معناً نكره باشد و يا اينكه معناً نكره باشد مانند اسم  متصل به أل جنس كه لفظاً معرفه است ولي معناً نكره است لذا  منعوت جمله مي 6

 ]472 ص 3نحو وافي جلد ] 273 [المرضيه البهجة. [ند منعوت جمله واقع شودتوا مي



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

 .»رأيتُرجالً فقيراً ال يحسن إليهِ أحد«: ه األصل، نحوإذا نعت االسم بمفرد وجملة فاألولى تقديم المفرد أل نَّ. 4
Sco٢٤:٣٢ :٣ 

  
  

  نمودار
  معناً و عمالً

  معناً
 عمالً

 اختالف عوامل

  جوازاتحاد عوامل معناً و عمالً
  قطع

 ]اتباع[عدم قطع 

 وجوب قطع نعت

  وجوب قطع نعت اختالف عملعامل واحد 



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  . در صورتي كه منعوت متعدد و عامل نيزمتعدد ازجهت معني و عمل متحد باشند قطع و عدم هر دو جايز است- 1
  .شود  جمله در صورتي كه خبريه و يا شبه خبريه باشد نعت واقع مي- 2
  .شود نعت براي منعوت نكره واقع مي جمله - 3
  .شوند  جمله انشائيه وطلبيه نعت واقع نمي- 4
  . جمله شرطيه نعت واقع مي شود- 5
  .گردد  جمله شرطيه بايد مشتمل باشد بر ضمير كه به موصوف بر مي- 6
  .  جمله نعت محالً معرب است به اعرابي كه منعوت دارد- 7
  .شود مله باشد نعت مفرد مقدم مي در صورتي كه نعت متعدد، مفرد و ج- 8
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٢٣ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
 تاكيد بر دو نوع  آيد، دومين قسم از توابع تاكيد است، تاكيد عبارت است از تابعي كه براي تقرير و تثبين متبوع مي

بارت است از تكرار لفظ متبوع و يا مرادف لفظ متبوع، تاكيد لفظي در لفظي و معنوي تقسيم مي شود، تاكيد لفظي ع
  .شود اسم، ضمير، فعل، حرف و جمله واقع مي

تاكيد معنوي عبارت است از تاكيدي كه احتماالتي را كه متعلق به ما قبل است و ممكن است در متبوع لحاظ شود 
  تاكيد معنوي بر دو قسم،. كند ر عموم دارد رفع ميكند و يا اينكه اراده خصوص را در جاي كه ظهور د رفع مي

  .پردازيم شود، در اين جلسه به توضيح اين مطالب مي تاكيد نسبت و تاكيد شمول تقسيم مي



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   ـ46ـ 
  التوكيد

  ماهو التوكيد وكم نوعاً هو؟ . 275
  ماهو التوكيد اللفظي؟ . 276
  ماهو التوكيد المعنوي؟ . 277
  المعنوي؟كم نوعاً التوكيد  . 278
  ماهي أحكام النفس والعين؟ . 279
  ؟»كال و كلتا«ماهو حكم  . 280
  ؟»كل و أجمع و جميع و عامة«ماهو حكم  . 281
  .لفظي ومعنوي: وهو نوعان. التوكيد هو كلُّ تابع ذكر تقريراً ألمر متبوعه. 269
» هو هو فامسكوه«و » سِمعانُ سِمعانُ«و» لسقطت سقطت بابِ«: التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ األول بعينه، نحو. 270

  .»ألقيت الكتاب رميتُه من النافذِة«و » قمتَأنت«: أو بمرادفه نحو. »نَعم نَعم«و 
  . والفعل والحرف والجملة كمامثَّلنا1يقع التوكيد اللفظي في االسم والضمير. 1: فوائد

رأيتُك «و » قمت أنا«: متَّصل مرفوعاً كان أم منصوباً أممجروراً، نحويؤكَّد بالضمير المرفوع المنفصل كلُّ ضمير . 2
2»مررت به هو«و » أنت.  

 .»أَولى لك فأولى ثم أَولى لك فَأولى«: الجملة المؤكدة كثيراً ما تقترن بعاطفٍ زائد، نحو. 3
Sco١٠:٤٦ :١ 

   ـ46ـ 
  التوكيد

  ماهو التوكيد وكم نوعاً هو؟ . 275
  توكيد اللفظي؟ماهو ال . 276
  ماهو التوكيد المعنوي؟ . 277
  كم نوعاً التوكيد المعنوي؟ . 278
  ماهي أحكام النفس والعين؟ . 279
  ؟»كال و كلتا«ماهو حكم  . 280

                                                 
 رأيتُك رأيتُك. در صورتي كه ضمير متصل بخواهد تاكيد لفظي شود بايد چيزي كه ضمير به آن متصل شده نيز تكرار شود مانند مررت بك بك 1
 ]279 البهجة المرضيه[
 .رفوع لضمير المنصوب أو المجرور فى المثلين األخيرين قضاء لحق التبعيةيستعار الضميرُ الم. 2
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٢٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  ؟»كل و أجمع و جميع و عامة«ماهو حكم  . 281
  .لفظي ومعنوي: وهو نوعان. التوكيد هو كلُّ تابع ذكر تقريراً ألمر متبوعه. 269
» هو هو فامسكوه«و » سِمعانُ سِمعانُ«و» سقطت سقطت بابِل«: التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ األول بعينه، نحو. 270

  .»ألقيت الكتاب رميتُه من النافذِة«و » قمتَأنت«: أو بمرادفه نحو. »نَعم نَعم«و 
  . والجملة كمامثَّلنا والفعل والحرف1يقع التوكيد اللفظي في االسم والضمير. 1: فوائد

رأيتُك «و » قمت أنا«: يؤكَّد بالضمير المرفوع المنفصل كلُّ ضمير متَّصل مرفوعاً كان أم منصوباً أممجروراً، نحو. 2
2»مررت به هو«و » أنت.  

 .»لك فَأولى أَولى لك فأولى ثم أَولى«: الجملة المؤكدة كثيراً ما تقترن بعاطفٍ زائد، نحو. 3
Sco١٥:٢٨ :٢ 

  التوكيد
  التوكيد المعنوي هو الذي يرفع احتمال متعلقات ماقبله مما يمكن أن يضاف. 271

  .»جاء القوم كُلُّهم«: أو يرفع إرادة الخصوص بما ظاهرهالعموم، نحو» جاء األميرُ نفسه«: إلى المتبوع، نحو
ير ونفيِـه عنغيره مما يتعلَّق به كرسوله أو حاشيته توكيد لألمير جيء بها إلثبات نسبة المجيء إلى األم» نفسه«فـ : فائدة

  .رفعت احتمالمجيء بعض القوم فقط» كلهم«و . أو غير ذلك
  :التوكيد المعنوي نوعان. 272

  .»النفس والعين«: توكيد نسبة، وألفاظه* 
  .»كِال ، كِلتا ، كلّ ، أجمع ، جميع ، و عامة«: وتوكيد شمول، و ألفاظه* 

 والمعارف ألنَّ في توكيدالنكرة المحدودة فائدةً كالفائدة التي 3كيد المعنوي يشترك بين النكرات المحدودةإنّ التو: فائدة
رفع » صمت شهراً كُلَّه«: فمثالً إن قال. قد يريد شهر كُلَّه وقد يريد أكثره »صمت شهراً«: إن قال. في توكيد المعرفة

 .ذلكاالحتمال
Sco٢٣:١٨ :٣ 

                                                 
 رأيتُك رأيتُك. در صورتي كه ضمير متصل بخواهد تاكيد لفظي شود بايد چيزي كه ضمير به آن متصل شده نيز تكرار شود مانند مررت بك بك 1
 ]279 المرضيه البهجة[
 .نصوب أو المجرور فى المثلين األخيرين قضاء لحق التبعيةيستعار الضميرُ المرفوع لضمير الم. 2
شود و در صورتي كه تاكيد نكره فايده داشته باشد مانند نكره محدود مثل يوم، شهر تاكيد نكره  اي ندارد لذا تاكيد نمي چون تاكيد نكره فايده 3

 ]278 المرضيه البهجة . [باشد جايز مي
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٢٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار
  

 تابعي كه براي تقرير متبوع است:تعريف

 اقسام

  تاكيد لفظي

 معنوي

  رار خود لفظ متبوعتك
  تكرار مرادف متبوع

  نسبت 
  شمول
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٢٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  دهچكي
  .آيد  تأكيد عبارت است از تابعي كه براي تقرير و تثبيت متبوع مي- 1
  .شود  تاكيد بر دو قسم لفظي و معنوي تقسيم مي- 2
  . تاكيد لفظي عبارت است از تكرار لفظ متبوع يا مرادف متبوع- 3
  .شود  تاكيد لفظي در اسم، ضمير، فعل، حرف و جمله واقع مي- 4
 رفع احتماالت متعلق به ما قبل كه ممكن است در متبوع لحاظ شود و يا رفع اراده  تاكيد معنوي عبارت است از- 5

  .خصوص در لفظي كه ظهور در عموم دارد
  .شود  تاكيد معنوي بر دو قسم تاكيد نسبت و تاكيد شمول تقسيم مي- 6
  .نفس و عين:  الفاظ تاكيد نسبت عبارت است از- 7
  . جميع، عامه لتا، كلّ، أجمع،كال، ك:  الفاظ تاكيد شمول عبارتند از- 8
  . تاكيدي معنوي مشترك بين نكرات محدود و معارف است- 9
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٢٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٢٤ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٢٤  
 ))لق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متع((

١

  مقدمه
شود، الفاظ تأكيد نسبت عبارتند از لفظ عين و  تاكيد معنوي بر دو قسم، تاكيد نسبت و تاكيد شمول تقسيم مي

در  . شوند كه با متبوع مطابق است ند و مضاف به ضميري ميكن نفس، اين دو لفظ مفرد، تثنيه و جمع را تاكيد مي
كال، كلتا، : حالت جمع، لفظ عين و نفس به صورت أعين و أنفس بايد استعمال شوند الفاظ نعت شمولي عبارتند از

  اظ كلّ،باشند، الف كلّ، أجمع، جميع، عامه، كال و كلتا براي تثنيه هستند ولكن كال براي مذكر و كلتا براي مؤنث مي
در . باشند جميع، أجمع، عامه براي تاكيد شي قابل تجزيه به اعتبار ذات شي و يا عامل شي و يا به اعتبار هر دو مي

  .پردازيم اين جلسه به بيان اقسام تاكيد معنوي و احكامشان مي



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٤  
 ))لق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متع((

٢

  التوكيد
  مؤكَّد تؤكّدان المفرد والمثنى والمجموع مضافتين إلى ضمير ال1»النفس و العين«. 273

  و» جاء الرجلُ نفسه أو عينه«: مطابقاً له في اإلفراد والتذكير و فروعهما، نحو
  .»جاءت هند عينها والنساء أعينهنَّ«و » جاء الرجالنِ أنفسهما«

 الجمع غيرَ أنّ ذلك واجب مع. »أنفسو أعين«على » النفس و العين«إذا كان المؤكّد مثنى أو مجموعاً تُجمع . 1: فوائد 
  .ومرجح مع المثنى

أقبلَ الكبراء «و » جاء زيد بنفسهِ«بباء زائدة ويجري عليها إعراب المتبوع محالفتقول » نفس و عين«يجوز جرّ . 2
 .»بأَنفسهم

Sco١٢:٠٤ :١ 
  التوكيد

جاء «: ل فال تقولالضميرالمرفوع المتصل وجب أن تُؤكّده قبلذلك بالضمير المنفص» نفس و عين«إذا أكّدت بـ . 3
الضمير منصوباً  أو إذا كان» قوموا كلّكم«: واليلزم ذلك إذا أكّدت بغير النفس والعين، نحو. »جاء هو نفسه«بل » نفسه

 .»مررت به نفسِهِ«و » رأَيتُه عينَه«: أو مجروراً، نحو
Sco١٦:٥٠ :٢ 

  التوكيد
وال بدمن أن تـتّصال بضمير المؤكّدِ . د المذكر والثانية تُؤكِّد المؤنَّثفاألُولى تُؤكِّ. توكِّدانِ المثنَّى» كال و كلتا«. 274

  .»سافرت أُختاك كلتاهما«و » سافرَ أخواككالهما«: طابقتين له في التثنية، نحو
امله أو تؤكِّد الشيء المتجزّئ، مفرداً كان أو جمعاً،باعتبار ذاته أو باعتبار ع» كلّ ، أجمع ، جميع ، و عامة«. 275

 .»بعت العبيد كُلَّهم«و » بعت الفَرَس كُلَّه«و» ءامنَ القَوم كُلُّهم«: باعتبارهما معاً، نحو
Sco٢٣:٢٠ :٣ 

  التوكيد
مضافةً إلى ضمير » كل«وتُستعمل .»سار األعيانُ كُلُّهم أَجمعونَ«: ، نحو»كلّ«يؤكِّد به غالباً بعد » أجمع«. 1:  فوائد 

  تابع» أجمع«ويقال لـ . »جاء الجيش كُلُّه أجمع«فيقال » أجمع«بذلك عن تكراراإلضافة في المتبوع فيستغنى 
  .وهي غير منصرفة. »كُلّ«
جاءت النساء كلهنَّ «و » جاءتالقبيلة كُلُّها جمعاء«: ، نحو»جمع«تتبع كُلَّ أحكامِه وجمعها » أجمع«مؤنث » جمعاء«. 2

عمج«.  

                                                 
 صورتي كه يكي از اين دو شرط در تاكيد نفس و عين بايد مؤكَّد مقدم باشد و ثانياً اين دو متصل به ضمير باشند كه مطابق با مؤكَّد باشد و در ١

 3نحو وافي جلد . [توانند واقع شوند به حسب جمله به آنها داده شود و تاكيد نمي...]  خبر، بدل، عطف بيان مانند مبتدا،[نباشد بايد اعراب ديگر 
 ]504ص 



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٤  
 ))لق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متع((

٣

 .»أعجبنيالقصرُ أجمع والدار جمعاء«: فينصبانِ على الحالية، نحو» ع و جمعاءأجم«قد ينوى تنكير . 3
Sco٣٠:٣١ :٤ 

  
  

  نمودار

  نفس
 عين

 نسبت

 مشمولي

  ي مذكر مثناكال
   مثناي مؤنثكلتا 
  كل

  أجمع
  جميع
 عامه

 موكِّد

 شي قابل تجزيه

 تاكيد معنوي

  مفرد
  تثنيه
 جمع

 مؤكِّد



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٤  
 ))لق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متع((

٤

  چكيده 
  .آيد  مثني و جمع مي  نفس و عين تاكيد براي مفرد،- 1
  . نفس و عين بايد مضاف به ضميرشوند كه مطابق متبوع است- 2
ين در جمع بايد به صورت أجمع و أعين استعمال شوند و  در صورتي كه متبوع مثني و جمع باشند نفس و ع- 3

  .در حالت تثنيه راجح است
  .شوند  كال براي تاكيد مثناي مذكر و كلتا براي تاكيد مثناي مؤنث واقع مي- 4
  . كال و كلتا بايد مضاف به ضميري شوند كه مطابق متبوع است- 5
  .شوند قع مي كل، أجمع، جميع، عامه براي تاكيد شي قابل تجزيه وا- 6
  .باشد  تاكيد كلّ اجمع جميع و عامه به اعتبار ذات متبوع و يا عامل مبتوع و يا هر دو مي- 7
 . جمعاء مؤنث أجمع است و تمام احكام آن را دارد-8
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٢٥ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٥  
 )) هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((

١

  مقدمه
 است  تا به حال دو مورد از توابع يعني نعت و تاكيد را بررسي كرديم، سومين نوع از توابع بدل است، بدل عبارت

بدل بر چهار قسم . اصلي متكلم به بدل تعلق گرفته استاز تابعي كه مقصود به حكم متكلم است يعني غرض 
  .بدل  كل از كل و بدل بعض از كل و بدل اشتمال و بدل تباين: است كه عبارتند از

شود و بايد بدل بعض از كل و  در صورتي كه مبدل مجمل و بدل براي تفضيل مبدل باشد به بدل اشتمال ملحق مي
  .گردد، در اين جلسه به توضيح مطالب فوق خواهيم پرداخت به مبدل بر ميبدل اشتمال متصل به ضميري باشد كه 



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٥  
 )) هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((

٢

   ـ47ـ 
  البدل
  ماهو البدل؟ . 282
  هل يحتاج البدل إلى رابط يربطه بالمبدل منه؟ . 283
  هل البدل يتبع المبدل منه في جميع أحكامه؟ . 284
طاب أخوك «: أوجزءاً منه، نحو» دم خالد أخوكق«: البدل هو كلُّ تابع مقصودٍ بالحكم كان عين المتبوع، نحو. 276
  .»حبيبي قمرٌ شمس«: أو مبايناً له، نحو» أعجبنيأخوك علمه«: أو بعضًا من مشتمالته، نحو» قلبه
هو بعضُهأو جزء منه ويسمى بدل البعض من » قلبه«و . 1عينُه ويسمى بدل الكل من الكل» خالد«هو » األخ«. 1: فوائد
  .2هو مبائن لقمر ويسمى بدل المبائن» شمس«و . هو من مشتمالته ويسمى بدل االشتمال» هعلم«و . الكل

أكرم والديك أباك «: يلحق ببدل االشتمال البدل الذي سماه النحاة بدل التفصيل وهو ما فصاللُمجمل الذي قبله، نحو. 2
عفاف  أال في سبيل المجد ما أنا فاعلٌ:و كقوله»  التدبيرفضلُ التربية وفضل التعليم وفضل:لك علي ثالثةٌ«و » وأُمك

  .»ما«وإقدام و حزم و نائلُفعفاف وإقدام إلخ بدل تفصيل من 
والرفع على تقدير » مررت بالرجلين زيدٍ وعمرٍو«:واعلم أنَّه يجوز في هذا النوع من البدل اإلتباع على األصل، نحو

 .»أعني«والنصب علىتقدير » هما«
Sco١١:٥٦ :١ 

   ـ47ـ 
  البدل
  ماهو البدل؟ . 282
  هل يحتاج البدل إلى رابط يربطه بالمبدل منه؟ . 283
  هل البدل يتبع المبدل منه في جميع أحكامه؟ . 284
طاب أخوك «: أوجزءاً منه، نحو» قدم خالد أخوك«: البدل هو كلُّ تابع مقصودٍ بالحكم كان عين المتبوع، نحو. 276
  .»حبيبي قمرٌ شمس«: أو مبايناً له، نحو» أعجبنيأخوك علمه«: اً من مشتمالته، نحوأو بعض» قلبه

هو بعضُهأو جزء منه ويسمى بدل البعض من » قلبه«و . 1عينُه ويسمى بدل الكل من الكل» خالد«هو » األخ«. 1: فوائد 
  .2ئن لقمر ويسمى بدل المبائنهو مبا» شمس«و . هو من مشتمالته ويسمى بدل االشتمال» علمه«و . الكل

                                                 
و شرط بدل كل از كل اين است كه از جهت معني بدل مساوي و مطابق مبدل منه باشد و از جهت . شود به بدل كل از كل بدل مطابقت گفته مي ١

 ]665 ص 3حو وافي جلد ن. [لفظ متفاوت باشند و مصداق و ذات هر دو يكي باشد
  بدل اضراب)  بدل نسيان   ج) بدل غلط   ب) باشد الف بدل مباين بر سه نوع مي ٢
 ]670 ص 4نحو وافي جلد [



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٥  
 )) هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((

٣

أكرم والديك أباك «: يلحق ببدل االشتمال البدل الذي سماه النحاة بدل التفصيل وهو ما فصاللُمجمل الذي قبله، نحو. 2
       أال في سبيل المجد ما أنا فاعلٌ        :و كقوله» فضلُ التربية وفضل التعليم وفضل التدبير:لك علي ثالثةٌ«و » وأُمك

  .»ما«عفاف وإقدام و حزم و نائلُفعفاف وإقدام إلخ بدل تفصيل من 
والرفع على تقدير » مررت بالرجلين زيدٍ وعمرٍو«:واعلم أنَّه يجوز في هذا النوع من البدل اإلتباع على األصل، نحو

 .»أعني«والنصب علىتقدير » هما«
Sco١٩:١٩ :٢ 

  البدل
  وللّه«: دل االشتمال يحتاجان إلى رابط وهو الضمير الملفوظ كما مثَّلنا، أو المقدر، نحوبدل البعض من الكل وب.  277

 .»منهم«أي من استطاع » على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً
Sco٢٤:٢٣ :٣ 

  

  
  نمودار

                                                                                                                                                                  
و شرط بدل كل از كل اين است كه از جهت معني بدل مساوي و مطابق مبدل منه باشد و از جهت . شود به بدل كل از كل بدل مطابقت گفته مي ١

 ]665 ص 3نحو وافي جلد . [شند و مصداق و ذات هر دو يكي باشدلفظ متفاوت با
  بدل اضراب)  بدل نسيان   ج) بدل غلط   ب) باشد الف بدل مباين بر سه نوع مي ٢
 ]670 ص 4نحو وافي جلد [

 د از حكم متكلم استتابعي كه مقصو:تعريف

 اقسام

  بدل كل از كل
  بدل جزء از كل

  بدل اشتمال
 بدل مباين

 بدل
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٢٥  
 )) هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((

٤

  چكيده 
  . بدل عبارت است از تابعي كه مقصود به حكم متكلم است- 1
  . شود  كل از كل، بعض از كل، اشتمال و مباين تقسيم ميبدل:  بدل بر چهار قسم- 2
  .دهد  بدل تفصيل عبارت است بدلي كه مبدل منه مجمل را تفصيل مي- 3
  . بدل تفصيل ملحق به بدل اشتمال است- 4
  . در بدل تفصيل سه حالت جايز است- 5
   تبعيت بدل از مبدل منه-
   رفع بدل بنابر تقدير هما كه مبتداي محذوف است-
   نصب بدل بنابر تقدير أعني-
  . بدل بعض از كل و اشتمال نيازمند به ضمير رابط هستند- 6
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٦  
 ))به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق ((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٢٦ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
 بدل اشتمال و بدل بعض از كل نيازمند ضمير رابط هستند كه به  در جلسه گذشته گفتيم از ميان چهار قسم بدل،

ابط نيست زيرا كه بدل عين مبدل منه است و نياز به رابط مبدل منه برگردد، اما بدل كل از كل نيازمند ضمير ر
بدل از جهت اعراب فقط تابع مبدل منه . شود گاهي مواقع أل به جاي ضمير رابط به بدل متصل مي. وجود ندارد

شود و ضمير از  كند، لذا معرفه از نكره و بالعكس بدل واقع مي در مابقي امور بدل از مبدل منه تبعيت نمي. است
  . شود م ظاهر و فعل از فعل و اسم شبيه به فعل بدل واقع مياس

  .پردازيم كيفيت بدل واقع شدن اين امور نيازمند توضيح است كه در اين جلسه به توضيح آنها مي



١٠٢١١٠٩ 

 

٢٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  البدل
  .أما بدل الكل من الكل فال يحتاج إلى رابط ألنّه نفس المبدل منه في المعنى

  .أي يده» قبلتُهاليد«: ير فتربط المبدل بالمبدل منه، نحو عن الضم1»أل«قد تنوب . 1: فوائد 
بدلُ بعضٍ من » هند«فـ » ماجاءني أحد إالّ هند«: قد يأتي بدل البعض وليس معه ضميرٌ مذكور وال مقدر، نحو. 2
  .وهي مستغنيةعن ارتباطها بضمير. »أحد«

Sco1: 6:16 

  البدل
  .وأما في غير ذلك فيختلفان. في اإلعرابالبدل اليتبع المبدل منه إالّ . 278
الجامد : الفعل قسمان«: المعرفة من النكرة، نحو.»جاء خالد أخوك«: المعرفة من المعرفة، نحو:تُبدل. 1 :فوائد

  )10:04(.»مررت بزيدٍ رجلٍ عالمٍ«: النكرة من المعرفة، بشرط أن تكون النكرة موصوفة، نحو.»والمشتق
   ـ47ـ 

  البدل
المضمر من .2»رأيتُه أخاك«: الظاهر من المضمر الغائب، نحو.»رأيت أَخاك إِياه«: المضمر من الظاهر، نحو:دليب. 2

  .3»رأيتُه إياه«: المضمر إذا كانا ضميرَي نصب، نحو
Sco2: 13:44 

  البدل
.                 5»يضاعف لَه العذاب يوم القيامةِ*ثاماً ومنْ يفْعل ذلك يلقَ أَ«: ، نحو4الفعل من الفعل إذا اتفقا في الزمان:يبدل. 3

  .» زيد متّقٍ يخاف اللّه«: الفعل من االسم الشبيه بالفعل، نحو

                                                 
  .در سه صورت نياز به ضمير رابط نداريم ١

  .البته به شرط اين كه ايمن از اشتباه باشيم. بدل كه اراده معناي ربط داردوجود أل در ) الف
  در صورتي كه مبدل منه مستثني منه در كالم تام غير موجب و بدل نيز بعض از كل باشد مانند ما تعب السياحون اال واحداً ) ب
  ]668 ص 3نحو وافي جلد [اسم و فعل و حرف :  اقسام ثالثهدر صورتي كه بعد از بدل بعض بقيه اجزاء مبدل منه ذكر شود مانند الكلمه) ج
و » خذوا هذا لكم ثالثتِكم«: مالم يفد اإلحاطة فيبدل منه، نحو» رأيتك عمرواً«: فال يقال. إذا كان المبدل منه ضمير متكلم أو مخاطب فال يبدل منه. ٢
 .»قد غَمرَتنا بفضلِك كبيرَنا و صغيرَنا«
: وإذا وقع مرفوعاًبعد منصوب أو مجرور تعين فيه التوكيد، نحو. »قمت أنا«: رفوعاً بعد مرفوع احتمل التوكيد والبدلية، نحوإذا وقع المضمر م. ٣
 .»هذا لي أنا«و » رأيتُك أنت«
د انصرف إلى االستقبال بوقوعه بعد ألنّ     الماضي ق» إن زارني زيد يذهب إلي أُحسنُ إليه«: ال يشترط اتحاد الفعلين في الصيغة فتقول مع اإلبدال. ٤

 .أداة الشرط
 .بدل كل لِأنَّ مضاعفة العذاب هِي لُقِي األثام» يلق«بدلٌ من » يضاعف«فـ . ٥
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٢٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

اِرحل عنّا ال تقيمنَّ «و » الصمد   أحد اللّه هو اللّه«: تُبدل الجملة من الجملة إذا اتحدتا في االسمية والفعلية، نحو. 4
  .1»عندنا

Sco3: 19:24 

  البدل
 كلمةَ   ال إِله إِالّ اللّه: قلت«: المفرد من الجملة، نحو.»عرفت زيداً أبو من هو«: الجملة من المفرد، نحو:تُبدل. 5

  .»اإلخالص
Sco4: 23:00 

  
  نمودار

                                                 
لفعل وحده في األول والجملة ينظر إليها برّمتها فيكون اإلتباع لمجرَّد ا. الفرق بين الفعل وبدل الجملة الفعلية هو أنّ الفعل ينظر فيه إلى نفسه دون فاعله. ١

 .ولمجموع الجملة بأسرها في الثاني

  معرفهبدل نكره موصوفه

 بدل معرفه
  مبدل منه نكره
 مبدل منه معرفه

 صور بدل

 بدل ضمير
  مبدول منه اسم ظاهر

 ضمير

 بدل اسم ظاهر
  مبل منه اسم ظاهر

 مبدل منه ضمير غايب

 بدل فعل
  مبدل منه فعل
 بيه فعلمبدل اسم ش

 بدل جمله
  مبدول منه جمله
 مبدل منه مفرد

 بدل مفرد
  مبدل منه مفرد
 مبدل منه جمله
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٢٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  . بدل كل از كل نيازمند ضمير رابط نيست- 1
  .شود  گاهي مواقع أل جانشين ضمير رابط مي- 2
  . بدل فقط از جهت اعراب تابع مبدل منه است- 3
  .شود  معرفه از نكره و بالعكس در صورتي كه نكره موصوفه باشد بدل واقع مي- 4
  .شوند  ضمير از ضمير در صورتي كه هر دو منصوب باشند بدل واقع مي- 5
  .شود  اسم ظاهر از ضمير غايب و ضمير از اسم ظاهر بدل واقع مي- 6
  .شوند در صورت اتفاق زمان دو فعل بدل واقع مي فعل از فعل - 7
  .شود  فعل از اسم شبيه به فعل بدل واقع مي- 8
  .شوند  جمله از جمله در صورت اتحاد از جهت اسميه و فعليه بدل واقع مي- 9

  .شوند  مفرد از جمله و بالعكس بدل واقع مي-10
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٢٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٢٧ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٢٧  
 ))حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه ((

١

 مقدمه
مطلب اول در مورد حذف مبدل منه است يعني . در اين جلسه در ادامه بررسي بدل به چند نكته اشاره خواهيم كرد

ين است كه تمامي اقسام چهارگانه بدل كه در اسماء واقع مطلب در ا شود، گاهي موارد مبدل منه از كالم حذف مي
شود اين است كه عامل مبدل  شود و نكته پاياني كه در بحث بدل مطرح مي شود در افعال و جمالت نيز واقع مي مي

منه جايز نيست در بدل تكرار شود مگر در دو مورد، كه تكرار عامل جايز است، توضيح اين نكات در اين جلسه 
پردازيم، عطف بر دو قسم  شود و در ادامه اين جلسه به بررسي چهارمين قسم از توابع يعني عطف مي ميمطرح 

  .شود كه توضيحشان خواهد آمد عطف بيان و نسق تقسيم مي
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٢٧  
 ))حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه ((

٢

  البدل
و . 1له موجودأي ال إِ»   ال  إِله إِالّ اللّه«أي لم يذهب أحد و » لم يذهب إالّ زيد«: يبدل مما سقط من الكالم، نحو. 6
»هزيداً اضرب «هزيداًاضرب 2أي اضرب         .  
متى تأتِنا «: كُل ما يقع في األسماء من أنواع البدل يقع في األفعال والجمل فيبدل الفعلمن الفعل بدلَ كلّ من كل، نحو. 7

إن تُصلِّ «: نحو وبدل بعضٍ من كُلٍّ،. » يعنْمن يصلْ إلينا يستعنْ بنا«: وبدل اشتمال، نحو.»تُلمم بنا في ديارنا تجد حطباً
  .ويقاس عليهِ بدل الجملة من الجملة. » يرحمك تسجد للّه

متى قُمت إنْ ليالً أو نهاراً «: إذا ضُمن المبدل منه حرف شرط أو حرف استفهام ظهر ذلك الحرف معالبدل، نحو. 8
و » أقوم»أمسقيم أصحيح أنت كيف«.  

: أو إذا كانَ المبدل ضميراً، نحو» استعنت بزيدٍبأخيك«: يكن جاراً، نحو  التصريح بعامل المبدل منه ما لم3اليجوز. 9
  .» بهِ وحده  ءامنت باللّه«

Sco1: 11:17 

  البدل
زيداً «و . 4وجودأي ال إِله م»   الإِله إِّال اللّه«أي لم يذهب أحد و » لم يذهب إالّ زيد«: يبدل مما سقط من الكالم، نحو. 6

هاضرب «هزيداًاضرب 5أي اضرب         .  
متى تأتِنا «: كُل ما يقع في األسماء من أنواع البدل يقع في األفعال والجمل فيبدل الفعلمن الفعل بدلَ كلّ من كل، نحو. 7

إن تُصلِّ «: نحو وبدل بعضٍ من كُلٍّ،. »نْمن يصلْ إلينا يستعنْ بنا يع«: وبدل اشتمال، نحو.»تُلمم بنا في ديارنا تجد حطباً
  .ويقاس عليهِ بدل الجملة من الجملة. » يرحمك تسجد للّه

متى قُمت إنْ ليالً أو نهاراً «: إذا ضُمن المبدل منه حرف شرط أو حرف استفهام ظهر ذلك الحرف معالبدل، نحو. 8
و » أقوم»أمسقيم أصحيح أنت كيف«.  

: أو إذا كانَ المبدل ضميراً، نحو» استعنت بزيدٍبأخيك«: يكن جاراً، نحو صريح بعامل المبدل منه ما لم الت1اليجوز. 9
  .» بهِ وحده  ءامنت باللّه«

                                                 
 .»ال إله«بدل من موضع »  اللّه«. ١
 .بدل من الفعل المحذوف» اضربه«جملة . ٢
دل منه است  عامل بدل همان عامل مب :توضيح مطلب از اين قرار است كه. شود ولكن تكرار، حقيقي نيست غالباً در بدل عامل در نيت تكرار مي ٣

و اين عامل مشترك، واجب است قبل از مبدل منهه ذكر شود ولكن تكرار عال قبل از بدل جايز نيست و نيت و تقدير وجود عامل قبل از بدل 
  ]678 ص 3نحو وافي جلد . [شود علت عدم ذكر عامل قبل از بدل اين است كه در صورت ذكر عامل بحث از بوليت خارج مي. كند كفايت مي

 .»ال إله«بدل من موضع »  اللّه« .٤
 .بدل من الفعل المحذوف» اضربه«جملة . ٥
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٢٧  
 ))حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه ((

٣

Sco2: 17:52 

   ـ    48ـ 
  العطف    

 كم نوعاً العطف؟ . 285
 ماهو عطف البيان؟ . 286
 ماهي أحكام عطف البيان مع متبوعه؟ . 287
 طف النسق؟ماهو ع . 288
 ماذا يشترط لصحة العطف؟ . 289
 ما هو شرط المعطوف؟ . 290
 هل يجري العطف بين األفعال؟ . 291
 هل يقع العطف بين الجملتين؟ . 292
  .عطف بيان و عطف نسق: العطف نوعان. 279
  .»جاء صاحبك زيد«: عطف البيان هو تابع جامد أشهر من متبوعه، نحو. 280

  .وهو أشهر منه يزيده بياناً» صاحبك«طف بيان على ع» زيد«. 1: فوائد 
ةً«: أو تخصيصه إنكان نكرةً، نحو. فائدة عطف البيان إيضاح متبوعه إن كان معرفةً كما رأيت. 2 بـثوباً ج فإنَّ » لبست
  .»ثوب«أخص من » جبةً«

Sco3: 23:39 

  
  نمودار

                                                                                                                                                                  
 عامل بدل همان عامل مبدل منه است  :توضيح مطلب از اين قرار است كه. شود ولكن تكرار، حقيقي نيست غالباً در بدل عامل در نيت تكرار مي ١

تكرار عال قبل از بدل جايز نيست و نيت و تقدير وجود عامل قبل از بدل و اين عامل مشترك، واجب است قبل از مبدل منهه ذكر شود ولكن 
  ]678 ص 3نحو وافي جلد . [شود علت عدم ذكر عامل قبل از بدل اين است كه در صورت ذكر عامل بحث از بوليت خارج مي. كند كفايت مي

  كل از كل
بعض از 

  كل
  اشتمال
 تباين

 انواع بدل در فعل و جمله
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٢٧  
 ))حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه ((

٤

  چكيده
  .شود  گاهي مواقع مبدل منه از كالم حذف مي- 1
  .شوند  تمام اقساط چهارگانه بدل كه در اسم ذكر شد در فعل و جمله نيز واقع مي- 2
  . عامل مبدل منه جايز نيست تكرار شود مگر در دو صورت كه تكرار عامل جايز است- 3
  .شود  عطف بر دو قسم عطف بيان و نسق تقسيم مي- 4
  . است عطف بيان عبارت است از تابع جامدي كه از متبوعش مشهورتر- 5
  . فايده عطف بيان در معرفه ايضاح است ودر نكره تخصيص است- 6
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٢٨  
 ))اي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش ه((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٢٨ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٢٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

 مقدمه
شود، عطف بيان در صورتي كه متبوعش معرفه باشد براي  عطف بر دو قسم، عطف بيان و عطف نسق تقسيم مي

 با دو شرط تابعي كه عطف بيان است توضيح است و در صورتي كه متبوع نكره باشد براي تخصيص است و
در غير اين صورت . تواند بدل نيز باشد اوالً تابع بتواند در جاي متبوع قرار بگيرد و ثانياً كالم نيازمند تابع نباشد مي

  .شود فقط عطف بيان واقع مي
نوع ديگر عطف، . پردازيم عطف بيان و بدل در دو  مسئله با يكديگر تفاوت دارند كه در اين جلسه به آنها مي

عطف نسق است، عطف نسق عبارت است از تابعي كه بين تابع و متبوع، حرف عطف واسطه شده باشد عطف  
  .نسق داراي شرطي است كه توضيح خواهيم داد
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٢٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   العطف
 من كلُّ عطف بيان يصح أن يحل محل المعطوف عليه ويمكن االستغناء عنه،يجوز أن يكون أيضاً بدالً منه بدل كلٍّ. 3

  فإنّه يجوز أن يكون عطف بيان و بدالً أل نّه يجوز أن يحلّ محلّه باقياً على»جاء صاحبك زيد«: كل، نحو
  .وإالَّ فيتعين العطف ويمتنع البدل.»جاء صاحبك«: و يمكن االستغناء عنه فيقال» جاء زيد«حكمهِ فيقال 

Sco1: 6:25 

   ـ    48ـ 
  العطف

  :ن البدل بمسألتين ع1عطف البيان يفترق. 4
  .اليكون مضمراً وال تابعاً لمضمر وال فعالً وال تابعاً لفعل. 1
  .اليكون في نية إحالله محل األول بخالف البدل. 2

  . عطف البيان مع متبوعه مثل أحكام النعت الحقيقي مع منعوته2إنّ أحكام. 281
Sco2: 12:52 

  العطف
جاء زيد «و » جاء زيد وعمرٌو«:وبين متبوعه أحد أحرف العطف، نحوعطف النسق هو التابع المتوسط بينه . 282

  .»العمرٌو
  .يكون اإلتباع في مشاركة الثاني لألول إما في اللفظ والمعنى جميعاً وإما فياللفظ فقط كما مثَّلنا: فائدة 

Sco3: 17:43 

 العطف
و » ذهب األمير و خادمه«:  أو إلى ماهو بمعناه،نحويشترط لصحة العطف أن يصح توجه العامل إلى المعطوف. 283

  .»قام يوسف وأنا«
وال يصح في الثاني أن يتوجه إلى » ذَهبخادمه«فيقال » خادمه«فإنّ العامل في األول يصح أن يتوجه إلى لفظ . 1: فوائد 
  .» وقمتقام يوسف«فيقال . وهو مرادفه أي بمعناه» التاء«ولكن يتوجه إلى» أنا«لفظ 

                                                 
براي مطالعه به كتاب . با بدل متفاوت دارد كه ابن هشام در كتاب مغني در باب رابع به طور مفصل مطرح كرده استعطف بيان از هشت جهت  ١

  . رجوع شود55 باب رابع صفحه 2مغني جلد 
اد تثنيه و جمع  افر) تذكبر و تأنيت  د) تعريف و تنكير  ج) اعراب متبوع  ب) الف: عطف بيان مطابق متبوع است در چهار امر كه عبارتند  از ٢
  ]544 ص 3نحووافي جلد [
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٢٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

: إذا لم يصح توجه العامل إلى المعطوف وال إلى مرادفهِ أُضمرَ له عاملٌ يالئمهجعلَ ذلك من باب عطف الجمل، نحو. 2
»و » أقوم أنا وزيد»و » نقوم نحنُوزيد»وزيد أنت والتقدير . إلخ» قُم»أنت«و » أقوم أنا ويقوم زيد قُم  

إلخ» وليقم زيد.  
Sco4: 24:57 

  
  نمودار

 تابع جامد كه مشهورتر از متبوع است:تعريف

 تابعي كه بين تابع و متبوع حرف عطف فاصله شده باشد:تعريف

 عطف بيان
 فائده

   تخصيصنكره 
  ايضاحمعرفه 

  تبعيت از مبتوع دراحكام

  اعراب
  تعريف و تنكير
  تأنيث و تذكير

 افراد تثنيه و جمع

 عطف نسق
 شرط

  ن عامل در معطوفصحت عمل كرد
  تبعيت در اعراب از متبوع
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  .شود نياز از آن، بدل نيز گفته مي  به عطف بياني كه بتواند به جاي معطوف عليه واقع شود به شرط بي- 1
  . عطف بيان از دو جهت با بدل تفاوت دارد- 2

  شود بر خالف بدل ضمير، تابع ضمير، فعل و تابع فعل عطف بيان واقع نمي) الف
  كند بخالف بدل ميعطف بيان در محل متبوع حلول ن) ب
  . احكام عطف بيان نسبت به متبوعش مانند احكام نعت حقيقي است نسبت به منعوت- 3
  . عطف نسق عبارت است از تابعي كه بين تابع و متبوع حرف عطف واسطه شده باشد- 4
  . شرط صحت عطف اين است كه عامل در معطوف يا هم معناي معطوف عمل كند- 5
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  ٢ح 
  
  

  ٢٩ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

٢٩  
 )) مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به((

١

 مقدمه
پنجمين نوع از توابع عطف نسق است عطف نسق عبارت است از تابعي كه بين تابع و متبوعه حرف عطف واسطه 

در صورتي كه عامل نتواند در تابع عمل . ل كندشده باشد شرط عطف نسق اين است كه عامل بتواند در تابع عم
اما در مابقي امور تبعيت .  تابع متبوع است كند بايد عامل مناسبي در تقدير گرفته شود معطوف از جهت اعراب،

و همچنين بين دو جمله بشرط اتفاق . شود عطف بين دو فعل متفق از جهت زمان و صيغه نيز واقع مي. الزم نيست
  .پردازيم در اين جلسه به توضيح مطالب فوق مي. و انشائي بودن، عطف جايز استدر خبري بودن 
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٢

   العطف
أنت وزيد «: وأما في غير ذلكفيجوز اختالفهما، نحو. شرط المعطوف أن يتبع المعطوف عليه في اإلعراب فقط. 284

  .إلخ»  للّهجاءت مريم وعبدا«و »  ومريم جاء عبداللّه«و» جاء القاضي ورجلٌ«و » مسافرانِ
Sco1: 4:44 

   ـ العطف48ـ 
اليحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان أم مستتراً إالّ بعدتوكيده بالضمير المرفوع المنفصل، . 1: فوائد 
 و »سافرت اليوموالخادم«: يفصلبين المعطوف والمعطوف عليهِ فاصلٌ أياً كان، نحو أو بعد أن. »قمت أنا وأخوك«: نحو

أما الضميرالمتصل المنصوب والضمير المنفصل مطلقاً فيعطف عليهما بدون . »قُم أنت وعمرٌو«و » ما أشركنا وال آباؤُنا«
  .»إِياك واألسد«و » ما قام إالَّ أنا وعمرٌو«و » رأيتُك وزيداً«: هذاالشرط، نحو

Sco2: 14:48 

  فالعط
رغبت فيه وفي «:  العامل حرفاً كان أم اسماًولو فُصل بينهما، نحوإذا عطف على الضمير المخفوض وجبت إعادة. 2

أحسنْ إلى الناس حتى «: إذا عطف بها على مجرور، نحو» حتى«وكذلك .»المالُ بيني و بين زيدٍ«و » حديثه
  .»إلىأعدائك

  .»طاعنُ الخيلَ ويشرب الدماال«: يصح استعمال العطف بين الفعل واالسم بشرط أن يكون االسم مما يقدربالفعل كقوله. 3
Sco3: 20:51 

  العطف
و » تكلَّم وأجاد«: المتفقين في الزمن و الصيغة طلباً للمناسبة سواءاتحد نوعهما، نحو 1يجرى العطف بين الفعلين. 285

جنّاتٍ تَجرى مِنْ تَبارك الذِى إن شَاء جعلَ لَك خَيراً مِن ذلك «: ، أم اختلفا،نحو»قُم فأنذِر«و » يحيى ويميت«
  .2»تَحتِهااألنهار ويجعل لَك قُصوراً

: ونحو» اقتربتِ الساعةُ وانشقَّ القمرُ«:يقع العطف بين الجملتين بشرط اتفاقهما في الخبرية أو اإلنشائية، نحو. 286
  .»كُلوا واشربوا وال تُسرفوا«

                                                 
  .در عطف فعل بر فعل دو شرط زير بايد مراعات شود ١

  .ه زمان هر دو ماضي يا حال يا مستقبل باشداتحاد هر دو فعل در زمان به اين صورت ك) الف
  .اتحاد دو فعل در عالمت دالّ بر اعراب در صورتي كه هر دو مضارع باشند) ب
  ]642 ص 3نحو وافي جلد [
 .»يجعل«على قراءة الجزم في . ٢
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٣

أحسنَ زيد إلى عمرٍو و «و »  قادر واإلنسانُضعيف  اللّه«: مية، نحوويستحسنُ اتفاقهما أيضاً في الفعلية واالس. 1: فوائد 
  .» وهوخادعهم يخادعون اللّه«: ويجوز االختالفبينهما، نحو. »فكفرَ بإحسانهِ

  .»كان زيد قائماً وعمرٌو جالساً«اليجوز العطف إالّ على معمول عامل واحد . 2
Sco4: 29:14 
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٤

  چكيده 
  .تابع متبوع است معطوف از جهت اعراب - 1
  . معطوف در غير از اعراب الزم نيست مطابق متبوع باشد- 2
  .بايد بوسيله ضمير منفصل مرفوعي تاكيد شود] بارز، مستتر[ در صورت عطف بر ضمير مرفوعي متصل - 3
  .شود  ضمير متصل منصوبي و ضمير منفصل بدون هيچ شرطي معطوف اليه واقع مي- 4
  .وري اعاده عامل واجب است در صورت عطف بر ضمير مجر- 5
  .شوند كه در زمان و صيغه اتفاق داشته باشند  در صورتي دو فعل بر يكديگر عطف مي- 6
  . عطف بين دو جمله به شرط اتحاد در خبريه و انشائيه جايز است- 7
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١

 مقدمه

بحث جديد درباره حكايت است حكايت در لغت به معناي مماثلت است و در اصطالح نقل كالم يا لفظي بدون 

لفظ مفرد به دو صورت . رود فهاميه بكار ميهيچ گونه تغيري است، براي بيان حكايت دو لفظ أي و من است

شود گاهي با دو حرف أي و من استفهاميه است و گاهي بدون اين دو لفظ است و همچنين جمله به  حكايت مي

در اين جلسه . شود گاهي حكايت جمله ملفوظ است و گاهي حكايت جمله مكتوب است دو صورت حكايت مي

  .پردازيم اع حكايت ميبه تعريف حكايت و بيان احكام و انو
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   ـ49ـ 
  الحكايـة

  ماهي الحكاية؟ . 293
  كم هي أدوات الحكاية؟ . 294
  ؟»من و أي«ماهو حكم  . 295
  .الحكاية هي إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير أو إيراد صفته. 287
: لمن قال» أياً«: و نحو. »رأيت زيداً«ا قيلإذ» من زيداً«: االستفهاميتان، نحو» من و أي«للحكاية لفظتان وهما . 288

  .»رأيت رجالً«
أما في الوقففتلحقها عالمة التثنية والجمع والتأنيث . هي مبنيةٌ في الصحيح وال تتغير أحوالها في الوصل» من«. 1: فوائد 

  .مَنات) َنتانْم(مْنتانْ ) أو منَت(مُنو مَنان منون منَه : للداللة على حال المسؤول عنهفتقول
دعنا : هاتان َتمرتانِ: ضرب باألداتين كما مثَّلنا؛ وضرب بغير أداة كقولبعض العرب وقد قيل له: حكاية المفرد ضربان. 2

  .»تمرَتانِ«من 
  نصرٌ من الّله: قرأت«: وحكاية مكتوب، نحو. » الحمدللّه: قالوا«: حكاية ملفوظ، نحو: وحكاية الجملة ضربان أيضا. 3
  .»فتح قريبو

Sco1: 7:35 

   ـ49ـ 
  الحكايـة

  ماهي الحكاية؟ . 293
  كم هي أدوات الحكاية؟ . 294
  ؟»من و أي«ماهو حكم  . 295
  .الحكاية هي إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير أو إيراد صفته. 287
: لمن قال» أياً«: و نحو. »رأيت زيداً«ذا قيلإ» من زيداً«: االستفهاميتان، نحو» من و أي«للحكاية لفظتان وهما . 288

  .»رأيت رجالً«
أما في الوقففتلحقها عالمة التثنية والجمع والتأنيث . هي مبنيةٌ في الصحيح وال تتغير أحوالها في الوصل» من«. 1: فوائد 

  .مَنات) مَنتانْ(مْنتانْ ) أو منَت(مُنو مَنان منون منَه : للداللة على حال المسؤول عنهفتقول
دعنا : هاتان َتمرتانِ: ضرب باألداتين كما مثَّلنا؛ وضرب بغير أداة كقولبعض العرب وقد قيل له: حكاية المفرد ضربان. 2

  .»تمرَتانِ«من 
  نـصرٌ مـن اللّـه     : قرأت«: وحكاية مكتوب، نحو  . » الحمدلّله: قالوا«: حكاية ملفوظ، نحو  : وحكاية الجملة ضربان أيضا   . ٣
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٣

  .»وفتح قريب
Sco2: 12:34 

  احلكايـة

  .اإلعراب و اإلعداد و التذكري والتأنيث  منهلما ما لالسم املسؤول عنههلما ما لالسم املسؤول عنههلما ما لالسم املسؤول عنههلما ما لالسم املسؤول عنهيكون » من و أي« إذا سئل عن اسم منكَّر بـ . ٢٨٩

و . »أي و مـين «فتـسأل   »»»»برجـلٍ برجـلٍ برجـلٍ برجـلٍ     مـررت مـررت مـررت مـررت ««««و . »ومنا أياً«فتسأل » » » » رجالًرجالًرجالًرجالً    رأيترأيترأيترأيت««««و  . »أي و منو  « فتسأل   »»»»جاَءرجلٌجاَءرجلٌجاَءرجلٌجاَءرجلٌ««««فإذا قيل   . ١: : : : فوائد  فوائد  فوائد  فوائد  

  .وقس عليه» أيونَ و منونَ« فتسأل »»»»جاء رجالجاء رجالجاء رجالجاء رجال««««و . »أياِن و منان«  فتسأل»»»»جاَءرجالنجاَءرجالنجاَءرجالنجاَءرجالن««««
Sco١٦:٢٩ :٣ 

  احلكايـةاحلكايـةاحلكايـةاحلكايـة

 جوابـاً ملـن قـال       »»»»مـن يوسـف   مـن يوسـف   مـن يوسـف   مـن يوسـف   ««««: بعـدها خـرباً، حنـو      مبتـدأ و االسـم    » من«يف كل األحوال وتكون     » من« إالَّ بـ    اليسأل عن العلم  اليسأل عن العلم  اليسأل عن العلم  اليسأل عن العلم  . ٢
»جاءيوسف«.  

  .»من زيد« فتسأل و »»»»جاء زيد ورأيت زيداً و مررت بزيٍدجاء زيد ورأيت زيداً و مررت بزيٍدجاء زيد ورأيت زيداً و مررت بزيٍدجاء زيد ورأيت زيداً و مررت بزيٍد««««    :الواقع بعدها الرفع فيكل حال، حنو  التزم االسمواوالعطفواوالعطفواوالعطفواوالعطف» » » » منمنمنمن«««« إذا سبق  إذا سبق  إذا سبق  إذا سبق .٣
Sco٢١:٤٢ :٤ 

  

  

  نمودار

 حكايت

 نقل لفظ بدون هيچ گونه تغيير: تعريف

 :الفاظ

  من

أي 

 اقسام

 جمله

  ملفوظ

 مكتوب

 مفرد

  با أدات من و أي

 بدون أدات
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٤

  چكيده

  . حكايت عبارت  است از نقل كردن لفظ بدون هيچ تغييري-1

  .شدبا  حكايت با دو لفظ أي و من استفهاميه مي-2

  . حكايت مفرد گاهي با لفظ أي و من است و گاهي بدون اين دو لفظ-3

  .حكايت جمله ملفوظ و حكايت جمله مكتوب. شود  حكايت جمله به دو صورت واقع مي-4

من و أي از جهت اعراب، اعداد، تذكبر و تأنيث مطابق .  در صورتي كه بوسيله من و أي از اسم نكره سؤال شود-5

  .باشد اسم نكره مي

  . شود  از اسم علم فقط بوسيله من سؤال مي-6
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١

 مقدمه
كند  يكي از عواملي كه اسم را مجرور مي. شود در بحث عامل جرّ اسم گفتيم كه اسم به سبب دو عامل مجرور مي

هر حرفي از حروف . شود و معناي مستقلي ندارد ل ميحرف جرّ به عنوان رابط در جمله استعما. حرف جرّ است
كند به عبارت ديگر گاهي براي  جرّ داراي معناي خاصي است كه هنگام بكارگيري در جمله، آن معني را افاده مي

بحث . روند ارتباط بين اجزاء جمله نيازمند معناي ربطي هستيم كه حروف جرّ براي ارتباط بين اجزاء بكار مي
اين حروف هر كدام يك معناي اصلي دارند و در . روع خواهيم كرد درباره معاني حروف جرّ استجديدي كه ش

  .شوند معناي ديگري نيز استعمال مي
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  باب الحرف
  في الحروف

بحثُ هذا الباب عن معاني الحروف و وجوه  استعمالها في الكتابة وقد اقتصرنافيه على الالزم الذي  اليستغني عنه 
مكن الوقوف عليه في المطو التالمتعلّم وأضر ايـبنا عن النادر والشَّاذِّ مِم.  

  معاني حروف الجر
 ؟»من«ماهي معاني  . 296
 ؟»إلى«ماهي معاني  . 297
 ؟»عن«ماهي معاني  . 298
 ؟»على«ماهي معاني  . 299
 ؟»في«ماهي معانى  . 300
 ؟»رب«ماهي معاني  . 301
 ؟»الكاف«ماهي معانى  . 302
 ؟»الالم«اهي معاني م . 303
 ؟»الباء«ماهي معاني  . 304
 الجارة وما هو حكمها؟» حتى«مامعنى  . 305
 ؟»مذ و منذ«مامعنى  . 306
 حرف جر؟» لوال«متى تكون  . 307
 ؟»كي«ماهو معنى  . 308
ت مِن الصباح صم«: أو الزمانية، نحو»خرجت مِن المدينة«: ابتداء الغاية المكانية، نحو» من« 1األصل في معنى.  290

  .»إلى المساء
  .3»عندي أساور من ذهب«: وبيان الجنس، نحو.»منهم من أنجز وعده«: ، نحو2التبعيض:وتكون أيضاً بمعنى

أترضى من العيش «: والبدل، نحو.»أين الجاهلُ من العالِم«: والمقابلة، نحو.»اليخدم اللئيم إالّ من حاجة«: والتعليل، نحو
  .» األعلى بعيشِ البهيمةِالرشيد وعيشةٍمع المإل

                                                 
مرادف : رود مؤلف به چند مورد از آنها كه بيشتر كاربرد دارد اشاره كرده است، از جمله معاني من عبارتند از من بر بيش از پانزده معني به كار مي ١

  ]581حدائق جلد اول ص ] [250 باب اول ص 1مغني جلد [رادف علي، تنصيص بر عموم، عن، مرادف في، به معناي عند، مرادف ربما، م
٢ . ها» بعض«فيسددسم. 
 .»مهما تأتنا به من آيةٍلتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين«و » ما أوليتني من عارفةٍ إالّ شكرتك عليها«: نحو» ما ومهما«وكثيراً ماتقع بعد . ٣



١٠٢١١٠٩ 

 

٣١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

» ينظر من طرفٍ خفيٍّ«: نحو» الباء«ومرادفة. أي إليهِ» دنوت منه«: معانٍ أُخرى كانتهاء الغاية، نحو» مِن«لـ . 1: فوائد 
  .»عرفتالحقَّ من الباطل«: والفصل، نحو. أي بطرف

 مفعوالً به وأن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام زائدة قبل نكرة بشرط أن تكون النكرة مبتدأً أو فاعالًأو» مِن«تجيء . 2
  .»هل لباغٍ من مفرٍّ«و » هل رأيت من رجلٍ« و 1»ماجاءني من رجلٍ«: ، نحو»هل«بـ 

Sco1: 11:53 

  معاني حروف الجر
 بحثُ هذا الباب عن معاني الحروف و وجوه  استعمالها في الكتابة وقد اقتصرنافيه على الالزم الذي  اليستغني عنه

مكن الوقوف عليه في المطو الت ايـالمتعلّم وأضربنا عن النادر والشَّاذِّ مِم.  
 ؟»من«ماهي معاني  . 296
 ؟»إلى«ماهي معاني  . 297
 ؟»عن«ماهي معاني  . 298
 ؟»على«ماهي معاني  . 299
 ؟»في«ماهي معانى  . 300
 ؟»رب«ماهي معاني  . 301
 ؟»الكاف«ماهي معانى  . 302
 ؟»الالم«ي معاني ماه . 303
 ؟»الباء«ماهي معاني  . 304
 الجارة وما هو حكمها؟» حتى«مامعنى  . 305
 ؟»مذ و منذ«مامعنى  . 306
 حرف جر؟» لوال«متى تكون  . 307
 ؟»كي«ماهو معنى  . 308
مِن الصباح صمت «: أو الزمانية، نحو»خرجت مِن المدينة«: ابتداء الغاية المكانية، نحو» من «2األصل في معنى.  290

  .»إلى المساء
  :وتكون أيضاً بمعنى

  .»منهم من أنجز وعده«: ، نحو1التبعيض

                                                 
 .»من«ويمتنع ذلك بعد دخول . بل رجالن: صح أن يقالَ» ما جاءني رجلٌ«فإذا قلت .  التنصيص على العمومالفائدة من زيادتها. ١
مرادف : رود مؤلف به چند مورد از آنها كه بيشتر كاربرد دارد اشاره كرده است، از جمله معاني من عبارتند از من بر بيش از پانزده معني به كار مي ٢

  ]581حدائق جلد اول ص ] [250 باب اول ص 1مغني جلد [اي عند، مرادف ربما، مرادف علي، تنصيص بر عموم، عن، مرادف في، به معن



١٠٢١١٠٩ 

 

٣١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  .2»عندي أساور من ذهب«: وبيان الجنس، نحو
  .»اليخدم اللئيم إالّ من حاجة«: والتعليل، نحو
  .»أين الجاهلُ من العالِم«: والمقابلة، نحو
  أترضى من العيش الرشيد وعيشةٍ«: والبدل، نحو

  .»لمإل األعلى بعيشِ البهيمةِمع ا
» ينظر من طرفٍ خفيٍّ«: نحو» الباء«ومرادفة. أي إليهِ» دنوت منه«: معانٍ أُخرى كانتهاء الغاية، نحو» مِن«لـ . 1: فوائد 

  .»عرفتالحقَّ من الباطل«: والفصل، نحو. أي بطرف
أو مفعوالً به وأن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام زائدة قبل نكرة بشرط أن تكون النكرة مبتدأً أو فاعالً» مِن«تجيء . 2

  .»هل لباغٍ من مفرٍّ«و » هل رأيت من رجلٍ« و 3»ما جاءني من رجلٍ«: ، نحو»هل«بـ 
Sco2: 19:42 

  معاني حروف الجر
 و كتبت ذهبت إلىالمدينة وصمت إلى المساء«: انتهاء الغاية الزمانية والمكانية، نحو» إلى «4األصل في معنى.  291

  .»إلى زيد
: وتأتي أيضاً بمعنى التبيين وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب أو اسم تفضيل، نحو

»إلي الكذب من الماء الزالل«و » ما أبغض أي لك أو منتهٍ »األمر إليك«: أو بمعنى الالم، نحو. »ذكرك أشهى إلي
  .إليك

Sco3: 27:02 

                                                                                                                                                                  
١ . ها» بعض«فيسددسم. 
 .»مهما تأتنا به من آيةٍلتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين«و » ما أوليتني من عارفةٍ إالّ شكرتك عليها«: نحو» ما ومهما«وكثيراً ماتقع بعد . ٢
 .»من«ويمتنعذلك بعد دخول . بل رجالن: صح أن يقالَ» ما جاءني رجلٌ«فإذا قلت . الفائدة من زيادتها التنصيص على العموم. ٣
، عند ابتداء ]ظرفيت[معيت، مرادف في : معاني ديگر الي عبارتن از. شود مؤلف به سه مورد اشاه كرده است الي در هشت معني استعمال مي ٤

  ]584 ص 1حدائق جلد ] [39 باب اول ص 1معني جلد [غايت، تاكيد 



١٠٢١١٠٩ 

 

٣١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  نمودار

  معنايمن 

  تبينمعناي فرعي
 الي

  مكان  انتهاي غايتمعناي اصلي
  زمان

 فرعي

  تبعيض
  بيان جنس

  تعليل
  مقابله
  بدل

  انتهاي غايت
 زائده

  غايتابتداياصلي
  مكان
  زمان



١٠٢١١٠٩ 

 

٣١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٦

  چكيده 
  .  معناي اصلي من براي ابتداي غايت است- 1
  .تبعيض، بيان جنس، تعليل، مقابله، بدل:  معاني فرعي من عبارتند از- 2
  .شود دو شرط دارد  من كه قبل از نكره زائده واقع مي- 3

  .نكره مبتدا، فاعل يا مفعول به باشد) الف
  .  من باشدنفي، نفي يا استفهام به حل مقدم بر) ب
  .آيد  معناي اصلي الي براي انتهاي غابت است و براي تبيين نيز مي- 4
  
 



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٢  
 )) علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٣٢ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

 مقدمه
اولين نوع از حرف جرّ من است معناي اصلي من براي ابتداي غايت است ولكن در معاني ديگر مانند تبعيض، بيان 

نوع حرف جرّ الي است معناي اصلي الي براي ابتداي غايت رود، دومين  جنس، بدل، تعليل و مقابله نيز بكار مي
. پردازيم در اين جلسه به توضيح معاني عن، علي و في مي. شود ولكن براي تبين و معناي الم نيز استعمال مي. است

هر كدام . معناي اصلي عن براي مجاوزت و معناي اصلي علي براي استعالء و معناي اصلي في براي ظرفيت است
  .ين سه حرف داراي معاني ديگري نيز هستند كه در اين جلسه توضيح خواهيم داداز ا



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  معاني حروف الجر. 
  .»أخذت العلم عن زيد«: أوالمجازية، نحو» رحلت عن الوطن«:  المجاوزة الحقيقية، نحو1»عن«األصل في معنى .  

قوا يوماً التجزي نفس عن نفسٍ«: وتأتي أيضاً بمعنى البدل، نحو   .»عما قليل ترحلونَ«: ، نحو»بعد«وبمعنى .» شيئاًواتـَّ
  .أي بالهوى» ما ينطقُ عن الهوى«: ، نحو»الباء«وبمعنى 

  .»جلست مِن عن يمين الملك«:نحو. وتكون في محلّ جرّ» مِن«اسماً بمعنى جانب فتدخلها حينئذٍ » عن«تكون : فائدة 
Sco1: 10:48 

  معاني حروف الجر
فضَّلنا بعضهم «: وقد يكون االستعالء معنوياً نحو» صعد على الشجرة«: االستعالء، نحو» على «األصل في معنى.  293

  .»على بعض
وللمصاحبة .»قصدتك على أنّك جواد«: وللتعليل، نحو.»دخلت المدينة على حين غفلة«: للظرفية، نحو:وتأتي أيضاً

  .»  سِر على اسمِ اللّه«: ، نحو»الباء«وبمعنى .أي مع جورهِ» غفرت له ذنبه على جورِهِ«: نحو» مع«بمعنى 
  .» ال يدخل الجنَّة لسوء صنيعهِ، على أنّهال ييأس من رحمة اللّه«: واالستدراك واإلضراب، نحو

  .»والتحقيقُعلى كذا«لالستدراك تَتعلَّق بخبر لمبتدإٍ محذوف تقديره » على«إذا كانت . 1: فوائد
أي من فوقه، وتبقى » أقامه مِنعلى جناح الهيكل«: فيدخلها حرف الجرِّ مِن، نحو» قفو«اسماً بمعنى » على«قد تأتي . 2

  .مبنيةً
Sco2: 21:43 

  معاني حروف الجر
  .»فَلكُم في القصاصِ حياةٌ«: ومجازاً،نحو» زيد في المسجدِ«: الظرفية حقيقة، نحو 2»في«األصل في معنى .  294

وبمعنى .»أتعاديني في ذنبٍ«: وبمعنى التعليل، نحو. »اء األمير في موكبهِج«: بمعنى المصاحبة، نحو: وتأتي أيضاً
  .»ما عِلْمنا في بحرهِ إالّ قطرة«: المقايسة، نحو

Sco3: 25:20 

                                                 
  :عن داراي سه وجه است 1

  تعالء، تعليل، ظرفيت، استعانتحرف جرّ داراي ده معني است از جمله اس) الف
  حرف مصدري) ب
  اسم به معناي جانب) ج
  ]129 باب اول ص 1مغني جلد [
استعالء، مرادف باء، الي، من، تعويض و تاكيد و همچنين ظرفيت كه هم شامل ظرفيت مكاني است و : رود، كه عبارتند از في در ده معني بكار مي 2

  ]141 باب اول ص 1مغني جلد . [هم شامل ظرفيت زماني است



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  نمودار

 عن

 في

 ظرفيتمعناي اصلي
  حقيقي
  مجازي

 معاني فرعي

  بدل
  به معناي بعد
 به معناي باء

  مجاوزتمعناي اصلي
  حقيقي
  مجازي

 علي

 معاني فرعي

  ظرفيت
  تعليل

  مصاحبت
  باء

 استدراك

 استعالءمعناي اصلي

 معاني فرعي

  مصاحبت
  تعليل
 مقايسه



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  . معناي اصلي عن براي مجاوزت است- 1
  .بدل، معناي بعد و باء:  معاني فرعي عن عبارتند از- 2
  . استعالء است اصل در معناي علي براي - 3
  . ظرفيت، تعليل، مصاحبت، معناي باء، استدارك و اضراب، مصاحبت : معاني فرعي علي عبارتند از- 4
  . معاني اصلي في براي ظرفيت است- 5
  . مقايسه مصاحبت، تعليل،:  معاني فرعي في عبارتند از- 6
   
 



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٣٣ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
  آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
رود ولكن داراي شرايطي است اوالً بايد در صدر  يكي از حروف جرّ كلمه رب است رب در معناي تقليل بكار مي

در صورتي . شود ته گاهي رب در معناي تكثير نيز استعمال ميالب. كالم باشد و ثانياً مجرورش اسم ظاهر نكره باشد
شود كاف  شود حرف جرّ ديگري كه در اين جلسه مطرح مي كه به رب ما كافه ملحق شود رب از عمل ابطال مي

شود حرف جرّ الم براي ملكيت  است، معناي اصلي كاف براي تشبيه است ولي گاهي براي تاكيد نيز استعمال مي
  .شود كه در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد در معاني ديگر نيز استعمال مياست و 



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  معاني حروف الجر. 
 رب معناها التقليل وشرطها أن تكون في صدر الكالم وأن يكون مجرورهااسماً ظاهراً نكرة وكثيراً ما يكون .295

  .»رب رجلٍ كريمٍ لقيتُه«: موصوفاً، نحو
  .»رب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في اآلخرة«: ر، نحووقد تأتي للتكثي. 1: فوائد 

و » ربما يوسف قائم«: وتدخل حينئذٍ على االسمالمعرفة والفعل، نحو. الكافة فيبطل عملُها غالباً» ما» «رب«تلحق . 2
»ما قام يوسفبا مع. »رما ضربةٍ بسي«: ، نحو»ما«النكرةفيبقى عملها وإن زيدت عليها  وأمبفٍ صقيلٍر«.  
  .أي رب نديمٍ» ونديمٍ نبهتُه«: نحو» الواو«ال بـ» رب«ويقع االسم بعدها مجروراً بـ » الواو«بعد » رب«يجوز حذف . 3
أما مجرورها فإِنْتاله فعل الزم كان في موضع رفع على . متعلّق ألنّها منزَّلة منزلة الحرف الزائد» رب«ليس لـ . 4

: نحو وإن تاله متعد لم يأخذ مفعوله كان في محلّ النصب على المفعولية،. »رب خطيبٍ فصيحٍنَبغَ فينا«: االبتداء، نحو
»رجلٍ صالحٍ لقيت بعلى االشتغال، نحو. »ر على االبتداء والنصب متعدٍّ واقع على ضمير جاز فيهالرفع هوإن ولي :» بر

  .»باًوزيرٍ خطيرٍ حادثتهوهو أخفض منك جان
Sco1: 7:30 

  معاني حروف الجر
رب معناها التقليل وشرطها أن تكون في صدر الكالم وأن يكون مجرورهااسماً ظاهراً نكرة وكثيراً ما يكون . 295

  .»رب رجلٍ كريمٍ لقيتُه«: موصوفاً، نحو
  .»رب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في اآلخرة«: وقد تأتي للتكثير، نحو. 1: فوائد 

و » ربما يوسف قائم«: وتدخل حينئذٍ على االسمالمعرفة والفعل، نحو. الكافة فيبطل عملُها غالباً» ما» «رب« تلحق .2
»ما قام يوسفبا مع. »رما ضربةٍ بسيفٍ صقيلٍ«: ، نحو»ما«النكرةفيبقى عملها وإن زيدت عليها  وأمبر«.  
  .أي رب نديمٍ» ونديمٍ نبهُته«: نحو» الواو«ال بـ» رب« بعدها مجروراً بـ ويقع االسم» الواو«بعد » رب«يجوز حذف . 3
أما مجرورها فإِنْتاله فعل الزم كان في موضع رفع على . متعلّق ألنّها منزَّلة منزلة الحرف الزائد» رب«ليس لـ . 4

  أخذ مفعوله كان في محلّ النصب على المفعولية،وإن تاله متعد لم ي. »رب خطيبٍ فصيحٍنَبغَ فينا«: االبتداء، نحو
: وإن وليه متعدٍّ واقع على ضمير جاز فيهالرفع على االبتداء والنصب على االشتغال، نحو. »رب رجلٍ صالحٍ لقيت«: نحو

  .»رب وزيرٍ خطيرٍ حادثتهوهو أخفض منك جانباً«
Sco2: 16:38 

  معاني حروف الجر
أي ليس » ليس كمثلهِ شيء«: وتأتي أيضاً للتوكيد، نحو.»زيد كاألسد«:  التشبيه، نحو1»الكاف «األصل في معنى.  296

  .شيء مثله
                                                 

  :بر دو قسم استكاف جاره  1



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

لوكان في قلبي كَقَدر قَالمةٍ               :فتكون في موضع الرفع نحو. فتقع بعد كل عاملٍ» مثل«وتستعمل اسماً بمعنى : فائدة 
  .ضع النصب أو الجرّ على حسب موقعه من الجملةحباً لغيرك ما أتَتك رسائليوفي مو

Sco3: 21:13 

  معاني حروف الجر
و » لزيدٍ ابنٌ«و » السرج للفرس«و» الدار لصديقك«:  المكسورة الملك وشبهه، نحو1»الالم«األصل في معنى .  297

  .»جعل لَكُم من أنفسِكُم أزواجاً«: للتمليك، نحو:* وتأتي أيضاً.»وهبت لزيدٍ ديناراً«
Sco4: 26:22 

                                                                                                                                                                  
  .تشبيه، تعليل، استعالء، مبادرت، تاكيد: كه عبارتند از. حرف جرّ كه داراي پنج معني است) الف
  كاف اسميه به معناي مثل) ب
  ]151 باب اول ص 1مغني جلد [
  ]173 ص 1مغني جلد [عامل جرّ، عامل جزم و غير عامل : الم مفرد بر سه قسم است ١



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار

  شددر صدر كالم با
  مجرور اسم ظاهر نكره باشد

معاني فرعي ربتكثير  

  در صورت الحاق ما كافهابطال عمل 

   تشبيهمعناي اصلي
   تاكيدمعناي فرعي 

 

  شرائط تقليلمعناي اصلي

 كاف



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  رود به دو شرط   رب به معناي تقليل بكار مي- 1

  رب در صدر جمله باشد) الف
  مجرور اسم ظاهر نكره باشد) ب
  . شود  گاهي رب در معناي تكثير استعمال مي- 2
3 - بشود  ميكند و بر اسم معرفه و فعل داخل ماي كافه ملحق شود عمل نمي  در صورتي كه به ر .  
  .ماند شود و اسم بعد از واو مجرور باقي مي  گاهي رب بعد از واو حذف مي- 4
  . رب داراي متعلق نيست چون به منزله حرف زائد است- 5
  . معناي اصلي كاف براي تشبيه است- 6
  . شود  كاف گاهي براي تاكيد استعمال مي- 7
  . معناي اصلي الم براي ملكيت است- 8
  
 



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٤  
 )) مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٣٤ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
  آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
  در جلسه گذشته گفتيم معناي اصلي الم براي ملكيت است ولكن در معاني ديگري مانند، تعليل ظرفيت، تبليغ،

كنيم حرف جرّ باء است باء  در اين جلسه مطرح ميشود حرف جرّ ديگري كه  نيز استعمال مي... جحد، تقويت و
معناي اصلي . باشد بخاطر همين داراي معاني فرعي زيادي است يكي از حروف پركاربرد در ميان حروف جرّ مي

...  استعانت، مصاحبت، بدل، مقابله و قسم باء براي إلصاق است، ولكن در معاني فرعي ديگر مانند تعديه، سببيت،
توضيح مطالب فوق در . شود وارد مي... و گاهي باء براي تاكيد بر سر خبركان، ليس و ما شبيه ليس. رود نيز بكار مي

  .اين جلسه مطرح خواهد شد



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  معاني حروف الجر
  .»فررت للخوف«و » ولَّيناك لتعدلَ«: للتعليل، نحو* 
  .أي قبل ليلة» لليلة بقيت«مس و أي بعد خ »لخمس خلون«أي في أول و » كتبت ألول تشرين«: وللظرفية، نحو* 
  .» له  قلت له وأذنت له وأوحى اللّه«: وللتبليغ، نحو* 
  .» لِيطلعكم على الغَيبِ  ما كان اللّه«: وللجحود، نحو* 
  .»لربهم يرهبون«: وللتقوية، نحو* 
  .1»ما أحبك ألبيك«: وللتبيين بعد التعجب والتفضيل، نحو* 
  .»يالزيد«: ولالستغاثة، نحو* 

Sco1: 8:03 

  معاني حروف الجر
  .»فررت للخوف«و » ولَّيناك لتعدلَ«: للتعليل، نحو* 
  .أي قبل ليلة» لليلة بقيت«أي بعد خمس و  »لخمس خلون«أي في أول و » كتبت ألول تشرين«: وللظرفية، نحو* 
  .» له  قلت له وأذنت له وأوحى اللّه«: وللتبليغ، نحو* 
  .» لِيطلعكم على الغَيبِ  ما كان اللّه«:  نحووللجحود،* 
  .»لربهم يرهبون«: وللتقوية، نحو* 
  .2»ما أحبك ألبيك«: وللتبيين بعد التعجب والتفضيل، نحو* 
  .»يالزيد«: ولالستغاثة، نحو* 

Sco2: 12:24 

                                                                                                                      معاني حروف الجر
تأتي  .»مررت بزيدٍ«: المجازي، نحو أو» أمسكت بثوبك«: اإللصاق الحقيقي، نحو» الباء«األصل في معنى .  298 

  :أيضاً
  .»ذهبت بزيدٍ«:  نحو3للتعدية،* 
  .»قُتلَ كليب بناقةٍ«: وللسببية، نحو* 
  .»تبت بالقلمك«: ولالستعانة، نحو* 

                                                 
 .، النحو228اطلب عدد . 1
 .، النحو228اطلب عدد . 2
معناي ديگر باء تعديه، باء نقل . دشو كند و همچنين به افعالي كه متعدي هستند نيز ملحق مي تعديه عبارت است از اينكه فعل الزم را متعدي مي 3

  ]79 ص 1مغني باب اول جلد [است 



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  .»و قَد دخَلوا بالكُفرِ«: وللمصاحبة، نحو* 
  .»ء األرض ذهباً ما أرضى بها مل«: وللبدل، نحو* 
  .»اشتريت هذا بألفٍ«: والمقابلة، نحو* 
  .وللقسم كماسترى* 
  .أي أفديك» بأبي أنت«: وللتفدية، نحو* 

Sco3: 18:20 

  معاني حروف الجر
  .»مررت بزيدٍ«: أو المجازي، نحو» أمسكت بثوبك«:  اإللصاق الحقيقي، نحو»الباء«األصل في معنى .  298

  :وتأتي أيضاً
  .»ذهبت بزيدٍ«:  نحو1للتعدية،* 
  .»قُتلَ كليب بناقةٍ«: وللسببية، نحو* 
  .»كتبت بالقلم«: ولالستعانة، نحو* 
  .»و قَد دخَلوا بالكُفرِ«: وللمصاحبة، نحو* 
  .»ء األرض ذهباً بها ملما أرضى «: وللبدل، نحو* 
  .»اشتريت هذا بألفٍ«: والمقابلة، نحو* 
  .وللقسم كماسترى* 
  .أي أفديك» بأبي أنت«: وللتفدية، نحو* 

Sco4: 22:29 

  معاني حروف الجر
وفي فاعل أفعل التعجب، وفي  ،2»ليس«المشبهة بـ » ما«و » ليس«و » كان«للتوكيد في خبر » الباء«تزاد «: فائدة 
  »إذا«وبعد . »كفى بنا فضالً حب النّبي«و »  شهيداً كفى باللّه«: ومفعولها، نحو »كفى«د بالنفس والعين، وفي فاعل التوكي

 »كيف بك إذا هجم العدو«و » بحسبك درهم« و تزاد أيضاً في قولهم.»خرجت فإذا بزيد على الباب«: الفجائية، نحو
Sco5: 25:55 

                                                 
معناي ديگر باء تعديه، باء نقل . شود كند و همچنين به افعالي كه متعدي هستند نيز ملحق مي تعديه عبارت است از اينكه فعل الزم را متعدي مي 1

  ]79 ص 1مغني باب اول جلد [است 
 .، النحو77 و 68اطلب عدد . 2

 



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار

 الم

 معاني فرعي

 تعليل
  ظرفيت
  تبليغ
  جحد
  تقويت
  تبيين

 استغاثه

 ملكيتمعناي اصلي

  حقيقي
  مجازي

 باء

 معاني فرعي

 تعديه
  سببيت

  استعانت
  مصاحبت

  بدل
  مقابله
  قسم
 تفديه

 الصاقمعناي اصلي

 زائده براي تاكيد

  در خبر كان، ليس و ماشبيه به ليس 
  ل تعجبدر فاعل افع

  در تاكيد به نفس و عين
  در فاعل و مفعول كفي

 بعد از اذاي فجائيه



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده
  .تقويت، تبيين، استغاثه تعليل، ظرفيت، تبليغ، جحد،:  الم عبارتند از معاني فرعي- 1
  . اصل در معناي باء براي الصاق است- 2
   سببيت، استعانت، مصاحبت، بدل، مقابله، قسم، تفديه تعديه،:  عبارتند از  معاني فرعي باء- 3
  :شود  باء در موارد زير زائد واقع مي- 4
  . ه به ليس بر سر خبركان و ليس و ما شبي-
   بر سر فاعل افعال تعجب-
   در تاكيد به نفس  و عين-
   در فاعل و مفعول كفي-
   بعد از اذاي فجائيه-
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٣٥ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
  آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
اجماالً اشاره به معاني اين . در اين جلسه درباره معاني پنج حرف حقي، مذ و منذ، لوال و كي بحث خواهيم كرد

شود بلكه بايد اسم  باشد و مجرورش بر اسمي واقع نمي كنيم حقي به معناي الي براي انتهاي غايت مي حروف مي
ظاهري كه جزء آخر يا متصل به جزء آخر است قرار بگيرد مذ و منذ به معناي ابتداي غايت و به معناي في در 

لوال . رسانند زمان حال و به معناي من در زمان ماضي هستند ولكن گاهي معناي ابتداء و انتهاي غايت را با هم مي
و كي به معناي تعليل است .  حرف زائده است لذا معنا و متعلق ندارد ولكن مجرورش بايد ضمير متصل باشدشبيه

گيرد، توضيح معاني اين حروف را تفصيالً بيان  اش و يا ها استفهاميه قرار مي و مجرورش هاي مصدر به ها صله
  .خواهيم كرد



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  معاني حروف الجر
ة أو الزمانيةال» إلى« بمعنى 1حتى الجارة. 299 نتهاء الغاية المكانيـ.  

أكلت السمكةَ حتى «: ماقبلها، نحو اليكون مجرورها إالَّ اسماً ظاهراً آخراً أو متصالً باآلخر غير داخل في حكم: فائدة 
  .أي إلى مطلعه» سرت حتى مطلع الفجرِ« و. أي إلى رأسها فهو ليس بمأكول» رأسها

Sco1: 5:03 

  معاني حروف الجر
ما رأيتُه «: في الحاضر، نحو» في« في الماضي وبمعنى» من« يكونان البتداء الغاية من الزمان بمعنى 2مذ و منذ. 300

  .»مذ أو منذُ يومنا
: إِن كان الزمان معدوداً نكرةً، نحو معاً فيدالَّن على ابتداء الغاية الزمانية وانتهائها» من و إلى«ويكونان بمعنى . 1: فوائد 

  .ابتداء هذه المدة إلى انتهائها أي من» تُه مذ أو منذُ يومينما رأي«
كانا للماضي ترجح أن يكونا حرفي جرّ،  وإذا» ما رأيتُه مذ يومنا«: إذا كانا للحاضر وجب أن يكونا حرفي جرّ، نحو. 2

  بمعنى جميع المدة(بتدأَين لكونهما اسمين م» مذ يومان«ويجوز » يوم الجمعة ما رأيتُه مذ ومنذ يومين أو«: نحو
  .وما بعدهما خبر) أو أول المدة

Sco2: 12:07 

  معاني حروف الجر
  .»لوالي«: حرف جرّ إذا دخلت على الضمير المتصل، نحو» لوال«تكون . 301

بشيء حرف شبيه بالزائد فال تـتعلق  أما مجرورها فضمير جرّ في موضع رفع على االبتداء، والخبر محذوف، وهي: فائدة 
  :التعمل في الظاهر، وإذا عطف على مجرورها اسم ظاهر تعين رفعه، نحو وال تعمل في الضمير المنفصل كما

»لهلكت لوالك وزيد«.  
Sco3: 17:16 

  معاني حروف الجر

                                                 
  .شود حتي در سه وجه استعمال مي 1

  حرف جرّ) الف
  حرف عطف به معناي واو لفظاً و معناً) ب
  ]100 ص  باب اول1معني جلد [شود   حرف ابتداء يعني حرفي كه بعد از آن جمله آغاز مي) ج
  .مذ و منذ داراي سه حالت هستند 2

  گيرد بعد از اين دو اسم مجرور قرار مي) الف
  شود بعد از اين دو اسم مرفوع واقع مي) ب
  ]244 چاپ اول ص 1مغني جلد [شود   بعد از اين دو جمله فعليه يا اسميه واقع مي) ج



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

ر والنفع، و أي للضر» يضرُّ وينفع يراد الفتى كيما«: المصدرية مع صلتها، نحو» ما«كي معناها التعليل وال تجرّ إالّ . 302
  :االستفهامية، نحو» ما«و . »أن«إذا قدرت النصب بـ » جئت كي تكرمني« :المصدرية المضمرة مع صلتها، نحو» أن«
  .أي لِما فعلت» كيما فَعلت هذا«

Sco4: 21:12 



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده 
  . حتي جاره به معناي الي براي انتهاي غايت است- 1
  . جزء است و يا اينكه به آخرين جز ما قبل خود متصل است مجرور حتي اسم ظاهري است كه يا آخرين- 2
  .  ما بعد حتي در صورتي كه به آخرين جزء ما قبل متصل باشد از نظر حكم داخل در ما قبل حتي نيست- 3
  . مذ و منذ داراي سه معناي زير هستند- 4

  ابتداي غايت زمان) الف
  به معناي من در زمان ماضي) ب
   حالبه معناي في در زمان) ج
  .كنند باشد يعني داللت بر ابتدا وانتهاي غايت زماني مي  مذ و منذ به معناي من و الي با هم مي- 5
  . لوال در صورتي كه به ضمير متصل داخل  شود حرف جرّ است- 6
  . مجرور لوال در موضع رفع بناء بر ابتدانيت است كه خبرش حذف شده است- 7
  .لّق به چيزي نيست لوال حرف شبيه به زائده است و متع- 8
  .اش و يا ماي استفهاميه است  كي به معناي تعليل است و مجرورش ماي مصدريه با صله- 9
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٣٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٣٦ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
  آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٣٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
شود بحث قسم است قسم متشكل شده  است از جمله قسم و جواب  يكي از مباحثي كه در علم نحو مطرح مي

فعل .  واو و تاء  قسم عبارتند از باء،حروف. جمله قسم مشتمل بر فعل قسم و حرف قسم و لفظ قسم است. قسم
قسم واجب است حذف شود فقط در صورتي كه حرف قسم باء باشد جايز است اظهار شود براي اينكه باء، اصل 

شود قسم صريح الفاظي است كه براي  در حروف قسم است، قسم بر دو قسم صريح و غير صريح تقسيم مي
صل براي قسم وضع نشده است ولكن در قسم استعمال شده خصوص قسم وضع شده است اما غير صريح در ا

جمله قسم جمله فعليه و يا اسميه است . شود جواب قسم چيزي است كه براي اثبات و نفي آن قسم اداء مي. است
  .هر كدام از اين دو كه براي قسم واقع شدن داراي شرايطي هستند كه در اين جلسه بيان خواهيم كرد
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٣٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

51-  
  أحرف القسم

  بأي شيء تختص أحرف القسم؟ . 309
  ما المراد بجواب القسم؟ . 310
  ماهو حكم جواب القسم إذا كان جملة اسمية مثبتة؟ . 311
  ماهو حكم جواب القسم إذا جملة فعلية؟ . 312
  .»والقرآنِ«و »   واللّه«: القَسم بالظاهر، نحو 1»واو«تختص .  303

  .»ربي«و » تَرب الكعبة«و »   تاللّه« :ضافاً إلى الكعبة أو الياء، نحوم» رب«و » باسم الجاللة«تختص » التاء«و 
  .تدخل على كل ما يراد أن يقسم به» الباء«و 

وال يجوز إظهاره مع »  أُقسم باللّه« :نحو. ولذلك اختصت بجواز إظهار الفعل معها. أصل أحرف القسم» الباء«. 1: فوائد
  .»بك و بهِ و بي«و » بالقرآنِ«و »   باللّه«: الظاهر والمضمر، نحو  االسمغيرها، وهي تجرّ دونَ غيرها

Sco1: 7:14 

 أحرف القسم
  .القسم إما صريح وهو ما كان باأللفاظ الموضوعة للقسم. 2

  .» هعلى عهد اللّ«و » لعمرُك«و »   اللّه علم«: وهو ما استُعمل للقَسم مما وضع لغيره، نحو. وإما غير صريح
  .» ارحمني  نشدتك اللّه«و » شفي علِيلُنا  هل  باللّه«: ويأتى القسم مؤكّداً للطلب ويقال له القسم االستعطافي، نحو

  .»السجن  لقد فرَّ الجاني من  واللّه«: نحو. جواب القسم هو ما يساق القَسم إلثباته أو نفيه. 304
Sco2: 13:54 

  أحرف القسم
أو بـ . »صبرتُم لَهو خيرٌ لكُم  إن  واللّه«: ، نحو»الالم«قسم جملة اسمية مثبتة وجب اقترانهابـ إذا كان جواب ال. 305

  .» إنَّ المؤمنَ لَفي نعيمٍ  واللّه«: نحو أو بهما معاً،. » إنَّ الكافرَ هالك  واللّه«: ، نحو»إنَّ«
Sco3: 17:32 

  أحرف القسم
  :إذا كان الجواب جملة فعلية. 306

                                                 
  :واو قسم داراي سه شرط است 1

  وجوب حذف فعل قسم) الف
  لذا صحيح نيست و اهللا أخبرني. شود ميواو در قسم سؤالي استعمال ن) ب
  ]309 ص 4شرح كافيه ابن حاجب جلد [شود   بر ضمير داخل نمي) ج
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٣٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  .»أصبت  لقد  واللّه«: معاً، نحو» قد و الالم«ا ماض مثبت وجب اقترانه بـ فعله* 
  .» ألفعلنَّ  واللّه«: التوكيد، نحو» نون«وجب اقترانه بـ » الالم«وإن كان فعلها مضارعاً مثبتاً مقروناً بـ * 

Sco4: 20:41 

  أحرف القسم
 ما ظنك بكاذبٍ أو ما كذب ظنُّك أو   واللّه« : كيفما وقع، نحو»ما، ال و إن« يدخله من حروف النفي 1وإذا كان منفياً* 

بالمضارع فقط في المشهور، نحو »ال«غير أنَّ . »ما يكذب المؤمنُ الفاضل  اليهلك واللّه«: المفردة المهملة تختص« .
  .»زيد شاعرٌ وال عمرٌو  ال واللّه«: وأما المكررة فتدخل عليهِ وعلى غيره، نحو

Sco5: 24:40 

                                                 
شرح كافيه ابن حاجب . [شود شود ولكن ماضي با ما و ال منفي مي جمله جواب قسم در صورتي كه اسميه يا مضارع باشد يا ها، ال، إن نفي مي ١

  ]323، 321، 319 ص 4جلد 



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار

 وفحر

  باء
  واو
  تاء

 اقسام

  صريح
  غير صريح
  استعطافي

 مثبت
 جواب قسم

  يكي از سه حرفمنفي
  ما
  ال
  إن

 اسميه وجوب افتران به

   ووب افتران به قد و المماضي  فعليه
   وجوب افتران به الم و نون تاكيدمضارع

  الم
  إنّ

  الم و إنّ
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٣٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  .شود  براي قسم سه حرف واو، باء و تاء استعمال مي- 1
  . واو مختص به قسم ظاهر است- 2
  . تاء مختص به اسم جالله و رب مضاف به كعبه يا ياء متكلم است- 3
  .شود  باء اصل در حروف قسم است و بر هر چيزي كه قسم واقع شود داخل مي- 4
  .شود غير صريح تقسيم مي قسم بر دو قسم صريح و - 5
  .شود  جواب قسم چيزي است كه براي اثبات و نفي آن قسم آورده مي- 6
  . در صورتي كه جمله قسم جمله اسميه مثبت باشد بايد متصل به الم يا إنَّ و يا هر دو شود- 7
  . در صورتي كه جمله قسم جمله فعليه ماضي مثبت باشد بايد متصل به قد و الم با هم شود- 8
  . در صورتي كه جمله قسم جمله مضارع مثبت به الم باشد بايد مقترن به نون تاكيد شود- 9

  . در صورتي كه جمله قسم جمله منفي باشد يكي از حروف نفي ما، ال، إن بايد بر جمله قسم داخل شود-10
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٣٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٣٧ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
  آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٣٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
بحث پيرامون جمله قسم بود جمله قسم مثبت يا منفي است و مثبت سه صورت دارد جمله اسميه و جمله فعليه 

يشتر ندارد و بايد حرف نفي يكي از سه حرف جمله منفي در تمام صور يك حكم ب. ماضي و جمله فعليه مضارع
گاهي جمله قسم طلبيه است در صورتي كه صيغه . توضيح اين موارد در جلسه گذشته بيان شد. ما، ال، إنّ باشد

طلب و يا حرف متضمن طلب باشد نياز به حرف ربط خاصي ندارد ولي اگر طلب به غير اين دو باشد بايد بر 
ماند كه در اين جلسه بيان  نوان ربط متصل شود چند نكته در تكميل جمله قسم باقي ميجمله طلبيه حرف االّ به ع

كنيم هر كدام از حروف عطف داراي معناي  خواهيم كرد و در ادامه بحث جديدي پيرامون حروف عطف شروع مي
  .كنند خاصي هستند كه هنگام استعمال در كالم، آن معاني را افاده مي
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٣٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  أحرف القسم
وكذلك إذا . »بعيشك ارحم يتيماً«: ن جواب القسم فعالً طلبياً فإن كانت صيغته تدلّ على الطلب اكتفى بهِ، نحوإذا كا* 

   باللّه«: ، نحو»إالَّ«فإن لم يكن شيء من ذلك ربط بـ . »بربك هل عندك رأفةٌ«: كان حرفاً متضمناً معنى الطلب، نحو
  .إالَّ هذاأي ما أسألك » إالَّ صدقْتَني الخَبر

وورود . »يصلوا إليك بضرّ  لَن  واللّه«و »  لم يكذب زيد واللّه«: ، نحو»لن«أو » لم«وقد يربط المضارع بـ . 1: فوائد
  :كقول الشاعر: نحو» لو«الربط بـ 
   لو كُنَّا الشهود وغبتُم               إذاً لَمألنا جوف خبرائكم دما  فو اللّه

Sco1: 10:08 

                     أحرف القسم
  .التأكيد» الم«على الفعل هي  االبتداء، والداخلة» الم«الداخلة على جواب الجملة االسمية هي » الالم«. 2
لئن قام زيد ليقومنّ «: ، نحو»الالم و قد«أو بـ  الشرطية» إن«و » الالم« إذا كان جوابه مصدراً بـ 1قد يحذف القسم. 3

ألنّها تُوطِّئ الجواب للقسم  الموطِّئة،» الالم«: الشرطية يقال لها» إن«المقترنة بـ » الالم«و . »وعمرٌ لقد قام«أو » عمرٌو
  .أي تُمهد

Sco2: 15:33 

  حروف العطف-52-
 كم قسماً أحرف العطف؟ . 313
 ؟»الواو«ماهو معنى  . 314
 ؟»الفاء«ماهو معنى  . 315
 ؟»ثم«ماهو معنى  . 316
 ماذا يشترط للعطف بها؟و» حتى«ماهو معنى  . 317
 ؟»أو«ماهو معنى  . 318
 وما هو حكـمها؟» أم«ماهو معنى  . 319
 ؟»ال«ماهو معنى  . 320
 ؟»بل«ماهو معنى  . 321

                                                 
  .شود ت جواب قسم حذف ميدر دو صور 1

  زيد و اهللا قائمدر صورتي كه قسم معترضه واقع شود يعني در وسط جمله، قسم معترضه ذكر شود مانند ) الف
  زيد قائم و اهللادر صورتي كه قبل از قسم جمله كه دالّ بر جواب قسم باشد ذكر شود مانند ) ب
  ]327 و 326 ص 4شرح كافيه جلد [
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

 ؟»لكن«ماهو معنى  . 322
  :أحرف العطف ثالثة أقسام. 307

  .»الواو، والفاء، ثم وحتَّى«األول ما يجمع المتعاطفَين تحت حكم واحد وهو * 
  .»لكن، ال و بل«لثاني ما يفرد أحدهما بالحكم على سبيل التعيين وهو ا* 
  .»أم و أو«و الثالث ما يفرد أحدهما بالحكم على سبيل اإلبهام وهو * 

Sco3: 22:03 
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده 
  .باشند  در صورتي كه جمله قسم صيغه طلب يا حرف متضمن طلب باشد نيازمند به ربط نمي- 1
  .شود لبي غير از دو مورد فوق باشد االّ به عنوان ربط بر جمله داخل مي در صورتي كه جمله قسم ط- 2
  .شوند  گاهي لم و لن به عنوان ربط بر جمله فعليه مضارع داخل مي- 3
  .شود  الم داخل بر جمله اسميه، الم ابتداء ناميده مي- 4
  .شود  الم داخل بر فعل، الم تاكيد ناميده مي- 5
  .ست در دو صورت حذف قسم جايز ا- 6

  .در صدر جواب قسم الم و إن شرطيه قرار بگيرد) الف
  .در صدر جواب قسم ال و قد قرار بگيرد) ب
  . حروف عطف بر سه قسم هستند- 7

  جمع متعاطفين تحت يك حكم) الف
  ثبوت حكم بر يكي از متعاطفين به طورمعين) ب
  ثبوت حكم بر يكي از متعاطفين به طور مبهم و نامعين) ج
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 ))ين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق ا((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٣٨ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
حروف عطف از حروفي هستند كه در كالم عرب كاربرد فراواني دارند به طوري كه غالباً در جمالت استعمال 

حروف عطف بر سه قسم . روند  جمله به كار ميهر كدام از حروف عطف براي افاده معناي خاصي در. شوند مي
واو، : كه عبارتند از. شوند هستند، اولين قسم حروفي هستند كه براي جمع متعاطفين در حكم واحد استعمال مي

فاء براي ترتيب و تعقيب و ثم براي ترتيب با انفصال . شود واو براي جمع بين متعاطفين استعمال مي. فاء، ثم، حتي
. شوند و حتي براي تدريج است برخي از اين حروف فروعات و شرائطي دارند كه بيان خواهد شد استعمال مي

كنند كه  دومين قسم از حروف عطف حروفي هستند كه حكم را براي يكي از متعاطفين به طور نامعين اثبات مي
ه حكم را براي يكي از كنيم قسم سوم حروفي هستند ك عبارتند از أو و أم توضيح أو را در اين جلسه بيان مي

كنند كه عبارتند از لكن، ال و بل كه توضيح اين قسم در جلسات آينده بيان خواهد  متعاطفين به طور معين اثبات مي
  .شد
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٣٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  حروف العطف
  .2»جاء زيد و عمرٌو«:  الجمع بين المتعاطفَين، نحو1تستعمل لمطلق» الواو«. 308

  .»أعطني الكتاب: طلبت من زيدٍ فقلت«و » جاء زيد فعمرٌو«: يب، نحوالترتيب والتعق» الفاء«األصل في معنى . 
وتكون رابطة للجواب، . 3»أعرف دارك فأزورك ما«و » ضرب زيد الولد فأماته«: ويتفرَّع من ذلك مجيئها سببية، نحو

  .4»خيرٍ فلَن يكفروه وما يفعلوا من«: نحو
Sco1: 8:49 

  حروف العطف
  .»نزل القوم ثُم ارتحلوا«: نحو تيب بانفصال، أي بمهلة سواء أطويلة كانت المهلة أم قصيرة، للتر5»ثم«تأتي . 310
  .»فمضيت ثُمت قلت ال يعنيني« :التأنيث ساكنةً أو مفتوحةً فتختص بعطف الجمل، نحو» تاء«وتلحقها : فائدة

Sco2: 13:41 

  حروف العطف
  :هاتكون للتدريج ويشترط في معطوف» حتى«. 311

أي » أكلت السمكةَ حتى رأسها«: عليه، نحو أن يكون ظاهراً ال مضمراً، ومفرداً الجملة، وأن يكون جزءاً من المعطوف* 
  .أي وأعجبني حديثه» أعجبني الفتى حتى حديثه«: منه، نحو أو كالجزء. وأكلت رأسها

  .»نجح الطالب حتَّى المبتدئونَ«و » الملوك اس حتىمات الن«: أن يكون غاية لما قبلها في الزيادة أو النقصان، نحو* 
أمام القضاة حتى تعجب  يفتح المجرم فاه لم«: حرف ابتداء أو استئناف إذا وليتها جملة، نحو» حتى«تكون : فائدة 

  .»الحاضرون
Sco3: 20:57 

  حروف العطف
  .»سرْميالً أو فرسخاً«و » أو الزهاد جالس العلماء«: التسوية في حكم بين المتعاطفين، نحو» أو«األصل في معنى . 312

                                                 
معناي مطلق جمع اين است كه خواه معطوف و معطوف عليه در يك زمان حاصل شده باشند و يا اينكه معطوف عليه سابق و معطوف در زمان  1

  ]شود يعني واو براي اين سه صورت استعمال مي[الحق باشند و يا اينكه معطوف عليه الحق و معطوف در زمان سابق باشد 
  ]272 باب اول ص 1 مغني جلد ،404 ص 4شرح كافيه جلد [
 .، النحو193اطلب عدد . ٢
 .، النحو7اطلب عدد . ٣
 .، النحو13اطلب عدد . ٤
شود، و همچنين ثم به معناي سببيت واقع  مراد از ترتيب با انفصال، ترتيب و تراخي است يعني معطوف با فاصله از معطوف عليه داراي حكم مي ٥

  ]413 ص 4شرح كافيه جلد [ تراخي و فاصله نيست شود زيرا بين سبب تام و مسبب نمي



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

وهو اإلعراض عن الشيءبعد اإلقبال ( ولإلضراب. »الكلمةُ اسم أو فعلٌ أو حرف«: أيضاً للتقسيم، نحو» أو«تأتي : فائدة
  .1وتكون لنصب المضارع كما مرّ. أي بل يزيدون» يزيدونَ ألفٍ أووأَرسلناه إلى مائةِ «: نحو) عليه

Sco4: 25:32  

                                                 
 .، النحو7اطلب عدد . ١



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  .شود  واو براي مطلق جمع بين متعاطفين استعمال مي- 1
  . اصل در معناي فاء ترتيب و تعقيب است- 2
  .شود  ثم در ترتيب با انفصال استعمال مي- 3
  .  رعايت شود حتي براي تدريج است و در معطوف بايد شرايط زير- 4
   معطوف ظاهر باشد-
  ]در مقابل جمله[ معطوف مفرد باشد -
   معطوف جزء از معطوف عليه باشد-
   معطوف غايت ما قبل باشد از جهت زيادت يا نقصان-
  .  در صورتي كه ما بعد حتي جمله قرار بگيرد حرف ابتداء يا استيناف است- 5
  .ت اصل در معناي او تسويه متعاطفين در حكم اس- 6
   



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٣٩ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

 مقدمه
كنند  دومين نوع از حروف عطف حروفي هستند كه حكم را براي يكي از متعاطفين به طور مبهم و ناميعن اثبات مي

شود كه در جلسه گذشته بيان شد أم همانند أو  اب استعمال ميأو براي تسويه، تقسيم و اضر. كه عبارتند از أو، أم
معناي ديگر أم براي . شود براي تسويه متعاطفين در حكم است ولكن بعد از همزه تسويه يا استفهام واقع مي

سومين نوع از . اضراب و انقطاع از ما قبل است أم داراي خصوصياتي است كه در اين جلسه بيان خواهيم كرد
ال . لكن، ال، بل : كه عبارتند از. ف حروفي هستند كه حكم براي يكي از متعاطفين به طور معين استحروف عط

كند كه توضيح مطالب در اين جلسه مطرح خواهد  كند و از معطوف نفي مي حكم را براي معطوف عليه اثبات مي
  .شد



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  حروف العطف
سواء عليهم «: همزة االستفهام، نحو ع بعد همزة التسوية أولتسوية الحكم بين المتعاطفَين وتق» أو« مثل 1»أم«.  313

  .2و تسمى المتصلة» أخي أم في المدرسة أفي الدار«و » أأنذرتَهم أم لم تُنذِرهم
و تُسمى » هل تستوي الظلمات والنور هل يستوي األعمى والبصيرُ أم«: ، نحو»بل«وقد تأتي لإلضراب بمعنى 

  .3المنقطعة
  .»فعلت ذلك أَم أهملتَه سواء عليهِ«: أو مقدرة، نحو. كون همزة التسوية ملفوظة كما مثّلنات. 1: فوائد

و » سواء إنذارك وعدمه«مؤخراً، والتأويل  الجملة المسبوقة بهمزة التسوية تُؤول بالمصدر في محل الرَّفع مبتدأً. 2
  .»فعلك وإهمالُك«
أَأَنتم أنزلتموه من المزنِ أم «: الجمل، نحو وبين. ام تقع بينَ المفردات كما مثّلناالواقعة بعد همزة االستفه» أم«إنَّ  . 3

  .»نحنُ المنْزِلُونَ
  .»أَو عمراً«بل  »اضرب زيداً أَم عمراً«المتصلة التُستعمل في الطلب فال يقال » أم«. 4

Sco1: 7:14 

  حروف العطف
سواء عليهم «: همزة االستفهام، نحو ين وتقع بعد همزة التسوية أولتسوية الحكم بين المتعاطفَ» أو« مثل 4»أم«.  313

  .5و تسمى المتصلة» أخي أم في المدرسة أفي الدار«و » أأنذرتَهم أم لم تُنذِرهم
و تُسمى » هل تستوي الظلمات والنور هل يستوي األعمى والبصيرُ أم«: ، نحو»بل«وقد تأتي لإلضراب بمعنى 

  .1المنقطعة
                                                 

  .أم بر چهار قسم است 1
  . شود أم متصله كه مفيد معناي تسويه است أم معادله نيز ناميده مي) الف
  .ام منقطعه كه مفيد معناي اضراب است) ب
  أم زائده) ج
  أم براي تعريف) د
  ]46 -41 باب اول ص 1مغني جلد [
 .خرألنّ قبلها وما بعدها اليستغنى بأحدهما عن اآل. 2
 .لوقوعها بين جملتين مستقلتين فينقطع ما بعدها عما قبلها. 3
  .أم بر چهار قسم است 4

  . شود أم متصله كه مفيد معناي تسويه است أم معادله نيز ناميده مي) الف
  .ام منقطعه كه مفيد معناي اضراب است) ب
  أم زائده) ج
  أم براي تعريف) د
  ]46 -41 باب اول ص 1مغني جلد [
 .نّ قبلها وما بعدها اليستغنى بأحدهما عن اآلخرأل. 5



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  .»فعلت ذلك أَم أهملتَه سواء عليهِ«: أو مقدرة، نحو. تكون همزة التسوية ملفوظة كما مثّلنا. 1: دفوائ
و » سواء إنذارك وعدمه«مؤخراً، والتأويل  الجملة المسبوقة بهمزة التسوية تُؤول بالمصدر في محل الرَّفع مبتدأً. 2
  .»فعلك وإهمالُك«
أَأَنتم أنزلتموه من المزنِ أم «: الجمل، نحو وبين. االستفهام تقع بينَ المفردات كما مثّلناالواقعة بعد همزة » أم«إنَّ  . 3

  .»نحنُ المنْزِلُونَ
  .»أَو عمراً«بل  »اضرب زيداً أَم عمراً«المتصلة التُستعمل في الطلب فال يقال » أم«. 4

Sco2: 13:49 

  حروف العطف
  :المنقطعة تنحصر في صور ثالثٍ» أم«. 5
 .أن تُسبق بأداة استفهام غير الهمزة كما مثلنا. 1
أَفى قلوبهم مرض «و » بها أَم لهم أَيدٍ يبطشون بها أَ لهم أرجلٌ يمشون«: أن تُسبق بهمزة لغير حقيقة االستفهام، نحو. 2

  .»أم ارتابوا
  .» تَقولونَ افتَراهرب العالَمينَ أم تَنزيلُ الكتابِ الريب فيه مِن«: أن تُسبق بالخبر المحض، نحو. 3

Sco3: 19:25 

  حروف العطف
و » زيد كاتب الشاعرٌ«: نحو  تثبت لألول مانفته عن الثاني وفائدة العطف بها قصر الحكم على ما قبلها،2»ال«. 314

  .3»زيد عالم الجاهلٌ«
  .»والبكرٌ قام زيد ال عمرٌو«: العطف، نحو» واو«للتأكيد فتدخل عليها » ال«قد تُكرَّر : فائدة 

Sco4: 23:39 

                                                                                                                                                                  
 .لوقوعها بين جملتين مستقلتين فينقطع ما بعدها عما قبلها. 1
شود و بعد از اموري مانند  باشد لذا بعد از خبر موجب با طلب واقع مي ال براي نفي حكم از معطوف بعد از اثبات حكم براي معطوف عليه مي 2

كند، گاهي مضارع را  ال براي عطف مفرد بر مفرد وضع شده است لذا جمالت را بر يكديگر عطف نمي. شود  نهي واقع نمي استفهام، تمنّي، عرض،
  ]444 ص 4شرح كافيه جلد [كند ولكن قليل است  بر مضارع عطف مي

 .»أ نّه جاهل«و في الثاني » أ نّه كاتب وشاعر«رداً على من يعتقد في األول . 3



١٠٢١١٠٩ 

 

٣٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  .رود  أم در دو معني بكار مي- 1

  ]ام متصله[تسويه حكم بين متعاطفين ) الف
  ]ام منقطعه[اضراب به معناي بل ) ب
  .شود  أم متصله بعد از همزه تسويه يا استفهام واقع مي- 2
   .يت استئ جمله مابعد همزه تسويه موؤل به مصدر و در محل رفع بنابر ابتدا- 3
  .شود  أم بعد از همزه استفهام بين كلمات مفرد و جمالت واقع مي- 4
  . أم منقطعه منحصر در سه صورت است- 5

  شود بعد از ادات استفهام غير از همزه واقع مي) الف
  شود بعد از همزه غير استفهام واقع مي) ب
  شود بعد از خبر محض واقع مي) ج
  .كند  معطوف نفي مي ال حكم را براي معطوف عليه اثبات و از- 6
   
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤٠ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
    آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٠  
 ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

١

 مقدمه
كنند كه عبارتند  سومين نوع از حروف عطف حروفي هستند كه حكم را به يكي از متعاطفين به طور معين اثبات مي

بل . يه و نفي از معطوف است كه در جلسه گذشته بيان شدمعناي ال اثبات حكم براي معطوف عل. از ال، لكن، بل
گذارد، و در كالم  كند و نسبت به معطوف عليه مسكوت مي در كالم مثبت و طلبي حكم را براي معطوف اثبات مي

كند كه از  كند يعني حكمي را براي معطوف اثبات مي لكن عكس معناي ال را افاده مي. منفي معناي لكن را دارد
شود و در ادامه بحث جديدي  ليه نفي شده است توضيح دو حرف بل  ولكن در اين جلسه مطرح ميمعطوف ع

  . نفي، ردع و استفتاح شروع خواهيم كرد پيرامون حروف استفهام، جواب،
 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٠  
 ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

٢

  حروف العطف
و » ل عمرٌوقام زيد ب«و » بل علي قدم زيد«: تجعل ماقبلها كالمسكوت عنه وتُثبت الحكم لما بعدها، نحو» بل«. 315

  .في اإلثبات» لكن«أما في النفي والنهي فحكمها حكم . واألمر هذا في اإلثبات» اِضرب زيداً بل عمراً«
وقالُوا اتَّخَذَ الرّحمـنُ ولداً « :جملة كانت حرف ابتداء وتكون إما لإلضراب اإلبطالي، نحو» بل«إذا تال . 1: فوائد 

  .»قَد أفلَح منْ تَزَكَّى وذكَرَ اسم ربهِ فَصلَّى بل تُؤثِرونَ الحيوةَ الدنيا« :قالي، نحوأو االنت» سبحانه بل عباد مكرمونَ
وما هجرتك البل زدتني «: وبعد النفي كقولهِ» وجهك البدر ال بل الشمس«: قبلها بعد اإليجاب كقولك» ال«تزاد . 2

  .»شغفاً
Sco1: 5:25 

  حروف العطف
و » قام زيد بل عمرٌو«و » بل علي قدم زيد«: لها كالمسكوت عنه وتُثبت الحكم لما بعدها، نحوتجعل ماقب» بل«. 315

  .في اإلثبات» لكن«أما في النفي والنهي فحكمها حكم . واألمر هذا في اإلثبات» اِضرب زيداً بل عمراً«
وقالُوا اتَّخَذَ الرّحمـنُ ولداً « :نحوجملة كانت حرف ابتداء وتكون إما لإلضراب اإلبطالي، » بل«إذا تال . 1: فوائد 

  .»قَد أفلَح منْ تَزَكَّى وذكَرَ اسم ربهِ فَصلَّى بل تُؤثِرونَ الحيوةَ الدنيا« :أو االنتقالي، نحو» سبحانه بل عباد مكرمونَ
وما هجرتك البل زدتني «: لهِوبعد النفي كقو »وجهك البدر ال بل الشمس«: قبلها بعد اإليجاب كقولك» ال«تزاد . 2

  .»شغفاً
Sco2: 10:56 

  حروف العطف
  .»ماقام زيد لكن عمرٌو«:األول،نحو تثبت للثانيماتنفيه عن»ال« عكس 1»لكن«.316

عطف بها بعد كل ذلك على » بل« أما. بعد النهى والنفي» لكن«وبـ . بعد اإليجاب واألمر» ال«يعطف بـ . 1: فوائد  فيـ
  .السواء

  .حرف ابتداء كانت» الواو«بإيجاب أو تلتها جملة أو اقترنت بـ » لكن«ذا سبقت إ. 2
Sco3: 17:42 

                                                 
  : لكن بر دو قسم است 1

  .شود كند زيرا بر جمله اسميه و فعليه داخل مي مخففه از مثقله كه در اين صورت حرف ابتداء است و عمل نمي) الف
  : خفيفه از ابتدائي وضع كه بر دو قسم است) ب
  .كه جايز است با واو مقترن شود. باشد ي كه بعد از لكن جمله واقع شود حرف ابتداء است براي افاده استدارك مي در صورت-1
  :  در صورتي كه بعد از لكن مفرد واقع شود به دو شرط عاطفه است-2

  نفي و نهي بر لكن مقدم باشد به عبارت ديگر بعد از جمله و كالم منفي يا منهي واقع شود) الف
  ]205 ص 1مغني باب اول جلد [مقترن به واو نباشد ) ب



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٠  
 ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

٣

   ـ53ـ 
  أحرف االستفهام والجواب والنفي

  والردع واالستفتاح
  ماهو حكم همزة االستفهام؟ . 323
  ؟»هل«ماهو حكم  . 324
  ؟»ال«و » بلى«، »نعم«ماهو حكم  . 325
  ماهو حكم أحرف النفي؟ . 326
  ؟»كال«ماهو حكم  . 327
  ؟»أما«و » أال«ماهو حكم  . 328
أَأَنت «و » أجاء زيد«: والنفي، نحو  تدخل على الجملتين الفعلية واالسمية مطلقاً أي في اإلثبات1همزة االستفهام. 317

  .»أَلم تفهم«و » فعلت ذلك
  .»م ينظرواأولم أو أفَلَ«: العاطف، نحو للهمزة تمام التصدير حتى على. 1: فوائد 

  .»أَبسيفٍ«و التقدير » ضربته أم بعصا ما أدري بسيفٍ«: أو غير متقدمة، نحو» أَم«تحذف جوازاً متقدمةً على . 2
Sco4: 23:42 

  

                                                 
  . شود همزه در دو مورد استعمال مي 1

  حرف نداء براي منادي قريب ) الف
  ]10و 9 باب اول صفحه 1مغني جلد [استفهام ) ب



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٠  
 ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

٤

  نمودار 

 جمع منعاطفين در حكم واحد

  مطلق جمعواو

 اثبات حكم بر يكي از منعاطفين به طور نامعين

 فاء

  ترنيب و انفصال: ثم
 تدريح:حتي

  تسويه  أم
 اضراب

 ترتيب و تعقيب
  سببيت

 رابطه جواب

  تسويه أو
 تقسيم

   اثبات حكم بر معطوف و مسكوت نسبت به معطوف عليهطلبيدر كالم مثبت و  بل اثبات حكم بر يكي از منعاطفين به طور معين
  لكنمعناي به در كالم منفي و منهي

  ت حكم بر معطوف عليه و نفي از معطوف اثباال

 اثبات حكم بر معطوف كه از معطوف عليه نفي لكن



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٠  
 ))ش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموز((

٥

  چكيده
  .گذارد  بل در كالم مثبت و طلبي حكم را براي معطوف اثبات و نسبت به معطوف عليه مسكوت مي- 1
  . حكم لكن را دارد بل در كالم نفي و نهي- 2
  .دهد  در صورتي كه بعد از بل جمله واقع شود حرف ابتدا است و معناي اضراب ابطالي يا انتقالي را مي- 3
  .كند كه از معطوف عليه نفي شده است  لكن حكمي را براي معطوف اثبات مي- 4
  . حرف ابتدا است اگر لكن در كالم مثبت يا جمله بعد از لكن واقع شود و يا مقترن به واو شود- 5
  .شود و صدارت طلب است  همزه بر جمله اسميه و فعليه داخل مي- 6
  
 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤١ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
      آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

 مقدمه
بحث جديدي كه شروع كرده بوديم پيرامون حرف استفهام بود، براي بيان استفهام دو حرف همزه و هل استعمال 

شود و فرقي ميان مثبت  زه بر جمله اسميه و فعليه داخل ميهم. باشد اصل در بيان استفهام حرف همزه مي. شوند مي
چيزي كه [از جمله خصوصيات همزه اين است كه بايد در صدر جمله واقع شود و مسئول عنه . و منفي نيست

استفهام . شود همزه در استفهام حقيقي و مجازي استعمال مي. بايد بعد از همزه قرار بگيرد] مورد سؤال است
باشد كه بر جمله مثبت  دومين حرف از حروف استفهام هل مي. اقسامي است كه بيان خواهيم كردمجازي داراي 

  .شود و مختص به تصديق ايجابي است توضيح بيشتر اين مطالب را در اين جلسه بيان خواهيم كرد داخل مي



١٠٢١١٠٩ 

 

٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   أحرف االستفهام
» أعندك زيد أَم في المدينة«و » جلس أَقام زيد أم «و» أَزيد أم عمرٌو«:  أن يليها المسؤول عنه فتقول1حكم الهمزة. 3
  وقس عليه» أقام زيد أم عمرٌو«وال » أزيد قائم أم جالس«واليقال » أَزيداً ضربت أم عمراً«و 
  :إنّ الهمزة تخرج عن حقيقة االستفهام فترِد لسبعة معانٍ. 4

  .»ما أُبالي أَدرست أم لم تدرس«: التسوية، نحو
  .»أَلستم خيرَ من ركب المطايا«: بطالي، نحواإلنكار اإل

  .» تعبدونَ أغيرَ اللّه«: اإلنكار التوبيخي، نحو
  .»أضربت زيداً«: التقرير، نحو
  .»أَتَزَهدك يأمرُك بأن تأخذ أموالنا«: التهكم، نحو
  .»ألم تَرَ إلى ربك كيف مد الظلَّ«: التعجب، نحو

  .»ن تطيعألم يحنْ لك أ«: االستبطاء، نحو
SCO1: 12:03 

  أحرف االستفهام
و » أعندك زيد أَم في المدينة«و » جلس أَقام زيد أم«و » أَزيد أم عمرٌو«: حكم الهمزة أن يليها المسؤول عنه فتقول. 3
  .وقس عليه» أقام زيد أم عمرٌو«وال » أزيد قائم أم جالس«واليقال » أَزيداً ضربت أم عمراً«
  :رج عن حقيقة االستفهام فترِد لسبعة معانٍإنّ الهمزة تخ. 4

  .»ما أُبالي أَدرست أم لم تدرس«: التسوية، نحو
  .»أَلستم خيرَ من ركب المطايا«: اإلنكار اإلبطالي، نحو
  .» تعبدونَ أغيرَ اللّه«: اإلنكار التوبيخي، نحو

  .»أضربت زيداً«: التقرير، نحو
  .»ن تأخذ أموالناأَتَزَهدك يأمرُك بأ«: التهكم، نحو
  .»ألم تَرَ إلى ربك كيف مد الظلَّ«: التعجب، نحو

  .»ألم يحنْ لك أن تطيع«: االستبطاء، نحو
SCO2: 16:55 

  أحرف االستفهام
  .»هل زيد مريض«و » هل عاد زيد«:  تدخل على الجملة المثبتة، نحو1»هل«. 318

                                                 
 1مغني باب اول جلد [شود بخالف باقي حروف استفهام  تصديق استعمال ميهمزه اصل در ادوات استفهام است و لذا در طلب تصور و طلب  ١

  ]11صفحه 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

ويراد باالستفهام بها النفي فتدخل . »هل لم يقم زيد«؛ فال يقال بالتصديق اإليجابى كما رأيت» هل«تختص . 1: فوائد 
  .»هل جزاء اإلحسانِ إالَّ اإلحسان«: على الخبر بعدها، نحو» إالّ«
وإن ورد ما ظاهره خالف ذلك . »هل أخوك مرض«التدخل على اسم بعده فعلٌ فال يقال » هل«ذهب النحاة أن . 2

  :كقولهجعلوا االسم معموالً لفعل مقدر 
   هل مثلي يباع               لكيماتُشبع الكَرِش الجِياع  لحاك اللّه

  .يباع مثلي  هل الظاهر أي يفسره محذوف فاعل لفعل نائب مرفوع» مثل«فـ 
SCO3: 25:17 

                                                                                                                                                                  
 هل مختص به  از جمله اين كه هل مختص به طلب تصديق است ولي همزه طلب تصديق و تصور،. براي همزه و هل ده فرق ذكر شده است ١

براي توضيحات [شود بر خالف همزه  ل داخل بر شرط نميايجاب است برخالف همزه، هل مختص به مضارع مستقبل است بر خالف همزه، ه
  ] رجوع شود268 باب اول صفحه 1بيشتر به كتاب مغني جلد 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار

  حروف استفهام

 همزه

 دخول بر جمله

 مدارت طلب

 بيان

  مثبت

 منفي

  اسميه
هفعلي

  استفهام حقيقي
 مجازي

 هل
 دخول بر جمله

 مختص به تصديق ايجابي

  يهاسم  مثبت
فعليه



١٠٢١١٠٩ 

 

٤١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  . مسئول عنه بايد بعد از همزه قرار بگيرد- 1
  .شود ل مي همزه در استفهام حقيقي و مجازي استعما- 2
  .شود  همزه در هفت مورد در استفهام مجازي استعمال مي- 3
   تسويه-
   انكار ابطالي-
   انكار توبيخي-
   تقرير-
   تهكم-
   تعجب-
   استبطاء-
  .شود  هل بر جمله مثبت داخل مي- 4
  . هل مختص به تصديق ايجابي است- 5
   
 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٢  
 ))ز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآ((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤٢ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
حروف . حروف استفهام عبارت بود از همزه  هل. بحث در مورد حروف استفهام، جواب، نفي، ردع و استفتاح بود

 ما قبل را تأييد  شود و جمله يه واستفهاميه واقع مينعم بعد از جمله خبر. بلي و ال هستند. جواب سه حرف نعم
العكس بلي است يعني جمله مثبت را . كند  ما قبل را مثبت مي شود و معناي جمله كند، بلي بعد از نفي واقع مي مي

لم و لما بر فعل مضارع داخل . شوند براي نفي شش حرف لم، لما، لن، ال، ما و إن استعمال مي. كند منفي مي
شود  ال براي نفي ماضي و حال استعمال مي. رود كنند لن براي نفي مستقبل به كار مي شوند و زمان را ماضي مي مي

  .توضيح بيشتر حروف جواب و نفي در اين جلسه بيان خواهد شد. ما و ان براي نفي ماضي و حال هستند



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  أحرف الجواب والنفي
                                                                                                                       والردع واالستفتاح

و ) أي قام (»نعم» «أقام زيد«: نحو  تقع بعد الخبر واالستفهام، والجواب بها يتبع ما قبله في نفيه وإيجابه،»نعم«.319
  ).ما قام (»نعم» «ما قام زيد«

  ).أي قام (»بلى» «زيد ما قام« و »أما قام زيد«: صير المعنى إيجاباً، نحو تقع بعد النفي في»بلى«و 
  ).ما قام(» ال» «قام زيد«:  تنفي اإلثبات، نحو»ال«و 

  .االستعمال نادرتا» جيرِ و جلل«لكن » نعم«حكم » أجل، جيرِ وجلَل«حكم . 1: فوائد
  .في صدر الكالم كانتا للتأكيد» أجل«و » نعم«إذا وقعت . 2
  .»  إي و اللّه«: فعله، نحو لكن التستعمل إالّ قبل القسم المحذوف» نعم«حكمها حكم » إي«. 3

SCO1: 7:26 

و ) أي قام (»نعم» «أقام زيد«: نحو  تقع بعد الخبر واالستفهام، والجواب بها يتبع ما قبله في نفيه وإيجابه،»نعم«.  319
  ).ما قام (»نعم» «ما قام زيد«

  ).أي قام (»بلى» «زيد ما قام« و »أما قام زيد«: بعد النفي فيصير المعنى إيجاباً، نحو تقع »بلى«و 
  ).ما قام (»ال» «قام زيد«:  تنفي اإلثبات، نحو»ال«و 

  .االستعمال نادرتا» جيرِ و جلل«لكن » نعم«حكم » أجل، جيرِ وجلَل«حكم . 1: فوائد 
  .انتا للتأكيدفي صدر الكالم ك» أجل«و » نعم«إذا وقعت . 2
  .»  إي و اللّه«: فعله، نحو لكن التستعمل إالّ قبل القسم المحذوف» نعم«حكمها حكم » إي«. 3

SCO2: 11:43 

  أحرف الجواب والنفي
   والردع واالستفتاح

  .»ولم ينجح في أعماله كبر زيد«:  تدخل على الفعل المضارع فتقلب معناه إلى الماضي، نحو»لم«.  320
  .»من سكرته لما يفق«:  على الفعل المضارع فتقلب معناه إلى الماضي، نحوتدخل» لما«
  .»لن يفيقَ«:  تختص بنفي المستقبل، نحو»لن«
  .»اليقوم«و » ال قام«:  بنفي الماضي والمستقبل، نحو»ال«
  .»إالّ الحسنى إنْ أردنَ«و » ما ينام«و » ما نام«:  بنفي الماضي والحال، نحو»إن« و »ما«

SCO3: 18:21 

  أحرف الجواب والنفي
  والردع واالستفتاح



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

 الشمس ينبغي لها أن تُدرِك القَمرَ ال«: وجوباً إذا كان ما بعدها جملةً اسمية صدرها معرفة، نحو» ال«تتكرر . 1: فوائد 
 شاعرٌ وال زيد ال«: ، نحوأو مفرداً من خبر. »ما فيها رجل وال امرأة«: فيها، نحو أو نكرةً لم تعمل. »وال الّيلُ سابقُ النهار

أو صفةٍ، نحو. »كاتب :»وال دمشقي أو كان ما . »رجع التاجرُ ال رابحاً وال خاسراً«: حاالً، نحو أو. »عندي رجلٌ الحلبي
أو » أشرب من عصير هذه الكَرمةِ ال«: فإن كانت فعالً مضارعاً، نحو. »ال أكلت وال شربت«: ماضياً، نحو بعدها فعالً

  .لم يجب التكرار» فاك   ال فض اللّه«: ياً في اللفظ، نحوماض
SCO4: 23:24 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار
  

  حروف جواب

  نعم
  أجل
  جيد
 حتل

 تأييد ماقبل بعد از جمله
  خبريه

استفهاميه

   بعد از جمله منفي و اثبات معناي ماقبلبلي 
  بعد از جمله مثبت و نفي معناي ماقبلال 

 اي

  حكم نعم
 استعمال بعد از قسم محذوف

  نفيحروف

  لم
 لما

 دخول بر مضارع و تعيين زمان به ماضي

  ماضي
 مستقبل

 نفي مستقبل لن

  نفيال 

  ما
 إن

 نفي
  ماضي
 حال



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  .كند شود و جمله ما قبل را تأييد مي  نعم بعد از جمله خبريه و استفهاميه واقع مي- 1
  .كند شود و معناي جمله ما قبل را مثبت مي  بلي بعد از جمله منفي واقع مي- 2
  .كند شود و معناي جمله ما قبل را نفي مي بت واقع مي ال بعد جمله مث- 3
  . در صورتي كه نعم و أجل در اول جمله واقع شود براي تأكيد هستند- 4
  .كنند شوند و زمان را ماضي مي  لم و لما داخل بر فعل مضارع مي- 5
  .رود  لن براي نفي مستقبل به كار مي- 6
  .دشو  ال براي نفي ماضي و مستقبل استعمال مي- 7
  .روند كار مي  ما و إن براي ماضي و حال به- 8
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٣  
 ))ري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضو((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤٣ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
      آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
ما گاهي مصدريه است . شود دو صورت ديگر نيز دارد ما عالوه بر اين كه براي نفي ماضي و حال استعمال مي

شود كه  گاهي ما زائده واقع مي. شود وصول حرفي ناميده ميكه م. برد يعني كلمه ما بعد خود را تأويل به مصدر مي
بر دو نوع است كافه و غير كافه، كافه بر سه نوع است كه توضيح خواهيم داد و غير كافه نيز بر دو صورت معوضه 

ر كنيم، كلّا حرف ردع و انكا هر كدام از اين دو قسم مواردي دارند كه در اين جلسه بيان مي: و غير معوضه است
  .كه توضيحشان بيان خواهد شد. است أال و  أما حروف استفتاح و تنبيه است



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  أحرف االستفهام والجواب والنفي

  والردع واالستفتاح
2 .»زيدة عليها للتأكيد كما تُزاد في» التاء«و . في التحقيق» ال« هي »التم »بونحوها» ر.  
 أي من فعلك، وتأتي زائدة وهي» فعلت مماعجبت «: اً، نحوحينئذٍ موصوالً حرفي مصدرية وتسمى 1»ما«تكون . 3

  .كافَّة وغير كافَّة: نوعان
  : ثالثة أنواعالكافةو

  .»طال قلَّ ، كثر و«الكافَّة عن عمل الرفع وال تتصل إالَّ بثالثة أفعال وهي 
  .وأخواتها» إن«الكافَّة عن عمل النصب والرفع وهي المتَّصلة بـ 

  .»حيث و إذ بينَ ، بعد ،«: جرّ وتـتصل بأربعة ظروف وهيالكافَّة عن عمل ال
  :عوض و غيرعوض:  نوعانغير الكافةو

  :فالعوض في موضعين
  .منطلقاً  إلن كنتواألصل» أما أنت منطلقاً انطلقت«: في قولهم: األول

  .» كنت ال تفعل غيرهإن«وأصله » افعل هذا إما ال«: قولهمفي نحو : والثانى
ليتما زيداً قائم أو ليتما زيد «: الناصب الرافع، نحو وبعد. »شتَّانَ مازيد و عمرٌو«قع بعدالرافع كقولك وغير العوض ت

ا ينزغنَّك من الشيطان نزغٌ«: نحو وبعد الجازم،. »قائمفبما رحمةٍ من اللّه«: اسماً، نحو وبعد الخافض حرفاً كان أو. »إم   «
  .»من غير ما سقمٍ«و 

SCO1: 7:06 

  حرف االستفهام والجواب والنفيأ

  والردع واالستفتاح
2. »زيدة عليها للتأكيد كما تُزاد في» التاء«و . في التحقيق» ال« هي »التم »بونحوها» ر.  
 فعلك، وتأتي زائدة وهي أي من» فعلت عجبت مما«: مصدرية وتسمى حينئذٍ موصوالً حرفياً، نحو 2»ما«تكون . 3

  .ر كافَّةكافَّة وغي: نوعان
                                                 

  : شود و اسميه بر سه قسم است ما بر دو قسم اسميه و حرفيه تقسيم مي ١
  معرفه  ) الف
  نكره مجرد از معناي حرفي) ب
  . نكره متضمن معنايي حرفي هر كدام از اين سه قسم اقسامي دارند ) ج

  ]229 صفحه 1مغني جلد . [شود تقسيم مي مصدريه وزائده  ناقيه،: حرفيه كه بر سه قسم
  : شود و اسميه بر سه قسم است ما بر دو قسم اسميه و حرفيه تقسيم مي ٢

  معرفه  ) الف
  نكره مجرد از معناي حرفي) ب



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  : ثالثة أنواعالكافةو
  .»طال قلَّ ، كثر و«الكافَّة عن عمل الرفع وال تتصل إالَّ بثالثة أفعال وهي 

  .وأخواتها» إن«الكافَّة عن عمل النصب والرفع وهي المتَّصلة بـ 
  .»حيث و إذ بينَ ، بعد ،«: الكافَّة عن عمل الجرّ وتـتصل بأربعة ظروف وهي

  : غيرعوضعوض و: وغير الكافة نوعان
  : موضعينفالعوض في

  .منطلقاً  كنتواألصل إلن» أما أنت منطلقاً انطلقت«: في قولهم: األول
  .»غيره إن كنت ال تفعل« وأصله »افعل هذا إما ال«: في نحو قولهم: والثانى

يتما زيداً قائم أو ليتما زيد ل«: الناصب الرافع، نحو وبعد. »شتَّانَ مازيد و عمرٌو«وغير العوض تقع بعدالرافع كقولك 
ا ينزغنَّك من الشيطان نزغٌ«: نحو وبعد الجازم،. »قائمفبما رحمةٍ من اللّه«: اسماً، نحو وبعد الخافض حرفاً كان أو. »إم   «

  .»من غير ما سقمٍ«و 
SCO2: 17:07 

  أحرف االستفهام والجواب والنفي

   والردع واالستفتاح

   أي اِرتدِع»أنت النبي«: جواباً لمن قال» كالّ«: كار، نحو حرف ردع وإن»كالّ«. 321
  . أي ال أفعلنَّه»افعل هذا األمر«: جواباً لمن قال» كالَّ«أو . عن هذا الكالم

 ما خسر  أما واللّه«، »باطل   أال كلُّ شيء ما خال اللّه«: حرفان الستفتاح الكالم والتنبيه، نحو» أما«و » أال«. 322
أال ياأيها «و »  ال خوف عليهم وال هم يحزنون  أال إنّ أولياء اللّه«: نحو والنداء،» إنَّ«قبل » أال«وأكثر وقوع ، »المؤمنون
  الساقي

  .»أدر كأساً وناولها
SCO3: 23:13 

                                                                                                                                                                  
  . نكره متضمن معنايي حرفي هر كدام از اين سه قسم اقسامي دارند ) ج

  ]229 صفحه 1مغني جلد . [شود  مصدريه وزائده تقسيم مي ناقيه،: حرفيه كه بر سه قسم



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار

  ما

 نفي
  ماضي
حال

 مصدريه

 زائده

 كافّه

 غير كافّه

  متصل به افعالعمل رفع

  متصل به ان و اخوانشعمل نصب و رفع

  متصل بهعمل جر

  قلّ
  كثر
 طال

  بين
  بعد

  حيث
 اذ

 معوضّه

  بعد ازغير معوضّه

  رافع
  ناصب رافع

  جازم
 خافض



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٣  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  .شود  گاهي ما مصدريه است كه موصول حرفي ناميده مي- 1
  .ر كافّه ماي زائده بر دو قسم است كافّه و غي- 2
  كافه عمل جرّ) ج  كافه عمل نصب) ب  كافه غير رفع) الف:  ماي كافّه بر سه صورت است- 3
  .شود  ماي غير كافه بر دو نوع معوضه و غير معوضه تقسيم مي- 4
  . كالّ حرف ردع و انكار است- 5
  .شود  أال و أما براي استفتاح و تنبيه استعمال مي- 6
  .ت كه تاء براي تأكيد به آن اضافه شده است الت بنابرقول صحيح همان ال اس- 7
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٤  
 ))لميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي ع((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤٤ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
أما، أال و ها حروفي هستند كه براي . كند در مورد حروف تنبيه و تحضيض است بحث جديدي كه مؤلف مطرح مي

أما براي . شود أال غالباً قبل از إنّ و نداء واقع مي. شود ميأما و أال بر جمله اسميه و فعليه داخل . باشند تنبيه مي
أال در صورتي كه براي عرض و . شود رود و أال براي توبيخ و انكار، تمني استعمال مي استفهام از نفي به كار مي

حروف . .شود ها غالباً بر اسم اشاره غير مختص به بعيد استعمال مي. شود تحضيض باشد بر جمله فعليه داخل مي
باشد و اگر بر ماضي داخل شود براي توبيخ  تحضيض در صورتي كه بر مضارع داخل شوند براي طلب با تندي مي

  .توضيح كامل مطالب پيرامون حروف تنبيه و تحضيض در توضيح متن مطرح خواهد شد: است



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   ـ54ـ 
  أحرف التنبيه والتحضيض

  ؟»أال و أما«ما حكم  . 329
  ؟»ها«ماهو حكم  . 330
  ماهي أحكام أحرف التحضيض؟ . 331
أال إنّهم هم «: ، نحو»إنّ« قبل» أال«وأكثر ما تقع .  تدخالن الجملة فقط اسمية كانت أو فعلية»أما و أال«. 323

  .»أسعديني أال يا عينُ ويحكِ«: النداء، نحووقبل . »السفهاء
: التمني، نحوأو . » شبيبته4 :نحو  للتوبيخ واإلنكار،2»أال«و . »أما تقوم«: النفي، نحو  لالستفهام عن1»أما«تَرِد : فائدة 

»ستطاعمر ولّى مة، نحوأو العرض والتحضيض. »رجوعه أال عحينئذٍ بالجملة الفعلي ون أن يغفر اللّه أال«:  وتختصتحب  
  .»أال تقاتلونَ قوماً نكثوا أَيمانهم«: و نحو» لكم

 أهكذا«: ويفصل بينهما بالكاف، نحو »هذا و هذه«: ارة غير المختص بالبعيد، نحو تدخل غالباً على اسم اإلش»ها«. 324
  .»ها إنَّ ذا الكالم عجيب«: ، نحو»إنَّ«أو بـ . »ها هوذا و ها هي تي أناذا وها «: أو بضمير الرفع، نحو. »تتكلَّم
 وعلى ضمير الرفع. » حقّ وعد اللّه ها إنَّ «:، نحو»إنّ«وعلى . »أيها الرجُل«: في النداء، نحو» أي«على وتدخل  : فائدة

  .»ها قد أعددنا المجلس«: ، نحو»قد« بـالماضي المقرون  استعمالها مع  ولكن يكثر»ها أنا تائب«: المنفصل، نحو
SCO1: 11:39 

  أحرف التنبيه والتحضيض
: لى الماضي أُريد بها التوبيخ، نحوع وإذا دخلت. إذا دخلت أحرف التحضيض على المضارع أُريد بها الطلب العنيف. 325

  .»أالّ تُكرم أباك و أالّ استبقيت المال«  و»لميثاقا وهالَّ نقضت  هالَّ تستغفر اللّه«
  .»مثواك لو نزلت فأكرمنا « و»أال تزورني«:  تستعمل أيضاً للطلب بلين أو العرض، نحو»أال ، لو و أما«. 1 :فوائد

SCO2: 14:41 

   يضأحرف التنبيه والتحض
على مبتدإٍ حذف خبره وجوباً إِن دلَّ على   إالّ»لوال« تدالن على امتناع شيء لوجود غيرهِ والتدخل 3»لوال ولوما« .2

يجرّد من الالم، » ما« مفتوحةً، وإن كان منفياً بغير» الالم«بـ فإن كان مثبتاً قرِن . من جواب  وال بد لها حينئذ1ٍكون مطلق

                                                 
  .أما دو استعمال دارد ١

  .شود حرف استفتاح و تنبيه كثيراً قبل از قسم ذكر مي) الف
  ]47 صفحه 1مغني باب اول جلد [به معناي حقاً ) ب
شود كه مؤلف چهار مورد را ذكر كرده است مورد پنج استعمال أال به معناي استفهام از نفي است مانند أال اصطباز؟  ل ميأال در پنج معني استعما ٢
  ]34 صفحه 1مغني جلد [
  ]224 صفحه 1مغني جلد [شود  لوال عالوه بر معناي مذكور در كتاب در سه معناي تحضيض و عرض، توبيخ واستفهام نيز استعمال مي ٣



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

أو ( ما لوال المحامي«و» لوال زيد لم ينْجح عمرٌو« و» اإلسالم لهلكنا لوال«:  جاز اقترانه بها، نحو»ما«وإن كان النافي 
  )لما

 لو زيد قام لفعلت«: محذوف يفسره المذكور، نحو كان فاعالً لفعلفإذا وقع بعدها اسم » لو«أما . »أدى لنا المفلس الدين
  .»كذا

SCO3: 23:10 

                                                                                                                                                                  
 .، النحو60عدد اطلب . ١



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار

 أال

 دخول بر جمله
  اسميه
 فعليه

 وقوع قبل از
  إنّ

 نداء

 به معناي

  تنبيه
  توبيع و انكار

  تمني
 عرض و تحضيض

 أما

 دخول بر جمله
  اسميه
 فعليه

 براي استفهام از نفي

 هاء
  به معناي تنبيه

 دخول بر اسم اشاره غير منتفي به بعيد

 حروف تحصيص
   به معناي طلب با تنديرع در مضا

  به معناي توبيخدر ماضي



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  هچكيد
  .شود  أما و أال بر جمله اسميه و فعليه داخل مي- 1
  .شود  أال غالباً قبل از إنّ و نداء واقع مي- 2
  .شود  أال در استفهام از نفي استعمال مي- 3
  .شود  أال براي توبيخ و انكار، تمني، عرض و تحضيض استعمال مي- 4
  .شود  ها بر اسم اشاره غير مختص به بعيد داخل مي- 5
  .شود دو اسم اشاره، كاف، ضمير مرفوع و إنّ فاصله مي بين ها - 6
  . حروف تحضيض در صورت كه بر مضارع داخل شوند براي طلب با تندي هستند- 7
  . حروف تحضيض در صورتي كه بر ماضي داخل شوند براي توبيخ هستند- 8
  .شوند  أال، لو، إما براي طلب يا نرمي و عرض استعمال مي- 9

  .كنند بر امتناع شي بخاطر وجود چيز ديگر ت مي لوال و لوما دالل-10
  .شود شود كه خبر وجوباً حذف مي  لوال بر جمله اسميه داخل مي-11
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٥  
 ))حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه ((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤٥ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
شوند به جمله اول شرط و به جمله دوم جزاء يا جواب  حروف شرط عبارتند از حروفي كه بر دو جمله وارد مي

 چند حرف وجود دارد ولكن مؤلف در كتاب مبادي به براي شرط. كنند و جزاء را بر شرط معلق مي. شود گفته مي
إن حرف شرط مستقبل است و . دو حرف اصلي و پركاربرد در ميان حرف شرط اشاره كرده كه عبارتند از إن و لو

و . لو حرف شرط ماضي است. دارد) تعليق(يعني هم عمل لفظي و هم عمل معنوي . كند شرط جزاء را مجزوم مي
توضيح پيرامون احكام لو و إن را بيان خواهيم كرد و در ادامه اين . كند  لذا فعل را مجزوم نميعمل جزم را ندارد و

  .جلسه به بيان يكي از حروف تفصيل كه عبارت است أما خواهيم پرداخت



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   ـ55 ـ

  أحرف الشرط والتفصيل والمصدر
  الشرطيتين؟» إن و لو«ماهي أحكام  . 332
  ؟»أما«ماهي أحكام  . 333
  ؟»إما« ماهي أحكام  .334
  ماهي أحكام أحرف المصدر؟ . 335
  .»إن تقم أقم«:  لالستقبال ولو دخلت الماضي وحكمها الجزم، نحو1»إن«.  326

  .»قمنا )أو تقوم(لو قمت «: للماضي ولو دخلت المضارع وال تجزم، نحو» لو«و 
  .»ا بعد موتناولو تلتقي أصداؤن«: أيضاً للمستقبل كقوله» لو«تكون . 1: فوائد 

لو اجتهدت «: ، نحو»الالم«ماضياً مثبتاً اقترن بـ  فإذا كان» لو«أما جواب . 2»إنْ«قد مرَّ في باب الجوازم حكم جواب . 2
لما «: نحو» الالم«جاز اقترانه بـ » ما«بـ  وإذا كان منفياً. »لنجحت يتك) أو ما(لو ترووإذا كان منفياً بغير  .»أخفق سعي

  .يقترن بشيءال» ما«
  .»أصفح عن ذنبي وإالّ لَمت كَمداً« :، نحو»الالم«فيجوز اقتران خبرها بـ » لو«بـ » إنْ«وقد تُشبه 

SCO1: 11:05 

  أحرف الشرط والتفصيل والمصدر
: لسابق، نحوويراد بهما حينئذٍ تـقرير المعنى ا .تأتيان وصليتين غير محتاجتين إلى جواب إذا وقعتا بعد الواو» إن ولو«. 3
  .»تقبل الخبر من كذّاب ولو أتاك بحديثٍ عجاب ال«و » أكرِم أباك وإن وبخك«
وتكون مصدرية . »تصدقْ ولو بدرهم« :أو للتقليل، نحو.  لغير الشرط فتكون للعرض والتمني كما عرفت3»لو«تأتي . 4

  .»خَلَّد ذكركأود لوي«: ، نحو»ود و يود« وأكثر وقوعها بعد. »أن«بمنزلة 
5 . باشرة » لو«تختصوموضعها مع. »لو أنّهم صبروا لفازوا«: ، نحو»أنَّ«بم ا على االبتداء وال تحتاج : صلتها الرفعإم

  .»لو ثبت صبرهم«المسند والمسند إليه، وإما على الفاعلية لفعلٍ مقدر أي  إلى خبر الشتمال صلتها على
SCO2: 19:20 

   تفصيل والمصدرأحرف الشرط وال
إن سألت عن فالن فهو «أو » شيء مهما يكن من« للتفصيل تقوم مقام أداة الشرط وفعله فيكون التقدير 1»أَما«. 327
  .»أما زيد فأكرمته وأما عمرٌو فأهنته« :ويقترن جوابها بالفاء وجوباً، نحو» كذا

                                                 
  ]64 صفحه 1مغني جلد [شرطيه، نافيه، مخففه از مثقله و زائده : كه عبارتند از: إن داراي چهار وجه است ١
 .، النحو11 و 10اطلب عدد . ٢
  ]212 صفحه 1جلد مغني [ عرض  شرطيه ماضي، شرطيه مستقبل حرف مصدريه، تمني،: شود كه عبارتند از لو در پنج معني استعمال مي ٣



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  .»واعتَصموا به فسيدخلهم في رحمةٍ منه   فأَما الذين آمنوا باللّه«: وقد التكرر، نحو. كما رأَيت» أما«قد تكرر . 1: فوائد
وبجملة الشرط، . »أَما في الدار فزيد« :وبالخبر، نحو» أما العلم فشريف«: بالمبتدإ، نحو» الفاء«و » أما«يفصل بين . 2

معمول  وباسم» فأما اليتيم فال تَقهر«: واب، نحووباسم منصوب بالج. »الجنَّة فَأما إن كان من األتقياء فله«: نحو
  .»أَما اليوم فإنّي راحلٌ«: وبالظرف، نحو. »أَما الكسل فاتركه«: لمحذوف يفسره ما بعد الفاء، نحو

  :األُولى ياء ساكنة كقوله» أَما«قد تبدل ميم . 3
  عشــي فيخصــرفيضحـي وأَيمـا بال رأَيت رجالً أَيما إذا الشمس عـارضت

SCO3: 26:55 

  
  

  نمودار

                                                                                                                                                                  
  ]48 صفحه 1مغني جلد [أما حرف شرط و تفصيل و تاكيد است  ١

 حروف شرط

 إن

 لو

  حرف شرط مستقبل
  جزم شرط و جزاء: ملع

 ن به المرتق گاهي مجواب إن

 حرف شرط ماضي

  عدم جزم

 جواب لو

  ماضي مثبت
  ماضي منفي به ما

 چيزي عدم اقتران به ماضي منفي به غير ما

 ن به المرتقم



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده 
  .كند  إن حرف شرط مستقبل است و فعل را مجزوم مي- 1
  . لو حرف شرط ماضي است و عمل جزم را ندارد- 2
  . جواب لو يكي از سه حالت زير را دارد- 3
  .شود  اگر جواب ماضي مثبت باشد متصل به الم مي-
  .شود تصل به الم مي اگر جواب ماضي منفي به ما باشد م-
  .شود  اگر جواب ماضي منفي به غير ما باشد متصل به چيزي نمي-
شوند و نياز به جواب ندارد و براي تقرير معناي ما   در صورتي كه إن و لو بعد از واو قرار بگيرند وصليه مي- 4

  .قبل هستند
  .ودش  لو گاهي براي عرض، تمني، تقليل، مصدريه به منزله أن استعمال مي- 5
  .شود  أما حرف تفصيل است كه جانشين أدات شرط و فعل شرط مي- 6
  . جواب أما بايد مقترن به فاء شود- 7
  .شود  بين أما و فاء بر سر جواب يكي از امور زير فاصله مي- 8
   مبتدا-
   خبر-
   جمله شرط-
   اسم منصوب بوسيله جواب-
   ظرف-
  . مفسر آن عامل محذوف است اسمي كه معمول عامل محذوف است و ما بعد فاء-
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٦  
 ))ي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران م((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤٦ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
در جلسه گذشته احكام و خصوصيات . مؤلف براي حروف تفصيل در كتاب دو حرف أما و إما را ذكر كرده است

. شود دارد و براي بيان دو معناي تفصيل و شك استعمال ميإما به منزله أو است و تمام احكام أو را . أما بيان شد
پردازيم سه حرف ما، إن، لو حروف  در ادامه به بيان حروف مصدريه مي. در توضيح متن احكام إما بيان خواهد شد
شود و آن دو را  باشند و حرف أن بر جمله اسميه و فعل مضارع داخل مي مصدريه هستند كه مختص به فعل مي

شود اين است متصرف باشد و لذا فعل جامد  شرط فعلي كه حرف مصدر بر آن داخل مي. برد به مصدر ميتأويل 
تكميل مطالب فوق در اين . صحيح نيست چون فعل جامد داراي مصدر نيست تا اين كه تأويل به مصدر برود

  .جلسه مطرح خواهد شد



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  
  أحرف الشرط والتفصيل والمصدر

. »السبيلَ إما شاكراً وإما كفوراً إنّا هديناه«: في جميع أحكـامهـا فتكون للتفصيل، نحو» أو« بمنزلة 1»إما«. 328
  .وقس عليهِ» تعلَّم إما الصرف وإما النحو«: وللتخيير، نحو .»زاره إما زيد وإما عمرٌو«: وللشك، نحو

: ، نحو»إالّ«و بـ » أو«الالحق بـ  وض عنها فيوإذا ذكرت سابقة جاز أن يع. متأخرة تكرّرت» إما«إذا ذُكرت : فائدة
وقد تبدل ميمها ياء . »إِما أن تتكلَّم بالخير وإالَّ فاسكت«و » تُسجن و إما«ويجوز » إِما تدفع ما عليك أَو تُسجن«

  ساكنةً
  .»إيما إلى جنّة إِيما إلى نارٍ«: كقوله

SCO1: 9:00 

  أحرف الشرط والتفصيل والمصدر
أعجبني ما «: بالمضارع، نحو» لكي« ، و3 بالجملة االسمية2»أنَّ«تختص بالجملة الفعلية و » لو«و » أنْ«و » ما«. 329

أو أن تصنع ك» صنعتو. أي صنع »و » بلغني أنَّ زيداً قائم لكي تتعلَّم«أي قيامه لو«و . أي للتعلُّم» جئت ددتو  
  .4ءكأي برْ» برِئت وأود لوتبرأ من علَّتك

  .يؤول الفعل بهِ مع الحرف التوصل حروف المصدر إالّ بالفعل المتصرّف ألنّ الجامد ال مصدر له حتى. 1: فوائد
SCO2: 15:18 

  أحرف الشرط والتفصيل والمصدر
ال أفعلُه ما طلعتِ «: وصلتُها به، نحو تنوب عن ظرف الزمان المحذوف المضاف إلى المصدر الذي أُولت هي» ما«. 2

  :وهي توصل غالباً .أي مدة طلوع الشمس» الشمس
  :كقوله» لم«بالماضي المثبت والمضارع المنفي بـ 

  وال يلبثُ الجهالُ أن يتهضَّموا     أخا العلمِ مالم يستعنْ بجهولِ
  .»أُكلِّمك ما ينوح الحمام«: وقد توصل بالمضارع المثبت، نحو

  :وبالجملة االسمية كقوله

                                                 
  ]52 صفحه 1مغني جلد [ ابهام، اباحه  تفصيل، شك، تخيير،: إما داراي پنج معني است كه عبارتند  از ١
حرف مصدري : أن بر دو قسم است اسم وحرف، اسم بر دو نوع است ضمير متكلم و ضمير مخاطب و حرف بر چهار وجه است كه عبارتند  از ٢

شود و همانند أنّ تأويل به مصدر  أن مخففه  از مثقله بر جمله اسميه داخل مي[مفسره به منزله أي، حرف زائده، ناصب مضارع، مخففه از مثقله، 
  ]53 صفحه 1مغني جلد ]. [مي برد

  .دخلت على الجملة الفعلية أيضاً» ما«بـ » إن«إذا كُفَّت . ٣
 .»ما كان ضرَّك لو اجتهدت«: بعد غير التمني، نحو» لو«قد تقع . ٤

 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  قريبٍ ترحلُ أوهو عن ممكنٌ          فألنت االتواصلم خليلَك واصلْ
  :كقولِه وكذلك المصدرية المحضة فإنَّه يجوز أن توصل أيضاً بالجملة االسمية

  أحالمكُم لسقام الجهلِ شافيةٌ          كما دماؤُكم تشفي من الكَلَبِ
SCO3: 22:34 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار

 تفصيلحروف 

 أما

 إما

  جانشين ادات شرط و فعل شرط
 وجوب اقتران جواب به فاء

 به منزله أو:حكم

  تفصيل معاني
 شك

 حروف مصدر

  مختص به فعل

  

   أنجمله اسميه 

  لكيفعل مضارع

  ما
  إن
 لو
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٤٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده
  . أو را دارد إما به منزله أو است و تمام احكام- 1
  .شود  إما براي دو معناي تفصيل و شك استعمال مي- 2
  . ما، إن، لو مصدريه مختص به فعل هستند- 3
  .شوند  أن مصدريه بر جمله اسميه و يكي بر فعل مضارع داخل مي- 4
  .شوند  حروف مصدريه بر فعل متصرف داخل مي- 5
  .شوند قع مياش نايب از ظرف زمان محذوف مضاف به مصدر وا  ما وصله- 6
 
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٧  
 ))باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي ((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤٧ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
      آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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٤٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
حروف تفسير عبارتند از حروفي كه براي تفسير، . باشد بحث جديد درباره حروف تفسير، مفاجات و استقبال مي

ما بعد حروف تفسير ما قبل از حروف تفسير را تبيين و رفع باشند به عبارت ديگر  تبين و رفع ابهام از ماقبل مي
حروف مفاجات حروفي هستند كه . در كتاب مؤلف دو حرف تفسير أي و أن را بيان كرده است. كنند ابهام مي

كنند بر يك امر اتفاقي يعني امري كه توقع وقوع آن را نداشتيم به طور غير منتظره واقع شده است، دو   داللت مي
كنند كه فعل در  حروف مستقبل حروفي هستند كه داللت مي. شوند اذ و اذا براي بيان مفاجات استعمال ميحرف 

 بر سر سوف و سينشود فعل مضارع دالّ بر حال و آينده است وقتي حروف مستقبل كه عبارتند از  آينده واقع مي
ين حرف در اين جلسه مطرح خواهد توضيح ا. كند فعل مضارع داخل شوند فعل مضارع را منحصر در آينده مي

  .شد
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٤٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  أحرف التفسير والمفاجأة واالستقبال
  التفسيريتين؟» أن«و » أي«ماهو حكم  . 336
  ؟»سوف«و » السين«ماهو حكم  . 337
  ؟»إذا«و » إذ«ماهو حكم  . 338
  .»نت مذنببالطرف أي أ وترمينني«: والجملة، نحو. »هذا عسجد أي ذهب«:  تفسر المفرد، نحو1»أي«.  330

معنى القول دون لفظهِ وأن ال يدخل عليها  وحكمها أن تكون واقعةً بين جملتين في األُولى منهما. تفسر الجمل» أنْ«
  .»أن اصنع الفلك فأوحينا إليه«: حرف جر، نحو

  . ون الجملة تقع مفعوالً لهتفسير لك إنَّما اشترط أن يكون معنى القول دون لفظه ألنَّ القول الصريح اليحتاج إلى. 1: فوائد
SCO1: 7:20 

  أحرف التفسير والمفاجأة واالستقبال
  التفسيريتين؟» أن«و » أي«ماهو حكم  . 336
  ؟»سوف«و » السين«ماهو حكم  . 337
  ؟»إذا«و » إذ«ماهو حكم  . 338
  .»أي أنت مذنببالطرف  وترمينني«: والجملة، نحو. »هذا عسجد أي ذهب«:  تفسر المفرد، نحو2»أي«.  330

معنى القول دون لفظهِ وأن ال يدخل عليها  وحكمها أن تكون واقعةً بين جملتين في األُولى منهما. تفسر الجمل» أنْ«
  .»أن اصنع الفلك فأوحينا إليه«: حرف جر، نحو

  .ر لكون الجملة تقع مفعوالً لهتفسي إنَّما اشترط أن يكون معنى القول دون لفظه ألنَّ القول الصريح اليحتاج إلى. 1: فوائد
SCO2: 11:04 

                                                                                                                      أحرف التفسير والمفاجأة واالستقبال
2 . دن عم مإ«: من حروف التفسير فتقول» إذا«منه الماء نهلتر الواقع بعدها أن » التاء«وحكم  .»ذا شربتَهفي المفس

  .تكون مفتوحة للمخاطب
مفسرةً ونصبه على » أن«نافية فيجوز رفع المضارع على جعل » ال«جاز تقدير » أشرت إليهِ أنْ التفعل«: إذا قيل. 3

  .للتفسير» أن«تقديرها ناهيةً فيجزم وتُعين  جعلها مصدرية؛ وجاز
    والمفاجأة واالستقبال أحرف التفسير

  .»فبينما العسر إذ دارت مياسير«: ، نحو»بينا و بينما« تقع بعد 1»إذ«.331

                                                 
  ]74 صفحه 1مغني جلد [حرف نداء و حرف تفسير : أي داراي دو وجه است كه عبارتند از ١
  ]74 صفحه 1مغني جلد [حرف نداء و حرف تفسير : أي داراي دو وجه است كه عبارتند از ٢



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  .»خرجنا فإذا األسد بالباب«: الجمل االسمية، نحو تقع مضافة إلى» إذا«و 
SCO3: 18:52 

   أحرف التفسير والمفاجأة واالستقبال
  .»السين«من  أطول زماناً» سوف«بال غير أن تخلصان المضارع لالستق» سوف« و 2»السين«. 332

وسيعلم «: وقدتستعمل فيالوعيد، نحو »أُولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً«: في الوعد، نحو» السين«أكثر ما تُستعمل : فائدة 
  .»الذين ظلموا أَي منقلبٍ ينقلبون

SCO4: 24:42 

                                                                                                                                                                  
، غير مفاجاة: و اذا داراي دو وجه است كه عبارتند ازمفاجاة اسم زمان ماضي، اسم زمان مستقبل، تعليل : داراي چهار وجه است كه عبارتند ازاذ  ١

  ]20 صفحه 1مغني جلد [ كه غالباً ظرف مستقبل است مفاجاة
  ]115 ص 1مغني جلد . [شود به حروف استقبال حروف تنفيس و توسيع نيز گفته مي ٢



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  نمودار
    

     
     

    
   

  
  
  
  

    
  
  

 

  حروف تفسير

 

  حروف مفاجات

  حروف استقبال

  أي

  أن

 مفسّر جمله

 مفسّر مفرد

 مفسّر جمله

 شرايط

  اذ

  اذا

سين  

  سوف

 جمله مفسر معناي قول باشد

 عدم دخول حرف جرّ

 آينده دور

 آينده نزديك

 مضاف به جمله اسميه
 بينما

 بينا



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  .شود  براي مفرد و جمله واقع مي أي حرف تفسير- 1
  .شود  أن تفسير جمله واقع مي- 2
 حكم أن اين است كه بين دو جمله واقع شود كه اولي معني قول باشد نه لفظ قول و حرف جرّ هم بر أن داخل - 3

  .نشود
  .شود  اذ فجائيه بعد از بينا و بينما واقع مي- 4
  .و مضاف استشود   اذا فجائيه بر سر جمله اسميه وارد مي- 5
  .كند  سين فعل مضارع را آينده نزديك مي- 6
  .كند  سوف فعل مضارع را آينده دور مي- 7
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٨  
 ))مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران ((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤٨ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
كند حروف توقع است، توقع يعني امري كه انجام آن مورد انتظار  آخرين فصل از فصول كتاب كه مؤلف مطرح مي

قد سه . رود  حرفي است براي بيان توقع به كار مياست به عبارت ديگر امري كه توقع انجام آن را داريم، قد
بر فعل . قد در صورتي كه حرف باشد به معناي توقع است. اسم، اسم فعل و حرف: استعمال دارد كه عبارتند از

اگر فعل ماضي باشد قد به معناي تحقيق است و اگر . شود خبري متصرف، مثبت كه مجرد از عوامل است داخل مي
در ادامه اين جلسه انواع الم مفرد را بيان خواهيم كرد الم مفرد يا مكسور است . عناي تقليل استمضارع باشد به م

  .و يا مفتوح كه هر كدام داراي اقسامي است كه توضيح خواهيم داد



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   ـ57ـ 
  حرف التوقع والالمات وحروف الزيادة

 الحرفية؟» قد«ماهو حكم  . 339
 المكسورة؟» الالم«كم نوعاً  . 340
 المفتوحة؟» الالم«كم نوعاً  . 341
 كم هي أحرف الزيادة وما هي أحكامها؟ . 342
  : حرف توقّع يدخل1»قد«. 333

  .»قدشفيالعليل«:الحال، نحو الماضي فيفيدالتحقيق ويقّرب زمانه من على* 
  .»قد ينجح الكسالن«: على المضارع فيفيد التقليل، نحو* 

والجازم وحرفي التنفيس والتسويف فال  المتصرّف المثبت المجرَّد من الناصبتختص بالفعل الخبري » قد«. 1: فوائد 
  ..»قد سوف يقوم«وال » قد سيقوم«وال » يقم قد لم« وال» قد ليس زيد قائماً«يقال 

ةَ قد أشهد الغار«وتفيد التكثير كقوله » زيد قد خرج وقد يخرج«أيضاً التوقع فيقال لمن ينتظر خروج زيد » قد«تفيد . 2
الشعواء«.  

  .» أحسنت قد واللّه«: تفصل عنه إالّ بالقَسم، نحو مع الفعل بعدها كالجزء منه فال تعملُ فيهِ مع اختصاصها بهِ وال» قد«. 3
و » قد زيدٍ درهم«: ، نحو»حسب«وتأتي مرادفة لـ . »قد زيداً درهم«: ، نحو»يكفى«اسم فعل بمعنى » قد«تأتي . 4
»ني درهمقد«  

SCO1: 7:01 

                                                                                                        حرف التوقع والالمات وحروف الزيادة
   الحرفية؟» قد«ماهو حكم  . 339
 المكسورة؟» الالم«كم نوعاً  . 340
 المفتوحة؟» الالم«كم نوعاً . فغ 341
 أحرف الزيادة وما هي أحكامها؟كم هي  . 342

                                                 
  :كه عبارتند از. قد داراي شش معني است ١
   توقع-
  ه حال نزديك كردن زمان ماضي ب-
   تقليل-
   تكثير-
   تحقيق-
  ]144 صفحه 1مغني جلد [ نفي -



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  : حرف توقّع يدخل1»قد«. 333
  .»قدشفيالعليل«:الحال، نحو الماضي فيفيدالتحقيق ويقّرب زمانه من على* 
  .»قد ينجح الكسالن«: على المضارع فيفيد التقليل، نحو* 

وحرفي التنفيس والتسويف فال والجازم  تختص بالفعل الخبري المتصرّف المثبت المجرَّد من الناصب» قد«. 1: فوائد 
  ..»قد سوف يقوم«وال » قد سيقوم«وال » يقم قد لم« وال» قد ليس زيد قائماً«يقال 

قد أشهد الغارةَ «وتفيد التكثير كقوله » زيد قد خرج وقد يخرج«أيضاً التوقع فيقال لمن ينتظر خروج زيد » قد«تفيد . 2
الشعواء«.  

  .» أحسنت قد واللّه«: تفصل عنه إالّ بالقَسم، نحو  منه فال تعملُ فيهِ مع اختصاصها بهِ والمع الفعل بعدها كالجزء» قد«. 3
و » قد زيدٍ درهم«: ، نحو»حسب« وتأتي مرادفة لـ. »قد زيداً درهم«: ، نحو»يكفى«اسم فعل بمعنى » قد«تأتي . 4
»ني درهمقد«.  

SCO2: 13:11 

   دةحرف التوقع والالمات وحروف الزيا
  :المكسورة نوعان» الالم«. 334

  .الجحود» الم«كي و » الم«الجر ويندرج فيها » الم«* 
 .األمر» الم«* 

SCO3:16:40 

  :المفتوحة أربعة أنواع» الالم«. 335
  .جواب القسم والموطّئة للقسم» الم«* 
  .»لوال«و » لو«جواب * 
  .»لَيوسف نبي«:  نحو2االبتداء،* 

                                                 
  :كه عبارتند از. قد داراي شش معني است ١
   توقع-
   نزديك كردن زمان ماضي به حال-
   تقليل-
   تكثير-
   تحقيق-
  ]144 صفحه 1مغني جلد [ نفي -
ارع به حال و در دو مورد به اتفاق تمام علماي نحوبراي ابتداء واقع تأكيد مضمون جمله و اختصاص مض: الم ابتداء دو فايده دارد كه عبارتند از ٢

الم كه بر سر خبر إنّ است براي ابتداء است ولكن چون إّن و الم ابتداء با هم در يك محل اجتماع . اول بر سر مبتدأ و ديگر بر سر خبر إنّ. شود مي
  ]185 صفحه 1مغني جلد . [شوند كنند و بر سر خبر داخل مي نمي



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  .»إنَّ يوسف لنبي«: إن، نحو» الم«* 
SCO4: 22:50 

  
  

 نمودار
  
  

 

  

   قد  حرف توقع 

 الم

 الم جاره

 خبري

 معاني

 شرايط فعل

  به معناي تحقيقدر فعل ماضي

  به معناي تقليلدر فعل مضارع

 متصرّف
 مثبت

 مجرد از عوامل
 مجرد از حروف استقبال

  الم امر

  مفتوح

  مكسور

  الم قسم

 جواب لو، لوال

  ابتداء

 الم به معناي كي

 م جحدال



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  .كند  حرف قد در ماضي به معناي تحقيق است و زمان گذشته را به حال نزديك مي- 1
  . حرف قد بر سر مضارع به معناي تقليل است- 2
  .ودش  حرف قد بر سر فعل خبري، متصرّف، مثبت و مجرد از عوامل نصب و جزم و سين و سوف داخل مي- 3
  .شود  الم مكسور بر دو قسم الم جاره و الم امر تقسيم مي- 4
 و الم  الم جواب قسم و موطئه قسم، جواب لو و لوال، الم ابتداء:  الم مفتوح بر چهار قسم است  كه عبارتند از- 5

  .بر سر جواب إنَّ
  
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٩  
 ))هران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خوا((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٤٩ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

 مقدمه
حروف زائده حروفي هستند كه از نظر معنوي هيچ . آخرين بحث از مباحث كتاب در مورد حروف زائده است

برخي از حروف زائده عمل لفظي . شوند  كالم ميبلكه باعث تاكيد و تقويت. كنند معناي خاصي به كالم اضافه نمي
إن، أن، ما، ال، : حروف زائده كه مؤلف بيان كرده عبارتند از. دهند دارند و برخي از حروف عمل لفظي انجام نمي

شوند بلكه با شرايط خاصي در موارد مشخص از جمله  اين حروف در هر جايي از جمله زائده واقع نمي. من، باء
در اين جلسه توضيح خواهيم داد كه هر كدام از حروف زائده در چه جايگاهي از كالم واقع . دگيرن قرار مي

  .شوند مي



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  حروف الزيادةأ
  .»إنْ ، أن ، ما ، ال ، من و الباء«: أحرف الزيادة ستة وهي. 336

أال إن سرى ليلي فبت «: ة، نحو االستفتاحي »أال«وبعد . »طلبت زيداً فما إن رأيته«: النافية، نحو» ما«تزاد بعد » إن«* 
  .»كئيباً

. »لما أن هلَّ الهاللُ«: الحينية، نحو» لما« وبعد. » أن لو قُمت قمنا  واللّه«: المسبوقة بالقسم، نحو» لو«تزاد قبل » أن«* 
  .»  أن النتوكَّل على اللّه وما لنا«: النافية، نحو» ال«وقبل 

SCO1: 8:34 

  حروف الزيادةأ
» غير و بينَ«وبعد . »إذا ما جئت جئنا« :الشرطيات، نحو» إن ، إذا ، كيف ، متى ، أين ، حيثُ و أي«تزاد بعد » ام«* 

  وتزاد أيضاً. »جلس بينما زيدٍ و عمرٍو«و » أخذ أجرَه من غير ما تَعبٍ« :وال تبطل حكم اإلضافة، نحو
، »كي«وبعد . »عما قليل تندمون«: نحو  ،»عن« وتزاد بعد .والحروف المشبهة بالفعل فتكفّها عن العمل» رب« بعد 
  .»تهددتني كيما أخافَك«: نحو

SCO2: 15:52 

  حروف الزيادةأ
ما منَعك أن «: المصدرية، نحو» أن«وبعد  .»ما جاء زيد وال علي«: العطف المسبوقة بنفي، نحو» واو«تزاد بعد » ال«* 

  .»ال تسجد
  .»هل جاءك من أحدٍ«و » من واحدٍ ما جاءني«: ، نحو»هلْ«مسبوقة بنفي أو استفهام بـ تزاد قبل نكرة » من«* 
  .» شهيداً  كفى باللّه«: اإليجاب، نحو وإما لتأكيد. » بظالَّمٍ للعبيد  ليس اللّه«: تزاد إما لتأكيد النفي، نحو» الباء«* 

SCO3: 24:04 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  نمودار

  نفي
  هل استفهاميه

جايگاه حروف 
  زائده

 إن
  بعد از ما نافيه

 بعد از أال استفتاحيه

 أن
  بعد از قسم و قبل از لو

  بعد از لما حينيه
 قبل ال نافيه

 ما

 بعد از ادات شرط
  بعد از حين و بين

ببعد از ر  
  بعد از حروف مشبهه به فعل

  بعد از عن
 بعد از كي

 ال
  د از واو عاطفه مسيوق به نفيبع

 بعد از عن مصدريه

 باء
  تاكيد نفي

 تاكيد ايجاب

  قبل از نكره مسبوق بهمن

 إن
  اذا

  كيف
  متي
  أين

  حيث
أي 



١٠٢١١٠٩ 

 

٤٩  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  چكيده
  .إن، أن، ما، ال، من، باء:  حروف زائده عبارتند از- 1
  .شود   إن بعد از ما نافيه و أال استفتاحيه زائده واقع مي- 2
  .شود  أن در سه مورد زائده واقع مي- 3
   بين قسم و لو-
   بعد از لَما حينيه-
   قبل از ال نافيه-
  .شود  ما در موارد زير زائده واقع مي- 4
   بعد از  ادات شرطيه -
   بعد از غير و بين-
  د از رب بع-
   بعد از حروف مشبهه بالفعل-
   بعد از عن و كي-
  .شود  ال بعد از واو عاطفه كه مسبوق به نفي و بعد از أن مصدريه زائده واقع مي- 5
  .شود  من قبل از نكره مسبوق به نفي يا هل استفهاميه زائده واقع مي- 6
  .شود  باء براي تاكيد نفي يا تأكيد ايجاب در جمله زائده واقع مي- 7
   
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٥٠  
 ))ير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غ((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٥٠ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
     آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٥٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
. بحثي كه مؤلف كتاب به عنوان ملحقات در پايان كتاب مطرح كرده است، بحث بسيار پراهميت و پركاربرد است

است در مباحث تجزيه و تركيب مورد توجه و استفاده و الزم . شود اهميت آن در بحث تجزيه و تركيب روشن مي
. كند ولكن نكات مهمي را درباره تجزيه و تركيب ارائه مي. دهد هر چند به طور مستقيم قاعده به ما نمي. قرار بگيرد

در اين جلسه قبود در . اولين بحث در مورد جمله است جمله عبارت است از كالمي كه مركب و مفيد باشد
مالك جمله اسميه . شود و همچنين جمله بر دو قسم اسميه و فعليه تقسيم مي.  را توضيح خواهيم دادتعريف جمله

  .و فعليه را بيان خواهيم كرد



١٠٢١١٠٩ 

 

٥٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   ـ58ـ 
  الجمـلـة

  ما هي الجملة؟ . 343
  كم قسماً الجملة؟ . 344
  كم هي الجمل التي لها محل من اإلعراب؟ . 345
  ن اإلعراب؟كم هي الجمل التي ال محل لها م . 346
  ماذا يراد بالجملة الكبرى والصغرى؟ . 347
  .»العلم كنزٌ«و » قام زيد«:  هي الكالم المركَّب المفيد، نحو1الجملة. 337

و غير كالمي وهو ما . المفيد كما مثَّلنا كالمي وهو الكالم: التركيب هو ضم كلمة إلى كلمة فأكثر وهو نوعان. 1: فوائد 
  .2» عبداللّه«:  نحوكان في حكم المفرد،

ففي المثَلَين أُسند القيام إلى زيد والكنز . اإلسنادية  هو الذي يرتبط أحد جزئَيه باآلخر بواسطة النسبة3المركب المفيد. 2
  .إلى العلم حكماً عليهما

3 .أو فائدة غير تامة، نحو. يفيد الكالم المركَّب فائدة تامة كما رأيت :»إن قام زيد« .ي بهِ المعنى أل نّه نَتظَر بعده ما يتم
  .المطلوب وهوجواب الشرط

  .الفعلُ يسند وال يسند إِليهِ. 4
على ما يصح أن ينسب إليه حكم من األحكام وال  ألنّه اليدلّ. والحرف اليسنَد واليسنَد إليه. واالسم يسنَد ويسنَد إليهِ

  .ن الفعل واالسمفينسب إلى محدِثِهِ لكنه يربط بي يدلّ على حدث
SCO1: 8:02 

  الجمـلـة
  ما هي الجملة؟ . 343
  كم قسماً الجملة؟ . 344
  كم هي الجمل التي لها محل من اإلعراب؟ . 345
  كم هي الجمل التي ال محل لها من اإلعراب؟ . 346

                                                 
وإسنادي، . »الحيوان الناطق«: تقييدي، نحو و» معدي كرِب وسيبويه«: ومزجي، نحو»  عبداللّه«: إضافي، نحو: المركب في حكم المفرد أربعة أنواع ١
  .»سرَّ من رأى«و » تأَبط شرّاً«: حون
وإسنادي، . »الحيوان الناطق«: تقييدي، نحو و» معدي كرِب وسيبويه«: ومزجي، نحو»  عبداللّه«: إضافي، نحو: المركب في حكم المفرد أربعة أنواع. ٢

 .»سرَّ من رأى«و » تأَبط شرّاً«: نحو
  ]3 صفحه 2مغني جلد [ عليه المراد بالمفيد ما دلّ علي معني يحسن السكوت ٣



١٠٢١١٠٩ 

 

٥٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  ماذا يراد بالجملة الكبرى والصغرى؟ . 347
  .»العلم كنزٌ«و » م زيدقا«: هي الكالم المركَّب المفيد، نحو 1الجملة. 337
 و غير كالمي وهو ما. المفيد كما مثَّلنا كالمي وهو الكالم: التركيب هو ضم كلمة إلى كلمة فأكثر وهو نوعان. 1: فوائد

  .2» عبداللّه«: كان في حكم المفرد، نحو
لمثَلَين أُسند القيام إلى زيد والكنز ففي ا. اإلسنادية  هو الذي يرتبط أحد جزئَيه باآلخر بواسطة النسبة3المركب المفيد. 2

  .إلى العلم حكماً عليهما
3 .أو فائدة غير تامة، نحو. يفيد الكالم المركَّب فائدة تامة كما رأيت :»إن قام بهِ المعنى . »زيد نتَظَر بعده ما يتمي أل نّه

  .المطلوب وهوجواب الشرط
  .الفعلُ يسند وال يسند إِليهِ. 4

على ما يصح أن ينسب إليه حكم من األحكام وال  ألنّه اليدلّ. والحرف اليسنَد واليسنَد إليه. د ويسنَد إليهِواالسم يسنَ
  .فينسب إلى محدِثِهِ لكنه يربط بين الفعل واالسم يدلّ على حدث

SCO2: 14:49 

  الجمـلـة
  .رة بفعلوفعلية وهي المصد. اسمية وهي المصدرة باسم: الجملة قسمان. 338
» لعلَّ العدو منطلقٌ«فجملة  .وال عبرة بما تقدمها من الحروف. المراد بمصدر الجملة المسند والمسند إليه. 1: فوائد
  .فعلية .»هالّ انتصرت على العدو«وجملة . اسمية

خائباً رجع «و » جاء زيدكيف «قولك  فاألسماء في. المعتبر أيضاً ما هو صدر في األصل وإن تأَخَّر في التركيب. 2
آيات اللّه«و » القائد ة » تنكرون فأيفعلي ة التأخير والجمل مِن ثماللّه«وقس عليه قولك . هي في ني و»  يا عبد  

  .إلخ» بك أحد إن استجار«و »  أدعو عبد اللّه«ألنّ التقدير » إن أحد استجار بك فأَجره«
SCO3: 23:36 

                                                 
جمله أعم از كالم است چون كه تعريف كالم عبارت است از قول كه مفيد به مقصود باشد و جمله عبارت است از نسبت حكميه بين دو كلمه  ١

مقصود باشد پس جمله يعني فعل و فاعل يا مبتدا و خبر و جمله ممكن است مفيد به مقصود نباشد مانند جمله شرطيه ولكن كالم بايد مفيد به 
  ]3 باب ثاني صفحه 2مغني جلد . [اعم از كالم است

وإسنادي، . »الحيوان الناطق«: تقييدي، نحو و» معدي كرِب وسيبويه«: ومزجي، نحو»  عبداللّه«: إضافي، نحو: المركب في حكم المفرد أربعة أنواع. ٢
 .»سرَّ من رأى«و » تأَبط شرّاً«: نحو

  ]3 صفحه 2مغني جلد [ما دلّ علي معني يحسن السكوت عليه المراد بالمفيد  ٣



١٠٢١١٠٩ 

 

٥٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  الجمـلـة
  .تمل الجملة تأويلين فتكون اسمية أو فعلية بمقتضى التقديرقد تح. 3
  .ما يتعلَّق به الظرف أو الجار والمجرور  فهي إنّما تعد جملة باعتبار1يلحق بالجملتين الفعلية واالسمية الجملة الظرفية. 4

SCO4: 26:37 
  

  نمودار
  
  

                                                 
أعندك زيد يا شود در مقابله جمله اسميه و فعليه كه با ظرف و جارو مجرور آغاز شود مانند  جمله ظرفيه در صورتي قسم سومي براي جمله مي ١

  ]4 صفحه 2مغني جلد . [ محذوف نباشد و زيد در هر دو مثال فاعل ظرف و جارو مجرور باشند و فاعل اِشتقرأفي الدار زيد

  جمله   مفيد 

 كالم مركَّب مفيد: تعريف

  اقسام 

 تام 

 غير تام

 فعليه
 ظرفيه
 اسميه



١٠٢١١٠٩ 

 

٥٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  چكيده 
  .كالم مركب و مفيد:  جمله عبارت است از- 1
  .ارت است از ضميمه چند كلمه بر يكديگر تركيب عب- 2
  .شود  مركب بر دو قسم كالمي و غير كالمي تقسيم مي- 3
  .باشد  مركب مفيد گاهي تام است و گاهي غير تام مي- 4
  .شود شود و حرف مسند و مسنداليه واقع نمي  شود و اسم مسند و مسنداليه واقع مي  فعل مسند واقع مي- 5
  .ت كه با اسم آغاز شوداي اس  جمله اسميه جمله- 6
  .اي است كه با فعل آغاز شود  جمله فعليه جمله- 7
  .باشد  جمله ظرفيه ملحق به جمله اسميه و فعليه مي- 8
   
  



١٠٢١١٠٩ 

 

٥١  
 ))ن مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهرا((

   

ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٥١ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار



١٠٢١١٠٩ 

 

٥١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه 
اولين مطلب در مورد جمله بود كه در . بحث در ملحقات كتاب درمطالبي بود كه در تجزيه و تركيب كاربرد دارند

شود اين است كه آيا جمالت  كه در اين جلسه مطرح ميسؤالي . جلسه گذشته تعريف جمله و اقسام آن بيان شد
محلي از اعراب دارند؟ در جواب بيان خواهيم كرد كه برخي از جمالت محلي از اعراب دارند و برخي جمالت 

بندي به جمالتي كه محلي از اعراب دارند و به  به عبارت ديگر جمالت در يك تقسيم. محلي از اعراب ندارند
. هر كدام از اين دو قسم هر كدام داراي هفت مورد هستند. شود ز اعراب ندارند تقسيم ميجمالتي كه محلي ا

در ادامه اين جلسه . گيرد مالك اين كه جمله محلي از اعراب دارد اين است در محل و جايگاه مفرد قرار مي
  .تعريف جمله صغري و كبري را نيز بيان خواهيم كرد



١٠٢١١٠٩ 

 

٥١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  الجمـلـة
  :حل من اإلعراب سبعالجمل التي لها م. 339

  .»الظلم مرتعه وخيم«:  نحو1الواقعة خبراً،* 
  .»جاء الفارس يركض«: الواقعة حاالً، نحو* 
  .»قُلْ إنَّ النجاة في الصدق«: الواقعة مفعوالً به، نحو* 
  .»أسافرُ يوم هو مسافرٌ«: ، نحو2الواقعة مضافاً إليها* 
  .»دقجاء رجلٌ يتص«: التابعة لمفرد، نحو* 
  .»العلم ينفع ويرفع«: التابعة لجملة لها محل، نحو* 
وإن تُصبهم «و » من لم يجتهد فلن ينجح« :الفجائية، نحو» إذا«أو بـ » الفاء«الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة بـ * 

  .»يقنطون سيئةٌ بما قدمت أيديهم إذا هم
  .وقس عليهِ. أي معطٍ »السخي يعطي«:  المفرد، نحوالجمل ذات المحلّ من اإلعراب تقع غالباً موقع: فائدة

SCO1: 8:55 

  الجمـلـة
339 .الجمل التي لها محل من اإلعراب سبع:  

  .»الظلم مرتعه وخيم«:  نحو3الواقعة خبراً،* 
  .»جاء الفارس يركض«: الواقعة حاالً، نحو* 
  .»قُلْ إنَّ النجاة في الصدق«: الواقعة مفعوالً به، نحو* 
  .»أسافرُ يوم هو مسافرٌ«: ، نحو4 الواقعة مضافاً إليها*
  .»جاء رجلٌ يتصدق«: التابعة لمفرد، نحو* 
  .»العلم ينفع ويرفع«: التابعة لجملة لها محل، نحو* 
وإن تُصبهم «و » من لم يجتهد فلن ينجح« :الفجائية، نحو» إذا«أو بـ » الفاء«الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة بـ * 
  .»يقنطون يئةٌ بما قدمت أيديهم إذا همس

  .وقس عليهِ. أي معطٍ »السخي يعطي«: الجمل ذات المحلّ من اإلعراب تقع غالباً موقع المفرد، نحو: فائدة 

                                                 
يكي در ابتداي جمله كه تازه شروع شده است و ديگري در وسط كالم : شود شود كه در دو موضع واقع مي به جمله ابتدائيه مستأنفه نيز گفته مي ١

  ]8 صفحه 2مغني جلد [ولكن از جمله ما قبل منقطع است 
 .»وقفت حيث وقف العلماء«: ضاف ظرف زمان كما مثَّلنا، أو ظرف مكان، نحويكون الم. ٢
يكي در ابتداي جمله كه تازه شروع شده است و ديگري در وسط كالم : شود شود كه در دو موضع واقع مي به جمله ابتدائيه مستأنفه نيز گفته مي ٣

  ]8 صفحه 2مغني جلد [ولكن از جمله ما قبل منقطع است 
 .»وقفت حيث وقف العلماء«: المضاف ظرف زمان كما مثَّلنا، أو ظرف مكان، نحويكون . ٤



١٠٢١١٠٩ 

 

٥١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

SCO2: 14:27 

  الجمـلـة
340 .الجمل التي ال محلّ لها من اإلعراب سبع:  

  .»نور الشمس ال يخفى«: نحو 1،2االبتدائية* 
   .»، كان عادالً  موالنا، رحمه اللّه«: ، نحو3المعترضة* 
  .4»العلم أتقنْه«: المفسرة، نحو* 
  .»جاء الذي قام أبوه«: ، نحو5الواقعة صلة* 
  .»وحقِّك ألفعلنَّ«: الواقعة جواباً للقسم، نحو* 
و » إن تتنزَّه عن الهوى تفلح«: نحو، 6جازم الفجائية أو غير» إذا«أو بـ » الفاء«الواقعة جواباً لشرط جازم لم يقترن بـ * 
»لنجحت لو اجتهدت«.  

  .»الغيوم انقطع المطر وتبددت«: التابعة لجملة المحلّ لها من اإلعراب، نحو* 
SCO3: 19:16 

  الجمـلـة
340 .الجمل التي ال محلّ لها من اإلعراب سبع:  

  .»نور الشمس ال يخفى«:  نحو7،8االبتدائية* 
  .»، كان عادالً  موالنا، رحمه اللّه «:، نحو9المعترضة* 
  .1»العلم أتقنْه«: المفسرة، نحو* 

                                                 
 .» ساعدني أبوك جزاه اللّه« : وهي الواقعة في صدر العبارة كما في المثل أو في أثنائها منقطعةً عما قبلها، نحوالمستأنفةوتسمى أيضاً . ١
خبر مبتدا، خبر افعال ناقصه كه در اين دو صورت محالً مرفوع است و خبر :  ازشود در چند موضع است كه عبارتند جمله كه خبر واقع مي ٢

  ]21 صفحه 2مغني جلد [كه در اين صورت محالً منصوب است  ...] إنَّ، أنَّ [مشبهة بالفعلحروف 
 .تنع اعتبارها معترضة ام»جاء وهو راكب زيد«: فإن لم تكن كذلك نحو.  أجنبية كما مثَّلناالجملة المعترضةيجب أن تكون . ٣
 أشرت إليهِ أن«: مقرونه بحرف التفسير، نحو وقد تكون الجملة. »أتقنِ العلم«ال محل لها من اإلعراب أل نّها مفسرة للجملة المقدرة » أَتْقنه«جملة . ٤

 .فيكون لهامحلٌّ إن فسرت جملة ذات محلّ إنّ الجملة المفسرة بحسب ما تفسره: وقال قوم. »ارحل
 .»من«في محلّ الجرّ بـ » ما قمت«وجملة . »ما« صلة» قمت«فجملة . »عجبت مما قمت«: تقع صلة الموصول اسماً كما في المثل أو حرفاً، نحو. ٥
 .»لوال بأسنا لتنمروا علينا« و »فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا«: ، نحو»لوال«و » لما«ومن هذا القبيل جواب . ٦
 .» ساعدني أبوك جزاه اللّه«:  وهي الواقعة في صدر العبارة كما في المثل أو في أثنائها منقطعةً عما قبلها، نحوالمستأنفة وتسمى أيضاً. ٧
خبر مبتدا، خبر افعال ناقصه كه در اين دو صورت محالً مرفوع است و خبر : شود در چند موضع است كه عبارتند از جمله كه خبر واقع مي ٨

  ]21 صفحه 2مغني جلد [كه در اين صورت محالً منصوب است  ...] إنَّ، أنَّ [فعلمشبهة بالحروف 
 .اعتبارها معترضة  امتنع»جاء وهو راكب زيد«: فإن لم تكن كذلك نحو.  أجنبية كما مثَّلناالجملة المعترضةيجب أن تكون . ٩
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٤

  .»جاء الذي قام أبوه«: ، نحو2الواقعة صلة* 
  .»وحقِّك ألفعلنَّ«: الواقعة جواباً للقسم، نحو* 
و »  تتنزَّه عن الهوى تفلحإن«: ، نحو3جازم الفجائية أو غير» إذا«أو بـ » الفاء«الواقعة جواباً لشرط جازم لم يقترن بـ * 
»لنجحت لو اجتهدت«.  

  .»الغيوم انقطع المطر وتبددت«: التابعة لجملة المحلّ لها من اإلعراب، نحو* 
SCO4: 23:50 

  الجمـلـة
  . هي الواقع خبرها جملة4الجملة الكبرى. 341

  .والصغرى هي الواقعة خبراً
  .»العلم نافع«و » صاحبه جليل العلم«: رها مفرداً، نحووالجملة التي ليست صغرى وال كبرى هي الواقع خب

أما الجملة  .جملة كبرى ألنّ الخبر جملة» العلم صاحبه جليلٌ«و  .جملة صغرى ألنّها خبر» صاحبه جليلٌ«فـ : فائدة 
مبتدأٌ ثانٍ » صاحبه«فـ » ليلٌالعلم صاحبه مقامه ج«: نحو الكبرى والصغرى معاً فهي الواقع خبرها جملة وهي واقعة خبراً،

  .ومقامه مبتدأٌ ثالث
SCO5: 28:15 

                                                                                                                                                                  
 أشرت إليهِ أن«: وقد تكون الجملة مقرونه بحرف التفسير، نحو. »أتقنِ العلم«مقدرة ال محل لها من اإلعراب أل نّها مفسرة للجملة ال» أَتْقنه«جملة . ١

 .فيكون لهامحلٌّ إن فسرت جملة ذات محلّ إنّ الجملة المفسرة بحسب ما تفسره: وقال قوم. »ارحل
 .»من«في محلّ الجرّ بـ » ما قمت« وجملة  .»ما«ةصل» قمت«فجملة . »عجبت مما قمت«: تقع صلة الموصول اسماً كما في المثل أو حرفاً، نحو. ٢
 .»لوال بأسنا لتنمروا علينا« و »فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا«: ، نحو»لوال«و » لما«ومن هذا القبيل جواب . ٣
  ]6  باب ثاني صفحه2مغني جلد [و الصغري هي المبنية علي المبتدأ  هي االسمية التي خبرها جملة: الجملة الكبري ٤
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٥

 نمودار
  

جمالت  

   جمله كه خبرش جمله است كبري 

 اي كه خبر واقع شده است  جملهصغري 

جمالت  

 داراي محلي از اعراب

 محلي از اعراب ندارند

 اي خبرجمله

 اي حالجمله

  اي مفعول به جمله

  اي جواب شرط جازم و مفترن به  جمله

  اي تابع مفرد جمله

  اي مضاف اليه جمله

  فاء 
  اذا فجائيه

  غير جازم 

 ابتدائيه
 معترضه

 مفسّره

  اي كه محلّي از اعراب ندارد  تابع جمله

 جواب قسم
 صله

 جواب شرط
  جازم و غير مفترن به 

  فاء 
  اذا فجائيه

  اي كه محلّي از اعراب دارد  اي تابع جملهجمله
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٦

  چكيده
  .گيرند  جمالتي كه محلّي از اعراب دارند غالباً در جايگاه مفرد قرار مي- 1
  : جمالتي كه محلي از اعراب دارند عبارتند از- 2
  .اي كه خبر واقع شده است  جمله-
  .ستاي كه حال واقع شده ا  جمله-
  .اي كه مفعول به واقع شده است  جمله-
  .اي كه مضاف اليه واقع شده است  جمله-
  .اي كه تابع مفرد واقع شده است  جمله-
  .اي كه محلي از اعراب دارد واقع شده است اي كه تابع جمله  جمله-
  .اي كه جواب شرط جازم واقع شده و مفترن به فاء يا اذا فجائيه است  جمله-
  :كه محلّي از اعراب ندارند عبارتند از جمالتي - 3
   جمله ابتدائيه-
   معترضه-
   مفسّره-
   صله-
   جمله جواب قسم-
   جمله جواب شرط جازم كه مفترن به فاء و اذا فجائيه نيست-
   جمله جواب شرط غير جازم -
  اي است كه محلّي از اعراب ندارد اي كه تابع جمله  جمله-
  . خبرش جمله باشداي است كه  جمله كبري جمله- 4
  .اي است كه خبر واقع شده است  جمله صغري جمله- 5
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ی    ٤و عا
  ٢ح 
  
  

  ٥٢ س  
  
  
  
  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد
   آقاي رضي جرگوني :آموزشيار
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١

  مقدمه 
تحليل جمله از دو جهت . كند مربوط به اعراب است آخرين بحثي را كه مؤلف در پايان ملحقات كتاب مطرح مي

ي پيدا كردن نقش و موقعيت يك كلمه در جمله و باشد يكي تجزيه جمله و ديگري تركيب جمله، تركيب يعن مي
تركيب مربوط به علم نحو است : و لذا اعراب ناظر به تركيب جمله است. تجزيه مربوط تحليل يك كلمه است

گيرد ولكن تجزيه مربوط به علم صرف  يعني در علم نحو جايگاه و نقش كلمات در جمله مورد بررسي قرار مي
پس الزم است قبل از اين كه نقش . گيرد مه از جهات مختلف مورد بررسي قرار مياست و در آن ساختار يك كل

لذا قبل از تركيب يك جمله بايد اجماالً تجزيه كلمات . يك كلمه را در جمله بشناسيم خود كلمه را شناخته باشيم
  .ره خواهيم كرددر اين جلسه به نكاتي كه در اعراب كلمات بايد مورد توجه قرار بگيرد اشا. جمله بدانيم



١٠٢١١٠٩ 

 

٥٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

   ـ59ـ 
  اإلعـراب

  .إعراب المركبات هو ذكر موقع كل جزء من أجزاء الجملة في التركيب
اللغة لتستطيع أن تطبق الجملة  والبد لك أوالً من فهم معاني المفردات والمقصود من الكالم مع اإلحاطة بمبادئ

   لذا ألحقنا هذا الذيل بالكتاب ليكون تذكرةً يرجع إليه.المألوف عند األيمة الصحيحة على األُصول فتعربها على النسق
  .وعهدنا بالتفصيل والتمرين إلى نيرة األساتذة

SCO1: 9:34 

  اإلعـراب
  :يذكر في إعراب الفعل* 

  .إلخ. الناقصة أم من أفعال المقاربة أماضٍ هو أم مضارع أم أمر، معلوم أم مجهول، من األفعال: صيغته ونوعه
  .الظاهرة أم المقدرة رفوع هو أم منصوب أم مجزوم، سبب اإلعراب وعالمتهأم :إعرابه

  .نوع البناء وحركته الظاهرة أو المقدرة: إذا كان مبنياً
  :يذكر في إعراب االسم* 

  اسم فاعل هو أم اسم مفعول، إلخ، علَم أم نكرة، اسم إشارة أم: صيغته ونوعه
  .اسم موصول، إلخ

  . متصرّف والمانع من تصرّفهأمتصرّف أم غير: إعرابه
  ).والمنصوبات والمخفوضات اطلب أبواب المرفوعات. (أمرفوع أل نّه فاعل أن مبتدأ إلخ: حالته

  . الظاهرة أو القدرة أو حركة بنائهِ إذا كان مبنياً :عالمة إعرابه 
SCO2: 12:40 

  اإلعـراب
  :يذكر في إعراب الحرف* 

  .أحرف جرّ أم حرف عطف، إلخ: جنسه
  .ظاهر هو أم محذوف، والمحذوف أحذف مطلق أم مقيد، إلخ: متعلقه

  :يذكر في إعراب الظرف* 
  .أظرف زمان أم مكان، معرب أم مبني: جنسه
  .الجملة المستقبل، أعلى المفرد يدل أم على أعلى الماضي يدل أم على: معناه
  .أيتضمن معنى الشرط إلخ :متعلقه

  :يذكر في إعراب التوابع* 
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٣

  ).باب التوابع(أنعت أم توكيد إلخ : سهاجن
  إذا كانت تابعة لمتبوعها في اللفظ أو المحلّ: إعرابها

  :يذكر في إعراب الجمل* 
  .1اسمية أو فعلية، إلخ: جنسها
  .ألها محلّ من اإلعراب أم ال ويذكر السبب: إعرابها

SCO3: 17:48 

                                                 
 .، النحو338اطلب عدد . ١
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٤

  نمودار

  تركيب

 اسم

 صيغه و نوع
  اعراب
  حالت

  عالمت اعراب

  جنس حرف
 متعلّق

 فعل
  صيغه و نوع

  اعراب
 بناء

 ظرف
  جنس
  معني
 متعلّق

  جنس توابع
 اعراب

  جنس جمله
 اعراب
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٥

  چكيده
  شود. عراب يا بناء فعل مشخص در تركيب فعل بايد صيغه و نوع و ا- 1
  شود.  در تركيب اسم بايد صيغه، نوع، اعراب و حالت و عالمت اعراب اسم مشخص- 2
  . در تركيب حرف بايد به جنس و متعلق حرف مشخص شود- 3
  . در تركيب ظرف بايد جنس، معني و متعلق ظرف مشخص شود- 4
  . در تركيب توابع بايد جنس و اعراب تابع مشخص شود- 5
  .در تركيب جمله بايد جنس و اعراب جمله مشخص شود - 6
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