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 اإلهداء
************* 

 أّمي الحنون ... إلى نبع الحنان والعطاء، أدامها هللا تاًجا فوق رأسي

 أبي الغالي...إلى َمن عّلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب

زوجي ... إلى َمن وقف بجانبي في كل خطوة كنت أخطوها، وكان لي عوًنا وسنًدا

 .العزيز

 .أخوتي وأخواتي األعزّاء...إلى مصدر سعادتي وعّزتي وراحتي

 ...إليكم جميًعا أهدي ثمرة تعبي هذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ب

 

 شكر وتقدير

*************** 

َُْئررَْ  َوألألَْ َنرر َ " ُُررُ  ألَّبهرْشَر َوألألَ وَرَا ََّ ََ ََْْل َو َُ َ رر ُُْ  َْ  َْوََُشرأ ررْ ن َِ ُن أُاه ررُ ُُُنرأ ُُ  اِّن ََ ََ ُ أَْخر ةَ َوَّللاه

 َُ و َُ ُُ ُُْ   َْش  ( )  " ََّوََه

 .الشكر دائًما وأبًدا هلل تعالى لما كتبه لي من توفيق في سبيل إنجاز هذا العمل    

الواجنننب علنننّي أن أتعنننّدم بع نننيم الشنننكر والعرفنننان واالمتننننان، للمتشنننر   علنننى رسنننالتي، ا سنننتاذ ومنننن     

رشنننادات وتوجيهنننات أتمنننام هنننذا العمنننل، كمنننا أتعنننّدم (أحمننند حامننند) الننندكتور ؛ لمنننا قّدمنننه لننني منننن نصنننج وات

فتنننرة  قسنننم الدراسنننات العلينننا؛ لمنننا قنننّدموه لننننا طنننوا ..بالشنننكر لكنننل ا سننناتذة فننني جامعنننة العننندس المفتوحنننة

 .الدراسة

 

 

 

 

                                                           

87:سورة النحل( 1 ( 



 

  ت

 الملخص

كثينرًا منن كتنب النحنو العديمنة والحديثنة التني أفنادتني فيهنا تتبّعتت  ة، التيلعد جاءت رسالتي هذه على امتداد فصولها الثالث       

 .ةها، وتطبيعها على أحاديث الزكاة في صحيج البخاري، ودراستها دراسة صرفية نحويّ أنماطفي الكشف عن الجملة الفعلية و 

عريف باأمننام البخنناري وكتابننه الّصننحيج، وأهميننة هننذا الكتنناب، وتعريننف الّزكنناة  وأنواعهننا بننالتّ  ها رسننالت الباحثننة  وقنند ايتنندأت        

 .وشروطها، والفرق بينها وبين الّصدقة

 جملنة الفعلينةالبنناء الصنرفي فني الالنذي  تحنّدثتت فينه عنن  ، من خال  هذا المدخل إلى الفصل ا و  ثّم انطلعت        

 . المصادر وأنواعها، و المشتعات وأنواعها، و فعا  المجردة والمزيدةوما يحويه من ا 

فيننه عننن وقنند تحننّدثتت ، هنناأنماطالتركيننب الليننوي للجملننة الفعليننة و  :  نفنني الفصننل الثنناني عنن ت  كّلمننوت    

المفاعينننل، الحنننا ، ) والمكمنننالت النحوينننة، والجملنننة ذات الفعنننل المتعنننّدي الجملنننة ذات الفعنننل النننالزم،

 (.الّتمييز

تناولننتت فيننه و هننا، أنماطالو يفننة النحويننة للجملننة الفعليننة و  فيننه إلننى أّمننا الفصننل الثالننث فعنند تطّرقننت       

اأعنراب وو يفتهنا  فنيوالجمنل التني ال محنّل لهنا ، اأعراب وو يفتها النحوينةفي الجمل التي لها محّل 

 إلننى تطبيننق مباحننث هننذهفنني نهايننة كننّل فصننل ثننّم عمنندتت ، ليننةالجملننة الفع أنمننا إضننافة إلننى ، النحويننة

 .الفصو  على أحاديث الزكاة في صحيج البخاري دراسة صرفّية نحوّية



 

  ث

Summary 

 

This letter has been written throughout three main chapters, in which I have traced many 

ancient and modern grammar books. This has helped me in revealing the verb-sentence and 

its branches, and applying it on the 'zakat' speeches in Al Bukhari integral perfect book, 

and studying it in morphology and syntax. 

My letter has begun with the definition of Imam Al Bukhari, its integral perfect book, and 

the importance of this book. Also, I defined the 'zakat', its types and conditions, and the 

difference between it and charity. 

In the first chapter, I talked about the morphological construction in the verb-sentence, its 

abstract and augmented verbs, the derivatives and their types, in addition to the sources and 

their types. 

In the second chapter, I talked about the linguistic structure of the verb-sentence and its 

branches. This includes the sentences with the intransitive verb, and the sentences with the 

transitive verb. In addition to the grammatical supplements, such as ( objects, adverbs, and 

adjective ). 

In the third chapter, I talked about the grammatical function of the verb-sentence and its 

branches. I dealt with the sentences that have a place in syntax and their grammatical 

function, and the sentences that have no place in syntax and their grammatical function. 

Furthermore, I talked about the branches of the verb-sentence. 

Finally, at the end of each chapter, I applied the studies of these chapters into the 'zakat' 

speeches in Al Bukhari integral perfect book in a grammatical method in morphology and 

syntax.  
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 : المقدمة 

إّن اأنسننان منندنّي بطبعننه، فهننو بحاجننة إلننى التواصننل مننع ريننره مننن بننني البشننر للتعبيننر عننن  رائننه      

وأفكنناره ،وذلنن  مننن خننال  الليننة التنني تمّيننز بهننا عننن ريننره مننن المخلوقننات ، فهننو يعّبننر عّمننا يجننو  فنني 

 .خاطره من خال  جمل مترابطة المعنى

ًا الجملة في الدرس النحوي إاّل أنهم لم يتفعوا على تعريف واحند لهنا، فعد تناو  النحاة قديمًا وحديث   

هنذا  نوهذا ما اتفق عليه جّل النحاة، وبعضهم اآلخنر خنرع عن كابن يعيش مرادفًا للكالم عّدهافبعضهم 

 .، بل إّن الكالم خاّص والجملة هي اأطار العام له كابن هشام للكالمة الجملة ليست مرادفّد وع

، فهي التي ةرسالالها التي هي موضوع أنماطلية و في هذا الشأن هو الجملة الفع الباحثة ما يهمّ  إنّ      

 : أقسننام عنندة منهننا فنني صنندرها فعننل ، والفعننل هننو مننا دّ  علننى حنندث مننرتبم بننزمن معننين، وينعسننم إلننى

ا ينننرتبم إلنننى جاننننب مننن تلننن  ا قسنننام وريرهنننا، فحاولنننتت أن أدرس....المجنننرد والمزيننند، والنننالزم والمتعننندي

طبننق هننذه تأن  الباحثننة إلننى و يفتهننا النحويننة، وقنند ارتننأت  ومكّمالت،إضننافة  أنمننا بالجملننة الفعليننة مننن 

 .في صحيج البخاري دراسة صرفية نحويةبما فيها الّصدقة الدراسة على أحاديث الزكاة 

 

  : أسباب اختيار الموضوع 

مننام البنناحثين بدراسننة الجملننة الفعليننة وتطبيننق هننو اهت الختيننار هننذ االموضننوع الباحثننة إّن الننذي دفننع     

طّبنق هنذه الدراسنة علنى تأن  ، دون الحنديث،فحاولت  يةالشنعر النّدواوين الدراسة علنى سنور العنر ن الكنريم و 

أن تكننون هننذه  دت  احويننة وربطهننا بعلننم الداللننة، فننأر دراسننة صننرفية نمننع دراسننتها أحاديننث الزكنناة للبخنناري 

 .الصر  مع الترسيم البيانيالدراسة جامعة ما بين النحو و 
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  : الدراسات السابقة 

ريننر أن هنننا  رسننائل جامعيننة  ،نفسننهالعنننوان  وفننيكتننب فنني هننذا الموضننوع  أحننداً  الباحثننة جنندتلننم     

من درسها نحوينًا وداللينًا ،ولكنن منع  مبصورة عامة، ومنه فعليةالجملة ال فيتبت وموضوعات معترحة كت 

كأنمنا  الجملنة االسنمية والجملنة لبشنرم قاسنم، وتو ينف الجملنة  رية،تطبيعها على بعض الدواوين الشنع

موضوع بحثي الذي أشرت إليه  في رير أنه لم يكتب أحد    الفعلية في ديوان ابن زهير لخضر بشارات،

 .سابعاً 

 

  : منهج الدراسة 

اهرة ثننم ، الننذي يعنوم علننى وصننف ال نن حصننائياأ سنتعتمد الباحثننة علننى المنننهي الوصنفي التحليلنني     

مع عرض جداو  إحصنائية ورسنومات  ،ا حاديثتفسيرها والتطبيق عليها من خال  نماذع مختارة من 

 .الزكاة والّصدقة في صحيج  البخاري ت للتطبيق على ذل  أحاديث ار وقد اخت بيانّية لها،

 

 : البحث  هيكلّية

عننن أهميننة  مننة تحننّدثت  الباحثننةمننة وتمهينند، ففنني المعدّ وخاتمننة بعنند معدّ ة فصننو  ثالثننيحتننوي البحننث     

فننني البحنننث، وأخينننرًا الدراسنننات السنننابعة لهنننذا الموضنننوع فننني  الموضنننوع، وأسنننباب اختيارهنننا لنننه، ومنهجهنننا

 .مجاالت مشابهة

 . البخاري وأهمية كتابه : فيشتمل لتمهيدا أّما

 . وأنواعها وشروطها الزكاة معناها الليوي واالصطالحي

 .هاأنماطء الّصرفي في الجملة الفعلية و البنا فيشمل: لفصل األولا أّما
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 .ا فعا  المجردة والمزيدة : المبحث ا و 

 .المشتعات وأنواعها: المبحث الثاني

 .المصادر وأنواعها: المبحث الثالث

 .ة تطبيعّيةث الزكاة دراسها في أحاديأنماطالبناء الّصرفي في الجملة الفعلية و  : المبحث الّرابع

 .هاأنماطالتركيب الليوي للجملة الفعلية و فيشمل  :  الفصل الثاني أّما

 .الجملة ذات الفعل الالزم: المبحث ا و 

 .الجملة ذات الفعل المتعّدي: المبحث الثاني

 (.المفاعيل، الحا ، الّتمييز)الجملة الفعلية والمكمالت النحوية : المبحث الثالث

 .ها في أحاديث الزكاة دراسة تطبيعّيةنماطأالتركيب الليوي للجملة الفعلية و  : المبحث الّرابع

 .هاأنماطالو يفة النحوية للجملة الفعلية و  فيشمل: الفصل الثالث أّما

 .الجمل التي لها محّل في اأعراب وو يفتها النحوية: المبحث ا و 

 .الجمل التي ال محّل لها في اأعراب وو يفتها النحوية : المبحث الثاني

 .الجملة الفعلية  أنما: المبحث الثالث

 .ها في أحاديث الزكاة دراسة تطبيعّيةأنماطالو يفة النحوية للجملة الفعلية و  : المبحث الرابع

 : الخاتمة 

 .تشتمل على النتائي والتوصيات للبحث 

 .ثبت الموضوعات

 .ثبت المصادر والمراجع
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 :التمهيد

 .البخاري وأهمية كتابه: أوالا 

 من شؤون الحياة وال حادثة إالّ  أيّتشريعي الثاني بعد العر ن الكريم، فال يوجدة هي المصدر النّ الس       

الشنريف جناء مفّصناًل  الحنديثو . الحنديث الشنريف أوالعر ن  من خال إّما  ،الحكم الشرعي فيها قد نز و 

تعرينر؛ لنذل  رجنع  و فعنل أو صنفة أو  أن الرسنو    منن قنو د في العر ن الكريم، فهنو منا ورد عنلما ور 

لرجنوع كبينرًا فني تندوين الحنديث الشنريف، لإليه المسنلمون فني شنؤون حيناتهم، وقند بنذ  المسنلمون جهندًا 

 .كتاب صحيج البخاري  : إليه وقت الحاجة، ومن ضمن هذه الكتب التي دّونت الحديث الشريف

 

 : التعريف بالكتاب الصحيح

هللا، وهو الوصف الذي أطلعتنه ا منة اأسنالمية علنى هو أصج كتاب بعد كتاب " الجامع الصحيج"    

نَن  ي الباقي الخال د لإلمام الب خار  وهو ا ثر،كتاب البخاري ونعتته به منذ أتلّ َف إلى اآلن الذي َجَمنَع فينه م 

ت الق، فخلََّد به اسمه  نَّة  الصحيحة وخلََّدها، بعد أن نعَّاها وصفَّاها مما علق بها من اخ  المين، فني العنالس 

نننو   هللا ): كتاَبنننهت  ي وقننند سنننمَّى الب خنننار  نننن  حنننديث  رست نننند م  نننحيج المتس  نننه   -   -الجنننام ع الصَّ نننننه وأيام   (.وست

حننديًثا إال ارتسننلت قبننل ذلنن  " الصننحيج"مننا وضننعت فنني  : وفنني ذلنن  يعننو  البخنناري " الصننحيج"وسننماه 

 ه شريًكا له في الشهرة باسمه بين الناس، حيث وهنا  تسمية أخرم للكتاب حيث جعل .وصليت ركعتين

 ( )."البخاري "سماه 

                                                           

-87ص   ، ،ع دار النور8007، دمشق،  ح للبحث العلمي، دار الفال:التوضيج لشرح الجامع الصحيج،تحعيق: الشافعي،ابن الملعن ( )
 87ص
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نننّ ف فننى الصننحيج المجننرد" : عنننه فعننا  العلمنناء     أصننج  واتفننق العلمنناء علننى أن. هننو أو  متَصنننَّف صت

أصنحهما صنحيًحا،  ي اتفق الجمهور علنى أن صنحيج البخنار و . ومسلم ي الكتب المصنفة صحيحا البخار 

 ( )".وأكثرهما فوائد

الحاجنة إلنى إفنراد الحنديث : (8)لعل البواعث الداعية إلى تأليف البخناري جامعنه الصنحيج كثينرة، منهنا   

الكتنننب المؤلفنننة فننني الحنننديث  ماأنّ ال سنننيّ و الصنننحيج بكتننناب يخنننتص بنننه وينفنننرد دون بعينننة أننننواع الحنننديث، 

 .وريرها"كالموطأ"ة وفتاوم التابعين نذا ، كانت ممزوجة بأقوا  الصحاب

ا دعوة رجل له وهو عند أستاذه وشيخه إسحاق بن راهويه، إلى جمع السنة الصحيحة كما روم ومنه   

كنننت عننند إسننحاق بننن راهويننه، فعننا  رجننل لننو جمعننتم كتاًبننا ": البخنناري يعننو سننمع  إبننراهيم بننن مععننل أنننه

 وذلنن  لمننا رأم فيننه مننن ا هليننة( مختصننًرا للسنننن، فوقننع ذلنن  فنني قلبنني، فأخننذت فنني جمننع هننذا الكتنناب

   (.7)."قه في معرفة العلل وا سانيدو فالحفظ واألمام بعلوم الحديث، وتو 

فى المنام،  -َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم  - يرأيت النب": قال: الكتاب التأليفه لهذومن البواعث الداعية       

جنامع   بنن  : ا قن وما كتاب  يا رسنو  هللا؟ : ؟ قلتيلى متى تدرس الفعه وال تدرس كتابإ : فعا  لى

 ( )"ي إسماعيل البخار 

منن ا حادينث المسنندة سنبعة  ال  ومائتنان وخمسنة وسنبعون حنديًثا ي صحيج البخنار  يجملة ما فو     

ا ا وأبواًبننننالصننننحيج كتًبنننن بويننننبت، وقنننند قننننام ب(7).با حاديننننث المكننننررة، وبحننننذ  المكننننررة نحننننو أربعننننة  ال 

، وقام بتعسيم الكتاب ا بكتاب التوحيدالوحي وختامً  كتابا من دءً ال با متسلسً الكتب ترقيمً  ّقمر ف ،وأحاديث

                                                           

87،ص ،دار الكتب العلمية،بيروت،عتهذيب ا سماء والليات:النووي،أبو زكريا( 1( 
87،ص التوضيج لشرح الجامع الصحيج :ابن الملعن( 2( 
 )3 8، صتهذيب ا سماء والليات :النووي،أبو زكريا(
87،صالمصدر السابق( 4( 
87،صبقالمصدر السا( 5( 
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علنننى مجموعنننة منننن ا حادينننث بأرقنننام متسلسنننلة، وكنننّل بننناب يحتنننوي مرّقمنننة الواحننند إلنننى مجموعنننة أبنننواب 

  .المرّقمة بأرقام متسلسلة أيًضا

الباحثة عوم إذ ست ة،الزكا كتابع والعشرون، الذي هو الراب الكتاب: لكتبمن هذه ا وما يهّم الباحثة     

ا وسنبعة عشنر حنديثً  ئنةام وعدد ا حاديث فيهنايحوي ثمانية وسبعين باًبا، فهوبتطبيق هذه الدراسة عليه،

 .سأوّليه جهًدا خاًصا فيما بعدو ، 

   

 : التعريف بصاحب الكتاب الصحيح

اري، أبنو عبند هللا،   بن إسماعيل بن إبراهيم بن المييرة الجعفي البخن : هوفصاحب هذا الكتاب      

 .وريرهما« التاريخ الكبير»و « الصحيج»اأمام الكبير، صاحب 

، ورحنل فني بخنارم منن خراسنان هنن(  9 )ولد يوم الجمعة لنثالث عشنرة ليلنة خلنت منن شنوا  سننة     

فنني طلننب العلننم إلننى جميننع محننّدثي ا مصننار، وكتننب بخراسننان، والجبننا ، والعننراق، والحجنناز، والشننام، 

مّكننني بنننن إبنننراهيم البلخننني، وعبننندان بنننن عثمنننان  : خنننذ الحنننديث عنننن مشننناهير الحّفنننا ، مننننهمومصنننر، وأ

المننروزي، وعبينند هللا بننن موسننى العبسنني، وأبننو عاصننم الشننيباني، وورد علننى المشننايخ ولننه إحنندم عشننرة 

 ( ).وأخذ عنه الحديث خلق كثير في كل بلدة حّدث بها. سنة، وطلب العلم وله عشر سنين

بخننناري العلمينننة ل خنننذ عنننن الشنننيوخ والرواينننة عنننن المحننندثين، واالخنننتال  إلنننى حلعنننات تعننددت رحنننالت ال

لعند  ثننر البخنناري أن يجعننل الحننرمين  ،الندرس، حيننث ابتنندأت برحلتننه إلننى الحني فنني صننحبة والدتننه وأخيننه

أقنام بهنا سننتة أعنوام حتنى إذا اسننتوفى ح نه مننن  إذ الشنريفين طليعنة رحالتننه العلمينة للتحصنيل والروايننة،

 (8).اية والسماع، انطلق في سياحته العلمية متنعاًل عبر ا قاليم وا قطارالرو 

                                                           

  8،ص ،ع977 ،دار ابن كثير، دمشق ، ،  محمود ا رناؤو :، تحعيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب:الحنبلي،عبدالحي:ين ر( )

77،ص ،عالتوضيج لشرح الجامع الصحيج :ابن الملعن:ين ر( 2( 
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 كان متعبنًدا زاهنًدا قانتًنا، يمن  نهناره بالندرس والتعلنيم، وليلنه بالعبنادة والتهجند، حتنى كنان ورده العنر ن    

شنننديد  ا، وكنننانا تعًينننيعنننود نفسنننه علنننى اأيثنننار والبعننند عنننن حنننب المنننا ، وكنننان ورًعننن -رحمنننه هللا  -وكنننان

نَّة، بعيًدا عنن مخالطنة ا منراء ومجالسنتهم كنان اأمنام البخناري كلمنا حنلَّ مديننًة أو ننز  ، ( )التمس  بالس 

زدحاًمنننا يفنننوق الوصنننف،والزا  للبخننناري مكانتنننه فننني قلنننوب المسنننلمين حتنننى اا ينننزدحم النَّننناست حولنننه أرًضننن

 877)ت وخمسنين ومنائتين للهجنرة يوم السبت في ليلة عيد الفطر، سنة سته كانت وفاو (. 8)عصرنا هذا

    (7)(.هن

نتاجًا علميًا رزيرًا يد  علنى علمنه وتمكننه، وقند اسنتفاد ممنن قبلنه واسنتفاد إلعد تر  اأمام البخاري      

ولعند حف نت لننا كتنب . وسناروا علنى طريعتنه ،دوا به فني مصننفاته، واحتنذوا حنذوهمنه من جاء بعده فاقت

ه أسنماء كتبنه التني ذكرهنا منها فعد منذ أمٍد بعيد، وهذ اومصنفاته، لكن كثيرً  التاريخ والتراجم أسماء كتبه

خلنننق  ،التننناريخ الصنننيير ،التننناريخ ا وسنننم ،التننناريخ الكبينننر ،ا دب المفنننرد، الجنننامع الصنننحيج : العلمننناء

 ( )وريرها من الكتب.الجامع الكبير، الرد على الجهمية، أفعا  العباد

 

ا   : وأنواعها وشروطها تعريف الزكاة لغة واصطالحا

ودت  : زكا: الزكاة لية دت  النَّماء  : الزَّكاء، َمم 

ننَن الثََّمننر   : والزَّكنناء ، َأي َنَمننا. َمننا َأخرجننه مَّت م  ود  نندت كننو َزكنناء، َمم  رع َيز  َدادت . والننزَّ ٍء َيننز  َكنناه مَّت، وكننل  َشنني  وَأز 

ننو َزَكنناء  كت ننَو َيز  َكنن. الصننالحت  وهننيوَين منني َفهت ننى  : اةت والزَّ ن ننهت َزكَّ ننلت م  ه يننرتهت، َوال ف ع  وَفننة ، َوهتننَو َتط  رت َزكنناةت ال َمننا   َمع 

ك يًة إ ذا َأّدم َعن  َمال ه  َزكاته َري رتهت   . الزَّكاة َما َأخرجته من مال  لتهطره ب ه ، َوَقد  َزكَّى الما َ  : يتَزكّ ي َتز 

                                                           

  7ص-70،ص ،عالتوضيج لشرح الجامع الصحيج :ابن الملعن :ين ر(7)

 78،صالمصدر السابق( )
88،صلمصدر السابقا( 3( 
77،ص ع8000،دار ابن حزم، بيروت، ، منهي اأمام البخاري في تصحيج ا حاديث وتعليلها:كافي،أبو بكر( 4( 
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َكاة  ف ي الل َية  الطََّهاَرةت والنَّ  يث  وَأصل الزَّ َل ف ي ال عتر  ن  َوال َحد  م  تتع  ل هت َقد  اس  ح َوكت   ( .)ماء والَبركةت والَمد 

ررر ع  َوف نني  ننوٍص، َوتتَسننمَّى َصننَدَقًة؛  : الشَّ صت ننٍت َمخ  وَصننٍة، ف نني َوق  صت ، ل َطائ َفننٍة َمخ  ننَب ف نني َمنناٍ  َخنناّصٍ َحننقي يتج 

نن يَهننا َوَتص  ة  إ يَمننان  متَؤدّ  ننحَّ َنََّهننا َدل يننل  ل ص  هت    ، َوَسننَندت َمنناع  ج  َبننة  ب اأ   ننَي َواج  نناَلم ، َوه  س  َكننان  اأ   ننَي َأَحنندت َأر  يع ه ؛ َوه   : د 

َكاةَ }          (8) [34 : البقرة]{ َو تتوا الزَّ

  (7): الزكاةشروط 

َرة   ي ال ف ط  َتَر ت ف ي متَؤدّ  اَلمت : يتش  س  َرَة َعَلى ال َكاف ر  ، اأ   َرَة َعَلي ه  يسار،، والحرّية، والَفاَل ف ط  رت اَل ف ط  س   .َفال متع 

      : فمن شرو  الزكاة

 .ضأن ينوي بعلبه زكاة الفر  يالنية وه-0

م  الفطر-8 رتَها َعن  َيو  ر  فا.ال ب َدارت َعع يَب ال َحو    َوف ي َزَكاة  ال ف ط ر  اَل يتَؤخّ  يلتَها م ن  َأوَّ   َشنه  ج  وزت َتع  َرةت َيجت ل ف ط 

يرتَهننا َعننن  َيننو   َرَمَضننانَ  ننرتمت َتأ خ  ، َوَيح  ينند  َراَجَهننا َعننن  َصنناَلة  ال ع  َر إ خ  ننَتَحب  َأن  اَل يتننَؤخّ  ، َفيتس  ننل  م  َفننذ َذا َلننم  يتَعجّ 

يد  ( ) ال ع 

أن ال يخرع بداًل باعتبار العيمة بل يخرع المنصوص عليه فال يجزمء ورق عن ذهب وال ذهب عن -7

ن زاد عليه في العيمة  ورق وات

َوال هَ -  َتد  إ َلى َأم  لّ  َبل َدٍة َتم  يتَن ال َمَساك ين  ف ي كت َدَقَة إ َلى َبَلٍد  َخَر َفذ نَّ أَع  نلّ  ، اَأن  اَل َين عتَل الصَّ ر ع  َزَكاَة كت َفل يتخ 

ر َ  إ َلى ال يتَرَباء  ف ي ت ل َ  ال َبل دَ   .ة  َماٍ  ف ي ت ل َ  ال َبل َدة  ثتمَّ اَل َبأ َس َأن  َيص 

 لفعراء والمسناكينكنافني بلنده فنذن اسنتيعاب ا صننا  واجنب  ةيعسم ماله بعدد ا صنا  الموجنودأن -7

 ..والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل ين والمسافرينمر واليا

                                                           

زكا :العرب،مادة لسان( 1( 
 898،ص8،ع998 ،دارر الكتب العلمية،بيروت، المبدع في شرح المعنع، :ابن مفلج،إبراهيم(7)
  8 8،ص ، عالدين إحياء علوم :الطوسي،أبو حامد:ين ر( )

 898،ص8،ع997 ،المكتب ا سالمي،بيروت،7زهير الشاويش، :،تحعيقروضة الطالبين وعمدة المفتين النووي،أبو زكريا:ين ر((2
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 البناء الصرفي في الجملة الفعلية: الفصل األول 

 

 األفعال المجردة والمزيدة : المبحث األول

 ت وأنواعهاالمشتقا : المبحث الثاني

 المصادر وأنواعها: المبحث الثالث

 البناء الّصرفي في أحاديث الزكاة دراسة تطبيقّية: المبحث الرابع
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 .هاأنماطالبناء الصرفي في الجملة الفعلية و  : الفصل األول

يادةت : الّصر  لية ر   الزّ  ر  ت َما يتَتَصرَّ ت ب ه  ، َوق يَل الصَّ  ( ).الصَّ

ر     َرَدَة  هو: اصطالًحا الصَّ َتة ،أن  تتصرّ َ  الكلمَة المتف  َتَفاو  َتل َفة ، ومعاٍن مت  (8).َفَتَتَولَّد منها أل َفا  متخ 

يّ ننَن  : َصننر  ت ال َكنناَلم   : س الليننةيوورد فنني معجننم معنناي َنَّننهت إ َذا زت َي ب ننَذل َ     ننمّ  َينناَدةت ف يننه ، َوات نََّمننا ست ي ينتننهت َوالزّ  َتز 

ه  َصننَرَ   ننت َماع  ننَماَع إ َلننى اس  َس  ه ر  . ا   ننعت  : َويتَعننا ت ل َحننَدث  النندَّ ، َوال َجم  َنَّننهت  : َصننر    ي ب ننَذل َ     ننمّ  ، َوست و   ننرت صت

هتم   دت م  َويتَردّ  ، َأي  يتَعلّ بتهت  (7).َيَتَصرَّ ت ب النَّاس 

 .يادةنالحظ من خال  الّتعريفات السابعة أّن الّصر  يعني الّتحويل والميل والزّ 

 ا صنلّية و الحنرو  وحركناتعندد حروفهنا المرتبنة و َهي َئتتهنا و وصنييتها  وزنهنا : المراد من بناء الكلمةو  

منهننا التنني تننؤّثر علننى داللننة الكلمننة، دون اعتبننار لحركننة الحننر  ا خيننر لكونهننا حركننة إعرابيننة ال الزائنندة 

 ( ).مبنى يؤّثر على معنى الكلمةتؤّثر في المعنى، فأّي تييير في الحركة، أو أّي زيادة على ال

 

 .األفعال المجردة والمزيدة : المبحث األول

دًا وَجنرََّدهت : المجّرد هت َجر  َر َعَلي نه   : ،َويتَعا ت قَشنره : َجَرَد الشيَء يجرتدت نَردت اَل َشنع  نل  َأج   : َأرض َجَرديَّنة؛ ق ينلَ . َرجت

 ، ر ي   ، ب التَّح  وَبة  إ لى الَجَرد  َي َمن ست ل  َأرض اَل َنَباَت َوه  ه   (7.)َهافيَي كت

الفناء والعنين والنالم، والزائند منا لنم  : اعلم أّنه إّنمنا يريند بعولنه ا صنل" : ويعو  ابن جني في المجّرد    

َضنَرَب، فالّضناد منن ضنرب فناء الفعنل والنّراء عيننه والبناء  : ذل  قول  ليكن فاء وال عيًنا وال الًما، مثااًل 

فالفاء ا صنل ا و ، والعنين ا صنل الثناني، والنالم ا صنل الثالنث،  : َفَعلَ  : ضربالمه؛ فصار مثا  

                                                           

صر  :مادةلسان العرب،  (
1( 

89،ص ،ع978 ،،مؤسسة الرسالة،بيروت علي الحمد، :المفتاح في الصر ،تحعيق :الجرجاني،عبد العاهر (
2( 

صر  :مادة، س الليةيمعاي (3( 
8،ص ،ع987   عبد الحميد،دار الكتب العلمية،بيروت،:،تحعيقشرح الكافية في النحو:الدين ،نجما سترباذي:ين ر  (

4
) 

جرد :مادةسان العرب، ل (
5( 
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فننذذا ثبننت ذلنن  فكننّل مننا زاد علننى الضنناد والننّراء والبنناء زيننادة، مننن أو  الكلمننة أو وسننطها أو  خرهننا فهننو 

 ( )".زائد

  .ما كانت جميع حروفه أصلية : المجردَ ف

باعًيننا أو خماسننًيا، بخننال  الفعننل الننذي يكننون ثالثًيننا أو رباعًيننا لمجننّرد فنني االسننم يكننون ثالثًيننا أو ر وا   

أصننل : اعلننم أّن ا سننماء التنني ال زيننادة فيهننا تكننون علننى ثالثننة أصننو  " : فعننم، وهننذا مننا قالننه ابننن جننني

أصننل ثالثنني  : ي، وا فعننا  التنني ال زيننادة فيهننا تكننون علننى أصننلينثالثنني وأصننل ربنناعي وأصننل خماسنن

 (8)".فعل على خمسة أحر  ال زيادة فيهاوأصل رباعي، وال يكون 

 : هي أبنية األفعال المجّردةو 

 (7).  "ثالثي ورباعي : قسمانالمجرد ف": يعو  ابن الّسراع في ا فعا  المجردة

 : فالثالثي مع مضارعه ستة أبواب مرتبة بحسب العلة والكثرة على الوجه التالي

ع  ... َر ينُصُر فَعَل يفُعُل كنَص .0  .بُ ُل كضرب يضر  فَعَل يف 

لمُ ل  ل يفَعُل كعفع  ...ُل كمنع يمنُع فَعَل يفعَ .8  .َم يع 

َب يحس  فع ل يفع  ... .شُرُف يُل كشُرَف فُعل يفعُ .4  بُ ل كحس 
 كسر فتح ضمُّ ضمَّ كسرتان... فتُح ضم فتح كسر فتحتان : ويجمعها قولهم

 ( ).فعلّل يفعللت كهل َهَل يهلهلت  : له وزن واحد : والرباعي

يادة : زيد: لية أّما المزيد َصان  ، الن مّو، : الزّ  اَل ت الن ع  َياَدةت  : وال َمز يدت  خ   (7).الزّ 

                                                           

)  ،ص ،ع 97 ، ابراهيم مصطفى، :شرح المنصف،تحعيق :ابن جني
1( 

7 ،صالمصدر السابق (
2( 

7 ،ص ،ع977 ،دار الفكر،دمشق، اللية، اللباب في قواعد :الّسراع،  (3( 
7 ص، عاللباب في قواعد اللية ،:الّسراع،  (4( 
.زيد :مادة، لسان العرب (5( 
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ننا حننرو ت الزيننادة فعَشننرة ، ويجمعهننا (  ).مننا ز ينند فيننه حننر  أو أكثننر علننى حروفننه ا صننلية: اصننطالًحا وأمَّ

 (8).َأمان  وَتسهيل   : قول 

 : حروف الزيادة في األفعال

 .مزيد الثالثي، ومزيد الرباعي: (7)مانقس المزيدت 

 . أحر بثالثة مزيد بحر ، ومزيد بحرفين، ومزيد  : ثالثة أنواع مزيدت الثالثي

 : مزيد بحرف له ثالثة أوزان*

 .يتباد  مت، وفاعل يفاعل كباد َم يعدّ لت كعدّ َل يفعّ ، وفعّ ل كأذهب يذهبأفعَل يفع

 : والمزيد بحرفين له خمسة أوزان*

كاسننود يسننود، وتفاعنننل  يفعننلّ  عننل كانصننر  ينصننر ، وافتعننل يفتعننل كنناجتمع يجتمننع، وافعننلّ انفعننل ينف

 .ثث يتحدّ ل كتحدّ ل يتفعّ يتفاعل كتشار  يتشار ، وتفعّ 

 : والمزيد بثالثة أحرف له أربعة أوزان*

ّذ   َ افَعننننوّ  ،وعننننل يفعوعننننلت كاعشوشننننَب يعشوشننننب  عسننننتفعل يسننننتفعل كاسننننتيفر يسننننتيفر، افا يفعننننوَّ  كنننناجلوَّ

ذت ي  .، اف عا َّ يفَعا   كاصَفارَّ ي صفار  ( )جلوَّ

 : مزيد بحر  واحد، ومزيد بحرفين : نوعان مزيد الرباعي

 .وكتزلز  يتزلز  ،ل كتدحرَع يتدحرعيتفعل تفعَللَ  : فالمزيد بحر  واحد له وزن واحد*

 : والمزيد بحرفين له وزنان*

 .لل  كادلهمَّ يدلهم  يفع ، افعللّ (7)كاحرنجم يحرنجمت  : افعنلَل يفعنلل

                                                           

 )1) 8،ص نصرهللا عبد الرحمن،مكتبة الرشد،الرياض،ع:في فن الصر ،تحعيق  شذا العر :الحمالوي 
78 ،ص ع ،997 ،مكتبة لبنان،  أبو حسن،الممتع الكبير في التصريف،:اأشبيلي  (2 ) 
9 -7 اللباب في قواعد اللية ،ص:الّسراع،   (

3
 ) 

.جلوذ: لسان العرب،مادة:أسرع،ين ر:لّوذّ اج (4( 
َرن َجمَ  ، َأي تَعبََّض،اجتمعت اأبل،ين راح  (حرجم)لسان العرب،مادة:، ب ال َحاء   (5( 
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 : عاني في األفعالمال

 ( ).معاني المجّرد الثالثي

من الباب الثاني إ ذا ًأردت َأنن  رالبنت خصنم  فني السنبق " سَبق يسب ق"أتريد بها الميالبة ففعل : َفَعلَ . 

بتعته" : فيلبته تعو  فيه تته َأس   .رلبته في العلم َأي" عالمته فعَلمته أَعلتمه" : ومن العلم". سابعته فسبع 
ررلَ .8 والدالننة علننى خلننو َأو امننتالٍء .ا فعننا  الدالننة علننى فننرح َأو حننزن مثننل سننئم يسننَأم وطننرب يطننرب: وَفع 

ننش و مننَي وصنندي ورو ي وشننبع َر  : والدالننة علننى عيننب فنني الخلعننة أو حلي ننة أو لننون مثننل.مثننل عط  َعننو 

ر يخَضر َور وَحو ر يحَور، وخض   .متعديةوأفعا  هذه المعاني الزمة و .يع 

و يسنرو: وَفُعلَ .7 نن، نبتنل ينبتنل، لنؤم يلنؤتم، كنرتم يكنرتم، سنرت ن يحست وَأفعنا  هنذا  ،"شنرت  يشنرت " ،مثل حست

نسان كَأنها ررائز  .الباب كلها الزمة، تد  على اَ وصا  الخلعية الثابتة في اأ 

 .معاني المجرد الرباعي
ل   : أما الرباعي المجرد فله وزن واحد  َلل يتَفع  َأن يتطمئنَفع  علنى المعناني  ويند ّ .ل مثل دحرع يتَدحرعت وَطم 

 (8) : اآلتية
 ".وضعته في الع َمط ر وهو وعاء الكتب"قمطرت الكتاب  : االتخاذ - 

 .، ععربت الصدغ"جبلته كالبندقة"بندقت الطين  : مشابهة المفعو  به لما أخذ منه -8

 .ب، فلفلت الطعامعصفرت الثو  : جعل االسم المشتق منه في المفعو  -7

تته  : إصابة االسم المشتق منه -  َقب تته، َرل َصم   ".أصبت عرقوبه ورلصمته"َعر 

َجن ت الدابة  : اتخاذ االسم  لة -7 ن أي الفرشاة في عامية اليوم"َفر  َجو   ".حككتها بالف ر 

 ". هرت براعمه"َبر عم الشجرت  :  هور ما أخذ منه الفعل -7

                                                           

7 ،ص المفتاح في الصر  ،ع:والجرجاني،77،ص ،ع8007الموجز في اللية العربية،دار الفكر،بيروت،:ا فياني،سعيد (1( 
77الموجز في اللية العربية ،ص:ا فياني،سعيد (

2( 
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، سنبحل "قا  باسم هللا الرحمن الرحيم"بسمل  : ن الكلمات وجعلوه سماعيًا مثلالنحت هو اشتعاق م -8

 .،وهو نوع من االختصار في اللفظ"قا  أدام هللا عز "، دمعز "قا  سبحان هللا"

 ( ).معاني المزيد الثالثي

 : فَأوزان المزيد بحر  ثالثة.فالثالثي يزاد فيه حر  أو حرفان أو ثالثة

َعَل وي -   .نز  الرجلت وَأنزَ  الطفَل معه : أ تي كثيرًا للتعديةوزن َأف 

ر، نزَّ  الطفَل والده : وزن َفعَّل ورالب معانيه التكثير والتعدية -8  .َمزَّق وكسَّ

 .حاورت زميلي، ضاعفت أجر العامل : وزن فاعل ورالب معانيه المشاركة في الفعل، والتكثير -

 (8): وَأوزان الثالثي المزيد بحرفين خمسة

 انكسر وانشق، َأزعجته فانزعي : وزن ان َفَعل ويد  على المطاوعة - 

َتَعل ويد  على المطاوعة رالباً  -8  .اختصموا : جمعتهم فاجتمعوا، وعلى المشاركة : وزن اف 

وترَّت عينه : وزن اف َعلَّ يكون في ا َلوان والعيوب الَخل عية -7  .اخضرَّ الشجر، اع 

ع : مطاوعة حينًا مثلتفعََّل يد  على ال -3  .علَّمته فتعلَّم، وعلى التكلف مثل تحلَّم وتشجَّ

تحنناكم الخصننمان، تمننارض،  : وزن تفاعننل ينند  علننى المشنناركة، وات هننار ريننر الحعيعننة، والمطاوعننة -7

 .باعدته فتباعد

 (4): وأوزان الثالثي المزيد بثالثة أحرف أربعة

ستيفر ربه، استنوق الجمل استتيسنت الشناة واسنترجلت ا : وزن استفعل وأهم معانيه الطلب والتحو  - 

 .المرأَة واستحجر الطين

َعَل يد  على قوة المعنى َأكثر من الثالثي -8 َعو  شن : وزن اف  َلولى، اخَشو   .اعشوشب، اح 

                                                           

77،ص77الموجز في اللية العربية ،ص:ا فياني،سعيد  (
1( 

78،ص المصدر السابق (
2
 ) 

78ص،الموجز في اللية العربية :ا فياني،سعيد  (3( 
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َعوَّ  يد  على قوة المعنى أكثر من الثالثي -7  ".ركبه"اعلوَّ  البعيَر " َأسرع"اجلَّوذ  : وزن اف 

 اخضارَّ الشجر : افعا َّ يد  على قوة المعنى أكثر من الثالثيوزن  - 

 ( .)معاني المزيد الرباعي

دحرجننت  : وأمننا الربنناعي المزينند بحننر  فلننه وزن واحنند بزيننادة تنناء فنني اَ و  تنند  علننى المطاوعننة مثننل

 .الحجر فتدحرع

 (8): والرباعي المزيد بحرفين له وزنان

َلَل ويد  على المطاوعة  -  َعن  بل اف  اجتمعت، "فاحرنجمت " رددت بعضها على بعض"مثل َحر َجمت اأ 

 ".ازدحمت

َعَللَّ ويد  أيضًا على المطاوعة َأو المبالية مثل -8 ، اشمَأزَّ  : اف   .اطمَأنَّ

 

 .المشتقات وأنواعها: المبحث الثاني

ء  : االشنننتعاق لينننة ننني  نننت عاقت الشَّ نننَن المترَتَجنننل : اش  نننت عاقت ال  . بتن يانتنننه م  نننَمااًل  : َكننناَلم  واش  يًننننا َوش  . اَ خنننذت ف ينننه  َيم 

َن ال َحر     ت عاقت ال َحر    م  ن هت  : واش  ذته م  َرع : َويتَعا ت . َأخ  َسَن َمخ   (7).َشعََّق الكالَم إ َذا َأخرجه َأح 

في الصيية بحنر   نزع لفظ من  خر بشر  تناسبهما معنًى وتركيبا، وتيايرهما : االشتعاق : اصطالًحا

با"بشنيء، كضنارب أو مضنروب، يوافنق  بحركة، وأن يزيَد المشتق  على المشتّق منهأو  فني جمينع " َضنر 

 ( ).ذل 

 .فاالشتعاق هو أخذ ونزع شيء من شيء  خر

                                                           

77،ص77الموجز في اللية العربية ،ص:ا فياني،سعيد  (1) 
77ص ،المصدر السابق  (

2
 ) 

شقّ  :مادةلسان العرب،  (
3( 

78،ص المفتاح في الصر ،ع:الجرجاني،عبد العاهر  (4( 



 

16 

اسررم . اسررم التفضرريل. الصررفة المشرربهة. اسررم المفعررول. اسررم الفاعررل : واالسررم المشررتع سرربعة أنررواع

 ( ).اسم اآللة. اسم المكان. الزمان

 : الفاعلاسم *

فنى المفعنو  فنى  َجنَرم َمجنرم الف عنل المضنارع   (يالنذ )اسنم الفاعنل " : اسم الفاعل فيعو  يعّر  سيبويه

هنذا ضنارب زينندًا  : المعننى، فنذذا أردت فينه منن المعننى منا أردت فنى َيفَعنلت كنان نكنرًة منّوننا وذلن  قولن 

نر بت زيندًا  هفمعننا. رداً  نه رينر  منعطنٍع فنذ ذ". رندًا " وعملتنه مثنلت هنذا َيض  ا حنّدثت عنن  فعنٍل فنى حنين  وقوع 

 (8)".َيضرب زيدًا الساعةَ " هذا " هذا ضارب  عبَد هللا الساعَة، فمعناه وعملته مثلت  : وتعو . كان كذل 

 : صياغة اسم الفاعل

. هو اسم مصوغ لمنن وقنع مننه الفعنل أوقنام بنه: تعريفه وطريعة صيارته السم الفاعللّسراع في ويعو  ا

ومننننن رينننره علنننى وزن مضننننارعه بذبننندا  حننننر  . كواقننننف وننننا ر( فاعنننل)منننن الثالثنننني علنننى وزن  وهنننو

المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل  خره كمنتفع ومجتمع، فذن كانت عنين ماضنيه ألفنًا قلبنت همنزة 

 (7).كجائز وذائع

علنى مثنا  فاعنل إذا أريند بنناء اسنم الفاعنل منن الفعنل الثالثني جنيء بنه : ويعو  ابن ععينل فني ذلن     

ا نحنو ضنرب فهنو ضنارب ا كان أو الزًمنوذل  معيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتج العين متعديً 

ا أو فذن كان الفعنل علنى وزن فعنل بكسنر العنين فذمنا أن يكنون متعنديً  ،وذهب فهو ذاهب ورذا فهو راذٍ 

و ركننب فهننو راكننب وعلننم فهننو ا أن يننأتي اسننم فاعلننه علننى فاعننل نحننا فعياسننه أيًضننفننذن كننان متعننديً  ،االزًمنن

                                                           

78،ص اللباب في قواعد اللية،ع:الّسراع،   (1( 
 )2) 7 ،ص ،ع977 ،مكتبة الخانجي،العاهرة،7عبدالسالم هارون، :الكتاب،تحعيق:سيبويه
77،ص لية،عاللباب في قواعد ال:الّسراع، :ين ر  (3( 
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ن كان الزًمن ،عالم نوات ل بضنم العنين فنال يعنا  فني اسنم الفاعنل منهمنا فاعنل إال ا أو كنان الثالثني علنى فعت

 ( ).اسماعً 

ا أن يكنون علنى فعنل بكسنر العنين نحنو فعل المكسنور العنين إذا كنان الزًمنالقياس اسم الفاعل من  إنّ   

نوبط   ،ر  ر فهو نض  نض   فهنو أشنر أو علنى فعنالن نحنو عطنش فهنو عطشنان وصندي  وأشنر ،ر  ر فهنو بط 

 (8).فهو صديان أو على أفعل نحو سود فهو أسود وجهر فهو أجهر

نن ذا كننان الفعننل علننى وزن فعننل بضننم العننين كثننر مجننيءإ م فهننو ضننخت ل كاسننم الفاعننل منننه علننى وزن فع 

م فاعلننه اسننويعننل مجننيء  ،وشننر  فهننو شننريف ،جمننل فهننو جميننل، وعلننى فعيننل ،مم فهننو شننه  م وشننهت ضننخ  

 (7.)لب وعلى فعل نحو بطل فهو بطَ طعلى أفعل نحو خطب فهو أخ

زننة المضنارع مننه بعند زينادة المنيم فني أولنه  زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثالثرة أحررف أّما   

عاتنل ل يت ا فتعنو  قاتَنا منن المضنارع أو مفتوًحنكان مكسنورً أمضمومة ويكسر ما قبل  خره مطلعا أي سواء 

نواصنل فهنو مت ل يت وواَصنن ،عدحر  دحرع فهنو متنودحنرع يتنن، لعات نمت  فهنو ع تنندحر  تندحرع فهنو مت وتنندحرع يَ  ،لواص 

 ( ).متعلّ  م يتعلم فهو مت وتعلَّ 

 : اسم المفعول*
 (7)".مكرَ مت "و" مضروب"، كنهما د  على حدث ومفعول : وهو

وهنو منن . وقنع علينه الفعنلاسنم مصنوغ لمنا يند  علنى منا  "هنو ،ويعو  الّسراع في تعريفه السنم المفعنو 

ومننن ريننره علننى وزن اسننم فاعلننه مننع فننتج مننا قبننل  خننره . كمكتننوب ومعننروء( مفعننو )الثالثنني علننى وزن 

                                                           

 )1) 7 ،ص7،ع970 ،دار التراث،العاهرة،80شرح ابن ععيل على ألفية ابن مال ،تحعيق   عبد الحميد، :ابن ععيل:ين ر
77 ،صالمصدر السابق:ين ر (2( 

77 ،صالمصدر السابق :ين ر  (3)  
78 ،ص7،عشرح ابن ععيل على ألفية ابن مال :ابن ععيل:ين ر (4 ) 

97 ،ص7يوسف البعاعي،دار الفكر،ع:أوضج المسال  إلى ألفية ابن مال ،تحعيق :ابن هشام،جما  الدين  (5( 
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لكنن تحنذ  واو المفعنو  إن كنان فعلنه أجنو ، ويبند  الضنمة التني . رعستخَ ق ومت نطلَ رم ومت حتَ م ومت كرَ كمت 

 ( )".قبل الياء كسرة لمناسبة الياء كمصون ومهيب

 : المفعول صياغة اسم

 (8).اجيء به على زنة مفعو  قياسً  من الفعل الثالثيإذا أريد بناء اسم المفعو  

 الباب موقو    : وال يصاغ اسم المفعو  من الالزم إال مع ال ر  أو الجار والمجرور أو المصدر نحو

 .ما مجتمع اجتماع حافل. الصديق معتوب عليه. أمامه

منررت  : المذكر والمؤنث، تعنو  في الداللة على معناه فيستوي فيه( مفعو )عن ( لفعي)وقد ينوب     

 (7).مجروح ومكحو  : برجل جريج وامرأة جريج، وفتاة كحيل، وفتى كحيل، أي

أتينت بنه علنى وزن اسنم الفاعنل ولكنن  من الفعرل الزائرد علرى ثالثرة أحررففذن أردت بناء اسم المفعو  

 ( ).رل ومنت َ ب ومعاتَ ر نحو مضارَ ا وهو ما قبل اآلختفتج منه ما كان مكسورً 

 

 : الصفة المشبهة*

فهنني . هنني اسننم مصننوغ مننن الثالثنني الننالزم لمننن قننام بننه الفعننل علننى وجننه الثبننوت ال علننى وجننه الحنندوث

حنندث دائننم ريننر معينند بننزمن، وقنند شننبهت باسننم الفاعننل  نهننا تشننبهه بننالمعنى والتصننر ؛ ففنني المعنننى 

حسنن حسننان حسننون  : ا تنذكر وتؤننث وتثننى وتجمنع، تعنو لداللتها على الحندث، وفني التصنر   نهن

 (7).حسنة حسنتان حسنات

                                                           

) 7،ص اللباب في قواعد اللية،ع:الّسراع، 
1( 

78 ،ص شرح ابن ععيل على ألفية ابن مال :ابن ععيل  (
2( 

77اللباب في قواعد اللية، ص:الّسراع،   (
3( 

78 ص، شرح ابن ععيل على ألفية ابن مال :ابن ععيل  (
4( 

77صية،اللباب في قواعد الل:الّسراع،  (
5( 
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نالثّ  نعني  "، و"الوجه   حسنت "لما هو فاعل في المعنى، كن الصفة التي استحسن فيها أن تضا  : وهي ، "ري 

 ( )".ضر  طاهر الع  "و

 (8): الصفة المشّبهة وتصاغ

 : فعل الالزم عل ثالثة أوزانال بمن با : أوالا 

 .ما د  على فرح أو حزن كطرب وضجريف ةلل ومؤنثه فع  فع   :  

 .وأعرع وأحمر أكحلأفعل ومؤنثه فعالء فيما د  عن حلية أو عيب أو لون ك : 8

 .فعالن ومؤنثه فعلى فيما د  على خلو أو امتالء عطشان وجوعان : 7

 .من باب فعل الالزم على أوزان شتى كوقور وكريم وصعب وجبان : ثانياا 

 .من كل ما جاء بمعنى فاعل ولم يكن على وزنه كشيخ وأشيب وسيد وضيق : الثاا ث

 .من كل فاعل أو مفعو  قصد به الثبوت كضامر البطن ومفتو  الذراع : رابعاا 

 : المبالغة صيغ*

ٍل، وأجروا اسَم الفاعل، إذا أرادوا أن يبال يوا فى ا مر، متجراه إذا كان على بناء فاعن" : يعو  سيبويه    

َث عنن المبالينة فَمنا هنو ا صنلت النذم .  ّنه يريد به ما أراد بفاعل من إيعاع الفعل، إاّل أّنه يريد أن يتحدَّ

ننل   : عليننه أكثتننر هننذا المعنننى ، وفّعننا  ومفعننا ، وَفع  َفعيننل  َكننرحيٍم وَعلننيم وَقنندير وَسننميع  : وقنند جنناء. َفعننو  

ننٍل مننن التعننديم ضننمار واأ هننار وَبصننير، يجننوز فننيهّن مننا جنناز فننى فاع  هننذا  : لننو قلننت. والتننأخير، واأ 

بننل، علنى بنل جناز، كمننا تعنو  : ضنروب رؤوس الرجنا  وسنوَق اأ  ضننار بت " هنذا "  : وضنروب  سننوَق اأ 

 (7).رزيٍد وعمر، تتضم ر وضارب  عم

 : صياغة صيغ المبالغة

                                                           

7 8أوضج المسال  إلى ألفية ابن مال  ،ص :ابن هشام  (
1( 

77،صالمصدر السابق  (
2( 

0  ،ص الكتاب،ع:سيبويه (
3( 
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( فعيل)و ( عو فَ )و ( عا فم  )و ( ا فعّ )ويحو  اسم الفاعل من الثالثي المتعدي عند قصد المبالية إلى 

عطاء وننذير ا  وم  درّ  : رير الثالثي نحومن ، و وشمع. ذرحكوهاب ومضيا  وقؤو  ورحيم و ( لفع  )و 

 ( ).بشر وأنذرأأدر  وأعطى و  : وبشير، من

أو  ،"اركعّعن"ا  إذا قصند التكثينر والمبالينة باسنم الفاعنل الثالثني حنو  إلنى فّعن": ويعو  المنالكي فني ذلن 

ن، أو فعينل كعلنيم، نحار، أو فعو  كضروبفعا  كم  م   فنذن اسنم فاعنل رينر الثالثني ال  ...رل كحنذ  أو فع 

ننوان، وزهننوق، ، درَّا  : يكننون علننى فاعننل، وقنند يبنننى فّعننا  ومفعننا  وفعننو  وفعيننل مننن أفَعننل كعننولهم ه  وم 

 (8)."ونذير، من أدر  وأهان وأزهق وأنذر، وذل  قليل

 

 : اسم التفضيل*

 .لداللة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على اآلخر فيهاهو اسم مصوغ ل    

وال يبننننى منننن ا لنننوان والعينننوب، فنننذذا أردت . كأفضنننل وأعلنننم( أفعنننل) وبنننناؤه منننن الثالثننني علنننى وزن     

 : التفضننيل ممننا فيننه لننون أو عيننب قرنتننه بأشنند أو أكثننر ونحوهمننا ونصننبت مننا بعننده علننى التمييننز كعولنن 

سننعد أقننل انت ننارًا  : وكننذل  إذا أردت بننناءهت مننن ريننر الثالثنني نحننو. عرجننًا مننن بكننربنندر أكثننر سننمرة أو 

 (7).وأكثر استيفاراً 

 

 : المكان و الزمانا اسم*

تتوح ال عين َأو مضمومها     نو ،لفَعنَومنن المنعنوص علنى مَ  ،َأسَماء الزََّمان َوال َمَكان م مَّا مضارعه َمف   :َنح 

وسورها والمثا  على مفع  َومن مك ،ىل ومرمَ ب ومعتَ مشرَ  نمضنر   :ل َنح  ن دب وموع  ر   والمجنز  َوَجناء المنس 

                                                           

77،ص اللباب في قواعد اللية،ع:الّسراع، :ين ر (
1( 

777،ص8ع8007،دارالفكر، عبدالرحمن سليمان، :،تحعيقتوضيج المعاصد والمسال  بشرح ألفية ابن مال  :المالكي:ين ر (
2( 

77اللباب في قواعد اللية،ص:الّسراع،  :ين ر   (3( 
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نر  ع والمشر  ت والمطل  والمنب   د والمَ ن والمرف نم والمسنك  ق والمسنع  ب والمفنر  ق َوال مي  نج  نق َوال َمس  نَوأمنا م  ، رنخ  ر نخ 

و المَ  ،منتنففرع ك عتو  ع َياسا َلي َس ب  وضمً  ارة فتحً عب  ة والمَ  نَّ َواَل َريرهَماَوَنح   (0)َوَما عداهت فعلى لفظ ال َمف 

 : صياغة اسمي الزمان والمكان

 : على النحو اآلتي ويصاران. سما الزمان والمكان وضعا لزمان الفعل ومكانها   

َعل)من الثالثي إما على وزن  : أوالً  وممنا عنين مضنارعه مفتوحنة أو مضنمومة . من الناقص مطلعناً ( مف 

ما علنى وزن و . كمجرم ومرتع ومكتب نل)ات ع  منن المثنا  الصنحيج النالم مطلعنًا، وممنا عنين مضنارعه ( مف 

وشننذ نحننو المسننجد والمشننرق والميننرب والمسننعم والمنبننت هننو أن عننين . مكسننورة كموعنند وموقننع ومنننز 

 .مضارعها مضمومة، وقد أجيز استعمالها على ا صل

حب، فتكننون هننذه الصننيية صننالحة مننن ريننر الثالثنني علننى وزن اسننم المفعننو  كننالمجتمع والمنسنن : ثانينناً 

( هنذا مخرجننا) : قلنتفنذذا . ، وال سمي الزمان والمكنانللمصدر الميمي، وال سم المفعو  :  ربعة معان

يكننون معننناه هننذا إخراجنننا، وهننذا مننا أخرجننناه، وهننذا مكننان إخراجنننا وزمانننه، والمعننو  فنني التفريننق علننى 

 .العرائن

منا أرادة البععنة كالمشنرقة والمحلبنةقد تلحق بعض أسماء المدن تاء التأنينث إ وربمنا أتني . منا للمبالينة وات

 (8).من الجامد كمسبعة ومعثأة من السبع والعثاء، وكل ذل  رير معيس

 

 : اسم اآللة*

ولنه ثالثنة . اسم اآللة هو اسم مصوغ من مصدر الثالثي المتعندي للداللنة علنى منا وقنع الفعنل بواسنطته

 : أوزان

                                                           

70،ص ع،997 حسن العثمان،المكتبة المكية،مكة،:،تحعيقالشافية في علم التصريف :المالكي (1( 
) 7،ص اللباب في قواعد اللية،ع:الّسراع، :ين ر

2
)  
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َعلم  ) : ا و   .حت ومبَردكمن( ف 

 .كمعراض ومصباح( فَعا م  ) : الثاني

 .كميرفة ومعالة( فَعَلةم  ) : الثالث

ننن. وكلهنننا بكسنننر المنننيم كحلنننة بضنننمها، وقننند ورد بعضنننها منننن النننالزم سنننعتم والمت نخنننل والمت دهن والمت وشنننذ المت

 .كالمصفاة

 ( ).طورأما اسم اآللة رير المشتق فال ضابم  وزانه، وذل  كالعدوم والسكين والفأس والسا

اسم اآللة مختص بالثالثي المجنرد؛ إذ ال يمكنن محاف نة جمينع حنرو  رينره فني مفعنل وأن اسنم  نّ إ   

بكسنر المنيم وفنتج " لفَعنم   ةصييفي و ، وال تكون ل فعا  الالزمة ،اآللة ال يبنى إال من ا فعا  المتعدية

 (8).تفرع منهامالعين إشارة إلى كثرة استعما  هذه الصيية وأنها ا صل وما عداها

 

 .المصادر وأنواعها: المبحث الثالث

 : المصدر

ر اَ فعا : المصدر لية ن هت َمصاد  َدر َوم  عت َمص  ض  تتهت فَرَجع، َوال َمو  ته فصَدَر َأي َرَجع  َدر  وصاَدَره َعَلى . َأص 

ر ي   و . َكَذا ، ب التَّح  َدرت ار بة  م   : الصَّ ده والشَّ د  رتجوع ال متَساف ر  م ن  َمعص   (7).َن الو ر 

يابكّلهاأصل المشتعات هو  : اصطالًحا  ( ).، وهو ما د  على الحدث مجردًامن الزمن كذهاب وات

 : أنواع المصادر

 : در أنواع عّدةامصالو 

                                                           

78،ص  في قواعد اللية،عاللباب :الّسراع، :  (
1( 

87،ص ع،979 ،مكتبة مصطفى البابي،7شرحان على مراح ا رواح في علم الصر ،  :أحمد،شمس الدين:ين ر (2 ) 
صدر:مادة ، لسان العرب (3( 
9 ،ص اللباب في قواعد اللية،ع:الّسراع،   (4( 



 

23 

زائندة، " بمنيم"ما يد  على معنى مجرد، وليس مبندوًءا  :، وهو"المصدر األصلي"المصدر الصريح أو .0

 .ويقسم إلى مصادر ثالثية وغير ثالثية (0.)دة، بعدها تاء تأنيث مربوطةوال مختوًما بياء مشددة زائ

لمصنندره أوزان كثيننرة، المنندار فنني معرفتهننا علننى السننماع، ويمكننن معرفننة بعضننها بالضننوابم  : فررالثالثي

 (8): اآلتية

 .كحدادة ونجارة( عالةف  )على حرفة فمصدره على   ّ دفذن *

 .رادكجماح وش( عا ف  )أو على امتناع فعلى *

 .ونباح وصراخ،، كصداع وزكام( فتعا )أو على داء أو صوت فعلى  *

 .كخفعان ودوران( النفعَ )أو على اضطراب فعلى  *

 (7).ال بد لكل فعل رير ثالثي من مصدر معيسفأّما مصادر ا فعا  فوق الثالثية 

  : الرباعيف

َعننلَ )فمصنندر * تلهننا كننذل ، ولكننن تنعننل حركتهننا إلننى إذا كننان صننحيج العننين ومع إفعننا   كننأكرم إكرامنناً ( أف 

 .كأقام إقامة، وأعان إعانة ،وتعوض عنها التاء ،الفاء، فتعلب ألفا، ثم تحذ  ا لف الثانية

  إذا كان صنحيج النالم ومعتلهنا كنذل ، ولكنن تحنذ، وطّهر تطهيًرا م تعليماً تفعيل كعلّ ( َفعَّل)ومصدرت *

 .كالتوصية والتسمية والتزكية ،تفعلة : فيصير وزنه ،ياء التفعيل، وتعوض منها التاء

صننام ويمتنننع ق تا ،خ  : نحننو أوف عننا  ،ضننارب وخاصننم وقاتننل ،مفاعلننة كبنناد  مبادلننة( فاَعننلَ )ومصنندر *

 .نحو ياسر ويامن ،الفعا  فيما فاؤه ياء

                                                           

 )1) 7 ،ص7،دار المعار ،ع7 حسن،عباس،النحو الوافي، 
9 صللباب في قواعد اللية ،ا:الّسراع،  (

2( 
808،ص7أوضج المسال  إلى ألفية ابن مال ،ع:ابن هشام (

3
 ) 
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نرَع بهَرجنةً ، فعللنة( فعَللَ )ومصدر * وهنو فني  ،ا كزلنزا  ووسنواساعفً عنال  بالكسنر، إن كنان مضنوف  ، كبه 

ويجنوز فنتج أو  المضناعف، وا كثنر أن يعنني بنالمفتوح  ،( )اسنماعي، كسنرهف سنرهافً  ر المضاعفري

َواس  } : نحو ،اسم الفاعل  (8).الموسوس : ؛ أي{ م ن  َشرّ  ال َوس 

 : والخماسي والسداسيُّ 

ننر ثالثننه، وزيننادة ألننف قبننل  خننره، إن كننان مبنندوء * ًا المصنندر منهمننا يكننون علننى وزن ماضننيهما، مننع كس 

 .ستخلص استخالصاً ابهمزة وصل كانصر  انصرافًا، و 

 (7).، تمسكن تمسكًناومع ضم ما قبل  خره فعم إن كان مبدوءًا بتاء زائدة كتعدم تعدمًا، وتشار  تشاركاً *

ويصاغ من الثالثي الصحيج العين على . هو مصدر يد  على حصو  الفعل مرة واحدة: اسم المرَّة  .8

كرامننة ومننن. لسننةكجَ ( عَلنةفَ )وزن   افننذذ. رينر الثالثنني علننى وزن مصنندره بزينادة تنناٍء فنني  خنره كانطالقننة وات

 ( ).كان المصدر من أصله مختومًا بالتاء د َّ على المصدر منه بواحدة كدعوة واحدة واتعانة واحدة

وينندخل فنني نننوع المصننندر ": عبنناس حسننن اسننم المننرة نوًعننا مننن أنننواع المصنندر الّصننريج بعولننه دّ عننويت    

فنوق داللتنه علنى المعننى المجنرد، ولكننه ال ينذكر إال معينًدا " المنرة والهيئنة"مصدر الدا  علنى ا صلي ال

 (7)."بذكر المرة أو الهيئة

لنةف  )مصدر يصاغت من الثالثني علنى وزن هو  : اسم الهيئة.7 هيئنة الفاعنل عنند  للداللنة علنى ؛عندةكع  ( ع 

ة د  علننى الهيئننة بالوصننف أو اأضننافة ا كانننت صننيية المصنندر مشنناكلة لصننيية الهيئننذوقننوع الفعننل، فننذ

 (7).شدة الملهو عمة سابية ون  ن   : كعولهم

                                                           

ر َهَفةت : سرهف ذاء َوَسر َهف تت الرَّجتلَ : السَّ مةت الي  َذاَءهت؛: َنع  (.سرهف)مادة:لسان العرب:ين رَأحسنت ر   (1( 
70ص، ع،اللباب في قواعد اللية: الّسراع،؛807ص ،7،عأوضج المسال  إلى ألفية ابن مال :ابن هشام: ين ر  (

2( 
70ص  ع،اللباب في قواعد اللية:الّسراع،  ؛807، ص7،عأوضج المسال  إلى ألفية ابن مال :ابن هشام: ين ر  (

3
) 

70،ص اللباب في قواعد اللية:الّسراع،  (
4( 

77 ،ص7النحو الوافي،ع:حسن ،عباس (5( 
70ال  ،صأوضج المسال  إلى ألفية ابن م:ابن هشام  (6 ) 
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َلة"إذا كان مصدر الفعل الثالثي على ": ويعو  الجرجاني َبنة ل َسنة والر  بكسر الفناء يكنون للننوع، كالج  " ف ع  ك 

ي َتة  ( )."والم 

تَ وات ": ويعو  ابن قتيبة    نَدة  " : تعنو ، ن أردت الضرب من الفعنل َكَسنر  ل َسنة " ، و "هنو َحَسننت الع ع  " الج 

بة " و  وءٍ " وماَت " َقَتَلهت َشّر ق ت َلٍة " و " الرّ ك  يَتَة ست  (8)"م 

 .اسم الهيئة، والنوع، والّضرب : السم الهيئة مسّميات عّدةفكما نالحظ أّن 

، بفنننتج العنننين( لفَعنننمَ ) زن ويصننناغ منننن الثالثننني علنننى و . زائننندة هنننو المبننندوء بمنننيم : المصررردر الميمررريُّ .3

قى ومَ   ومَ سلَ ر ومَ ن َ كمَ  وَ و  نلمَ )وعلنى . م ه  ع  بكسنر العنين إذا كنان مثنااًل صنحيج النالم محنذو  الفناء ( ف 

َعنل)وقند يتنزاد علنى . في المضنارع كموعند وموقنع ومنن رينر الثالثني . تناء  فني  خنره كمنفعنة ومكسنبة( مف 

 (7).نعلى وزن اسم مفعوله كمنَصر  ومستحسَ 

جامنند أو مشننتق، "كننل لفننظ  : ويطلننق علننى -وهننو قياسنني-المصنندر الصننناعي؛ : ناعيّ المصرردر الصرر.5

ياء مشددة، بعدها تاء تأنينث مربوطنة؛ ليصنير بعند زينادة  : زيد في  خره حرفان، هما" اسم أو رير اسم

وهننذا المعنننى المجننرد الجدينند هننو .الحننرفين اسننًما دااًل علننى معنننى مجننرد لننم يكننن ينند  عليننه قبننل الزيننادة

الحينننوان " : إنسنننان؛ فذنهنننا اسنننم، معنننناه ا صنننلي : عنننة الصنننفات الخاصنننة بنننذل  اللفظ،مثنننل كلمنننةمجمو 

" ةإنسنننانيّ " : فنننذذا زيننند فننني  خنننره اليننناء المشنننددة، وبعننندها تننناء التأنينننث المربوطنننة، صنننارت الكلمنننة"النننناطق

الصننفات وتييننرت داللتهننا تييننًرا كبيننًرا؛ إذ يننراد منهننا فنني وضننعها الجدينند معنننى مجننرد، يشننمل مجموعننة 

 ( .)المختلفة التي يختص بها اأنسان، كالشفعة، والحلم، والرحمة، والمعاونة، والعمل النافع

 

 
                                                           

77،ص المفتاح في الصر ،ع:الجرجاني (1( 
779،ص   الدالي،مؤسسة الرسالة،ع:أدب الكاتب،تحعيق:ابن قتيبة (2( 

70،ص اللباب في قواعد اللية،ع:الّسراع،   (3( 
77 ،ص7النحو الوافي،ع:حسن ،عباس  (

4
)  
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 البناء الّصرفي في أحاديث الزكاة دراسة تطبيقّية: المبحث الرابع

 : األفعال المجردة والمزيدة-أ

فننني صنننحيج البخننناري ،  بذحصننناء ا فعنننا  المجنننّردة والمزيننندة فننني أحادينننث الزكننناة لعننند قامنننت الباحثنننة   

رات ذكنره بجانبنه بنين ، فوضنعتت عندد منالواحند الحنديث ذكنره أكثنر منن منرة فنيفبعض هذه ا فعنا  ورد 

   : مجردةالفعا  مجموعة ن ا  حديث ورد فيهالوهذا . قوسين

ننَي مَّت َعن ننهت  "     َراب يًّننا َأتَننى النَّب ننيَّ َصننلَّ  : َعننن  َأب نني هتَري ننَرَة َرض  نني َعَلننى  : ى هللات َعَلي ننه  َوَسننلََّم، َفَعننا َ َأنَّ أَع  لَّن  دت

ل تتهت َدَخل تت الَجنََّة، َقا َ  َكناَة » : َعَمٍل إ َذا َعم  ي الزَّ تتوَبَة، َوتتنَؤدّ  اَلَة الَمك  ر  ت ب ه  َشي ًئا، َوتتع يمت الصَّ بتدت مََّ اَل تتش  َتع 

ومت َرَمَضانَ  وَضَة، َوَتصت رت ه  اَل َأز يدت َعَلى َهَذا، َفَلمَّا َولَّى، َقاَ  النَّب ي  َصنلَّى هللات َوا : َقا َ « الَمف  ي ب َيد  س  ي َنف  لَّذ 

ٍل م ن  أَه ل  الَجنَّة ، َفل َين  تنر  إ َلنى َهنَذا» : َعَلي ه  َوَسلَّمَ  َينى، « َمن  َسرَّهت َأن  َين  تَر إ َلى َرجت ، َعنن  َيح  د  َثَنا متَسندَّ َحندَّ

ر َعَة، َعن  النَّب يّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم ب َهَذا : يَّاَن، َقا َ َعن  َأب ي حَ  َبَرن ي َأبتو زت  ( ".)َأخ 

_ سرّرُه _ أزيرُد _ قال_ تصوُم _ تعُبدُ _ دخلتُ _ عملُتهُ _ دّلني_ فقال_ أتى  : هي المجرد الفعل أمثلة

 .  فلينظر  _ ينظرَ 

 .، فحروفها أصلية وخالية من حرو  الزيادة ثالثية ّردةفنالحظت أّن هذه ا فعا  كلها أفعا  مج

 : مزيدة أفعااًل وهذا حديث يحتوي 

نَي مَّت " وٍق، َعنن  َعائ َشنَة َرض  نرت ، َعنن  َشنع يٍق، َعنن  َمس  َمنشت َثَنا اَ ع  َثَنا َأب ني، َحندَّ نٍص، َحندَّ َثَنا عتَمرت ب نت َحف   َحدَّ

نَدٍة، َكناَن » : ى هللات َعَلي ه  َوَسنلَّمَ َقاَ  النَّب ي  َصلَّ  : َعن َها، َقاَلت   س  َهنا َري نَر متف  ج  نن  َبي نت  َزو  َعَمنت  الَمنر أَةت م  إ َذا َأط 

َتَسَب َوَلَها ب َما َأن َفَعت   ث لت َذل َ ، َلهت ب َما اك  ث لتهت، َول ل َخاز ن  م  رتَها َوَلهت م   (8.)"َلَها َأج 

 .أنفقت  _ َب اكتس_ أطعمت   : هيالفعل المزيد أمثلة 

                                                           

07 ،ص8،ع(798 )الحديث صحيج ،باب وجوب الزكاة، رقمال:البخاري  (1 ) 

)    ،ص8،ع(0   )الحديث ، رقمأجر المرأة إذا تصّدقت أو أطعمت من بيت زوجهاباب المصدر السابق، 
2( 
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وذلننن   علننى وزن أفَعننَل،  فهننو مزينند ثالثنني بحننر  واحنند وهننو الهمننزة فنني بدايننة الفعننل: (أطعننمَ )أطعمننت  

 .للتعدية

ويفينند  علننى وزن افتَعننَل،  فهنو مزينند ثالثنني بحننرفين وهمنا همننزة الوصننل فنني بداينة الفعننل والتّنناء : اكتسنبَ 

 .المطاوعة

 .ويفيد الّتعدية ثالثي بحر  واحد وهو الهمزة في بداية الفعلعلى وزن أفَعَل،  فهو مزيد  : (أنفقَ )أنفعت  

 

 :يبّين لنا األفعال المجردة في أحاديث الزكاة في صحيح البخاري : (0.0)جدول رقم 

الفعرررررررررررررررررررررل  الرقم
 المجرد

رقرررررررررررررررررررررم 
 ثالحدي

الفعرررررررررررررررررررررل 
 المجرد

رقررررررررررررررررررررررررم 
 ثالحدي

 المجرد الفعل ثرقم الحدي الفعل المجرد
 

 رقم الحديث

 70   يسأ  79   تجأرت  80   متعلَ  797  ادعتهم  . 
  7   اخرصوا 70   حلف 80   صنعت   797  تؤَخذ  .8
  7   يخرع 70   (8)تكون   8   (7)فخرع 797  تردّ   .7
  7   أتينا 70   أتتيَ   8   ( )قا  797  تعيم  . 
  7   (0 )قا  70   تطؤه  8   أتتي 797  (7)قا   .7
  7   يعومنَّ  70   تنطحه  8   فعيل 797  يدخلني  .7
  7   كان 70   جازت  8   (7)فوضعها 797  تؤتي  .8
ل  .7   7   فليععله 70   رتّدت    8   (7)أصبحوا 797  تص 
  7   فععلناها 70   يتعضى 88   خطب 797  سمعا  .9
  7   هّبت    7   يدخلها 88   كان 797  أخشى  .0 
  7   فعام  7   يشربت  88   فوضعها 797  تعبد  .  
  7   كساه  7   أرجو 88   فجئتت  797  يكون   .8 
ها 88   فأخذتها 798  ( )قا   .7    7   كتب  7   فضع 
  7   أتى  7   أرا َ  88   فأتيتته 798  تعيم  .  
ّلني  .7    7   جاء  7   سمعتت  88   (7)قا  798  دت
  7   قالت  7   قلتَ  88   نويتت  798  عملته  .7 
  7   (8)قالوا  7   أرم  88   أخذتَ  798  دخلتت   .8 
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  7   رأم  7   تجعلها 87   أخا ت  798  تعبد  .7 
  7   يحّبنا  7   أفعلت  87   ي ّلهم 798  تصوم  .9 
  7   نحّبهت   7   فعسمها 87   دعته 798  أزيد  .80
  7   يعني 78   (7)قا  87   نشأ 798  سّره  . 8
 78   قا  78   فمرّ  87   قا  798  ين ر  .88
 78   يتحّبنا 78   رأيتكنّ  87   تعلمَ  798  فلين ر    .87
 78   نحّبه 78   فعلنَ  87   ذكر 797   مركم  . 8
 78   يكن 78   تكثرنَ  87   ففاضت 797  (8)أنهاكم  .87
 78   يعل 78   تكفرنَ   8   فسيأتي 797  (7)قا   .87
 77   (8)قا  78   صار  8   يمشي 797  ععد  .88
 77   سعت 78   جاءت  8   لعبلتتها 799  كان  .87
 77   كان 78   (8)فعيل 87   كان 799  قا   .89
عيَ  78   ائذنوا 87   كسب 799  أمرتت   .70  77   ست
نَ  87   نهى 799  يعولوا  . 7  77   يعني 78   فأتذ 
 77   سعت 78   قالت 87   فليس 799  قالها  .78
 77   يعضي 78   أمرتَ  87   (8)قلتت  799  عصم  .77
 77   رواه 78   كان 87   أتمس  ت  00   (8)قا   . 7
 77   روم  78   فزعم 87   أخذ 00   عونيمن  .77
 77   فأخذ 78   صدق 87   يعضي 00   كانوا  .77
 77   تتر   77   ليس 87   يكون   0   شرح  .78
  7   (8)ليس  7   ليس 87   فيؤث رت   0   رضي  .77
  7   يتؤخذ 77   (7)قا  87   كان  0   فعرفت  .79
  7   زاد 77   أخا ت  87   ابدأ 08   (8)تأتي  .0 
 77   كان 77   يفَتجت  87   تعو  08   (8)تطؤه  .  
 77   يتؤتى 77   (8)يأتي 88   ابدأ 08   كانت  .8 
 77   فيجيء 77   فسكت 88   تعو  08   تجلب  .7 
 77   يصير 77   فعيل 88   يتعّفه 08   تنطحه  .  
 77   فجعل 77   فرأينا 70   كنتت  08   (8)يأتي  .7 
 77   علمتَ  77    ت ينز  70   فكرهتت  08   يحملها  .7 



 

29 

 77   يلعبان 77   فمسج 70   فعسمتتهت  08   يتعار  .8 
 77   فأخذ 77   ينب تت   7   خرع 08   (8)فيعو   .7 
 77   فجعلها 77   يعتلت   7   فوع هنّ  08   (8)فأقو   .9 
 77   فن ر 77   يلم    7   أمرهتنّ  08   (8)أمل   .70
 77   فعا  77   أكلت    7   فجعلت   08   يحمله  . 7
 77   يأكلون  77   ثلطت    7   تلعي 07   يأخذ  .78
 77   تبيعوا 77   بالت 78   اشفعوا 07   يعو   .77
 77   يبدو 77   رتعت 78   تؤجروا 07   تال  . 7
 77   يح ر 77   ن عمَ  78   يعضي 07   يحسبنّ   .77
 77   يخّص  77   يأخذهت  78   شاء 07   يبخلون   .77
 77   يجب   77   كليأ 77   توكي  0   يكنزون   .78
 77   نهى 77   يشبع 77   فيوكي  0   قا   .77
 77   يبدو 77   يكون  77   تتحصي  0   َكَنَزها  .79
ئ ل 77   ( )قا  77   فيحصي  0   جعلها  .70  77   ست
 77   قا  77   سل    7   توعي 07   (7)ليس  . 7
 77   تذهبَ  77   (8)أيجزي   7   فيوعي 07   فعلتت   .78
 78   (7)نهى 77   سلي  7   ارضخي 07   كنتت   .77
 78   يبدو 77   وجدت 77   يحفظت  07   يكنزون   . 7
 77   تزهي 77   فمرّ  77   (8 )قا  07   (8)نزلت    .77
 77   لم ينهَ  77   (8)فعلنا 77   (7)قلتت  07   فكان  .77
 79   فوجده 77   سل   77   أحف هت  07   كتب  .78
 79   باعيت  77   فدخل 77   يعو  07   يشكوني  .77
 79   أتى 78   فسأله 77   كان 07   فكتب  .79
م    .80  79   فعا  78   (7)قا  77   (7)ليس 07   اقد 
تتها  . 8 م   79   تتَعد 78   جازَ  77   (8)أريد 07   فعد 
 79   كان 78   يحي   77   تموعت  07   فكثتر  .88
سر 07   يروني  .87  79   يتر  78   تال 77   (8)فيتك 
 79   جعله 78   حملنا 77   يتفَتج 07   فذكرتت   . 8
ر 07   (7)قا   .87  90   حملت 77   يتنع مت  77   كتس 
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 90   كان 77   كان 77   يتيَلق 07   شئتت   .87
 90    ننتت  77   منع 77   فه ب نا 07   فكنتت   .88
 90   يبيعه 77   ت لمون  77   نسأله 07   لسمعتت   .87
 90   سألتف 79   (8)سألوه 77   سل ه 08   جلستت   .89
 90   تتعد 79   نف دَ  77   فسأله 08   قا   .70
  9   فجعلها 79   فعا  77   فعلم 08   فجاء  . 7
  9   فعا  79   يكون  77   تعني 08   قام  .78
  9   ليطرحها 79   يعّفه 77   أرأيتَ  08   يتحمي  .77
  9   قا  80   يأخذ 77   كنتت  08   (8)يوَضع  . 7
  9   شعرتت  80   يأتي 77   (8)فعا  08   (8)يخرع  .77
  9   نأكل 80   فيسأله 77   سلف 08   فجلس  .77
 98   وجد 80   منعه 78   كان 08   فعلتت   .78
 98   (8)قا   8   فيأتي 78   كسب 08   تبعتتهت   .77
 98   قالوا  8   فيبيعها 77   يتنفذت  08   أدري   .79
 98   حرتم  8   فيكفّ  77   قا  08   أرم   .90
 97   أتت ي  8   يسأ  77   (8)أتم ر 08   كرهوا  . 9
 97   فعلتت   8   منعوه 77   فيدفعه 08   (8)قلتت   .98
  9   (8)بعثت   88   (8)أخذه 79   تعني 08   يععلون   .97
  9   (8)فعا  88   سألتت  0    كان 07   (7)قا   . 9
  9   بليت   88   (8)سألته 8    ينزالن 07   (8)قلتت   .97
 97   نسمعت  88   يأكل 8    (8)فيعو  07   أتبصرت   .97
 97   ستأتي 88   يشبع 7    سبيت 07   فن رتت   .98
 97   جئتهم 88   بعث  7    َوَفَرت   07   بعيَ   .97
 97   فادعوهم 88   أرزأت  7    تعفو 07   أرم   .99
 97   يشهدوا 88   فكان 7    يريد 07   أحب    .00 
 97   (8)فرض 88   يدعو 7    لز َقت   07   يجمعون   . 0 
د   07   أسألهم  .08   97   تؤَخذ 88   (8)فيأبى 7    (7)يج 
 97   فتتردّ  88   يعبله 7    يعمل 07   ألعى  .07 
 98   (8)أتاه 88   دعاه 7    فينفعت  09   يعضي  . 0 



 

31 

 98   (7)قا  88   (8)فأبى 7    يعو  0    يعبلت   .07 
 98   رضي 88   يعبل 7    يعين 0    تكون   .07 
 98   (8)ليس 88   ( )قا  7    (7)قالوا      يأتي  .08 
 98   جعل 88   أعرضت  7    فليعمل        يجدت   .07 
 98   يتصاب 88   يأخذه 7    بليت      يعو   .09 
 97   يتسلفه 88   يرزأ 8    (7)قا       جئتت   .0  
 97   فدفعها 87   فأقو  8    (7)ليس      لعب لتتها  .   
 97   (8)فخرع 87   (8)فعا  8    ائتوني 8    تعوم  .8  
 97   يجد   87   (8)خذه 8    فجعلت 8    يكثرت   .7  
 97   (8)فأخذ 87   جاء  8    يخّص  8    فيفيضت   .   
 97   فنعرها 87   تتبعه 7    بليت   8    يهمَّ   .7  
 97   فرمى  8   ما يزا  7    ليست 8    يعبل  .7  
 97   (8)كان  8   يسأ  7    تتعَبل 8    (8)يعرضه  .8  
 97   فأخذها  8   يأتي 7    يكن 8    فيعو   .7  
 97   فذكر  8   ليس 7    يتعَبل 7    يأتي  .9  
 97   نشرها 87   تدنو 7    ليس 7    تخرعت   .80 
 97   وجد 87   يبلغ 9    أشهدت  7    يعو   . 8 
 97   (8)ليس 87   زاد 9    فرأم 7    عا ف  .88 
 97   وجدت   87   فيشفعت  9    يسمع 7    يعوم  .87 
 97   كانت 87   ليتعضى 9    فأتاهنّ  7    و يط  . 8 
 97   (8)يعا  87   فيمشي 9    فوع هنّ  7    (8)يجد  .87 
 97   خرع 87   يأخذ 9    أمرهنّ  7    يعبلها  .87 
 97   قيل 87   يبعثه 9    فجعلت   7    ليعفنّ   .88 
 97   وهب 87   يحمده 70   (8)يتجَمعت  7    يترجم  .87 
 97   ربج 87   سمع 70   علم 7    ( )ليعولنّ   .89 
 97   كثتر 87   يجد 70   يجبت  7    أوت   .70 
 97   (7)قا  87   (8)ليس 70   يتم   7    (8)ين ر  . 7 
 97   يكتمه 87   ترّده  7   كان 7    (8)يرم   .78 
 700  يتدعى 87   يسأ  78   (8)قا       يطو   .77 
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 700  جاء 88   كره 78   اعمل        يجد  . 7 
  70  يأتوا 88   قيل 78   يتر َ       يأخذها  .77 
  70  فيشربوا 87   (  )قا  77   (7)بلَيت        يترم   .77 
  70  فعتلوا 87   فتر  77   ( )ليست        يلتذ نَ   .78 
  70  فأتي 87   فعمتت  77   (7)تتعَبلت  7    نزلت    .77 
  70  سَمرَ  87   فعلتت  77   يجعلت  7    كنا  .79 
  70  تركهم 87   (7)هت  را   7   فرض 7    فجاء  .0  
(8)فعالوا  .      70  يعّضون  87   فسكت  7   أمر 7    
 708  ردوتت  87   رلبني  7   (8)سئل 7    جاء  .8  
مت  87   أعلمت   7   (8)بلَيت   7    فنزلت    .7    708  يس 
 707  فرض 87   فعلتت   7   يعني 7    يلمزون   .   
 707  أمر 87   يعني  7   ( )زادت 7    يجدون   .7  
 707  كّنا 87   يكب    7   (7)يكن 7    كان  .7  
 708  فرض 87   ُكبكبوا  7   (7)فليس 7    أَمَرنا  .8  
 707  كّنا 87   سمعتت   7   كانت 7    فيصيبت   .7  
 707  نخرع 87   فضرب  7   تكن 7    دَخَلت  .9  
 708  أمر 87   فجمع  7   يشاء 7    تسأ   .70 
 708  لفجع 87   كان 77   يخرع 7    تجدت   . 7 
 707  كّنا 87   وقع 77   شاء 7    فعسمتتها  .78 
 707  جاء 87   قلتت  77   منعوني 7    تأكل  .77 
 707  جاءت 87   كّبهت  78   رأيتت  7    قامت  . 7 
 707  قا  87   كببتتهت  78   شرح 7    فخرجت  .77 
 707  أترم  89   ليس 78   فعرفتت  7    فدخل  .77 
مت  7    فعا   .78   707  يعد  ت  89   يطو  77   تتعد 
 709  أمر 89   ترّده 77   فليكن   9    كان  .77 
 0 7  كّنا 89   يجدت  77   تدعوهم 9    تأمتلت   .79 
 0 7  كان 89   يتفطنت  77   عرفوا 9    تخشى  .70 
   7  (8)كان 89   يعوم 77   (8)فرض 9    بليت  . 7 
   7  فرض 89   فيسأ ت  77   فعلوا 9    قلتت   .78 
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   7  فعد  70   يأخذ 77   ترد   80   فأخذوا  .77 
ذ 80   يذرعونها  . 7     7  (8)فكان 70   ييدو 77   فخت
   7  كانوا 70   أحسبتهت  79   (7)ليس 80   قا   .77 
 8 7  فرض 70   (8)قا  79    عرفنَّ  80   (7)كانت  .77 
   70   فيبيع 79   يعو  80   فعلمنا  .78 
   70   فيأكل 79   رفعون ت 80   تتحب    .77 

 

 :يبّين لنا األفعال المزيدة في أحاديث الزكاة( 8.0)رقم  جدول

رقرررررررررررررررررررررم  نوع الفعل المزيد الفعل المزيد الرقم
 الحديث

رقرررررررررررررررررررررم  نوع الفعل المزيد الفعل المزيد
 الحديث

  7   مزيد ثالثي بحر  ال يعم   797  مزيد ثالثي بحرفين افترض  . 

 77   بحر مزيد ثالثي  يؤّدونها 797  مزيد ثالثي بحر  (8)أطاعوا  .8

 77   مزيد ثالثي بحر  لعاتلهم 797  مزيد ثالثي بحر  (8)مهت أعلم    .7

 77   مزيد ثالثي بحر  أطاعوا 798  مزيد ثالثي بحر  تؤّدي  . 

 77   مزيد ثالثي بحر  توقَّ  798  مزيد ثالثي بحر  تشر   .7

 70   مزيد ثالثي بحر  يؤّدي 798  مزيد ثالثي بحر  وّلى  .7

  7   مزيد ثالثي بحر  تابعه 797  ثالثي بحر مزيد  تؤّدوا  .8

  7   مزيد ثالثي بحر  أتنزلت   799  مزيد ثالثي بحر  تعات لت   .7

 78   مزيد ثالثي بحرفين (8)انصر  799  مزيد ثالثي بحر  أقات لت   .9

 78   مزيد ثالثي بحرفين تصّدقوا 00   مزيد ثالثي بحر  لعاتلهم  .0 

 78   مزيد ثالثي بحرفين تصّدقنَ  00   مزيد ثالثي بحر  يؤّدونها  .  

 78   مزيد ثالثي بحر  أذ هبَ   0   مزيد ثالثي بحر  بايعتت   .8 

 78   أحر مزيد ثالثي بثالثة  تستأذنت  08   مزيد ثالثي بحر  لم يؤدّ    .7 

 78   مزيد ثالثي بحر  فأردتت  08   مزيد ثالثي بحر  (8)يتعم    .  

 78   مزيد ثالثي بحرفين ّدقت  تص 08   مزيد ثالثي بحر  (8)بّليتت   .7 

 78   مزيد ثالثي بحرفين أتصّدقت  07   مزيد ثالثي بحر   تاهت   .7 
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 77   مزيد ثالثي بحرفين تكّلم 07   مزيد ثالثي بحر  متثّ لَ   .8 

 77   مزيد ثالثي بحر  يتكّلم  07   مزيد ثالثي بحر  يطّوقته  .7 

 77   ثي بحرفينمزيد ثال امتّدت  0   مزيد ثالثي بحر  ينفعونها  .9 

 77   أحر مزيد ثالثي بثالثة  استعبلت    0   مزيد ثالثي بحر  يتؤدّ  لم   .80

 77   مزيد ثالثي بحر  أعطى  0   مزيد ثالثي بحر  تتنَز   . 8

 77   مزيد ثالثي بحرفين تصّدقنَ   0   مزيد ثالثي بحر  أتنزَلت    .88

 77   رفينمزيد ثالثي بح انطلعت  0   مزيد ثالثي بحر  لم يؤدّ    .87

 77   مزيد ثالثي بحر  تنفق 07   مزيد ثالثي بحر  أنزل   . 8

 77   مزيد ثالثي بحر  (8)أتنف قت  07   مزيد ثالثي بحرفين فاختلفتت   .87

 77   مزيد ثالثي بحر  تخبر 07   مزيد ثالثي بحرفين تنّحّيتت   .87

 78   مزيد ثالثي بحر  (8)يتعطي 07   مزيد ثالثي بحر  أنزلني  .88

 78   مزيد ثالثي بحرفين اشترم  07   مزيد ثالثي بحر  روامَّ أ  .87

 78   مزيد ثالثي بحرفين احتبس 07   مزيد ثالثي بحر   طعتت   .89

 78   مزيد ثالثي بحر  أتنف قت  07   مزيد ثالثي بحر  ينفعونها  .70

 78   مزيد ثالثي بحر  أنفعي 08   مزيد ثالثي بحر  بّشر    . 7

 78   مزيد ثالثي بحر  أنفعت   08   مزيد رباعي بحر  يتزلزلُ   .78

 78   مزيد ثالثي بحر  يعتقت  08   مزيد ثالثي بحر  وّلى  .77

 77   مزيد ثالثي بحر  أرناه 07   مزيد ثالثي بحر  أنفق  . 7

 77   مزيد ثالثي بحرفين احتبس 07    أحر مزيد ثالثي بثالثة  أستفته مت   .77

 77   ثي بحر مزيد ثال تابعه 07   مزيد ثالثي بحر  يرسلني  .77

ّدثت 09   مزيد ثالثي بحر  (8) تاه  .78  77   مزيد ثالثي بحر  حت

 79   مزيد ثالثي بحر  (7)أعطاهم 09   مزيد ثالثي بحر  سّلطه  .77

رتهت  09   مزيد ثالثي بحر  يعّلمها  .79  79   مزيد ثالثي بحرفين أّدخ 

 79    ر حأمزيد ثالثي بثالثة  يستعفف 0    مزيد ثالثي بحر  يتعّبلها  .0 

 79   حر أمزيد ثالثي بثالثة  يستين   0    مزيد ثالثي بحرفين تصّدق  .  

 79   مزيد ثالثي بحر  يتين ه   0    مزيد ثالثي بحر  يترّبيها  .8 
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 79   مزيد ثالثي بحرفين يتصّبر 0    مزيد ثالثي بحر  يترّبي  .7 

 79   مزيد ثالثي بحر  يصّبرهت  0    مزيد ثالثي بحر  تتخرع  .  

 79   مزيد ثالثي بحر  أعطى      مزيد ثالثي بحر  صّدقوات  .7 

 80   مزيد ثالثي بحر  أعطاه 7    مزيد ثالثي بحرفين فلَيّتعينَ   .7 

 80   مزيد ثالثي بحرفين يحتطبت  7    مزيد ثالثي بحر  أترسلت   .8 

  8   مزيد ثالثي بحر  أعطوه      مزيد ثالثي بحر  يتبعهت   .7 

 88   مزيد ثالثي بحر  يبار ت  7    ر مزيد ثالثي بح نحاملت   .9 

 88   مزيد ثالثي بحر  (7)أعطاني 7    مزيد ثالثي بحرفين (8)فتصّدقَ   .70

 88   مزيد ثالثي بحر  أشهدكم 7    مزيد ثالثي بحرفين انطلق  . 7

 88   مزيد ثالثي بحر  أفارقت  7    مزيد ثالثي بحر  فيحاملت   .78

 88   مزيد ثالثي بحر  طيهليع 8    مزيد ثالثي بحرفين اّتعوا  .77

 88   مزيد ثالثي بحرفين توّفى 7    مزيد ثالثي بحر  فأعطيتتها  . 7

 88   مزيد ثالثي بحر  بور َ  7    مزيد ثالثي بحر  فأخبرتتهت   .77

 87   مزيد ثالثي بحر  يعطيني 7    مزيد ثالثي بحرفين ابتتليَ   .77

ه 7    مزيد ثالثي بحر  فأعطيتتها  .78  87   ي بحر مزيد ثالث أعط 

 87   حر أمزيد ثالثي بثالثة  استياثوا 9    مزيد ثالثي بحرفين تصّدقَ   .77

 87   مزيد ثالثي بحر  يينيه 9    مزيد ثالثي بحر  تتهم لت   .79

 87   حر أمزيد ثالثي بثالثة  يستحي 80   مزيد ثالثي بحرفين تصّدقَ   .70

 87   مزيد ثالثي بحر  أعطى 80   مزيد ثالثي بحر  أخفاها  . 7

ه    8   مزيد ثالثي بحرفين (7) تصّدقنَّ   .78  87   مزيد ثالثي بحر  يعط 

 87   مزيد ثالثي بحر  ساررتتهت   8   مزيد ثالثي بحرفين (7)يتحّدثون   .77

 87   مزيد ثالثي بحر  (8) تعطيَ   8   مزيد ثالثي بحرفين (7)تتصّدق  . 7

 87    مزيد ثالثي بحر  يتحّدث  8   مزيد ثالثي بحر  فينفق  .77

 87   مزيد ثالثي بحر  أقب ل  8   حر أمزيد ثالثي بثالثة  يستعفّ   .77

 87   مزيد ثالثي بحر  أكبّ   8   حر أمزيد ثالثي بثالثة  تستعفّ   .78

 89   مزيد ثالثي بحر  يينيه  8   مزيد ثالثي بحرفين يعتبر  .77
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 89   مزيد ثالثي بحرفين فيتصّدق  8   مزيد ثالثي بحر  أعطاه  .79

 70   مزيد ثالثي بحرفين فيحتطبت  88   مزيد ثالثي بحر  يعتت با  .80

 70   مزيد ثالثي بحرفين يتصّدقت  88   مزيد ثالثي بحر  فأنكحي  . 8

 70   مزيد ثالثي بحر  أدر َ  88   مزيد ثالثي بحر  خاصمتت   .88

  7   مزيد ثالثي بحر  أتحصيَ  88   مزيد ثالثي بحر  أخرعَ   .87

  7   مزيد ثالثي بحر  ألعتهت  88   فينمزيد ثالثي بحر  يتصّدقت   . 8

  7   مزيد ثالثي بحر  أخبركم 88   مزيد ثالثي بحر  أردتت   .87

  7   مزيد ثالثي بحر  أراد 88   مزيد ثالثي بحر  فخاصمته  .87

  7   مزيد ثالثي بحر  أهدم 87   مزيد ثالثي بحر  تنفق  .88

  7   رفينمزيد ثالثي بح يتعّجلت  87   مزيد ثالثي بحر  تحاّبا  .87

  7   مزيد ثالثي بحرفين فليتعّجل 87   مزيد ثالثي بحرفين اجتمعا  .89

  7   مزيد ثالثي بحر  أشر َ  87   مزيد ثالثي بحرفين تفّرقا  .70

 77   مزيد ثالثي بحر  يوّقتت  87   مزيد ثالثي بحرفين تصّدقَ   . 7

 77   مزيد ثالثي بحر  بّينَ  87   مزيد ثالثي بحر  أخفاها  .78

 77   مزيد ثالثي بحر  وقَّتَ   8   مزيد ثالثي بحر  هاأخفا  .77

 77   مزيد ثالثي بحر  يتصلّ    8   مزيد ثالثي بحرفين تصّدقوا  . 7

 77   مزيد ثالثي بحر  صّلى 87   مزيد ثالثي بحر  أنفَعت    .77

  7   مزيد ثالثي بحر  بّينوا 87   مزيد ثالثي بحر  يريدت   .77

 77   مزيد ثالثي بحر  فأخرجها 87   مزيد ثالثي بحرفين (8)تصّدق  .78

  7   مزيد ثالثي بحر  بّينوا 87   مزيد ثالثي بحر  يتنع ص  .77

 77   مزيد ثالثي بحرفين يشتري  87   مزيد ثالثي بحر  يتتل ف  .79

 77   مزيد ثالثي بحرفين يشتري  87   مزيد ثالثي بحر  أتلفه  .90

 77   رفينمزيد ثالثي بح تحمارّ  87   مزيد ثالثي بحر   ثر  . 9

 79   مزيد ثالثي بحر  فأراد 87   مزيد ثالثي بحر  يضّيع  .98

 79   مزيد ثالثي بحرفين يشتريه 87   مزيد ثالثي بحرفين أنخلعت   .97

 79   أحر مزيد ثالثي بثالثة  استأمره 87   مزيد ثالثي بحر  َأمس       . 9
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 79   مزيد ثالثي بحرفين يتبتاع 87   مزيد ثالثي بحر  أنفعت    .97

 90   مزيد ثالثي بحرفين (8)تصّدق 88   حر أمزيد ثالثي بثالثة  يستعففت   .97

 90   مزيد ثالثي بحر  أضاعه 88   حر أمزيد ثالثي بثالثة  يستين    .98

ن ه    .97  90   مزيد ثالثي بحر  فأردتّ  88   مزيد ثالثي بحر  يتي 

 90   مزيد ثالثي بحرفين أشتريه 70   مزيد ثالثي بحر  خّلفتت   .99

 90   مزيد ثالثي بحر  أعطاكه 70   مزيد ثالثي بحر  أبّيتهت   .00 

 90   مزيد ثالثي بحرفين تشتري   7   مزيد ثالثي بحر  فصّلى  . 0 

 98   مزيد ثالثي بحرفين انتفعتم  7   مزيد ثالثي بحر  يتصلّ    .08 

 98   مزيد ثالثي بحر  أعطيتها  7   مزيد ثالثي بحرفين يتصّدقنَ   .07 

 97   مزيد ثالثي بحر  أرادت  7   حر أثي بثالثة مزيد ثال استطعت    . 0 

 97   مزيد ثالثي بحرفين تشتري  77   مزيد ثالثي بحر  كّفرهاتت   .07 

 97   مزيد ثالثي بحر  أراد 77   مزيد ثالثي بحر  أتحّنثت   .07 

 97   مزيد ثالثي بحرفين يشترطوا 77   مزيد ثالثي بحر  أسلمتَ   .08 

 97   مزيد ثالثي بحرفين اشتراها 78   مزيد ثالثي بحرفين تصّدقت    .07 

 97   مزيد ثالثي بحرفين تشتري  77   مزيد ثالثي بحر  يتعطي  .09 

 97   مزيد ثالثي بحر  أراد 79   مزيد ثالثي بحرفين تصّدقتَ   .0  

 97   مزيد ثالثي بحرفين تتصّدق 0    مزيد ثالثي بحر  أطعمت    .   

 97   الثي بحر مزيد ث أعتقَ  0    مزيد ثالثي بحرفين اكتسبَ   .8  

 97   مزيد ثالثي بحرفين تتصّدق 0    مزيد ثالثي بحر  أنفعت    .7  

 97   مزيد ثالثي بحر  (7)أطاعوا      مزيد ثالثي بحر  أنفعت    .   

 97   مزيد ثالثي بحر  (8)أخبرهم      مزيد ثالثي بحرفين اكتسب  .7  

 97   مزيد ثالثي بحرفين اّتق   8    مزيد ثالثي بحر  أعم    .7  

 98   مزيد ثالثي بحر  (8)صلّ   8    مزيد ثالثي بحر  يتصب ج  .8  

 97   مزيد ثالثي بحر  فأدخلَ  7    مزيد ثالثي بحر  يوّسعها  .7  

 97   مزيد ثالثي بحر  أسلفه 7    مزيد ثالثي بحرفين تّتسعت   .9  

 97   مزيد ثالثي بحر  فعّرفها 7    مزيد ثالثي بحر  تخفي  .80 
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 97   مزيد ثالثي بحر  أركَزه 7    مزيد ثالثي بحر  ينفق  . 8 

 97   مزيد ثالثي بحر  ناقَض  7    مزيد ثالثي بحر  تابعهت   .88 

 97   مزيد ثالثي بحر  يؤّدي 7    مزيد ثالثي بحرفين يتصّدقت   .87 

 700  أحر مزيد ثالثي بثالثة  استعمل 7    مزيد ثالثي بحر  ليمس     . 8 

 700  ثي بحر مزيد ثال حاسبه 7    مزيد ثالثي بحر  هات    .87 

  70  مزيد ثالثي بحر  فرّخص 7    مزيد ثالثي بحر  أرسَلت    .87 

  70  أحر مزيد ثالثي بثالثة  استاقوا 7    مزيد ثالثي بحر  هات    .88 

  70  مزيد ثالثي بحر  فأرسل 8    مزيد ثالثي بحرفين احتبَس   .87 

  70  مزيد ثالثي بحر  فعّطع 8    حر أمزيد ثالثي بثالثة  يستثن    .89 

  70  مزيد ثالثي بحر  تابعه 8    مزيد ثالثي بحر  تلعي  .70 

 708  مزيد ثالثي بحر  يتحّنكه 7    مزيد ثالثي بحر  يعطيه  . 7 

 708  مزيد ثالثي بحر  فوافيتتهت  9    مزيد ثالثي بحر  لصّلى  .78 

 707  مزيد ثالثي بحر  تؤّدي 9    مزيد ثالثي بحرفين يتصّدقون   .77 

 707  مزيد ثالثي بحر  نطعم 9    حر مزيد ثالثي ب أشار  . 7 

 707  مزيد ثالثي بحر  نعطي 9    مزيد ثالثي بحر  تلعي  .77 

 0 7  مزيد ثالثي بحر  (8)يتزّكي 70   مزيد ثالثي بحر  يفّرقت   .77 

   7  مزيد ثالثي بحر  (7)يتعطي  7   مزيد ثالثي بحر  يتراجعان  .78 

   7  ثي بحر مزيد ثال فأعَوزَ  78   مزيد ثالثي بحر  تؤّدي  .77 

   7  مزيد ثالثي بحر  أعطى 77   أحر مزيد ثالثي بثالثة  استيسرتا  .79 

   7  مزيد ثالثي بحر  يعطيها 77   مزيد ثالثي بحر  (8)يعطيه  .0  

   7  مزيد ثالثي بحر  يعطون  77   مزيد ثالثي بحر  يعطي  .   

     7   مزيد ثالثي بحر  فليعطها  .8  
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ة األفعال المجردة والمزيدة في الجملة الفعلية في أحاديث الزكاة، يبّين لنا نسب(: 4.0)جدول 

 :والترسيم البياني لها

المزينننننند الثالثنننننني  المجرد الرباعي المجرد الثالثي
 بحر  

المزيننننننننننننننند الثالثننننننننننننننني 
 بحرفين

المزيننننننننننننننند الثالثننننننننننننننني 
 بثالثة أحر 

 المزيد الرباعي بحر 

777 8 88  89  8   
: مجموع ا فعا  المجردة

777 
 7 7: وع ا فعا  المزيدةمجم 

 

 (0.0) شكل رقم

 
الزكننناة فننني صنننحيج البخننناري، اتضنننج ومننن خنننال  إحصننناء ا فعنننا  المجنننردة والمزيننندة فنني أحادينننث      

فعنا  المجننّردة هني ا صنل فني الليننة، أّن عندد ا فعنا  المجنّردة يفننوق عندد ا فعنا  المزيندة، فا للباحثنة 

رتبطنة با عمنا  التني تندخل اأنسنان الجننة، ومرتبطنة بالزكناة م وجاءت موضوعاتها في أحادينث الزكناة

فجاءت ا فعا  في أحاديث الزكاة كلهنا أفعنااًل مجنّردة  وأجرها، مع بيان أفضل الّصدقات والحّث عليها،

بكبوا)ثالثية ما عدا فعلين رباعيين وهما  (.يترجم،كت
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 : وهذا مثا  على ذل  

َي مَّت َعن  * َواع  النَّب يّ   : َهاَعن  َعائ َشَة َرض  َض َأز  وًقنا؟  : (ص)قتل نَن ل لنَّب نيّ   ،(َص )َأنَّ َبع  نَرعت ب نَ  لتحت َأي َننا َأس 

َولتكتنَّ َيًدا» : َقا َ  ندت َأنََّمنا َكاَننت  طتنوَ  «َأط  َننا َبع  نَوَلهتنَّ َينًدا، َفَعل م  َدةت َأط  َرعتوَنَها، َفَكاَننت  َسنو  ، َفَأَخنذتوا َقَصنَبًة َينذ 

َدَقةَ يَ  وًقا ب ه  َوَكاَنت  تتح ب  الصَّ َرَعَنا لتحت َدَقةت، َوَكاَنت  َأس  َها الصَّ  ( )."د 

 .تحبّ -علمنا-كانت-يذرعونها-أخذوا: هي  أمثلة الفعل المجّرد

فهذه أفعا  مجّردة ثالثّية، وما ارتبم فيها فهي ضمائر مّتصلة وحرو  المضنارعة، وال تنؤّثر علنى بنينة 

 .الفعل المجرد

فنننني معنننننى  تننننؤّثرزيننننادات ال الفعننننل ا صننننلية، فننننذّن هننننذه وعننننند زيننننادة أحننننر  الزيننننادة علننننى حننننرو      

يننادة فنني المعنننى، فالزيننادة هنننا أفننادت فكننل زيننادة فنني المبنننى تننؤّدي إلننى ز  ها أفعننااًل مزينندة،تجعلو الكلمننة،

ومثنااًل علنى .ي بحنر فهنو مزيند ربناع( يتزلنز )والمزيدة كلها ثالثية ما عندا التعدية والطلب والمطاوعة، 

 : ذل 

َي مَّت َعن هت  * ر يّ  َرض  د  يٍد الخت وَ  مَّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم،  : َعن  َأب ي َسع  َن اَ ن َصار  َسَألتوا َرست إ نَّ َناًسا م 

َطنناهتم  َحتَّننى نَ  ، ثتننمَّ َسننَألتوهت، َفَأع  َطنناهتم  ، ثتننمَّ َسننَألتوهت، َفَأع  َطنناهتم  ن ننَدهت، َفَعننا َ َفَأع  ننن  » : ف ننَد َمننا ع  ن نند ي م  ننونت ع  َمننا َيكت

ننه  مَّت َوَمننن  َيَتَصننبَّ  ن  ن  يتي  ننَتي  ننهت مَّت، َوَمننن  َيس  فَّ ف ف  يتع  ننَتع  ، َوَمننن  َيس  م  ننَرهت َعننن كت خ  ر  يتَصننبّ ر هت مَّت، َوَمننا َخي ننٍر َفَلننن  َأدَّ

َسَع م   َي َأَحد  َعَطاًء َخي ًرا َوَأو  ط  ب ر  أتع   (8".)َن الصَّ

 ُأعطي_ يصّبرُه _ يتصّبر_ يستغن _ يستعفف _ أّدخره _ أعطاهم: أمثلة الفعل المزيد هي

علننى وزن أفعننل، فهننو مزينند ثالثنني بحننر  واحنند وهننو الهمننزة فنني بدايننة الفعننل ويفينند  : (أعطننى)أعطنناهم

 .التعدية

                                                           

0  ،ص8،ع(80  )الحديث ، رقمباب صدقة الصحيج الشحيجصحيج ،ال:البخاري   (
1( 

88 ،ص8،ع(79  )الحديث ، رقماالستعفا  عن المسألة،باب  المصدر السابق  (
2
 ) 
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مننزة الوصننل و التنناء التنني قلبننت دااًل علننى وزن افتعننل، فهننو مزينند ثالثنني بحننرفين وهمننا ه : (اّدخننر)أّدخننَرهت 

 .وأدرمت في الّدا  ا ولى

على وزن استفعل، فهو مزيد ثالثي بثالثة حرو  وهما همزة الوصل والسين والتاء، : (استعفّ )يستعفف

 .ويفيد الّطلب

على وزن استفعل، فهو مزيد ثالثي بثالثة حنرو  وهمنا همنزة الوصنل والسنين والتناء  : (استينى)يستين  

 .يد الّطلبويف

تضننعيف عننين الفعننل ويفينند  علننى وزن تفّعننل، فهننو مزينند ثالثنني بحننرفين وهمننا التنناء و : (تصننّبر)يتصننّبر

 .المطاوعة والّتدّرع

 .على وزن فّعل، فهو مزيد ثالثي بحر  واحد وهو تضعيف عين الفعل ويفيد التعدية : (صّبر)يصّبرهت 

  واحننند وهنننو الهمنننزة فننني بداينننة الفعنننل ويفيننند علنننى وزن أفعنننل، فهنننو مزيننند ثالثننني بحنننر  : (أعطنننى)أتعطنننيَ 

 .التعدية

 

 .المشتقات وأنواعها في أحاديث الزكاة في صحيح البخاري -ب

رتَهننا، » : َعننن  النَّب ننيّ  َصننلَّى هللات َعَلي ننه  َوَسننلََّم َقننا َ  * ننَدٍة، َفَلَهننا َأج  س  ننن  َطَعننام  َبي ت َهننا َري ننَر متف  إ َذا َأن َفَعننت  الَمننر أَةت م 

ث لت َذل  َ َول ل َتَسَب، َول ل َخاز ن  م  و ع  ب َما اك   ( ).زَّ

دة )  :هي الفاعل أمثلة اسم  (الخازن  –ُمفس 

 .، وتدّ  على حدث اأفساد ومن قام واّتصف به(أفسد)فسدٍة مشتّعة من الفعل فوق الثالثي فكلمة مت     

ه يحّل،  علىرير متفسدة ف ي صدقتها، وتدّ  كلمة ن َفاق ب َوج   . ّن الفساد هو اأنفاق بوجه ال يحلّ اأ  

                                                           

)    ،ص8، ع(    )ر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها ، رقم الحديثالصحيج ،باب أج:البخاري 
1( 
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، الذي ال يحّق له أن يتصر  با موا  التي بحوزته، إاّل بذذن صاحبه والخازن وهو خادم مال  ا موا 

ن، ومنن قنام (َخَزنَ )وهي كلمة مشتّعة من الفعل الثالثي  ، وهي على وزن فاعنل، وتند  علنى حندث الخنز 

 .أو اّتصف به

 

نل ٍم َصنَدَقة  » : ى هللات َعَلي نه  َوَسنلََّم َقنا َ َعن  النَّب يّ  َصلَّ  * نلّ  متس  ؟  : ، َفَعنالتوا«َعَلنى كت ند  َينا َنب نيَّ مَّ ، َفَمنن  َلنم  َيج 

َسهت َوَيَتَصدَّقت » : َقا َ  ه ، َفَين َفعت َنف  َملت ب َيد  ؟ َقا َ  : َقالتوا« َيع  د  ينت َذا الَحاَجة  الَمل هتو » : َفذ ن  َلم  َيج   : َقالتوا«  َ يتع 

؟ َقا َ  د  ، َفذ نََّها َلهت َصَدَقة  » : َفذ ن  َلم  َيج  رّ  س    َعن  الشَّ ، َول يتم  و   رت َمل  ب ال َمع   ( )«َفل َيع 

اسننم يتطلننق علننى المتحسننر والمضننطر  فننالملهو ، (المعررروف –الملهرروف ) : هرري المفعررول أمثلررة اسررم

ء تحسننر نني  لتننوم، وتلهننف علننى الشَّ ) و مشننتّعة مننن الفعننل الثالثنني(الحاجننة ذي)وهنني صننفة ،(8)وَعلننى ال َم  

 .وتدّ  على حدث اللهفة ومن وقع عليه الحدث، وهي على وزن مفعو ، (لهف

و  مشتّعة من الفعل الثالثي     رت وتندّ  علنى الحندث ومنن وقنع  علنى وزن مفعنو ،( عنر ) َوكلمة ال َمع 

ننم َجننامع لكننل َمننا عننر  مننن َطاَعننة ". عليننه الحنندث َسننان إ َلننى وهنني اس  ح  هللا عننز َوجننل، والتعننرب إ َلي ننه  َواأ  

ر ع َونهى َعنهت من المحسنات والمعبحات  (4)".النَّاس، وكل َما ندب إ َلي ه  الشَّ
 

َن الصَّ "* ي نت َأَحق  َأن  يتع َضى م  ، َفالدَّ ، َأو  َعَلي ه  َدي ن  َتاع  ، َأو  أَه لتهت متح  َتاع  َق َوهتَو متح  ت ق  َوَمن  َتَصدَّ َدَقة ، َوالع 

َواَ  النَّاس    ( )".َواله َبة ، َوهتَو َردي َعَلي ه  َلي َس َلهت َأن  يتت ل َف َأم 

                                                           

7  ،ص8،ع(7   )الحديث ، رقمعلى كل مسلم صدقة،باب  صحيجال:لبخاري ا  (
1( 

8 7،ص7عمدة العاري شرح صحيج البخاري،دار إحياء التراث،بيروت،ع :العيني،بدر الّدين (
2( 

)  7،صالمصدر السابق
3( 

8  ،ص8،ع(87  )الحديث ، رقمال صدقة إال عن  هر رنىيج ،باب صحال:لبخاري ا  (
4( 
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تَناع  ): هي اسم المفعول أمثلة دّ  علنى حندث االحتيناع ، وين(احتناع) ، وهنو منن الفعنل فنوق الثالثني(متح 

أن ال يكننون محتاًجننا لنفسننه، أو لمننن  شننر  المتصنندق أنّ أن يبننّين لننا كأنَّننه أراد . منن وقننع عليننه الحنندثو 

 ( ).تلزمه نفعته، ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات

َي مَّت َعن َها * َواع  النَّب يّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم، قتل َن ل لنَّب يّ  َصلَّى هللات َعَلي نه   : َعن  َعائ َشَة َرض  َض َأز  َأنَّ َبع 

رَ  : َوَسلَّمَ  وًقا؟ َقا َ َأي َنا َأس  َولتكتنَّ َيًدا» : عت ب َ  لتحت نَوَلهتنَّ َينًدا، «َأط  َدةت َأط  َرعتوَنَها، َفَكاَننت  َسنو  ، َفَأَخذتوا َقَصَبًة َينذ 

َدقَ  وًقا ب ه  َوَكاَنت  تتح ب  الصَّ َرَعَنا لتحت َدَقةت، َوَكاَنت  َأس  َها الصَّ دت َأنََّما َكاَنت  طتوَ  َيد  َنا َبع   (8)."ةَ َفَعل م 

 (أطول –أسرع ): هي التفضيل أمثلة اسم

،وتداّلن (طو  )، وأطو  من الفعل الثالثي (سرتع)وهما على وزن أفعل، فأسرع من الفعل الثالثي      

على المعارنة بين شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على اآلخر، وهنا معارنة ما بين نساء 

 أخذَن َقَصَبة يذرعَن بَها يًدا يًدا؛ لين  ترنَ ف.ّيهّن أطو  يًدافي أّيهّن أسرع لحوًقا به، وأ( ص)الّنبيّ 

َدَقة،علمَن أّن الّنبي ة سودةَأّيهّن أطو  يًدا، َفَلمَّا فطنَّ محب و، وبالطو  ( ص)للصَّ لم يرد ب ال َيد  ال عتض 

َدَقة َنا استعارة . طولَها، بل َأَراَد ال َعطاء وكثرته، أجريناه على الصَّ  (7).للصدقةفاليد َههت

َي مَّت َعن هت، َقا َ  * و ت مَّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َصَدَقَة الف ط ر  َصاًعا م ن  " : َعن  اب ن  عتَمَر َرض  َفَرَض َرست

لتو    رّ  َوالَمم  ، َوالحت ير  َوالَكب ير  ي  ٍر َعَلى الصَّ يٍر، َأو  َصاًعا م ن  َتم   ( .")َشع 

ير): هي بهة باسم الفاعلالمش أمثلة الصفة غ   (َوالَكب ير   ،  الصَّ

، والكبيننر مشننتّعة مننن (صننيتر)، وكلمننة الّصننيير مشننتّعة مننن الفعننل الثالثنني(فعيننل)فهمننا كلمتننان علننى وزن 

نها تدّ  على الحدث، ومن قام اسم الفاعل من حيث إ ، وهي تدّ  على ما يدّ  عليه(كبتر)الفعل الثالثي

ير َوال َكب ير َسَواء ف ي َصَدَقة ال فطر.الثبوت واّتصف به، ولكّنها على وجه ي   .وف يه ا تنب يه على َأن الصَّ
                                                           

يج  البتَخاري :الشنعيطي،  ف  َخَبايا َصح  َرار ي في َكش  879،ص8 ،مؤسسة الرسالة،بيروت،ع ، كوَثر الَمَعاني الدَّ  (
1( 

0  ، ص(80  )الحديث ، رقمفضل صدقة الشحيج الصحيجصحيج ،باب ال:لبخاري ا  (
2( 

:ين ر877،ص7عمدة العاري شرح صحيج البخاري، ع :الّدين العيني،بدر (
3( 

78 ،ص8،ع(8 7 0)الحديث ، رقمصدقة الفطر علىالصيير والكبير صحيج ،باب ال:لبخاري ا  (
4
)  
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ننو ت مَّ  َصننلَّى هللات َعَلي ننه  َوَسننلَّمَ  * َم الع َياَمننة  "  : َقنناَ  َرست ثّ ننَل َلننهت َمالتننهت َيننو  َمننن   تَنناهت مَّت َمننااًل، َفَلننم  يتننَؤدّ  َزَكاتَننهت مت

َرَع َلهت  َجاًعا َأق  ز َمَتي نه  شت نذت ب ل ه  َم الع َياَمنة ، ثتنمَّ َيأ خت قتنهت َينو  َقي ه   -َزب يَبتَنان  يتَطوَّ ند  ن ني ب ش  ثتنمَّ َيعتنو ت َأَننا َمالتنَ  َأَننا  -َيع 

يَن َيب َخلتونَ ) : ثتمَّ َتالَ  ( )َكن زتَ ، َبنَّ الَّذ  س   (8)(اَل َيح 

 (أقرع): هي الصفة المشبهةأمثلة 

عل النذي مؤنثنه فعنالء  وتندّ  علنى عينب علنى وجنه الثبنوت، وتند  علنى الحندث وهي على وزن أف     

م  اّلذي كأّن المعصود بالحديث أّن ف".ومن اّتصف به ي َزَكاة َماله يخينل إ َلي نه  ويصنّور لنه َمالنه َينو  اَل يتَؤدّ 

كلما  : َوقيل. ف ي َرأسه َبَياض ال َحيَّة، وا قرع الَّذ ي : الشجاع الثعبان، َوقيل : ال ع َياَمة كأنه شجاع، َوقيل

 (7)."كثر سمه ابيّض َرأسه

ل نهت "  : َعن  النَّب يّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َقنا َ  * نلَّ إ الَّ    َم اَل    لّ نه  َينو  نمت مَّت َتَعناَلى ف ني    ل هت إ َمنام   : َسنب َعة  يت  

َبنناَدة  مَّ ،  ، َوَشننابي َنَشننَأ ف ني ع  َتَمَعننا َعَلي ننه  َعند    نناَلن  َتَحابَّنا ف نني مَّ ، اج  ، َوَرجت د  ننل  َقل بتننهت متَعلَّنق  ف نني الَمَسنناج  َوَرجت

نننٍب َوَجَمننناٍ  َفَعنننا َ  نننَرأَة  َذاتت َمن ص  نننل  َدَعت نننهت ام  نننه ، َوَرجت َقنننا َعَلي  َق ب َصنننَدَقٍة  : َوَتَفرَّ نننل  َتَصننندَّ ننني َأَخنننا ت مََّ، َوَرجت إ نّ 

َفاَها َحتَّ  ل  َذَكَر مََّ َخال ًيا، َفَفاَضت  َعي َناهت َفَأخ  ينتهت، َوَرجت َمالتهت َما تتن ف قت َيم  َلَم ش   ( )."ى اَل َتع 

 (المساجد): هي اسم المكان أمثلة

وهني  .؛ لنذل  سنمي مسنجًدافني الّصنالة كلمة المساجد جمع كلمة مسجد، وتد  علنى مكنان السنجود    

نننل)، وهننني علنننى وزن (سنننَجدَ )مشنننتّعة منننن الفعنننل الثالثننني ، وهننني منننن ا سنننماء التننني عنننين مضنننارعها (مفع 

نل)مضمومة فشّذ مجيء اسم المكان منها علنى وزن  فيبندو منن خنال  الحنديث أّن مكسنورة العنين ،( مفع 

فعلبننه  فنننى شنبابه ونشناطه فني عبنادة هللاأحند هنؤالء السنبعة النذين ي ّلهنم هللا فنني  ّلنه ينوم العيامنة رجنل أ

                                                           

07 ، ص(07  )الحديث  ، رقمإثم مانع الزكاة باب ، صحيجال:لبخاري ا  (
1( 

70 اآلية : سورة    عمران (
2( 

877-878،ص7لعاري شرح صحيج البخاري، ععمدة ا :العيني،بدر الّدين (
3( 

)    ،ص8،ع(87  )الحديث  ، رقمالصدقة باليمين صحيج ،باب ال:لبخاري ا
4( 
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كأّنننه شننبهه بالشننيء المعلننق فنني المسننجد كالعنننديل مننثاًل، إشننارة إلننى طننو  المالزمننة  معلننق فنني المسنناجد،

ن كان جسده خارًجا عنه، ويحتمل أن يكون من العالقة، وهي شدة حب  ( ).ه للمسجدبعلبه، وات

نأَ ":َعن  النَّب يّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلَّمَ  * نَرائ يَل َسنَأَ  َبع  اًل م ن  َبن ني إ س  نل َفهت َأل نَف نَّ َرجت نَرائ يَل ب نَأن  يتس  َض َبن ني إ س 

َخَل ف ي َكًبا، َفَأَخَذ َخَشَبًة، َفَنَعَرَها، َفَأد  د  َمر  ، َفَلم  َيج  ر  يَناٍر، َفَدَفَعَها إ َلي ه  َفَخَرَع ف ي الَبح  يَنناٍر، َفَرَمنى د  َها َأل َف د 

لت الَّذ ي َكاَن أَ  ، َفَخَرَع الرَّجت ر  َه ل نه  َحَطًبناب َها ف ي الَبح  َلَفهت، َفنذ َذا ب الَخَشنَبة ، َفَأَخنَذَها    يَث َفَلمَّنا «س  ، َفنَذَكَر الَحند 

 (8.")َنَشَرَها َوَجَد الَما َ 

 (مرَكب) :هي اسم اآللة أمثلة

 ، وتدّ  على اآللنة التني وقنع الفعنل بواسنطته(رك بَ )ومشتّعة من الفعل الثالثي، (مفَعل)وهو على وزن    

 .حاجتهة التي يركب عليها لعضاء ي السفينأ

 .المشتقات في أحاديث الزكاة في صحيح البخاري  ( 3.0) جدول رقم

 رقم الحديث اسم الفاعل رقم الحديث اسم الفاعل رقم الحديث اسم الفاعل  رقم الحديث اسم الفاعل  الرقم
 77   خاصرتها 7    المتنف ق 77   المتؤمنين 08   (8)صاحبها  .0

ق 77   الجاهلّية 08   الكانزين  .8  77   صاحب 7    المتصدّ 

دة 08   ساريه  .4  77    كلة 9    ناشر 78   متفس 
 77   المتجاه دين 70   متجتم ع 78   الخازن  0    صاحبه  .3

قين 09   واب ل  .5  88   المتسل مين 70   متتفرّ ق  77   المتتصدّ 

 87   متشر ق  77   (8)المتصّدق 77   الخازن       الواحد  .6

 87   سائل  7   ناقصة 77   المتسل م 7    مترائي  .7

ًنا  7   المتسلمين 77   كامالً   8   (8)سارق   .2  87   (8)متؤم 

 87   (8)متسل ًما  7   (8)سائمة 0    الخازن   8   (7)زانية  .9

دة 87   شابّ   .01 ل 77   المتصّدق 0    متفس    7   متتعجّ 

دة 87   خالًيا  .00   7   (8)حائم  7   تعب لةمتس      متفس 

دة  .08  90   (8)العائد  7   (8)رايج      الخازن  87   متفس 

  70  الّراعي 78   ناقصات      متنف ق 87   الخازق   .04
                                                           

)  79صعمدة العاري شرح صحيج البخاري،  :العيني،بدر الّدين:ين ر
1( 

89 ، ص(97  )الحديث  ، رقمما يستخرع من البحرصحيج ،باب ال:لبخاري ا  (
2( 
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 707  المتسل مين 78   الخادم 8    متنفًعا 87   المتهاجرين  .03
ًكا 89   المتنف عة  .05   70  المتسل مين  7   المتسل م 8    متمس 
ق 89   ائ لةالسّ   .06    77   السائل 7    المتتصدّ 

 (5.0)جدول رقم

 رقم الحديث اسم المفعول رقم الحديث اسم المفعول رقم الحديث اسم المفعول رقم الحديث اسم المفعول  الرقم
ر 77   متوفًَّرا 87   (8)محتاع 797  محفو   .0  77   المتفسَّ

 77   لمتبَهما 7    الملهو  87   معروًفا 798  المكتوبة  .8

 97   الم لوم 7    المعرو  77   (8)المعرو  798  المفروضة  .4

 0 7  المملوكين  7   خليم 77   المتنَكر 797  المتزفَّت  .3
   7  المملو  87   محموًدا 77   مسروق  87   متعلَّق  .5
 8 7  المملو  77   معبولة 77   متيَلق 797  الّنعير  .6

 (6.0)جدول رقم

 رقم الحديث اسم التفضيل رقم الحديث اسم التفضيل رقم الحديث اسم التفضيل رقم الحديث التفضيلاسم  الرقم
 88   الّسفلى 78   أكثر 88   الّسفلى 80   (8)خير  .0

 87   أفعر 78   أحقّ  89   (8)العليا 80   أطولكنَّ   .8

رع   .4  87   َأحبّ  78   أذَهبَ  89   خير 80   (8)أس 

 87   أعجبهم 79   خير 89   (8)ّسفلىال 80   أطولهنَّ   .3

 70   خير 79   أوسع 70   أع م 87   خير  .5

 70   أكبر 80   خير 70   أسمنه 87   أحقّ   .6

  7   (7)أقلّ   8   خير  7   أكثر 87   خير  .7

   88   العليا  7   (8)أحبّ  88   العليا  .2

   88   خير  7   ا قربين 88   خير  .9

 (7.0)جدول رقم

صرررررررررررررررررررررفة  مالرق
 مشبهة

رقررررررررررررررم  صفة مشبهة رقم الحديث صفة مشبهة رقم الحديث
 الحديث

صرررررررررررررررررررررفة 
 مشبهة

 رقم الحديث

رة 80   ( )رنيّ  07   شجاًعا  .   97   رائهمفع 77   خض 
لوة 77   جريء 07   أقرع  .8  97   كرائم 77   حت
 97   قليلة 77   اليتيم 77   أمير 07   قريًبا  .7
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 97   كثيرة 77   اشهيدً  77   ا مين 08   خشن  . 
 97   كثيًرا 77   أيتام 77   طّيًبا 0    (8)طّيب  .7
 99   العجماء 77   فعير 7    (8)البخيل 7    طّيبة  .7
رة 78   شديد 7    خفير  .8  707  الّصيير 88   خض 
 707  الكبير 88   حلوة 77   َهر م 7    قليل  .7
 8 7  الّصيير  7   (8)شديدة 77   فعرائهم 7    كثير  .9
 8 7  الكبير  7   بيضاء 77   كرائم 7    رنيّ   .0 
   98   (8)ميتة  7   طّيب 9    صحيج  .  
   97   أرنيائهم 77   الخضراء 9    شحيج  .8 

 (2.0)جدول رقم 

 (9.0)جدول رقم 

رقررررررررررررررررررم  اسم المكان رقم الحديث اسم المكان رقم الحديث اسم المكان الرقم
 الحديث

 رقم الحديث اسم المكان

 87   معاًمأ 78   المتصّلى 88   المساجد 07   (8)المنز   .0

  7   مدينة 78   منزله 89   المنبر 7    لّسوق ا  .8
   77   المنبر  7   لمسجدا 88   المسجد  .4

 :والترسيم البياني لها المشتقات في أحاديث الزكاة عدد يبّين (01.0)جدول رقم 

اسنننننننننننننننننننننننننم  اسم الفاعل

 المفعو 

اسنننننننننننننننننننننننننم 

 التفضيل

الصنننننننننننننفة 

 المشبهة

صننننننننننننننننننيغ 

 المبالية

 مجموعال اسم الزمان اسم المكان اسم اآللة

73 86 30 54 8 9 08 1 807 

 

 رقم الحديث اسم اآللة رقم الحديث سم اآللةا رقم الحديث صيغ المبالية الرقم
خابها 98   الّركاز 77   لبون   .   8    س 
 97   مركًبا  7   العتلب  7   طروقة  .8
 97   (7)الّركاز  7   الخترص    .7
   8    خترصها    . 
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 (8.0)شكل رقم

 
بنننين كبنننر منننن ا  علنننى النسنننبةأّن اسنننم الفاعنننل فننني أحادينننث الزكننناة حننناز  ت الباحثنننةالح نننفكمنننا       

الحنندث ومننن قننام بننه، ومننن اّتصننف بننه؛ وذلنن   ّن أحاديننث الزكنناة تخاطننب  المشننتعات،والذي ينندّ  علننى

ننذتخاطنب أنهننا إخراجنه لهننا، كمنا  صناحب الّزكناة، وتبننّين صنفاته، وكيفّيننة ، واسننم الزكناة وكيفّيننة أخنذها  خ 

 .الفاعل صفة رير ثابتة، بل متييرة، في تختلف من وقت إلى  خر

 : وهذا حديث شريف يبّين لنا أسماء الفاعل

ين ني العَ  : َسم ع تت عتَمَر، َيعتو ت  * ط  نو ت مَّ  َصنلَّى هللات َعَلي نه  َوَسنلََّم يتع  نه  َمنن  هتنَو  : َطناَء، َفنَأقتو ت َكاَن َرست ط  أَع 

نّ ي، َفَعا َ  َعرت إ َلي ه  م  هت َوَمنا اَل » : َأف  نذ  نر ٍ  َواَل َسنائ ٍل، َفخت ء  َوَأن نَت َري نرت متش  هت إ َذا َجاَءَ  م ن  َهَذا الَما   َشني  ذ  خت

َس َ  هت َنف   ( ).َفاَل تتت ب ع 

 .(سائل –ُمشر ف ) : هي الفاعل أمثلة اسم

نننذ الزكنننناة، وكيفّيننننة أخننننذه  تننننداّلن( متشننننر   وسنننائل)أّن اسنننمي الفاعننننل د الح ننننت الباحثننننةفعننن     علننننى  خ 

" فخنننننذه " أي رينننننر متطلننننع إلينننننه وال حنننننريص عليننننه وال سننننناع فنننني سنننننبيله،  : فكلمننننة مشنننننر   تعنننننيلها،

                                                           

87 ،ص8،ع(87  )الحديثن رير مسألة وال إشرا  نفس، رقم من أعطاه هللا شيئات م الصحيج ،باب:البخاري  (1( 
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ى أنننه عمولننة شننيئًا مننن مننا  الزكنناة علنن-رضنني هللا عنننه  -يعطنني لعمننر -   -حالاًل،كننان رسننو  هللا 

يعطينننه إيننناه علنننى أننننه صننندقة، فعننند دّ  الحنننديث علنننى ( ص)علنننى عملنننه فيهنننا، ف نننّن عمنننر أن الرسنننو 

ق ، فكلمننننة مشننننر   مشننننتّعة مننننن الفعننننل فننننو ( )..مشننننروعية أخننننذ العطيننننة بنننندون سننننؤا  وال إشننننرا  نفننننس

حندث  تندّ  علنىهي ما قبل اآلخر، و  فعلب حر  المضارعة ميًما مضمومة، مع كسر، (أشَر َ )الثالثي

 .ن اّتصف بهذا الحدث دون ثبوت لهذه الصفةاأشرا ، ومن قام ومَ 

، فاسم الفاعل (سأ )أّما كلمة سائل فهي تدّ  على أخذ ا موا  بدون سؤا ، وهي من الفعل الثالثي    

 .منه على وزن فاعل، وتدّ  على حدث السؤا ، ومن قام ومن اّتصف به دون ثبوت لهذه الصفة

 

 .اعها في أحاديث الزكاة في صحيح البخاري المصادر وأنو -ج

َكناة  ": َقاَ  َجر يرت ب نت َعب د  مَّ   * ناَلة ، َوات يتَناء  الزَّ تت النَّب يَّ َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َعَلى إ َقام  الصَّ نج  َباَيع  ، َوالن ص 

ل مٍ   (8)"ل كتلّ  متس 

 (صحالنُّ _ إيتاء –إقام ):هي المصادر أمثلة

يتنناء مصنندر الفعننل فننوق (إفَعننل)إقننام مصنندر الفعننل المتعننّدي  فننوق الثالثنني أقننام، وهنني علننى وزن     ، وات

، وهنننني علننننى وزن ، فعلننننب حننننر  العلننننة إلننننى همننننزة فنننني المصنننندرالثالثنننني المتعننننّدي معتننننل الننننالم  تننننى

ل) والّنصج مصدر الفعل الثالثي المتعّدي نصج ووزنهاإفعا ،  .(فتع 

 .ا  تدّ  على الحدث مجّرًدا من الزمنأّنه الح توهذه المصادر كما 

  .يبّين لنا المصادر الّصريحة التي تناولتها أحاديث الزكاة في صحيح البخاري  (00.0)جدول رقم 

 رقم الحديث المصدر الّصريح رقم الحديث المصدر الّصريح رقم الحديث المصدرالّصريح الرقم
 797  الّصالة 797  صلوات 797  شهادة  . 

                                                           

8 ص،7ع،990 منار العاري شرح مختصر صحيج البخاري،مكتبة دار البيان،دمشق، :قاسم،حمزة:ين ر  (1( 
07 ،ص8،ع( 0  )الحديث ، رقمالبيعةعلى إيتاء الزكاة الصحيج ،باب:البخاري   (

2( 
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 798  الّصالة 798  عمل 797  الّزكاة  .8
 797  اأيمان 797  وفد 798  الّزكاة  .7

 797  الّصالة 797  إقام 797  شهادة  . 

 797  الّنعير 797  الّزكاة 797  إيتاء  .7

 799  حسابه 797  شهادة 797  اأيمان  .7
 00   الحقّ  00   (8)الّزكاة 00   الّصالة  .8

  0   إيتاء  0   الّصالة  0   إقام  .7

 08   (8)حّعها  0   الن صج  0   لّزكاةا  .9
  0   زكاتها 07   زكاته 08   رتراء  .0 

 08   الهيئة  0   طتهًرا  0   الزكاة  .  

 09   مطر 09   صل ًدا 09   الحقّ   .8 

ب 0    عد   09   الّطل  .7   0    كس 
      ق ّلة 7    (8)قط ع 7    (8)الَعي لة  .  

ًرا      َكثرة  .7   9    الفعر 9    أج 
د 80   (8)لتحوًقا 9    الينى  .7    8   الحم 

 87   عد    8   زناها  8   سرقته  .8 

 87   اتالفها 87   جما  87   عبادة  .7 
 87   إضاعة 87   ف عل 87   الّصبر  .9 

ّلة  .80  77   فتنة 89   الّتعّفف 87   ع 
ر 77   َعتاقة 77   (8)الّصالة  . 8  77   أج 
لة  .88  8    خَلًفا 78   أجرها 77   ص 
 8    العروض 8    الفرض 8    تَلًفا  .87
 78   عمل  70   خشية 9    الختطبة  . 8
 78   الحقّ  77   منعها 78   شأن  .87
ر  .87  77   زكاة 77   عبادة 78   صد 

وار  .88  79   أصواتكم 79   جتؤار 79   خت
ر 70   العرابة  .87   7   ذتخرها 70   أج 

ن  7   (8)الب رّ   7   ب ّرها  .89  78   اللع 

 77   الّشر 77   الخير 78   عع ل  .70
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ر 77   حّعه  . 7  77   العرابة 77   أج 

 78   (8)الحيّ  78   (8)زكاة 78   (8)أجر  .78

 88   سخاوة 79   الّصبر 79   عطاء  .77
 88   العطاء 88   (8)الحقّ  88   إشرا   . 7
 87   ضرًبا 87   الخل ق 87   العطاء  .77

 88   ةإضاع 87   ا كلتان 87   إلحاًفا  .77
 87   الف عل 88   الّسؤا  88   َكثرة  .78

 77   الن ضي 87   خيًرا 87   ره ًطا  .77
 77   قو   77   الّزيادة 77   تفسير  .79

 77   صالحها  7   تفسير  7   العلم  .0 
 77   بيع 77   (8)صالحها 77   الّزكاة  .  
 77   الّشراء 78   صالحها 78   بيع  .8 

 98   هاأكل 90   رتخص 77   بي ع  .7 
تق  .    97   دعوة 97   (8)الوالء 97   الع 

لم 97   الحرب  .7   97   ر بًحا 97   السّ 
 707  الخروع 707  زكاة 97   دف ن  .7 
 707  زكاة  70  زكاة 707  الّصالة  .8 
 709  خروع 709  زكاة 708  زكاة  .7 
د 709  الّصالة  .9   0 7  طعام 0 7  عه 

     0 7  (8)الّتجارة  .70

 

 .يبّين لنا المصادر األخرى التي تناولتها أحاديث الزكاة في صحيح البخاري ( 08.0)جدول رقم 

 رقم الحديث الّصناعيالمصدر  رقم الحديث المصدر الميمي الرقم

 77   الجاهّلية 89   َمسألة . 

 97   الجاهلّية 87   الَمسألة .8

     

 .هيئةالري ال تحتوي على اسم المرة واسم أن أحاديث الزكاة في صحيج البخا الح ت الباحثةفكما     
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َدَقَة، َوالتََّعف نَف، وَ  * ، َوَذَكَر الصَّ ن َبر  وَ  مَّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َقاَ  َوهتَو َعَلى الم  نَأَلةَ َأنَّ َرست الَيندت "  : الَمس 

ل َيا َلى، َفالَيدت العت ف  َن الَيد  الس  ل َيا َخي ر  م  َلى ه يَ  : العت ف  ائ َلةت  : المتن ف َعةت، َوالس  َي السَّ  ( )"ه 

 (الَمسألة):هي المصدر الميمي أمثلة 

فكلمننننة الَمسننننألة مشننننتّعة مننننن الفعننننل الثالثنننني سننننأ ، وهنننني علننننى وزن َمفَعلننننة بفننننتج المننننيم، فهنننني بمعنننننى 

جننة أو ضننرورة فالرسنو  كننره سنؤا  الّننناس هننا إذا لننم يكنن حا .، ولكّنهنا تبنندأ بمنيم زائنندة(السننؤا )المصندر

 .له

ننَي مَّت َعن ننهت، َقننا َ  * ننَزاٍم َرض  ن ننتت َأَتَحنَّننثت ب َهننا ف نني  : قتل ننتت  : َعننن  َحك ننيم  ب ننن  ح  ننَياَء كت ننوَ  مَّ ، َأَرَأي ننَت َأش  َيننا َرست

ننٍر؟ َفَعنناَ  النَّ  ننن  َأج  ننٍم، َفَهننل  ف يَهننا م  ننَلة  َرح  ننن  َصننَدَقٍة َأو  َعَتاَقننٍة، َوص  ل يَّننة  م   : ب نني  َصننلَّى هللات َعَلي ننه  َوَسنننلَّمَ الَجاه 

َت َعَلى َما َسَلَف م ن  َخي رٍ » َلم   (8)."َأس 

 (الجاهلّية):هي المصدر الّصناعي أمثلة

تننندّ  علنننى و ، فكلمنننة الجاهلّينننة هننني مصننندر يتمّينننز بأننننه يننتهننني بتننناء مربوطنننة مسنننبوقة بيننناء مشنننّددة    

جهننل وضنناللة أي فنني الفتننرة الزمنيننة التنني سننبعت  مننا كننان عليننه الننناس قننديًما منننخصننائص معينننة، أي 

 .اأسالم

 :و الترسيم البياني لها يبّين لنا نسبة المصادر في أحاديث الزكاة(: 04.0)جدول رقم  

المصررررررررررررردر 
 الصريح

المصرررررررررررررررررررررررردر 
 الصناعي

 المجموع اسم الهيئة اسم المرة المصدر الميمي

068 8 8 1 1 062 

 

 

 
                                                           

8  ،ص8،ع(89  )الحديث ، رقماب ال صدقة إال عن  هر رنىبصحيج ،ال:لبخاري ا  (
1( 

)    ، ص(77  )الحديث ، رقمباب من تصدق في الشر  ثم أسلم، صحيجال:لبخاري ا
2( 
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 (4.0)شكل رقم

 

أّن المصننادر الّصننريحة فنني أحاديننث الزكنناة تحصنند نسننبة عاليننة معارنننة مننع الباحثننة فكمننا الح ننت     

ريرها من المصنادر،أّما المصندر الصنناعي والميمني فلنم ينرد الواحند منهمنا سنوم مّرتين،منع عندم وجنود 

ومنا  تحّثنا على ا عما  التي تعّربننا إلنى هللا، المّرة والهيئة، وذل   ّن موضوعات أحاديث الزكاة سماءأ

ع الزكناة، ومنا ينرتبم بهنا منن شنرو ، ، ومنا ينهاننا عننه، ومنن هنذه ا عمنا  إخنرا(ص)يأمرنا به الّرسو 

وكل ذل  كان من خال  استخدام ألفا  تدّ  على الحندث دون أن تحمنل فني طّياتهنا أي داللنة تندّ  بهنا 

 .على الزمن

َي مَّت َعن هتمَ  ": ومثااًل على ذل  نر  » : اَعن  اب ن  عتَمَر َرض  َأنَّ النَّب يَّ َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َأَمَر ب َزَكناة  الف ط 

اَلة   وع  النَّاس  إ َلى الصَّ رت  ( )."َقب َل خت

 (الّصالة –خروج  –زكاة ) :هي المصادر الّصريحة أمثلة

لة)الزكاة من الفعل الثالثي المتعّدي زكا وهي على وزن  وخروع علنى وزن . ماء، وتعني الّطهارة والنّ (َفع 

لنة)، ومشتّعة  من الفعل الثالثي الالزم خرع، والّصالة علنى وزن (فتعو ) ومشنتّعة منن الفعنل الثالثني ( َفع 

 . المتعّدي صلَو، وتعني الّتعّرب إلى هللا بالعبادة والّدعاء، وقصد بها هنا صالة العيد
                                                           

ا 7 ،ص8،ع(709 )الحديث ، رقمالصدقة قبل العيد صحيج ،بابال:لبخاري  (
1
 ) 
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 .هاأنماطالتركيب اللغوي للجملة الفعلية و  : الفصل الثاني 

 

 .الجملة ذات الفعل الالزم: المبحث األول

 .الجملة ذات الفعل المتعّدي: المبحث الثاني

 (.الّتمييزالمفاعيل، الحال،)كمالت النحوية الجملة الفعلية والم: المبحث الثالث

في أحاديث الزكاة دراسة  التركيب اللغوي للجملة الفعلية : المبحث الرابع

 تطبيقّية
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 هاأنماطالتركيب اللغوي للجملة الفعلية و  : لثاني الفصل ا

، النحنناة قننديمًا وحننديثًا الجملننة فنني النندرس النحننوي إاّل أنهننم لننم يتفعننوا علننى تعريننف واحنند لهننا تننناو      

 : ويمكن أن نلّخص ما قالوه بما يأتي

د النحنويين عبنارة اعلنم أّن الكنالم عنن": يعنو  ابن يعري ف ،للجملة جّلهم اتفع على أّن الكالم مرادف.0

 ( )".وقام بكر ،عن كل لفظ مستعّل بنفسه مفيد لمعناه ويسّمى الجملة نحو زيد أخو 

وهنو النذي . مفيد لمعنناه، أما الكالم فكل لفظ مستعل بنفسه ": في كتابه الخصائص فيعو  ابن جّنيأّما 

 (8)..."وصه، ار أبو وفي الد، وضرب سعيد، وقام   ، نحو زيد أخو ، لمَ ن الجت و يسميه النحوي

وذا  ال يتنأتى . ى ا خنرم والكالم هو المركنب منن كلمتنين أسنندت إحنداهما إلن": فيعو  الزمخشري  أّماو  

، وانطلنق زيد   ضربَ  : نحو قول  ،سمافعل و أو في .  صاحبت  شر  أخو ، وب   زيد   : سمين كعول اإال في 

 (7)".وتسمى الجملة. بكر

، فيعنننو  فننني البننناب ا و  منننن ين يعنننّدون الجملنننة مرادًفنننا للكنننالممنننن المحننندثين النننذحسرررن عبررراسوكنننذل  

 : فيعو  "الجملة : أو"لكالم يعّر  ا فهو.، الَكل م، العو "الجملة : أو"الكلمة، الكالم : "النحو الوافي"كتابه
لنن . طالنب نبينه فناز. أقبنل ضنيف : مثنل. ين أو أكثر، وله معننى مفيند مسنتعلما تركب من كلمت : هو

 : فلننو قلنننا" اأفننادة المسننتعلة"، و"التركيننب" : همننا ،فننال بنند فننى الكننالم مننن أمننرين مًعننا، قننل واجًبننايهمننل عا

 ( )".فعم، لم يكن هذا كالًما؛  نه رير مركب" فاز" : فعم، أو" أقبلَ "

 اتّفنق علينه ابنن هشناموهنذا منا ، الجملرة أعرّم مرن الكرالم،اَل مررادف َلَهرا الجملرة ال َكاَلم أخص م ن   إنّ .8

ما دفنني الفصننل ا خيننر مننن كتابننه عننن ابررن هشررامفيعو للجملننة باًبننا مسننتعاًل،وهما اللننذان أفننردا ،والسننيوطي

                                                           

80،ص شرح المفصل،دار صادر،مصر،ع:ابن يعيش (1( 
7 ،ص الهيئة المصرية العامة للكتاب،ع ، الخصائص، :ابن جني  (2( 
87،ص ،ع997 ،دار الهال ،بيروت ، علي بو ملحم، : المفصل في صنعة اأعراب،تحعيق :الزمخشري   (3( 
7 ،ص النحو الوافي،ع:حسن،عباس (4( 
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َلة َوَبيّ  م  د   ن أنّ شرح ال جت نكتوت مَوال مَراد بال، ال َكاَلم هتَو الَعو   ال متف يد ب ال َعص  فيد َما دّ  على معنى يحسنن الس 

لَ ، َعَلي ه   م  نل وفاعلنه كة عباَرة َعنن ال ف  َوال جت َوَمنا َكناَن ب َمن ز َلنة َأحندهَما  ،زيند َقنائ مك، والمبتندأ َوَخبنره  ،َعناَم زيندع 

و  (0).اا و ننته َقائ مً ضرب اللص وأقائم الزيدان َوَكاَن زيد َقائ مً  : َنح 

َلننة قيننل تننراد  ال َكنناَلم َواَ َصننجّ و " : وامننعفنني كتابننه همننع اله السرريوطيويعننو  م    اأفننادة لعنندم َشننر  أَعننمّ  ال جت

 (8)."فعل ففعلية َأو  ر  َأو مجرور ف رفيةبرت باسم فاسمية َأو َفذ ن صدّ 

فعلى الررم من اختال   راء النحاة في تعريفهم للجملة، إاّل أّنهم يتفعون فني شنر  الجملنة، أال وهنو     

 .اأفادة، أو ما يحسن السكوت عليه

 

 الجملة ذات الفعل الالزم: ث األولالمبح

 :لجملة الفعلية منتتكون ا

ور   : الف عل : لية ،الفعل.0 ست مت َمك  س  اًل، َفاال  اًل وف ع  َعلت َفع  ، َفَعَل َيف  لّ  َعَمٍل متعدٍّ َأو َري ر  متعدٍّ ك َناَية  َعن  كت

تتوح   َدرت َمف   (7).َوال َمص 

 ( ).فهو ما دّ  على حدث، مرتبم بزمن معّين : اصطالًحا

 : الفاعل.8

ننل رفًعننو " : ي بنناب الفاعننليعننو  المبننّرد فنن نَّمننا َكنناَن ال َفاع  لنن  َقنناَم عبنندت هللا َوجلننَس زينند  وات ننع َوَذل ننَ  َقو  ؛ اهتننَو َرف 

نننكتوت نننل جملنننة  يحسنننن َعَلي َهنننا الس  َلنننة  ،َ نَّنننه هتنننَو َوال ف ع  نننل ب َمن ز  َوتجنننب بَهنننا الفائننندةت للمخاطنننب فالفاعنننل َوال ف ع 

ب ت َداء َوال َخَبر إ ذا قلت َقامَ  ل  ال َعائ م زيدت  اال  َو ب َمن ز َلة َقو   (7)."زيد َفهت

                                                           

90 ،ص ع،977 ،،دار الفكر،دمشق،7مازن المبار ، :تحعيقميني اللبيب عن كتب ا عاريب، :ابن هشام  (1( 
77،ص عتحعيق،عبدالحميد الهنداوي،المكتبة التوفيعية،مصر،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،:السيوطي  (2( 

(فعل)مادة:لسان العرب:ين ر (3( 
 )4) 8 ،ص التطبيق النحوي  :الراجحي،عبده ،7 ،ص النحو الوافي،ع:، حسن،عباس8 ،ص الكتاب،ع:سيبويه:ين ر
7،ص يروت،عالم الكتب،ب  ع يمة،ع:المعتضب، تحعيق:المبرد (5( 
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ا تعريف الفعل الالزم لغة  : واصطالحا

منًا ولتزومنًا والَزَمنهت متالَزَمنًة ول زامنًا وال َتَزَمنه وَأل َزَمنه : لغة كما يعرفه ابن منظور فالالزم َلز َم الشنيَء َيل َزمتنه َلز 

ل  لتَزَمة  . إ يَّاه فال َتَزَمه َء َفاَل يفار قهيَ  : َوَرجت ي  ء  والدوامت َعَلي ه  ، ل َزم الشَّ ي   ( ).والمتالَزمة ل لشَّ

ا أو ال  ،نحنو منررت بزيند رّ والنالزم منا ال يصنل إلنى مفعولنه إال بحنر  جن": ابنن ععينل يعنو  : اصطالحا

 (8)."ا بحر  جرّ ويسمى متعديً  ا ورير متعدٍ ا وقاصرً يسمى الزمً و . قام زيد : مفعو  له نحو

 ويسمى هو الفعل الذي ال يطلب مفعواًل : الراجحي لنا سبب تسمية الفعل الالزم بالعاصر فيعو  ويوّضج

عنن الوصنو   -أي عاجز-ا؛  ن عمله يلزم الرفع في الفاعل فعم، أو  نه قاصر ا أو قاصرً  الزمً فعاًل 

 (7).إلى المفعو 

 : ؟يكوُن الفعل الزماا متى 

 ( ) :تيكون الفعل الزًما فيما يأتي من حاال

 علننى معنننى قننائم بالفاعننل الزٍم لننه إذا كننان مننن أفعننا  السننجايا واليرائننز، َأي الطبننائع، وهنني مننا َدّلننت. 

 .َشجع وَجبتَن وَحسنت وَقبجَ : وذل ، مثل

 .طا  وقصَر وما َأشبه ذل  :و د َّ على هيئة، مثلأ.8

 .َكطهر الثوبت ون تف ،أو على ن افةٍ .7

خ الجسمت ود.  رأو على دنٍس كوس   .نَس وقذ 

ش ،وال هو حركة  ، أو على عرٍض رير الزمٍ .7 م وفرح وحزن وَشبع وعط  ل ونش   .كمر ض وكس 

 .كاحمرَّ واخضرَّ  ،أو على لون .7

 .كَعمش وعور ،أو على عيبٍ .8
                                                           

(لزم)لسان العرب،مادة:ين ر (1( 
7  ،ص8شرح ابن ععيل،ع:ابن ععيل:ين ر (2( 

79 التطبيق النحوي ،ص:الراجحي (3( 
7 ،ص ، ع997 ،المكتبة العصرية،بيروت،87جامع الدروس العربية، :اليالييني،مصطفى  (

4( 
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 .وكحل ( )دعيك ،أو على حلية.7

 .كمددت الحبل فامتدَّ  ،أو كان متطاوعًا لفعٍل متتعدٍّ إلى واحد.9

ن وشرت  وجمتل وكرتم -المضموم العين   -( َفعتل)زن أو كان على و .0   .كحست

 .كانكسر وانحطم وانطلق ،(انفعل)أو على وزن .  

 .(8)كاربرَّ وازورَّ  ،(افعلَّ )أو على وزن .8 

 .كازوارَّ  ،(افعا َّ )أو على وزن .7 

 .كاقشعرَّ واطمأنَّ  ،(افعَللَّ )أو على وزن .  

 .كاحرنجم ،(افعنلل)أو على وزن .7 
 .كعام وذهب (7)."الفعل الذي يتفَعل بجميع البدنو ".7 

 : عالمات الفعل الالزم

 ( ) :يمكن أن نتعّر  إلى الفعل الالزم من خال  العالمات التالية

ال يتصل بالالزم ضمير الزمان وال المكنان حتنى يتوسنع فينه، وينصنب ذلن  الضنمير نصنب المفعنو  . 

 .به

متننى يكننون )ومننه بمعناه،وذلنن  حسننب مننا ذكرتننه فنني العنننوان السننابقمننن الننالزم مننا يسننتد  علننى لز  نّ إ.8

 .(7)(الفعل الزًما؟

 .أذهبته : بمعنى" ذهبتت بزيد" : ي بحر  الجر نحوعدّ ، نه إذا علق الالزم بمفعو  به معنىإ.7

                                                           

ةت  دَّ ، َوش  ة َسَواد  َسَواد  ال َعي ن  َعيت شدَّ َهاالدَّ (دعي)مادة:لسان العرب:،ين رَبَياض  َبَياض   (1( 
(زور)لسان العرب،مادة:، ين رَعَدَ  َعن هت وانحرَ  :ازورّ   (2( 

879،ص8008،دار الفكر للطباعة والنشر،8أحمد حامد، :أسرار النحو،تحعيق: ،شمس الدينابن كما  (3( 
 )4) 78،ص8توضيج المعاصد والمسال ،ع :المالكي،بدر الدين:ين ر
من هذا البحث  7ص: ن ري  (

5( 
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إضننافة إلننى مننا قلتننه سننابًعا مننن عالمننات الفعننل الننالزم، فننذّن ابننن هشننام يضننيف لننه عالمننات أخننرم فنني 

 ( ): منهااثنتا عشرة عالمة،  لفعل الالزمول: ، فيعو سال أوضج الم

 "عمرو خرجه زيد" : يعا  ال أنه ،أالترم "خرع" :  وذلأن ال يتصل به هاء ضمير رير المصدر، . 

نمننا يعننا  " هننو مخننروع" : فننال نعننو وأن ال يبنننى منننه اسننم مفعننو  تننام، .8  : و" الخننروع خرجننه عمننرو"وات

 ".هو مخروع به، أو إليه"

 : نواع الفعل الالزمأ

 .تحر ، قعد  ،نام  : ويراد به الفعل الموضوع في أصله الليوي الزًما؛ مثل : الالزم أصالة :  

فنننني بعننننض ، رالًبننننا، ي لواحنننند، ولكننننن مفعولننننه هننننذا يحننننذ الننننالزم تنننننزياًل؛ ويننننراد بننننه الفعننننل المتعنننند : 8

علننه، فيصننير اسننم الفاعننل ق مننن مصنندر هننذا الفعننل اسننم فاعننل يضننا  إلننى فاتاالسننتعماالت؛ كننأن يشنن

بسبب هذه اأضافة دااًل على الثبوت بعد أن كان قبنل اأضنافة دااًل علنى الحندوث، ويصنير فني حالتنه 

ويسمى باسمها، وتجري عليه كل أحكامها مع بعائه على صورته ا ولى، دون " صفة مشبهة" : الجديدة

؛  نننه صننار صننفة مشننبهة، والصننفة "بننه مفعننواًل "بعنناء اسننمه السننابق، وهننو فنني حالتننه الجدينندة ال ينصننب 

في اليالنب  - من فعل الزم، فحق ما هو بمنزلتها أن يكون كذل ، فيحذ  المشبهة ال تشتق أصالة إالّ 

 .فالن راحم العلب : رحم قلب المؤمن الضعفاء، يعا  فيه : مفعوله؛ مجاراة لها، ففي مثل -

ن" : دي لواحند إلنى صنييةالالزم تحوياًل، وهذا يكون بتحويل الفعنل المتعن : 7  بعصند المندح أو النذمّ " لفعت

ن :  الزمنة؛ مثنلوهذه الصيية ال تكون إالّ  وا صنل المتعندي قبنل التحوينل  -يّ ا ّمن فني ذمّ  -يّ ل ا ّمنجهت

، َحَسنند ا حمننقت " : وفنني مثننل(8) .جهلننه ؛ فصننار بعنند التحويننل الزًمننا : هننو ننَل .... َجه ننل المهمننلت نعننو  َجهت

                                                           

78 ،ص8أوضج المسال  إلى ألفية ابن مال ،ع :ابن هشام  (1( 
78 ،ص8النحو الوافي،ع:حسن،عباس (

2( 
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َد ا  ؛ َحست ؛ فيفيد ا سلوب معننى الفعنل، مزينًدا علينه ذم المهمنل بسنبب جهلنه، وذم ا حمنق المهملت حمقت

 ( ).بسبب حسده فعم

 

 .الجملة ذات الفعل المتعّدي: المبحث الثاني

وقند . كي تد  على معننى مسنتعل ؛ا ساسيين وهما الفعل والفاعل الجملة الفعلية بركنيها أن تتمّ  ال بدّ   

، وذلن  منن خنال  تعدينة الفعنل إلى معاٍن إضافية تضيفها إلى المعننى ا ساسنيتحتاع الجملة بعد ذل  

 .الفعل المتعّدي، أو المجاوز : فالفعل عندما يتعّدم إلى مفعو  به يسّمىإلى المفعو  به، 

 

ا  : تعريف الفعل المتعّدي لغة واصطالحا

نن : والتََّعنندّ ي: لغررة كمررا يعرفرره ابررن منظررورالمتعررّدي  ء  إ لننى َري ننر ه، يتَعننا ت متجنناَوَزةت الشَّ ي تتننه فَتَعنندَّم َأي  : ي  َعدَّ

وَد مَّ   : قوله، و َتجاوزَ  دت  (8).َأي يتجاو ز ها، َوَمن  َيَتَعدَّ حت

ا وهنو يحتناع ".فنتَج طنارق  ا ننَدلَس "هو ما يتعدَّم َأثرتهت فاعَله، ويتجاوزه إلى المفعو  به، مثل  : اصطالحا

 (7).ع عليهإلى فاعل يفعله ومفعوٍ  به يعَ 

 (3): المتعدي على ثالثة أضربو 

 : وكما يعو  ابن السراع.ضربت زيداً  : نحووهو كثير في اللية العربية، ، واحدإلى مفعو  به  متعدٍ .0

نلت مثنلت  : علنى على ثالثة  َأضررب   أبنية المتعّدي من الثالثي".أ ع  نر بت  : َفَعنَل َيف  نلت . َضنَرَب َيض  عت وَفَعنَل َيف 

َعلت نحوَقتَ  : مثلت  َل َيف  تتلت وَفع  َس َيل َحس : َل َيع   .(7)."َلح 

                                                           

777ص،8النحو الوافي،ع:حسن،عباس (1( 
(عدي)لسان العرب، مادة :ين ر (2( 

 ( 3)  7،ص ،عجامع الدروس العربية :اليالييني،مصطفى
 )4)   7،ص اب،عالمفصل في صنعة اأعر  :الزمخشري 
77،ص7عبد الحسين الفتلي،مؤسسة الرسالة،لبنان،ع: ا صو  في النحو،تحعيق:ابن السراع (5)  
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تتهت أفَعَل  : أّما أبنية المتعّدي من فوق الثالثي.ب  .مثل أجلس 

 .وفعَّل مثل فّرحته.ع

 .وفاَعَل مثل كارمته .د

 .لمتَشاَرَكة  مثل تجاهلتهلَتَفاَعَل .هن

تتهت َفتَ  : ، نحو"َفّعَل "مطاوعة لَتَفعََّل ل. و ر  رَ َكسَّ  .َكسَّ

َعَل مثل استخرجتهت . ز َتف   ( ).اس 

لى اثنين.8  : والمتعدي إلى مفعولين على قسمين .كسوت زيدًا جبةً  : ، نحووات

، "مثل أَعطى وسنأ  ومننج ومننع وكسنا وَألنبس وعلَّنم، قسم  ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراا *أ

َألبست المجتهدة . كسوت الفعير ثوباً . ن التنز همنعت الكسال. منحت المجتهد جائزةً . أَعطيت  كتاباً "تعو  

 (8)".وسامًا، عّلمت سعيدًا ا دب

 : ، وهو على قسمينوقسم ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر  *ب

درا  بنننالحس البننناطن، فمعانيهنننا قائمنننة إنهنننا ،  "أفعنننا  العلنننوب"وسنننميت هنننذه ا فعنننا  : أفعنننا  العلنننوب*

ومننه منا . بنل مننه منا ينصنب مفعنوال واحندًا كعنر  وفهنم. مفعنولينوليس كل فعل قلبني ينصنب . بالعلب

رأم ": و هني( وهو االعتعناد الجنازم) نوع  يفيُد اليقينَ . : وأفعال القلوب نوعان. هو الزم كحزن وجبن 

 وهنو رتجحنانت وقنوع) ونروع  يفيرُد الظرنَّ .8، رأيتت هللَا أكبَر كلّ  شنيءٍ : مثلوعلم ودرم وَوجَد وألفى وتعَلم  ،

 (7)  ننتتهت متسافراً ": لمث". نَّ وخاَ  وحسَب وجعل وَحجا وعدَّ وَزعَم وَهب  : هيو  (ا مر

                                                           

9 ،ص عالمفتاح في الصر ، :الجرجاني:ين ر  (1( 
77،ص ،عجامع الدروس العربية :اليالييني،مصطفى (

2( 
77،صالمصدر السابق (

3
) 
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َتَعندٍ : ويعو  الحريري في ذل     ل  فعنٍل مت نبت مفعوَلنهت مثنلت َسنَعى وَيشنَربت  كت لكننَّ فعنَل الشن ّ  والَيعنين   ،َينص 

بت مفعولين  ف ي التَّلعين  تعو ت  لتت اله ال َ  : َينص   ( ).وقد  وَجدتت المتسَتَشاَر ناصَحا ،الئَحا قد  خ 

ننذ واتخننذ وجعننل ووهننب"هنني سننبعة  و ". صننيَّرَ "مننا تكننونت بمعنننى : وأفعننا  التحويننل*  ،"صننيَّر وَردَّ وتننَر  وَتخ 

وَّ صديعاً " : مثل تت العدت  (8).وهي تنصبت مفعولين أصلتهما متبتدأ وخبر  ".صّير 

لى ثالثة.7  (7)"ثَ رَّ وحدّ بأرم وأعلَم وأنبأ وَنبَّأ وأخبَر وخ" وأفعاله".فاضالً أعلمت زيدًا عمرًا  : ، نحووات

 : طريقة تعدية الفعل الثالثي الالزم

وهرري  : ثالثننة اليبوللتعديننة أسننمننن الممكننن جعننل الفعننل الثالثنني الننالزم متعنندًيا إلننى مفعننو  بننه واحنند، 

متعننديًا، وبالمتعنندي إلننى  رهتتصننل ثالثتهننا بييننر المتعنندي فتصننيّ . الهمررزة وتثقيررل الحشررو وحرررف الجررر

متنننه حتنننه، وخرجنننت بنننه، وأحفرتنننه بئنننرًا، وعلّ نحنننو قولننن  أذهبتنننه، وفرّ  : مفعنننو  واحننند فتصنننيره ذا مفعنننولين

 ( ).وتتصل الهمزة بالمتعدي إلى اثنين فتنعله إلى ثالثة نحو أعلمت. العر ن، ورصبت عليه الضيعة

 (7): عالمات الفعل المتعدي

 .ها  يعود على اسم سابق رير  ر  ورير مصدر : هاء، أوأن يتصل بالفعل ضمير؛ كال. 

أن يوضع الفعل في جملة تامة، وقبله اسم جامد، أو مشتق؛ بشر  أن يكنون هنذا االسنم  : وطريعة ذل 

ن صنج التركينب واسنتعام  رير مصدر ورير  ر ، وبعد الفعل ضمير يعود على ذل  االسم المتعدم، وات

ال الصننحف أخننذتها، فنننرم المعنننى سننليًما، والتركيننب  : فنعننو ، فهننو الزم المعنننى فالفعننل متعنند بنفسننه، وات

اليرفننة قعننندتها؛ فننندر  سننريًعا فسننناد  : ، فنني حنننين نعننو "لموافعتننه ا صننو  والضنننوابم الليويننة"صننحيًحا 
                                                           

78،ص ،ع8007،ملحة اأعراب،دار السالم،العاهرة :الحريري،العاسم  (1( 
)  ص ، ع،جامع الدروس العربية :اليالييني،مصطفى

2( 
7 ،ص المصدر السابق  (3( 
:ين ر   7،ص المفصل في صنعة اأعراب،ع :الزمخشري  (4 ) 
78 النحو الوافي،ص:حسن،عباس، و 77 ، ،ص8أوضج المسال  إلى ألفية ابن مال ،ع :ابن هشام :ين ر  (5) 
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تعدينة مباشننرة، لهننذا نحكننم بأنننه " قعنند"ا سنلوب والمعنننى، وال سننبب لهننذا الفسناد الليننوي إال تعديننة الفعننل، 

 .الزم

معرفنة تعديتنه أو لزومنه؛ فنذن أدم اسنم المفعنو  معنناه  نريند صيارة اسم مفعو  تنام منن الفعنل النذي.8

ال كان الزًما، في مثل  : نعنو ... أكنل ،فتج  : بيير حاجة إلى جار ومجرور كان فعله متعدًيا بنفسه، وات

 .الفاكهة مأكولة ،الباب مفتوح 

 (.المفاعيل، الحال، الّتمييز)حوية الجملة الفعلية والمكمالت الن: المبحث الثالث

سنناس الجملننة الننذي أ، والفعننل هننو همننا الفعننل والفاعننل : ينالعربيننة مننن ركنننين أساسننيّ  تتكننّون الجملننة   

يحتناع إلننى فاعننل وال تننتّم الجملننة بدونننه، ولكننّن الجملننة تحتنناع بعنند ذلنن  إلننى معنناٍن إضننافية تضننيفها إلننى 

 .مكّمالت نحوية أو يسميها النحاة فضالت المعنى ا ساسيّ 

أي لننيس  -َأحننَد رتكَنيهننا  تذكرت لتتمننيم معنننى الجملننة، وليسننتتنن أسننماءّمالت النحويننة أوالَفضننلةت هنني فننالمك

 ".َأرشَد ا نبياءت الناَس "كالناس من قول   -متسندًا وال متسندًا إليه 

نمنا لإلنيس مسنندًا وال مسنندًا  ؛  ننهليه؛ والنناس فضنلةإد سننبياء موا . فأرشد مسند تمنيم تني بنه لتأينه، وات

 ( ).فالفضل في اللية معناه الزيادة ،يهإلها زائدة على المسند والمسند نمعنى الجملة، وسميت فضلة  

المفعررول برره، والمفعررول المطلررع، والمفعررول لرره أو ألجلرره، ) : المفاعيننل الخمسننة : والمكّمننالت هنني 

 .حال والتمييزال إضافة إلى، (والمفعول فيه أو الظرف، والمفعول معه

 المفعول به: أوالا 

والمفعو  به هو الذي يعع عليه فعل الفاعل، ولما كان الفعل متعدد ا نواع تعددت أيضنا أننواع المفعنو  

 (8).ا، وهنا  فعل يطلب مفعولين، وثالث يطلب ثالثة مفاعيل واحدً به فهنا  فعل ال يطلب إال مفعواًل 

                                                           

70،ص العربية،ع جامع الدروس:اليالييني،مصطفى (
1( 

79 التطبيق النحوي ،ص :الراجحي،عبده  (2 ) 
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 : َأقساُم المفعول  به  

 ( ).قسمان  صريج  وريرت صريجالمفعو ت به  

يرة"، نحو ظاهر  الّصريجت قسمان -  ، أو "أكرمتتَ  وأكرمتهم"نحو  وضمير  متَّصل  ، "فتَج خالد  الح 

، نحو  } :منفصل         } (8)، إيَّاهت أتريد" :ونحو." 

ل  بمصرردروريننرت الصننريج  ثالثننةت أقسننام -8 ، نحننو بعننَد حننر  ُمررَّوَّ ، "ٍ  مصننَدريٍّ وجملررة  عل مننتت أنننَ  مجتهنند 

لرررة بمفرررر تت بيننند  َ "ر، نحننو وجرررارم ومجررررو"  ننتننن  تجتهننند"ٍد، نحنننو ُمَّوَّ سنننك  وقننند َيسنننعتمت حنننر ت الجنننرّ  " أم 

فهنو َيرجننعت إلنى أصننله  " المنصنوَب علننى ننزع  الخننافض  "ويتسننّمى . فينتصنبت المجنرورت علننى أننه مفعننو   بنه

 .من النصب

 : في الجملة الفعلية ل بهالمفعو ترتيب

فيجب  .وقد يتعَكست ا منرت . ا صل في الفاعل أن َيتَّصل بفعله،  نهت كالجزء  منه، ثتم يأتي بعَدهت المفعو ت 

 (7): ، أشهرهافي مواضع، وذلك الترتيب بتقديم الفاعل وتأخير مفعوله

ون كنل منهمنا اسنًما معصنوًرا؛ خو  اللبس الذي ال يمكن معه تمييز الفاعل من المفعو  به؛ كأن يكن. 

م المفعننو  بننه ، فلننو تعنندّ يكننرم صننديعي أبننأ : سنناعد عيسننى يحيننى، أو مضنناًفا لينناء المننتكلم؛ نحننو : نحننو

على الفاعل لخفيت حعيعة كل منهما، وفسد المراد بسبب خفائهنا؛ لعندم وجنود قريننة تزينل هنذا اليمنوض 

يحينى  أكرمنت   : ن الترتينب واجًبنا، فمثنا  اللف ينةفذن وجدت قرينة لف ية أو معنوية تزيله لم يك. واللبس

م فتنناه كّلنن : ، ومثننل"سننعدم"سننعدم، فوجننود تنناء التأنيننث فنني الفعننل دليننل علننى أن الفاعننل هننو المؤنننث 

هني الفاعنل؛  نهننا " الحمنى"أتعبنت نعمنى الحمنى، فنالمعنى يعتضني أن تكنون  : ومثنا  المعنوينة. يحينى

 .، ال العكس"نعمى"هي التي تتعب 
                                                           

7،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى (
1( 

5اآلية : الفاتحة( 
2
 ( 

77،ص8النحو الوافي،ع:حسن،عباس (
3( 
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أتعننت العمنل، وأحكمنت أمنره، وال  : ن يكون الفاعل ضميًرا متصاًل والمفعو  به اسًما  اهًرا؛ نحنوأ -8

منانع فني مثنل هنذه الصنورة منن تعندم المفعننو  بنه علنى الفعنل والفاعنل مًعنا؛  ن الممننوع أن يتعندم علننى 

 .الفاعل وحده؛ فيتوسم بينه وبين الفعل

 .حصرفي أحدهما؛ نحو عاونت  كما عاونتنيأن يكون كل منهما ضميًرا متصاًل وال  -7

" إال"أو" إنمننا" : واليالننب أن تكننون أداة الحصننر هنني"أن يكننون المفعننو  بننه قنند وقننع عليننه الحصننر،  - 

 .ما أفاد الدواء إال المريَض  : ، أوإنما يفيد الدواء المريَض  : ، نحو"المسبوقة بالنفي

مت المفعو ت على الفعل والفاعل معاً   مَّا متمتنع. وقد َيتعدَّ ، وات مَّا واجب  ، وات  ( ).وكل  ذل  إمَّا جائز 

 

 : حذف المفعول به

 }: إما لف ي، كتناسب الفواصل، في نحو : (8)ليرض يجوز حذف المفعول             } 

ةل َِّّنَشُ يَْخَشى } : ، ونحو(7) ََ  ْ   َْفوََُأألْ َوََُّ  َْفوََُأألْ  َإنُ َّه  } : ، وكاأيجاز في نحو( ){ إنْه  َْذكن

 َُ ي َن َُْ ن َْ َجَْ ةُ أُعن هْت َّن ُس َوألَّْحن َ  ألَّهتني َوقُأُدَهْ ألَّنْه  (7){  َْ هقُأألْ ألَّنْه

ما معنوي، كاحتعاره في نحنو ِ   {: وات ير ِن َ قَرأنٌّ  َع ُه َّللاه َني إن ُه أَنَْ َوُ ُس بَ َن ُ أَلَْغ ، أي الكنافرين، أو (7)}َكتََب َّللاه

 .، أي العورة"ما رأم مني وال رأيت منه" : -رضي هللا عنها-ستهجانه، كعو  عائشة ا

ا لمننن ا جواًبنا، كضنربت زيندً ا، أو جواًبنإنمنا ضنربت زيندً  : نحننو ًرا،كنأن يكنون محصنو وقرد يمتنرع حذفره، 

 من ضربت؟ : قا 

                                                           

7،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى:ين ر (1( 
98،ص8ع، 800سسة الرسالة،مؤ ضياء السال  إلى أوضج المسال ،:النجار، :ين ر (2)  

7اآلية:الضحى  (3 ) 
7اآلية:طه (4( 
) 8اآلية:البعرة 

5( 
 )6) 8اآلية:المجادلة
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 : األساليب النحوية الثالثة المرتبطة بالمفعول به، وهي

ا اسننم منصنوب يعربننه النحناة منصننوبً  وهنومنن ا سنناليب العربينة الشننائعة،  هننو .أسرلوب االختصرراص -أ

 ( ) .ا تعديره أخّص ا وجوبً  محذوفً ا من المفعو  به؛  ن قبله فعاًل على االختصاص، وَيعتدونه نوعً 

 .نحن الفلسطينيين هدفنا واحد : نحو

 .التَّحذيرُ  أسلوب-ب
، . والّتحذيرَ نصبت االسم  بفعٍل محذو  يتفيدت التَّنبيَه وهو  ، وَتجنَّنب  ند  ، وباع  ويتعّدرت بما يتناسبت المعاَم كاحَذر 

، ونحوها" ق  "و  .وفائدتتهت تنبيهت المخاطب  على أمٍر مكروٍه ليجتنَبهت .وَتَوقَّ
إيننناَ  "ه ، منننن كنننّل ضنننميٍر منصنننوٍب متصنننل للخطننناب، نحنننو أنماطنننو " إّينننا َ "ويكنننونت التحنننذيرت تنننارًة بلفنننظ  

َب، إ ياَ  إ   الَ ، إياكنَّ والرَّذيلةَ والَكذ  ، إياكما من النفاق  إياكم الضَّ  .ياَ  والشرَّ

 (8)".سدَد ا سنفَسَ  والشّر، ا "بدونه، نحو  ويكونت تارةً 

غراءُ  أسلوب-ج  .اإل 

رننراءَ  رننراءت نصننبت االسننم  بفعننٍل محننذوٍ  يتفينندت الترريننَب والتشننويَق واأ  رت بمننا يتناسننبت المعنناَم كننالَزم  . اأ   ويعنندَّ

، ونحوها و " االجتهناَد االجتهنادَ " : لتنه، نحنوائدتته تنبينهت المخاَطنب  علنى أمنٍر محمنوٍد ليفعفو .واطلتب  وافعل 

دَق وكَرَم الخلق  "  (7)".الص 

 .المفعول المطلع: اثانيا 

رُ  َوُ ُسرًل قَرْ  قََئْئرنَُْه ْ ) نحنو المفعو ت المطَلقت َمصدر  يتنذكرت بعند فعنٍل منن لف نه  تأكيندًا لمعنناهت  ََ ان ر َْ َعََ

رْ َنَشل ُْ ُ ُاأَسرى  َ ََ َوَكَهرَ  َّللاه ر َْ ْ  َعََ ُِ ه   ،( )( قَْبُا َوُ ُسًل َّهْ  نَْقُئْئر ، أو "وقفنتت وقفتنين  " : نحنو أو بياننًا ل َعندد 

                                                           

 )1) 8 ،ص عمكتبة الشباب،النحو المصفى،:عيد، 
7 ،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى  (

2
 ) 

7 ،صالمصدر السابق  (
3( 

) 7 :سورة النساء،اآلية
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 ال، وذلن  "َصنبرًا علنى الشندائد" : نحنو أو َبَداًل من التلف ظ  بفعله  ، "سرتت سيَر العتعالء  " : نحو بيانًا لنوعه  

 ( ).يترادت به تأكيد  وال بيان عدٍد أو نوع

َ نة : وقد عّرفه ابن هشام عتو  ال متطلق َوهتَو ال مصدر الفضلة ال متَسلم َعَلي نه  َعامنل منن َلف  كضنربت  ،َوال َمف 

لتوًسا ،اضربً  َناهت كععدت جت ًطاَوقند َينتنوب َعننهت َرينره كَضنربته  .َأو من َمع  وهتم   ،َسنو  ل ندت َفناَل ، جلنَدة ينَ َثَمنان  َفاج 

 (8).ال ميل كلَّ تميلوا 

ننو  ال متطلننق هتننَو ": أّمننا السننيوطي فيبننّين فنني كتابننه سننبب تسننمية المفعننو  المطلننق بهننذا االسننم فيعننو  عت ال َمف 

نواًل  عت ن نهت ، إ نََّمنا سنمي َمف  َتص ب َما فعله َعنام َوقينل أَعنم م  َنَّنهت لنم يتعّينال مصدر َوقيل يخ   د ب حنر  جنر متطلًعنا   

عتو  َحع يَعة عتو  ب ه   ؛كالمفعو  ب ه  َوله َوف يه َوَمَعهت والمصدر هتَو ال َمف  ل َوأما ال َمف  َنَّهت هتَو الَّذ ي يحدثه ال َفاع    

ل َوالزََّمان َفمحلّ   (7)".ال ف ع 

نننو  ال متطلنننق َوهتنننَو ال مصننندر": ويسنننميه ابنننن جنننني بالمصننندر ثنننّم يسنننميه بالفضنننلة فيعنننو  عت َلنننم َأن واع  ، ال َمف 

نَتّق منن ال مصندر  نل متش  ند َوال ف ع  نو  َوهتنَو َوفعلنه منن لفنظ َواح  هت م دّ  علنى حندث وزمنان َمج  ال مصدر كل اس 

وب َو َمن صت  ( ).اا َوَقَعدت قعتودً َتعو  قتم ت قَيامً  .َفذ ذا ذكرت ال مصدر َمَع فعله فضَلة َفهت

 (7): المفعول المطلع صور

 .َلَمَعاًناتلمعت النجومت في الليل  : نحو هالمؤكد لعامل : الصورة األولى

 .اشديدً لمعاًنا تلمعت النجومت في السماء : نحو المبين للنوع : الصورة الثانية

 .، فأبعدها عن مرماهضربتينفضرَبها حارست المرمى : نحو المبين للعدد : الصورة الثالثة

 

                                                           

78،ص7صطفى،جامع الدروس العربية،عاليالييني،م:ين ر (1( 
)  88،ص ع777 ،العاهرة،    عبدالحميد، :تحعيقشرح قطر الندم وبل الصدم، :ابن هشام

2( 
) 9،ص8همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،ع :السيوطي

3( 
7 ،ص فائز فارس،دار الكتب الثعافية،الكويت،ع:اللمع في العربية،تحعيق:ابن جني (

4( 
70 ،ص ،عالنحو المصفى :عيد، :ين ر  (

5( 



 

68 

 .المفعول ألجله: اثالثا 

 بننه ا معلنناًل وشننر  وقوعننه كننذل  مننع كونننه مصنندرً .بننالم التعليننل كننل مصنندر نصننب لتعننديره : المفعننو  لننه

 ( )".في الفرع دعوت رربةً " : ، في وقت واحد كعول وهو ما علل به من فاعل واحد،

فانَتصنَب  نَّننه موقنوع لنه، و نَّنه تفسنير  لمنا قبَلننه  ل نَم كنان؟ ولنيس بصنفٍة لَمننا  : يعنو  سنيبويه فني كتابنه   

ر َهمنناً  : كمننا انَتصننب درهننم فننى قولنن قبلننه وال منننه، فانَتصننب  ننروَن د  ش  فعلننت ذا  حننذار  : وذلنن  قولنن .ع 

ننَل كننذا (8).الشننر، وفعلننت ذا  مخافننة فننالن فهننذا كل ننه َينتصننب  نَّننه مفعننو  لننه، ". وكننذا " وفعلننتت ذا  َأج 

 (7)" .وكذا" لكذا  : فعا " وكذا " ل َم َفَعلَت كذا  : كَأنه قيل له

 : أقسام المفعول ألجله

 ( ): المفعو   جله ثالثة أقسام  قياسية

 .لالطمئنان   : زرت المريض؛ اطمئناًنا عليه  أو : واأضافة نحو" أ "مجرد من .  

 .لل  الزّ  لخشية   : أو لل  الزّ  تحف ت في كالمي؛ خشيةَ  : ومضا  نحو.8 

فننني اسنننتعماله وهنننذا العسنننم دقينننق . للصنننلج   : أو بنننين ا صننندقاء؛ الصنننلجَ  أجلنننست  : ومعتنننرن بنننأ  نحنننو.7

 .وفهمه، قليل التداو  قديًما وحديًثا 

 

 .(ظرفا الزمان والمكان)المفعول فيه: ارابعُ 

نت الينوَم هو       ل ن  قتم  َمنان َأو ال َمَكنان يتنرادت ف ينه  معننى ف ني َوَلي َسنت ف ني َلف نه َكَعو  م منن َأسنَماء الزَّ كل اس 

َناهت قتم ت ف ي ال َيو   َن َمع  ندَها َوَجَلست مكَان     نظ َكناَن َمنا بع  م َوَجَلسنت ف ني َمَكانن  َفنذ ن َ هنرت ف ني إ َلنى اللَّف 

                                                           

 )1)  78،ص8،جامعة أم العرم،ع عبدالمنعم هريدي، :شرح الكافية الشافية،تحعيق :الجياني،جما  الدين
778،ص الكتاب،ع:سيبويه (

2( 
779،صالمصدر السابق  (

3( 
878،ص8النحو الوافي،ع:حسن،عباس (4( 
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نننما َصنننر يًحا َوَصننناَر التضنننمن ل َعنننة سنننرت ف ننني ينننوم   : ف ننني َتعنننو اس  مت علنننى وهنننو . َوَجَلسنننت ف ننني ال كتوَفنننة ،ال جت

َبي ن   ر  زَمان و ر  َمَكان  ( ).َضر 

ا فهننا  نر  مكنان وأزمًنن ،اأمكنث هننا أزمًنن : زمان أو مكان ضمن معنى في بناطراد نحنو : ال ر  هو

 (8).مكث في هذا الموضع وفي أزمنأ ن المعنى  ؛وكل منهما تضمن معنى في . ر  زمان

ّمي  رًفا؟ قيل : فذن قيل: ويعو  ا نباري في علة تسمية المفعو  فيه  رًفا  نه لما كان محاًل  : َفل َم ست

ّمي  رًفا، تشبيًها با و  ؛ "محنا ّ "اني التي تحلت ا شياء فيها؛ ولهذا، َسمَّى الكوفيتون ال نرو  ل فعا ، ست

 (7).لحلو  ا شياء فيها

الينوم، الليلنة، رتندوة، بكنرة،  : نحنو.يعصد به الكلمات التي وردت فني اللينة ومعناهنا النزمن : اسم الزمان

 ( ).ة، دهر، زمانا، حينا، ساعة، بترهة، لح ا، أمدً ا، مساء، أبدً ا، عتمة، صباحً ا، ردً سحرً 

أمام، . يعصد به الكلمات التي وردت في اللية ودلت على مساحة من ا رض أو الفضاء : اسم المكان

، َلَدم َذاء، ت لعاء، َثمَّ، هتنا، بين، حيثت  (5).خلف، قّدام، وراء، فوق، تحت، عند، إزاء، ح 
هننو المتعلنق الننذي يتعلنق بننه،  -أي العامننل فينه-، والننذي ينصنبه ا أو محناًل وال نر  حكمننه النصنب لفً نن

أمنا إن كاننت الكلمنة . إنه منصوب على ال رفية أي لداللته على مكنان وقنوع الحندث أو زماننه : ونعو 

ا؛ بننل الحنندث ال يعننع فيهننا، فذنهننا ال تعننرب  رًفنن نّ إا ريننر مشننتملة علننى الحنندث، أي التنني تسننتعمل  رًفنن

َنَّنهت َلني َس ف ني معننى ف ني َفعنس  َفنذ ن قلنت ينومت الجم (7)؛تعرب حسب موقعهنا منن الجملنة عنة  مبنار   رفعتنه   

 (8).َعَلي ه  

                                                           

77،ص اللمع في العربية،ع:ابن جني:ين ر (1( 
 )2) 9 ،ص8شرح ابن ععيل،ع:ابن ععيل:ين ر
 )3)   ،ص ،ع999 ،دار ا رقم، ، أسرار العربية:، كما  الدينا نباري :ين ر

77 ،ص النحو المصفى،ع:عبد،  (
4
)  

77 ،ص المصدر السابق  (
5
 ) 

887،ص التطبيق النحوي،ع:الراجحي،عبده (6( 
77،ص اللمع في العربية،ع:ابن جني  (7( 
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 : المبهم والمختّص 

 ( ).بزمان بعينه أو مكان بعينه، بل هو شائع في ا زمنة وا مكنة هو ما ال يختّص  : المبهم

ٍر من الزمان رير متعنيٍَّن، نحنو : هو المتبَهمت من  رو   الزمان   وأمنٍد وحنيٍن ووقنٍت  أبندٍ " : ما د َّ على َقد 

 (7).سرت لح ة وساعة: نحوولح ة وساعة،  (8)".وزمانٍ 

كالمعادير و  ،فوق وتحت ويمين وشما  وأمام وخلف : كالجهات الست نحو : من  رو  المكان المبهم

 .وسرت رلوة ،جلست فوق الدار : تعو (8)وبريد(7)وفرسخ (7)وميل( )رلوة : نحو

 : التاليوفيه تفصيل على النحو  : المختص

عنام، " : ا مثنلعلى وقت محدد، وذل  بأن يكون معنناه محنددً  من أسماء الزمان، يعصد به ما د ّ  : أواًل 

أو  ،اا رائًعنن، سننحرً ا جمننياًل يوًمنن : أو يوصننف مثننل ،اليننوم، السنناعة: مثننل" أ "أو يكننون فيننه " ر، أسننبوعشننه

 .عصر الجمعة، ليلة السبت : يضا  مثل

 (7)".البيت، الشارع، المسجد، الكلية" : ، مثلهوهو ما له أقطار تحوي من أسماء المكان، : اثانيً 

 ،قعدت مععند زيند : أن يكون عامله من لف ه نحو : انصبه قياسً وشر  ما صيغ من المصدر بشر ، و 

فنال  ،جلست في مرمى زيند : ن جره بفي نحوفلو كان عامله من رير لف ه تعيّ  ،وجلست مجلس عمرو

 (9).اإال شذوذً تعو  جلست مرمى زيد 

 

                                                           

77 ،ص النحو المصفى،ع:عبد،   (
1
 ) 

9 ،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى  (
2( 

97 ،ص8شرح ابن ععيل،ع:ابن ععيل  (
3( 

وَن َرل و : الَيل َوةت  رت ش  َسخ التام  خمس  َوع  م، الَفر  يٍة بَسه  . لسان العرب، مادة رلو:ين ر.ةقدرت َرم   (4 ) 
َراعٍ (5) يلت َأربعة  اَل   ذ  َن اَ ر :ق يلَ .ال م  لتوم  َمَساَفة  م  ية َلي َس َلَها َحّد َمع  يا .ض متَتراخ   .لسان العرب،مادة ميل:ين ر.الفرسخت ثالثةت َأم 

َسخت  تَّة  : ال َفر  .لسان العرب،مادة فرسخ:ين ر.َثاَلَثةت َأميا  َأو س   (6)  
َسَخان  : الَبر يدت  .لسان العرب،مادة برد:ين ر.َفر   (7 ) 
77 ،ص النحو المصفى،ع:د، يع:ين ر  (

8
 ) 

97 ،ص8شرح ابن ععيل،ع:ابن ععيل  (9)  
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 ( ): وهي" المفعول فيه"الصفات التي يجب أن تتوافر في االسم الذي ينصب على الظرف 

 .أن يكون اسم زمان أو مكان  -أ

 .أن يكون فضلة، ويعصد به ما يأتي بعد استيفاء الجملة ركنيها ا ساسيين -ب

 .(في)أن يكون بمعنى  -ع
 

 (8): أحد ستة  أشياءَ  -نهت َمفعو   فيه  فيتنَصبت على أ -ينوبت عن الّ ر   وقد 

، مّما دَ  -  لّيٍة أو بعضّية، نحو المتضا ت إلى ال ر   ، أو : َّ على كت سنخ  ، أو كنلَّ الَفر  مشنيتت كنلَّ النهنار 

بَعهتماجميَعهتما أو عاّمتهتما، أو َبعَض   .هما، أو نصَفهتما، أو رت

فتتهت، نحو  -8  .لداررقيَّ اوقفتت طوياًل من الوقت وجلستت ش:ص 

باً  مشيتت هذا اليوَم مشياً : اسم اأشارة، نحو -7  .وانتبذت تلَ  الناحية. متتع 

، أو المضا ت إليه، نحو  العَددت المَمّيزت  -  ولزمتت  ،وسرتت أربعين فرسخاً ، سافرتت ثالثين يوماً :بال ر  

 .َر ستَة أيام، وسرت ثالثة فراسخَ الدا

، علننى تضننمينها معنننى ألفننا   مسننموعة  توسننعتوا فيهننا-7 ، نحننو ( فنني)، فنصننبوها نصننَب  ننرو   الزمننان 

؟ أ:  .في َحّق؟ أ :وا صل. حّعًا أن  ذاهب 

أي مكننان قننرب زينند فحننذ   ،جلسننت قننرب زينند :كعولنن  ،قلرريالا المصرردر عررن ظرررف المكرران قنند ينننوب -7

وال ينعناس  ،وهنو النصنب علنى ال رفينة ،عرابنهإ وأقنيم المضنا  إلينه معامنه فنأعرب المضا  وهنو مكنان 

 .تريد مكان جلوسه،  تي  جلوس زيد :فال تعو  ،ذل 

                                                           

78 النحو المصفى ،ص:عيد،  (1( 
)  7،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى

2( 
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 .وخننروع زينند،وقنندوم الحنناع  ، تينن  طلننوع الشننمس :نحننو ،إقامررة المصرردر مقررام ظرررف الزمرران يكثرررو

فحنذ  المضنا  وأعنرب المضنا   ،ووقنت خنروع زيند ،ووقت قدوم الحناع ،وا صل وقت طلوع الشمس

 ( ).إعرابه وهو معيس في كل مصدرإليه 

 .المفعول معه: اخامسا 

 : نحننوأو اسننم فيننه معننناه وحروفننه،  ،اسننم، فضننلة، تنناٍ  لننواو بمعنننى مننع، تاليننة لجملننة ذات فعننل : وهننو

 (8).نا سائر والنيلأ : و سرت والطريق

 (7): ويفهم من هذا التعريف أن المفعو  معه ينبيي أن تتوافر له الصفات التالية

 .ا وال حرفً ا ال فعاًل أن يكون اسمً  -أ

 .أن يكون فضلة وقد سبق تحديدها -ب

 .هذا االسم واقعا بعد واو بمعني مع أن يكون  -ع

 .أن يتعدم على هذه الواو واالسم معها فعل أو شبه فعل -د

أو لمنننانع  -إذ ال تتحعنننق المشننناركة-أال يصنننج عطنننف هنننذا االسنننم علنننى منننا قبلنننه الخنننتال  المعننننى  -هنننن

 .لصحة العطفنحوي، لتخلف صفة من الصفات التي تشتر  

اساد  الحال: سا

ا تعريف الحال  : لغة واصطالحا

ننر ها،ونعو   : الَحننو   : لغررةالحننا   َعَلَبننت  َعننن  َحال َهننا،والَحو   ؛َحاَلننت  َحننو اًل َسننَنة  بَأس  يلننة والعتننوَّة : َأي ان   ،الح 

ء   ي  َ  َعن  الشَّ  (3).َزاَ  َعن هت إ لى َري ر ه   : َتَحوَّ

                                                           

800،ص8شرح ابن ععيل،ع:ابن ععيل :ين ر  (
1( 

8 8،ص8أوضج المسال ،ع:ابن هشام (2( 
9  ،ص النحو المصفى،ع:د، يع:ين ر (3( 

(حو )مادة:لسان العرب (4( 
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يطلنق لينة علنى الوقنت النذي أننت فينه، وعلنى منا علينه الشنخص  : ة الّصنبانالحا  لية كمنا فني حاشنيو 

واشننتعاقها مننن . وألفهننا منعلبننة عننن واو لجمعهننا علننى أحننوا  وتصننييرها علننى حويلننة. مننن خيننر أو شننرّ 

 ( ). التحوّ 

ا  : تعّددت تعريفات النحاة للحا : اصطالحا

ننل أَ : فننابن جّننني يعننّر  الحننا  َئننة ال َفاع  ننو  ب ننه  ال َحننا  وصننف َهي  عت َوأمننا َلف َهننا َفذ نََّهننا نكننَرة تَننأتي بعنند  ،و ال َمف 

نى ،معرَفة قد تّم َعَلي َها ال َكاَلم َي ال معرَفة ف ي ال َمع   (8).َوتل  النكَرة ه 

وصننف، منصننوب، فضننلة، يبننين هيئننة مننا قبلننه؛ مننن فاعننل، أو مفعننو  هننو  : أّمننا عبنناس حسننن فيعرفننه

 (7).وقت وقوع الفعلبه،أو منهما مًعا، أو من ريرهما 

شنبه الحنا  بنالمفعو  منن حينث أنهنا فضنلة مثلنه جناءت  : الزمخشنري بنالمفعو  وال نر  فيعنو  هويشبه

ولها بال ر  شبه خاص من حيث أنها مفعنو  فيهنا ومجيئهنا لبينان هينأة الفاعنل أو . بعد مضي الجملة

 ( ).المفعو  وذل  قول  ضربت زيدًا قائمًا تجعله حاالً 

ُم ال ُرها َعنهتَقدُّ  : حال  على عامل ها وتَأخُّ

م علينه جنوازًا، بشنر   . ا صلت في الحنا  أن َتتنأخَر عنن عاملهناو       أن يكنون فعناًل متَتصنرفًا،  وقند تتعندَّ

لمفعنو   والصنفة المشنبَهة  كاسنم  الفاعنل  واسنم  ا -أو صفة تتشبهت الفعنلت المتصنرَ   ،اكبًا جاء علير : نحو

َتفنننننرّ قين شنننننّتى تنننننؤوبت الَحَلبنننننةت  :ومنننننن الفعنننننل المتصنننننر  قنننننولهم .متنطلنننننق  متسنننننرعًا خالننننند  :نحنننننو  - ، أي مت

 (7).يرجعون 

 

                                                           

870،ص8ع،998 ،دار الكتب،بيروت،  حاشية الصبان على شرح ا شموني،:الشافعي (1( 
78،ص اللمع في العربية،ع:ابن جني (2( 

 )3) 77،ص8النحو الوافي،ع:حسن،عباس
79،ص المفصل في صنعة اأعراب،ع:الزمخشري  (4( 

98،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى  (
5( 
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 ( ): تتقدُم الحاُل على عاملها وجوباا في ثالث  ُصَور  

 .، فذن أسماء االستفهام  لها صدرت جملتهايَف رجَع سليم ؟ ك: أن يكون لها صدرت الكالم ، نحو - 

 ُفّضَل صاحُب إحداهما على صاحب  األخرى،تفضيٍل، عاماًل في حالين، أن يكون العاملت فيها اسَم  -8

نفسه فني حالنٍة  ، متفّضاًل علىأو كان صاحُبها واحداا في المعنى، فعيرًا، أكرمت من خليٍل رنّياً  خالد  :نحو 

، سنناكتًا، خيننر  منننه متكلمنناً :دوَن أتخننرم، نحننو  لمتفّضننل، فيجننبت والحالننةت هننذه ، تعننديمت الحننا  التنني ل. سننعيد 

 .بحيثت يتوسمت اسمت التفضيل  بينهما

تشبيُه صاحب  األولى يرادت بهما  أن يكون العاملت فيها معنى الّتشبيه، دوَن أحرتفه ، عاماًل في حالين   -7

أو تشرربيُه صرراحبهما الواحررد فرري حالررة ، بنفسرره فرري ، نننا، فعيننرًا، كخليننٍل رنّينناً أ: نحننو  بصرراحب  األخرررى،

، س:نحو  حالة  ُأخرى، ثلتهت بائساً خالد  ، إذ ذا ، تعديمت الحا   التي للمتشّبه  على الحا   التني . عيدًا، م  فيجبت

خالنندًا، أنَّ كنن: ديمت الحننا  عليهننا متطلعننًا، نحننو، فننال يجننوزت تعنن"كننأنَّ "إال إن كانننت أداة  الّتشننبيه . للمتشننّبه  بننه،

 .متهرواًل، سعيد  َبطيئاً 

 : صاحب الحال

، فصناحبت الحنا  "افراً  ن ديّ رجنَع الجنتن"فنذذا قلنَت . فني المعننىنت الحا ت وصفًا له وصاحبت الحا   ما كا

ند)هو   (7).ر، ولصاحبها شبه بالمبتدأبللحا  شبه بالخو  (8).(رجعَ )وعاملتها هو  ،(يالجت

 ( ): وللحا  مع صاحبها ثالث حاالت

 : ، وزينند ضنناحكا جنناء : حننونأن تتننأخر عنننه وأن تتعنندم عليننه،  أن يجننوز فيهننا : وهنني ا صننل : إحررداها

 .أن تعدمها على المرفوع والمنصوب (اكتوفً م)و  (اضاحكً )فل  في، اضربت اللص مكتوفً 

                                                           

97،ص،7ية،ع جامع الدروس العرب:اليالييني،مصطفى  (
1
 ) 

78،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى  (2 ) 
878،ص8شرح الشافية الكافية،ع:،جما  الدينالجياني (3( 

877،ص8أوضج المسال  إلى ألفية ابن مال ،،ع:ابن هشام (4( 
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َُ ) نحنوا، وذلنن  كننأن تكننون محصننورة، وجوًبنن هأن تتننأخر عننن : لثانيررةا ي َن رر َُ إنْه ُابَشِّن َنَ َسرر َْ ررُا ألَُّْش سن َْ َوَاررْ نُ

َُ َوأَْ ررَََخ  َررًَ َخررأْ  ُْ ََارر َُ  ََشرر ي َُ َوُانررذن ن نُررأ َِ ْ  َوَْ ُهررْ  يَْح ِن َْ إمننا  : اأو يكننون صنناحبها مجننرورً  ،( )(ف  َعََرر

مننا بذضننافته،  ،مننررت بهننند جالسننةً : نحننوبحننر  جننر ريننر زائنند،  أو أن  .عجبننني وجههننا مسننفرةأ  :نحننووات

فننذن كانننت ريننَر متعترننننة بهننا جنناز . جنناء علننيي والشننمست طالعننة:حننا ت جملننًة معترنننًة بننالواو، نحننوتكننون ال

 (8).جاء يحملت كتاَبهت خليل   :، والثاني نحوجاء خليل  َيحم لت كتابهت : رتها وتعديمها، فا و ت نحوتأخي

 .ا إال زيدما جاء راكبً  : ، نحواا، كما إذا كان صاحبها محصورً أن تتعدم عليه وجوبً  : الثالثة

 : أنواع الحال

كون مفردة، ويعابلها في ذل  شبه وا صل في الحا  أن ت ،تأتي الحال مفردة وجملة وشبه جملة قد 

 (7): الجملة والجملة على التحديد التالي

ن كانت مثناة أو مجموعة، تعنو  : الحال المفردة ن حنّق من : هي ما كانت رير جملة وال شبه جملة، وات

 .يحينمن حقّ  العاملين لخير المجتمع أن يعيشوا مستر  : وتعو  ،االعامل  للمجتمع أن  يعيَش مستريحً 

إن الحرمننان وقننَت  : ا، مثننل قولنن ا ومجننرورً ا أو جننارً يعصنند بننذل  أن تكننون الحننا   رًفنن : ه الجملررةشررب

 .ستمعتت للنصيحة من لساٍن مخلصا : وتعو  ،ّل َأَلًما من العطاء مع الَمنّ  الحاجة  أقَ 

 سننهرتت والننناست : هنني مننا تكونننت مننن مسننند ومسننند إليننه، سننواء أكانننت اسننمية أمفعليننة، تعننو  : الجملررة

 .الناست في ا ر ض  يبتيون الرزق  انتشر: وتعو ، نائمون 

هذا، ومن أهم شرو  الجملة التي تعع حناال، فعلينة أم اسنمية، أن يكنون بهنا رابنم يربطهنا بصناحبها،    

 ( ): وهذا الرابم واحد من أمور ثالثة

                                                           

7 اآلية:ا نعام (1( 
98جامع الدروس العريبة ،ص:اليالييني،مصطفى  (2( 

79 ،ص النحو المصفى،ع:عيد،   (
3( 

80 ص، المصدر السابق  (
4( 
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عنبت الجسنمت والضنميرت ربَّمنا يت:تعنو   موقعهنا، (إذ)صنحة وقنوع  :وعالمتهنا واو الحنا :وتسنمى : اوالو  -أ

 . يرتاحت الجسمت والضميرت متت َعب  مستريج  وربما 

عننيش ي : ويعصنند بننذل  الضننمير الننذي يننرتبم بصنناحب الحننا  ويعننود إليننه، تعننو  : الضننمير وحننده -ب

 .العلماء في عصرنا حياتهم لييرهم

لمخلننص وهنني وتسننتعر عننين ا ،تتحننر  عننين المنننافق وهنني قلعننة : كعولنن  : االننواو والضننمير جميًعنن -ع

 .هادئة

 

 الّتمييز: ابعا سا

ا تعريف الّتمييز  : لغة واصطالحا

يننزته َمي ننزاً : الّتمييررز لغررة تت الشننيَء َأم  ننز  تتننه، : م  ننضٍ  َعَزل تتننهت وَفَرز  ننن  َبع  ننهت م  ضت  : َوف نني التَّن ز يننل  ال َعز يننز   َفَصننَل َبع 

( َُ ُارررأ َن رررْ ألَُّْشْج َِ ن ينَ  : يَّنننزوا، َوق ينننلَ ؛ َأي َتمَ (0)(َوألْاتَرررُْاوأل ألَََّْرررْأَُّ أَيل م  نننؤ  وا َعنننن  ال مت َفنننر دت نننَتماَز َعنننن  . َأي ان  واس 

ء   ي  ن هت، : الشَّ مَ  : َأي ان َفَصَل َعن هت َوَتَباَعَديتَعا ت  َتَباَعَد م  َن الشيء  إ ذا َفرَّق َت َبي َنهت تت الشيَء م   (8.)م ز 

ا وهذا شيء ينتصب ": سمه الّصريج، بل يسّميهفنراه ال يذكر الّتمييز با سيبويه يعو : الّتمييز اصطالحا

 ( ).باب ما ينتصب انتصاَب االسم بعد المعاديرو ، (7)ليس من اسم ا و  وال هو هو على أنه

َمّين": فيعو  ابن جنيأّما  ضنَها منن بعنض َوَلفنظ ال مت َناس َبع  َج  ل يص ا   ي يز َتخ  نم نكنَرة َينأ ت ي َومعنى التَّم  ز اس 

َداد والمعاديربعد ال َكاَلم التَّ  َع  ثر َما َيأ ت ي بعد ا   ن س َوأك   (7)."ام يتَراد ب ه  َتب ي ين ال ج 

                                                           

79اآلية:يس  (1( 
(ميز)لسان العرب،مادة:ين ر (2( 

80 ،ص8ًالكتاب،ع:سيبويه (3 ) 
 ( 4) 8 ،ص المصدر السابق

 ( 5) 7،ص اللمع في العربية،ع:ابن جني
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 ( ).اسم نكرة، بمعنى من، مبين أبهام اسم أو نسبةهو : فيعو  ابن هشامأّما 

 : أنواع الّتمييز

 : نوعان التمييزو 

 ع يوضج كلمة مبهمة، نو وهو ؛ا تمييز المفرد أو تمييز الذاتالتمييز الملفوظ، ويسمى أيضا - 

ني  }: نحنو، (8) نه يرفع اليموض الموجود في كلمنة واحندة وسّمي بذل ؛ َب ينه  َينا َأَبنت  إ نّ  نفت    إ ذ  َقناَ  يتوست

ينَ  د  م  ل ي َساج  َس َوال َعَمَر َرَأي تتهت م  َكًبا َوالشَّ  (7){ َرَأي تت َأَحَد َعَشَر َكو 

رررتمييرررز الجملرررة أو تمييرررز النسررربة، ونسرررمي-8 ننننوع يوضنننج اأبهنننام ، وهنننو ا التمييرررز الملحررروظه أحيانا

نِّنري َوألْ رتَوََا  ": نحنو، جملة إذا كاننت تند  علنى معننى مجمنلالمتضمن في  رُ  ان ُْ َُ ألَّْوَ ن إننِّنري َوَهر ِّ  َ ََ قَرْ

ًَّْ ن َ قن ِّ  َ ََ َْبْل َوََّْ  أَُكُ ُنُ َعْئن أُْس َ  َه  (. )" ألَّ

ا ال يبنين لننا فني أي شنيء ؛  ن السنم التفضنيل الواقنع خبنرً يكثر استعمال التمييز بعرد اسرم التفضريل"و

ويمكنن تأوينل هنذا الننوع بأنننه . زيند أفضنل منن علني، والتميينز هنو النذي يوضنج لننا نسنبة هنذه ا فضنلية

 ".فضل علم زيد على علم علي : ا  ن المعنىمحو  عن الفاعل أيًض 

 !اا خلعً ما أكرم زيدً 

 .هرةتمييز منصوب بالفتحة ال ا : اخلعً 

؛  ن التعجنب قبنل أم أفعنل بنه ،ما أفعل:سواء كان بصيية  بعد التعجب كذلك يكثر استعمال التمييز"و

. خلعنا، هنو النذي وضنج لننا نسنبة الكنرم عنند زيند : التمييز ال يبين لنا في أي شنيء زيند كنريم، والتميينز

لتق زيدَكرتم  : هذا النوع يمكن تأويله بأنه محو  عن الفاعل أيضا؛  ن المعنى  ".خت

                                                           

897،ص8أوضج المسال  إلى ألفية ابن مال ،ع:ابن هشام (1( 
878،ص التطبيق النحوي،ع:الراجحي،عبده (2( 
) اآلية:سورة يوسف

3
 ) 

) اآلية:مريم
4( 
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 .اهلل َدر  زيد عالمً 

 .اكفى باهلل شهيدً 

بت  باهلل وكياًل   .َحس 

 .الفتحة ال اهرةوعالمة نصبه تمييز منصوب  : ا، وكياًل ا، شهيدً عالمً 

هلل  : لتمييز هنا يوضج اأبهام الموجود في الجملة التي قبله أيضا، ويكثر استعماله بعند الضنمير مثنلا

 .ادره عالمً 

 ا زيد  ا نعم عالمً عالمً  عم زيد  و ن  

والمثا  قياسي . ؛ وذل  لبيان جهة المدح أو الذميكثر استعمال تمييز النسبة في أسلوب المدح والذمو

 ".ا زيدعالمً " هو"نعم  :  لفعل المدح أو الذم؛ إذ إن أصل الجملة نه يوضج الضمير الواقع فاعاًل 

 

 في أحاديث الزكاة دراسة تطبيقّية التركيب اللغوي للجملة الفعلية: المبحث الرابع

تت النَّب يَّ َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َيعتو ت  * ٍل  َتاهت مَّت َمااًل، َفَسلََّطهت َعَلى  : اَل َحَسَد إ الَّ ف ي اث َنَتي ن  "  : َسم ع  َرجت

ي ب   َو َيع ض  َمًة، َفهت ك  ٍل  َتاهت مَّت ح  ، َوَرجت  ( )".َها َويتَعلّ متَها َهَلَكت ه  ف ي الَحقّ 

 (يعّلمها، سّلطه  ،آتاه ) : المتعّدية أمثلة األفعال

، قنند تعننّدم أثننره فاعلننه، وتجنناوزه إلننى فعننل متعننٍد فاَعننَل، وهننو  فعننل فننوق ثالثنني علننى وزن  فالفعننل  تننى

لّصنريج الهاء المّتصنلة بنه والتني تعنود علنى الّرجنل، واالسنم ا : وهما ،امفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرً 

َمنننةً  : ، وفننني الجملنننة الثانينننة فننني قولنننه(منننااًل )ال ننناهر ك  نننٍل  تَننناهت مَّت ح  ، تعنننّدم الفعنننل  تنننى أيًضنننا  إلنننى َوَرجت

 (.حكمة)الهاء المّتصلة به والتي تعود على الّرجل، واالسم الّصريج ال اهر : مفعولين وهما

                                                           

07 ،ص8،ع(09  )الحديث ، رقمإنفاق الما  في حعه صحيج ،بابال:لبخاري ا  (
1
 ) 
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ننل ، وهنو فعنل أّمنا الفعنل سنّلم، فهنو فعنل  الهنناء  : وهنو متعنٍد إلنى مفعنو  واحندفنوق ثالثني علنى وزن فعَّ

 .ى الما إلالمّتصلة به والتي تعود 

فعل فوق ثالثي على وزن فعَّل، قد تعّدم أثنره فاعلنه، وتجناوزه إلنى مفعنو  واحند، ( علَّم)الفعل  : يعّلمها

 ، إاّل أنّ صنننب مفعنننولين لننيس أصنننلهما مبتننندأ وخبنننًراعلننى النننّررم منننن أّن الفعننل عّلنننم منننن ا فعنننا  التنني تن

 .الحكمة إلىالمفعو  ا و  هنا حذ ، وذتكر المفعو  الثاني وهو الهاء المّتصلة به والتي تعود 

نننه  َوَسنننلََّم َعنننن  َبي نننع  الثََّمنننَرة  َحتَّننن * َمنننا، َنَهنننى النَّب ننني  َصنننلَّى هللات َعَلي  نننَي مَّت َعن هت َمنننَر َرض  نننَن عت تت اب  َو َسننم ع  ننندت ى َيب 

َها، َوَكاَن إ َذا ست  َها َقا َ َصاَلحت َهَب َعاَهتتهت » : ئ َل َعن  َصاَلح   ( .")َحتَّى َتذ 

 (تذهب ،يبدو ) : فعال الالزمةاأل أمثلة

، علنى وزن فَعنَل، وقند اقتصنر هنذا الفعنل علنى فاعلنه وهنو االسنم (بندا) الفعل يبدو فعل مضارع ماضنيه

ها) ال اهر الّصريج  .دون أن يتعّداه إلى مفعو  به ،(صالحت

، علنى وزن فعنل وقند اقتصنر هنذا الفعنل علنى فاعلنه وهنو (َذَهنبَ )ذهب، فهنو مضنارع الفعنل أّما الفعنل تن

 .دون أن يتعّداه إلى مفعو  به، (عاهتتهت )االسم ال اهر الّصريج

وهذا الجدول يبّين لنرا الجمرل ذات الفعرل المتعرّدي، والجمرل ذات الفعرل الرالزم فري أحاديرث الزكراة فري صرحيح 

 .البخاري 

ورد الكثيننر مننن ا فعننا  المتعديننة فنني أحاديننث الزكنناة، والتنني جنناءت بصننيية الفعننل  لعنند**مالحظررة**

المبننني للمجهننو ، فكمننا نعننر  أّن الفاعننل يحننذ  فنني الفعننل المبننني للمجهننو  وينننوب عنننه المفعننو  بننه 

مفعنو  بنه؛ لعندم وجنود بجاننب هنذه ا فعنا  أي فني خاننة ال( نننن)إشارة ويسّمى بنائب الفاعل، لذا وضعت

 .نيابته عن الفاعلعو  به لالمف

                                                           

88 ص،8،ع(77  )الحديث ، رقم...من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه باب، الصحيج:البخاري   (
1
 ) 
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كمنننننا الح نننننت أّن بعنننننض ا فعنننننا  محذوفنننننة المفعنننننو  بنننننه، فوضنننننعتت بجانبهنننننا فننننني خاننننننة المفعنننننو  بنننننه 

                  (محذو )كلمة

 (0.8)جدول رقم

رقرررررررررررررررررررررم 
 الحديث

رقررررررررررررررررررم  المفعول به الجملة ذات الفعل الالزم
 الحديث
الجملررررررررة ذات الفعررررررررل 

 المتعّدي
 الرقم

  .  َبَعَث متَعاًذا 797  معاًذا َلى َهَذااَل َأز يدت عَ  798 
اَلة   797  (نا)الضمير َفَلمَّا َولَّى 798  َنا ب الصَّ   .8 َيأ مترت
لٍ  798  (8)َأَطاعتوا ل َذل  َ  797  (لذل )جار ومجرور  َأن  َين  تَر إ َلى َرجت  7.  
م   : َفَعا َ  797  (ادعهم)جملة فعلية َفل َين  تر  إ َلى َهَذا 798  عتهت   .  اد 
فَّارت متَضرَ  797  ننننم  إ َلننننى َشننننَهاَدة  َأن   797  (هتم)الضمير َحاَلت  َبي َنَنا َوَبي َنَ  كت عتهت اد 

ت   اَل إ َلَه إ الَّ مَّ
7.  

لتصت إ َلي  َ  797   -(هتنننم)الضنننمير: مفعنننوالن َنخ 
أّن هللا : المصنندر المننؤو و 

 قد افترض

َ َقنننننننننننند   797  م  َأنَّ مَّ هت ل م  َفننننننننننننَأع 
تَننننَرَض  ننننَس  اف  َعَلنننني ه م  َخم 
 َصَلَواتٍ 

7.  

عتو إ َلي ه   797  ننننَس  797  خمَس  َوَند  تَننننَرَض َعَلنننني ه م  َخم  اف 
 َصَلَواتٍ 

8.  

ه   797   -(هتنننم)الضنننمير: مفعنننوالن َوَعَعَد ب َيد 
أّن هللا : المصنندر المننؤو و 

 افترض

َ اف تَنَرَض  797  م  َأنَّ مَّ هت ل م  َفَأع 
 َعَلي ه م  َصَدَقةً 

7.  

تتم  َما  797    .9 اف َتَرَض َعَلي ه م  َصَدَقةً  797  َصَدَقةً  َرن م 
َن الَعَرب   799  َيائ ه م   797  ن    َكَفَر َمن  َكَفَر م  ن    .0  تتؤ َخذت م ن  أَر 
ب َها 08   ب لت َعَلى َصاح    .   َوتتَرد  َعَلى فتَعَرائ ه م    ن َتأ ت ي اأ 
َم الع َيامَ  08   م  َيو  كت لتن ي  797  (الياء)الضمير ة  ب َشاةٍ َواَل َيأ ت ي َأَحدت خ  ننني ب َعَمنننٍل يتننند  ن  ب ر  َأخ 

 الَجنَّةَ 
 8.  

ب َها 08   بتدت مََّ  797  مَّ  َوَتأ ت ي الَيَنمت َعَلى َصاح    .7  َتع 
يرٍ  08   ر  ت ب ه  َشي ًئا 797  َشي ًئا َواَل َيأ ت ي ب َبع    .   َواَل تتش 
اَلةَ ا َنَزَلت  ف ي أَه ل  الك َتاب   07   اَلَة  797  لصَّ   .7  .َوتتع يمت الصَّ
َيةت  07   َتَلف تت َأَنا َومتَعاو  َكاةَ  َفاخ  َكاةَ  797  الزَّ ت ي الزَّ   .7  .َوتتؤ 
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مَ  َنَزَلت  ف يَنا َوف يه م   07   مَ  797  الرَّح  لت الرَّح    .8  َوَتص 
َعا متوَسى ب َن َطل َحةَ  797  متوَسى َفَكثتَر َعَليَّ النَّاست  07     .7  َسم 
ئ تَ  07   َأن  )المصنننننننننننندر المننننننننننننؤو   إ ن  ش 

ننننننننننننننَر  نننننننننننننند  َري  نننننننننننننوَن متَحمَّ َيكت
فتو ٍ   (َمح 

نند   797  ننوَن متَحمَّ َشننى َأن  َيكت َأخ 
فتو ٍ   َري َر َمح 

 9.  

ي تَ  07   لَّن ي َعَلى َعَمٍل  798  (الياء)الضمير َتَنحَّ   .80 دت
تت  08   ل تتهت  798  (الهاء)الضمير َجَلس    . 8 إ َذا َعم 
  .88 َدَخل تت الَجنَّةَ  798  الَجنَّةَ  تت إ َلى َمإَلٍ م ن  قتَري شٍ َجَلس   08  
ل   08   بتدت مََّ  798  مََّ  َفَجاَء َرجت   .87 َتع 
ر  ت ب ه  َشي ًئا 798  َشي ًئا َقاَم َعَلي ه م   08     . 8 اَل تتش 
اَلةَ  َفَسلَّمَ  08   تتوَبةَ  798  الصَّ اَلَة الَمك    .87 .َوتتع يمت الصَّ
َمى َعَلي ه  ف ي َنار  َجَهنَّمَ يت  08   َكاةَ  ح  َكننننننننننننننننننننننناَة  798  الزَّ ي الزَّ َوتتنننننننننننننننننننننننَؤدّ 

وَضةَ  رت  الَمف 
87.  

ثننننننمَّ يتوَضننننننعت َعَلننننننى َحَلَمننننننة  ثنننننندي  08  
 أحدهم

ومت َرَمَضانَ  798  .َرَمَضانَ    .88 .َوَتصت

رتَع م ن  نتي ض  َكت ف ه   08     .87 َمن  َسرَّهت َأن  َين  ترَ  798  (الهاء)الضمير َيخ 
ي ه   08   رتَع م ن  َحَلَمة  َثد  َبعٍ  797  (كم)الضمير َحتَّى َيخ  م  ب َأر    .89  مترتكت
َبعٍ  797  (كم)الضمير َيَتَزل َز ت  08     .70 َوَأن َهاكتم  َعن  َأر 
ءٍ  797  (نا)الضمير ثمَّ َولَّى 08   َنا ب َشي    . 7 َفمتر 
نننن)الجملننننة الفعليننننة َفَجَلَس إ َلى َسار َيةٍ  08   َم َوف  دت َقنننند 

 (َعب د  الَعي س  َعَلى النَّب يّ  
ننننو ت  797  نننند   : َيعت نننندت َعب  َم َوف  َقنننند 

 الَعي س  َعَلى النَّب يّ  
78.  

تت إ َلي ه   08   ذتهت َعن  َ  797  (الهاء)الضمير َوَجَلس    .77 َنأ خت
م س   07   تت إ َلى الشَّ متَس  َفَنَ ر  نننننننَس َمنننننننا  797  خت مت وا خت َوَأن  تتنننننننَؤد 

تتم    َرن م 
7 .  

َن النََّهار  مَ  07   م)الضمير ا َبع َي م    .77 عن الّدّباء َوَأن َهاكتم   797  (كت
ي ب َها 09   و ت مَّ   799  ن َيع ض  فّ َي َرست   .77 (ص)تتوت
َرةٍ  0    َق ب َعد    َتم    .78 َكي َف تتَعات لت النَّاَس؟ 799  النَّاَس  َمن  َتَصدَّ
قتوا        .77 النَّاَس  َأن  أتَقات لَ  أتم ر تت  799  ن َتَصدَّ
م  َزَمان          .79 أتَقات َل النَّاَس  799  ن النَّاَس  َفذ نَّهت َيأ ت ي َعَلي كت
لت ب َصَدَقت ه        ي الرَّجت ش    .0  اَل إ َلَه إ الَّ مَّت  : َيعتولتوا 799  (اَل إ َلَه إ الَّ مَّت )جملة َيم 
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ئ َت ب َها با مس          .   َفَمن  َقاَلَها 799  (الهاء)الضمير  َلو  ج 
اَعةت  8    نّ ي َماَلهت  799  َماَلهت  اَل َتعتومت السَّ   .8  َفَعد  َعَصَم م 
مت الَما ت  8    ثتَر ف يكت   .7  َ تَقات َلنَّ َمن  َفرَّقَ  00   َمن   َحتَّى َيك 
نننننننننناَلة   00    َفَيف يَض  8    َق َبنننننننننني َن الصَّ َفننننننننننرَّ

َكاة    َوالزَّ
  .  

  .7  َلو  َمَنعتون ي َعَناًقا 00   َعَناًقا -(الياء)الضمير الَّ َقل يل  اَل َيأ ت ي َعَلي َ  إ   7   
ةَ  7    يرت إ َلى َمكَّ رتَع الع  وَنَها 00   (ها)الضمير َحتَّى َتخ    .7  يتَؤد 
اَعَة اَل َتعتومت  7    م   00   (هم)الضمير َفذ نَّ السَّ   .8  َلَعاَتل تتهت
م  ب َصَدَقت   7    كت رَ  ه  َحتَّى َيطتوَ  َأَحدت َر َأب ننننننني  00   َصد  ت َصننننننند  َشننننننَرَح مَّ

 بكر
 7.  

م  َبي َن َيَدي  مَّ   7    كت   .9  َفَعَرف تت َأنَّهت الَحق   00   (َأنَّهت الَحق  )المصدرالمؤو  َلَيع َفنَّ َأَحدت
ين ه   7      .70 َأن  أتَقات َل النَّاَس  أتم ر تت  799  ن َفَين  ترت َعن  َيم 
  . 7 أتَقات َل النَّاَس  799  ن النَّاَس  َمال ه  َين  ترت َعن  ش   7   
  .78 اَل إ َلَه إ الَّ مَّت  : َيعتولتوا 799  (اَل إ َلَه إ الَّ مَّت )جملة َلَيأ ت َينَّ َعَلى النَّاس  َزَمان       

  .77 َفَمن  َقاَلَها 799  (الهاء)الضمير   
لت ف يه        نّ ي َماَلهت َفَعد  عَ  799  َماَلهت  َيطتو ت الرَّجت   . 7 َصَم م 
َن ب ه          .77 َ تَقات َلنَّ َمن  َفرَّقَ  00   َمن   َيلتذ 
َدَقة   7    ا َنَزَلت   َيةت الصَّ نننننننننناَلة   00    َلمَّ َق َبنننننننننني َن الصَّ َفننننننننننرَّ

َكاة    َوالزَّ
77.  

نَّا نتَحام لت  7      .78 َلو  َمَنعتون ي َعَناًقا 00   َعَناًقا -(الياء)الضمير كت
ل   َفَجاءَ  7    وَنَها 00   (ها)الضمير (8)َرجت   .77 يتَؤد 
ٍء َكث يرٍ  7    َق ب َشي  م   00   (هم)الضمير َفَتَصدَّ   .79 َلَعاَتل تتهت
َق ب َصاعٍ  7    رَ  َفَتَصدَّ َر َأب ننننننني  00   َصد  ت َصننننننند  َشننننننَرَح مَّ

 بكر
70.  

َدَقة   7      . 7 تت َأنَّهت الَحق  َفَعَرف   00   (َأنَّهت الَحق  )المصدرالمؤو  َأَمَرَنا ب الصَّ
وق   7    َنا إ َلى الس  تت النَّب يَّ   0   النَّب يَّ  ان َطَلَق َأَحدت   .78 (ص)َباَيع 
  .77 َلَها يتَعار   08   ن َفيتَحام لت  7   
َفاف َها 08   (هت )الضمير ثتمَّ َقاَمت   7      . 7 َتَطؤتهت ب َأخ 
اَلف   08   (هت )الضمير َفَخَرَجت   7      .77 َهاَتَطؤتهت ب َأ  
يج   9    َق َوَأن َت َصح  َها 08   (هت )الضمير َأن  َتَصدَّ ون  هت ب عترت   .77 َوَتن َطحت
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َق ب َصَدَقةٍ  80     .78 (8)َقد  َبلَّي تت  08   محذو  َتَصدَّ
َقنَّ ب َصَدَقةٍ   8   م  ف يَها َحعََّها 08   َحعََّها (7)َ ََتَصدَّ   .77 (8)َلم  يتع 
َلَب َعَلى الَماء   08   ن (7)َفَخَرَع ب َصَدَقت ه    8     .79 َأن  تتح 
ثتونَ   8   لتهت َعَلى َرَقَبت ه   08   (هت )الضمير (7)َيَتَحدَّ م    .80 َيح 
َق َعَلى َسار قٍ   8   دّ  ل  ت )جملة تتصت ل ننننن ت َلننننننَ   : َفنننننَأقتو ت  08   (اَل َأم  اَل َأم 

 َشي ًئا
8 .  

َيةٍ   8   َلَة َعَلى َزان  َق اللَّي  دّ  نننننننَن مَّ  الَ  08   شيًئا تتصت ل ننننننن ت َلنننننننَ  م   َأم 
 َشي ًئا

88.  

َق َعَلى َرن يٍّ   8   دّ  لتَها َعَلى َرَقَبت ه   08   (ها)الضمير تتصت م    .87 َيح 
ت َمااًل  07   (مااًل –( هت )الضمير َفأتت يَ   8     . 8 َمن   َتاهت مَّ
َتع فَّ َعن  َسر َقت ه    8     .87 َتهت َفَلم  يتَؤدّ  َزَكا 07   َزَكاَتهت  َأن  َيس 
َتع فَّ َعن  ز َناَها  8   َجاًعا َأن  َتس  َم  07   ن   شت ننننننننَل َلننننننننهت َمالتننننننننهت َيننننننننو  متثّ 

َجاًعا  الع َياَمة  شت
87.  

َتب رت   8   َم الع َياَمة   07   (هت )الضمير َفَلَعلَّهت َيع  قتهت َيو    .88 يتَطوَّ
الجننننننننننننننننننننننار والمجننننننننننننننننننننننرور  َوَخَطَب َعَليَّ  88  

ز َمَتي ه  )  (ب ل ه 
ز َمَتي ه  َيأ خت  07     .87 ذت ب ل ه 

قت ب َها 88     .89 َمن  َكَنَزَها  0   (ها)الضمير َيَتَصدَّ
َباَدة  مَّ   87     .70 َفَلم  يتَؤدّ  َزَكاَتَها  0   َزَكاَتَها َنَشَأ ف ي ع 
ًرا -(ها)الضمير َتَحابَّا ف ي مَّ   87   ًرا  0   طته    . 7 َجَعَلَها مَّت طته 
َتَمَعا َعلَ  87   َبَذة  )الجملة ي ه  اج  تت ب الرَّ َبَذة   : قا َ  07   (َمَرر  تت ب الرَّ   .78 َمَرر 
َقا َعَلي ه   87     .77 َما َأن َزَلَ  َمن ز لَ  َهَذا؟ 07   ( )الضمير َوَتَفرَّ
َق ب َصَدَقةٍ  87   ةَ  07   الذََّهبَ  َتَصدَّ وَن الذََّهَب َوالف ضَّ ن زت   . 7 َيك 
  .77 َواَل يتن ف عتوَنَها 07   (ها)رالضمي َفَفاَضت  َعي َناهت  87  
قتوا  8   ون ي 07   (ي)الضمير َتَصدَّ كت   .77 َيش 
م  َزَمان    8     .78 َوَكَتَب إ َلى عتث َمانَ  07   محذو  َفَسَيأ ت ي َعَلي كت
لت ب َصَدَقت ه    8   ي الرَّجت ش  يَنةَ  َيم  يَنةَ  07   الَمد  َدم  الَمد    .77 َأن  اق 
ئ َت ب َها  8   تتَها 07   (ها)الضمير َلو  ج  م    .79 َفَعد 
قَ  87   ن ي 07   (ي)الضمير َوَمن  َتَصدَّ   .90 َلم  َيَرو 
َق ب َمال ه   87   يَن َتَصدَّ ث َمانَ  07   َذا َ  ح  تت َذاَ  ل عت   . 9 َفَذَكر 
َق ب َمال ه   87   يَن َتَصدَّ   .98 َأن َزَلن ي َهَذا الَمن ز  َ  07   (ي)الضمير ح 
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يًّا ي  َعن  إ َضاَعة  الَما   َوَنَهى النَّب   87   يًّا 07   َحَبش  وا َعَليَّ َحَبش    .97 َوَلو  َأمَّرت
تت َوَأَطع تت  07   محذو  اب َدأ  ب َمن  َتعتو ت  87     . 9 َلَسم ع 
نننننه  ف ننننني َننننننار   08   ن اب َدأ  ب َمن  َتعتو ت  88   َمنننننى َعَلي  يتح 

 َجَهنَّمَ 
97.  

ف ف   88   َتع  وَضنننعت َعَلنننى َحَلَمنننة  ثنننمَّ يت  08   ن َوَمن  َيس 
 ثدي أحدهم

97.  

ن   88   َتي  تت )الجملة َيس  ننتت إ َلننى َمننإَلٍ  : َقننا َ  08   (َجَلس  َجَلس 
 م ن  قتَري شٍ 

98.  

َرعَ  70   ر  الَكان ز ينَ  08   الَكان ز ينَ  َفَأس    .97 َبشّ 
تتهت  08   (هت )الضمير َفَلم  َيل َبث  َأن  َخَرعَ  70     .99 َوَتب ع 
ر ي َمن  هتوَ  08   (وَ َمن  هت )جملة   7     .00  اَل َأد 
مَ )جملة َأن  َخَرعَ  70   ل تت َلهت  08   (اَل أتَرم الَعو  مَ  : َفعت   . 0  اَل أتَرم الَعو 
يدٍ   7   َم ع  مَ  َخَرَع النَّب ي  َيو  مَ  08   الَعو    .08  اَل أتَرم الَعو 
َساء    7     .07  َكر هتوا الَّذ ي قتل تَ  08   الَّذ ي َماَ  َعَلى النّ 
ق نَ   7   ع لتننننننننوَن )جملننننننننة َأن  َيَتَصدَّ ننننننننم  اَل َيع  إ نَّهت

 (َشي ًئا
ع لتننننوَن  : َقننننا َ  08   ننننم  اَل َيع  إ نَّهت

 َشي ًئا
 0 .  

َفعتوا 78   ع لتوَن َشي ًئا 08   َشي ًئا اش    .07  اَل َيع 
ت َعَلى ل َسان  َنب يّ ه   78   ي مَّ   .07  ل يلت َ َمن  خَ  : قتل تت  07   (َمن  َخل يلت َ )جملة َوَيع ض 
تت إ َلنننننننننننننى )جملننننننننننننة َما َشاءَ  78   َفَنَ نننننننننننننر 

م س    (الشَّ
تت إ َلننننننننى  : َقننننننننا َ  07   َفَنَ ننننننننر 

م س    الشَّ
 08.  

ت َعَلي     77   َي مَّ ص  دً  َفيتح  ًدا؟ 07   اأتحت رت أتحت   .07  َأتتب ص 
َأنَّ )المصنننننننننننننندر المننننننننننننننؤو  َجاَءت  إ َلى النَّب يّ    7  

لتن ي س  وَ  مَّ  يتر   (َرست
نننننننننننننننننننننننننوَ  مَّ  أترَ  07   م َأنَّ َرست

لتن ي س   يتر 
 09.  

ت َعَلي      7   َي مَّ لتن ي ف ي َحاَجٍة َلهت  07   (ي)الضمير َفيتوع  س    .0   يتر 
ل يَّة   77   َأنَّ ل نننني )المصنننندر المننننؤو  َأَتَحنَّثت ب َها ف ي الَجاه 

ٍد َذَهًبا ث َل أتحت  (م 
ث ننننَل  07   ننننب  َأنَّ ل نننني م  َمننننا أتح 

ٍد َذَهًبا  أتحت
   .  

َت َعَلى َما َسَلفَ  77   َلم  لَّهت  07   (ه)الضمير َأس    .8   أتن ف عتهت كت
َقت  الَمر أَةت  78   ع لتونَ  07   محذو  إذا َتَصدَّ   .7   اَل َيع 
َقت  الَمر أَةت  79   ن َيا إذا َتَصدَّ ن َيا 07   الد  َمعتوَن الد    .    إ نََّما َيج 
ن َيا -(هتم  )الضمير َسَبَيت   7    ن َيا الَ  07   دت م  دت َألتهت   .7   َأس 
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ه   7    ل د  م  )الضمير َوَفَرت  َعَلى ج  ينٍ  07   (ه  ت يه م  َعن  د  َتف    .7   َواَل َأس 
عت  7      .8   َحتَّى َأل َعى مََّ  07   َأل َعى اَل َتتَّس 
قت  7    ت َمااًل  09   َمااًل  -(هت )الضمير َوَيَتَصدَّ   .7    َتاهت مَّ
س    َعن  الشَّ  7      .9   َفَسلََّطهت َعَلى َهَلَكت ه   09   (هت )الضمير رّ  َول يتم 
ق نَ  8    َمةً  -(هت )الضمير َتَصدَّ ك  َمةً  09   ح  ك    .80   َتاهت مَّت ح 
و   مَّ   9    َهدت َعَلى َرست   . 8  َويتَعلّ متَها 09   (ها)الضمير َأش 
َق ب َعنننند    )جملننننة َأَشاَر َأي وبت إ َلى أتذتن ه   9     َمننننن  َتَصنننندَّ

َرةٍ   (َتم 
ننننو ت مَّ   0     : (ص)َقنننناَ  َرست

َرةٍ » َق ب َعد    َتم   َمن  َتَصدَّ
 88.  

َمعت َبي َن متَتَفرّ قٍ  70   ت إ الَّ الطَّيّ بَ  0    الّطّيبَ  َواَل يتج  َبلت مَّ   .87  َواَل َيع 
َتم عٍ  70   ين ه   0    (ها)الضمير َواَل يتَفرَّقت َبي َن متج    . 8  َيَتَعبَّلتَها ب َيم 
نننوَن  70   َبعت ننبت َحتَّننى َينننت مَّ ل َهننَذا َأر  اَل َيج 

 َشاةً 
ب ه   0    (ها)الضمير   .87  ثتمَّ يتَربّ يَها ل َصاح 

َبعتوَن َشاةً  70   م  َفلتوَّهت  0    َفلتوَّهت  َحتَّى َيت مَّ ل َهَذا َأر  كت   .87  َكَما يتَربّ ي َأَحدت
يَّة    7   و  َما ب السَّ قتوا)ملةج َيَتَراَجَعان  َبي َنهت قتوا"  : َيعتو ت       (َتَصدَّ   .88  َتَصدَّ
َتي َسَرَتا َلهت  77   َبلتَها      َمن   اس  دت َمن  َيع    .87  َفاَل َيج 
َبلتَها      (ها)الضمير (7)إ الَّ َأن  َيَشاَء َرب َها  7     .89  َيع 
ر ينَ   7   ش  ئ َت ب َها)جملة (8)َفذ َذا َزاَدت  َعَلى ع  نلت َيعتو       (َلو  ج  ئ نَت  :  ت الرَّجت َلنو  ج 

 ب َها
 70.  

اَئَتي ن    7     . 7  َلَعب ل تتَها      (ها)الضمير إ َذا َزاَدت  َعَلى م 
اَئةٍ   7   نننننننناَعةت )جملننننننننة َفذ َذا َزاَدت  َعَلى َثاَلث  م  ننننننننومت السَّ اَل َتعت

ثترَ   (َحتَّى َيك 
اَل َ(" ص)َقنننننننناَ  النَّب نننننننني   8   

ثت  اَعةت َحتَّى َيك   رَ َتعتومت السَّ
 78.  

مٍ  77   َدمت َعَلى َقو  ننننننمَّ َربَّ الَمننننننا    8    َربَّ  َتع  َحتَّننننننى يته 
َبلت َصَدَقَتهت   َمن  َيع 

 77.  

َأرت الَبَعَرةت  79   َبلت َصَدَقَتهت  8    َصَدَقَتهت  َكَما َتج    . 7  َمن  َيع 
ر َضهت  8    (هت )الضمير ان َتَهي تت إ َلى النَّب يّ   70     .77  َوَحتَّى َيع 
ننننننهت  8    (اَل َأَرَب ل ي)جملة َحَلفَ َكَما  70   ر ضت ننننننوَ  الَّننننننذ ي َيع  َفَيعت

 اَل َأَرَب ل ي : َعَلي ه  
 77.  

َم الع َياَمة   70   هت َعَلي ه   8    (هت )الضمير أتت َي ب َها َيو  ر ضت   .78  َيع 
نننننو   )جملنننننة َحتَّى يتع َضى َبي َن النَّاس   70   نننننَد َرست ن  نننننتت ع  ن  كت

 (مَّ 
ننننننننننو ت  7    ننننننننننتت  : َيعت ن  ننننننننننَد  كت ن  ع 

و   مَّ    َرست
 77.  
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ًحى 78   و ت مَّ  ف ي َأض  اَلن   7    (هت )الضمير َخَرَع َرست   .79  َفَجاَءهت َرجت
َلةَ  (8)ثتمَّ ان َصَر َ  78   َلةَ  7    الَعي  و الَعي  كت   .0   َيش 
قتوا 78   ب يل   7    َقط عَ  َتَصدَّ َع السَّ و َقط  كت   .    َيش 
َساء   78   ن هت  7    َمن   َفَمرَّ َعَلى النّ  َبلتَها م  دت َمن  َيع    .8   اَل َيج 
ق نَ  78   ن هت  7    (ها)الضمير َتَصدَّ َبلتَها م    .7   َمن  َيع 
ننننوَلنَّ َلننننهت  7    (َأَلم  أتوت َ  َمااًل )جملة َصاَر إ َلى َمن ز ل ه   78   َأَلننننم  أتوت ننننَ   : َلَيعت

 َمااًل؟
   .  

  .7   َمااًل؟ َأَلم  أتوت  َ  7    َمااًل  َجاَءت  َزي َنبت  78  
نننننننَ  )جملنننننننة ائ َذنتوا َلَها 78   نننننننل  إ َلي  س  َأَلنننننننم  أتر 

واًل   (َرست
ل  إ َلي َ   : َلَيعتوَلنَّ  7    س  َأَلم  أتر 

واًل؟  َرست
  7.  

َن َلَها 78   واًل  َفأتذ  واًل؟ 7    َرست ل  إ َلي َ  َرست س    .8   َأَلم  أتر 
َق ب ه   78     .7   (8) النَّارَ َفاَل َيَرم إ الَّ  7    الّنارَ  َأن  َأَتَصدَّ
ق تت ب ه   78   مت النَّارَ  7    النَّار تَصدَّ كت   .9   َفل َيتَّع َينَّ َأَحدت
عتودٍ  78   َلَينننأ ت َينَّ َعَلنننى النَّننناس  )جملنننة َصَدَق اب نت َمس 

 (َزَمان  
 : َقننننا َ (َعننننن  النَّب ننننيّ  (ص     

َلَيننننننننأ ت َينَّ َعَلننننننننى النَّننننننننناس  
 َزَمان  

 70.  

ق ت  ب ه   78   دت َأَحًدا      َحًداأَ  َتَصدَّ   . 7  اَل َيج 
ن َبر   77   ٍم َعَلى الم  ن هت       (ها)الضمير َجَلَس َذاَت َيو  ذتَها م    .78  َيأ خت
َلهت  77   َنا َحو  دت       ن َوَجَلس  لت الَواح    .77  َويتَرم الرَّجت
م   77   َرأَةً       (هت )الضمير َأَخا ت َعَلي كت َبعتوَن ام    . 7  َيت َبعتهت َأر 
رّ  يَ  77     .77  متَرائ ي : َفَعالتوا 7    متَرائ ي أ ت ي الَخي رت ب الشَّ
َ )المصنننننندر المننننننؤو  َفَسَكَت النَّب ي   77   إ نَّ مَّ

 (َلَين يي َعن  َصاع  َهذَ 
ننننننننيي  : َفَعننننننننالتوا 7    َ َلَين  إ نَّ مَّ

 َعن  َصاع  َهَذا
 77.  

ب يعت  77   ينَ  يتن ب تت الرَّ ينَ َيل م   7    المتطَّوّ ع  وَن المتطَّوّ ع    .78  زت
َرَتاَها 77   َتدَّت  َخاص  د ام  ه  َدهتم   7    نجت ه  وَن إ الَّ جت دت   .77  اَل َيج 
نننننننننو ت مَّ  )جملننننننننة َوَباَلت   77   َكننننننننناَن َرست

ننننَدَقة   (ص) إ َذا َأَمَرَنننننا ب الصَّ
وق   َنا إ َلى الس   (ان َطَلَق َأَحدت

نننننننننننو ت : َقنننننننننننا َ  7    َكننننننننننناَن َرست
َمَرَننننننننننننننننننننننننننا إ َذا أَ  (ص)مَّ  

َنا  نننَدَقة  ان َطَلنننَق َأَحننندت ب الصَّ
وق    إ َلى الس 

 79.  

يبت المتدَّ  7    المتدَّ  َوَرَتَعت   77     .70  َفيتص 
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ل م   77   َم َصاح بت المتس    . 7  اتَّعتوا النَّارَ  : َيعتو ت  8    (اتَّعتوا النَّارَ )جملة َفن ع 
َبعت  77     .78  اتَّعتوا النَّارَ  :  ت َيعتو  8    (اتَّعتوا النَّارَ )جملة َواَل َيش 
  .77  اتَّعتوا النَّارَ  8    النَّارَ  يتن َز ت َعَلي   77  
ق َن    77   ننَرأَة  َمَعَهنننا )جملننة  َتَصدَّ َدَخَلننت  ام 

 (اب َنَتان  
نننننننَرأَة   : َقاَلنننننننت   7    َدَخَلنننننننت  ام 

 َمَعَها اب َنَتان  
 7 .  

ز ي َعنّ ي 77   نننننَرأَة   :  7    محذو  (8)َأَيج  َمَعَهنننننا  َدَخَلنننننت  ام 
 اب َنَتان  

 77.  

َأ ت  7    محذو  َفان َطَلع تت إ َلى النَّب يّ   77     .77  َتس 
ن د ي َشي ًئا 7    َشي ًئا َفَمرَّ َعَلي َنا ب اَل    77   د  ع    .78  َفَلم  َتج 
َطي تتَها إ يَّاَها 7    إياها -(ها)الضمير َجازَ  78     .77  َفَأع 
ن َدهت  79     .79  َفَعَسَمت َها َبي َن اب َنَتي َها 7    (ها)الضمير َحتَّى َنف َد َما ع 
ف ف   79   َتع  ن َها 7    (منها)جارومجرور َوَمن  َيس    .80  َوَلم  َتأ كتل  م 
ن   79   َتي    . 8  علينا( ص)فدخل النبيّ  7    (اعلين)جارومجرور َوَمن  َيس 
تتهت  7    (هت )الضمير َوَمن  َيَتَصبَّر   79   َبر    .88  َفَأخ 
تَ  80   ر ه  َفَيح  َب َعَلى َ ه  ه   7    ن ط  ننننننن  َهنننننننذ  َمننننننن  اب تتل نننننننَي م 

ءٍ   الَبَنات  ب َشي 
 87.  

رَ  بتور َ  َلهت ف يه   88   َشى الَفع رَ  9    الَفع    . 8  َتخ 
َنى َلم  يتَباَر   َلهت ف يه   88   َنى 9    الي    .87  َوَتأ متلت الي 
َبعت  88   ه لت  9    محذو  وال َيش    .87  َواَل تتم 
نتو  87   َم الع َياَمة  َتد    .88  قتل َت ل فتاَلٍن َكَذا 9    َكَذا َيو 
َتَياثتوا ب آَدمَ  87   َرعت ) : جملة اس  نننَن ل لنَّب نننيّ   80   (َأي َنا َأس  َأي َننننا  : (ص)قتل 

وًقا؟ َرعت ب َ  لتحت  َأس 
 87.  

َفعت  87   َولتكتنَّ َيًدا)جملة َفَيش  َولتكتنَّ َيًدا : َقا َ  80   (َأط    .89  َأط 
  .70  َفَأَخذتوا َقَصَبةً  80   َقَصَبةً  يتع َضى َبي َن الَخل ق  ل   87  
ي 87     . 7  َيذ َرعتوَنَها 80   (ها)الضمير َفَيم ش 
َذ ب َحل َعة  الَباب   87   َأنََّمنننننا َكاَننننننت  طتنننننوَ  )جملنننننة َحتَّى َيأ خت

َها  (َيد 
ننندت َأنََّمنننا َكاَننننت   80   َننننا َبع  َفَعل م 

َها  طتوَ  َيد 
 78.  

َتح   87   َدَقةَ  ي يَوَيس  َدَقةَ  80   الصَّ   .77  تتح ب  الصَّ
و   مَّ   87   َفاَها 80   (ها)الضمير َفعتم تت إ َلى َرست   . 7  َفَأخ 
ننننننننننَمالتهت َمننننننننننا  80   ما َفَسَكت  َقل ياًل  87   َلننننننننننَم ش  اَل َتع   77.  
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ينتهت   َصَنَعت  َيم 
ينتهت َما َصَنَعت  يَ  80   حذو م َفَجَمَع َبي َن عتنتع ي َوَكت ف ي 87     .77  م 
دت  87   َدَقات   َأق ب ل  َأي  َسع  َدَقات   80   الصَّ وا الصَّ   .78  إ ن  تتب دت
لت  87   فتوَها 80   (ها)الضمير َأَكبَّ الرَّجت   .77  َوات ن  تتخ 
تتوَها الفتَعَراءَ  80   الفتَعَراءَ  -(ها)الضمير َيطتو ت َعَلى النَّاس   89     .79  َوتتؤ 
َطنت ب ه   89   َقنَّ ب َصَدَقة)جملة َواَل يتف  ل  "   8   (َ ََتَصدَّ َقنَّ  : َقاَ  َرجت َ ََتَصندَّ

 ب َصَدَقة
 90.  

قت َعَلي ه   89   دت ) جملة َفيتَتَصدَّ مَّ َلَ  الَحم  ننننننننننننمَّ َلننننننننننننَ   : َفَعننننننننننننا َ   8   (اللَّهت اللَّهت
دت   (7)الَحم 

 9 .  

وَ  70   دت َطاهت مَّت   8   (هت )الضمير ثتمَّ َيي    .98  أع 
قَ  70     .97  َفَوَضَعَها ف ي َيَدي  َرن يٍّ   8   (ها)الضمير َوَيَتَصدَّ
وا  7   رتصت َيةٍ   8   (ها)الضمير اخ    . 9  َفَوَضَعَها ف ي َيَدي  َزان 
قٍ   7   ست و ت مَّ  َعَشَرَة َأو    .97  َفَوَضَعَها ف ي َيد  َسار قٍ   8   (ها)الضمير َخَرَص َرست
َلَة ر يج    7   و َ  َسَتهتب  اللَّي  وَ  مَّ   88   َرست   .97  َباَيع تت َرست
  .98  َفَأن َكَحن ي 88   (ي)الضمير َفاَل َيعتوَمنَّ َأَحد    7  
َرَع َدَنان يرَ  88   َدَنان يرَ  َوَهبَّت  ر يج    7     .97  َأخ 
َوَة َتبتو َ   7   َنا َمَع النَّب يّ  َرز  تتَها 88   (ها)الضمير َرَزو    .99  َفَأَخذ 
ل    7     .800 َفَأَتي تتهت ب َها 88   (هت )الضمير َفَعاَم َرجت
َل َمع ي  7   ننننو    88   (هت )الضمير َأن  َيَتَعجَّ تتهت إ َلننننى َرست َفَخاَصننننم 

 مَّ  
80 .  

ل    7     .808 َوَخاَصم تت إ َلي ه   88   (إليه)الجار والمجرور َفل َيَتَعجَّ
يَنة    7   َرَ  َعَلى الَمد    .807 َما َنَوي تَ  88   ما َأش 
ي َعَلى ال 77     . 80 َما َأَخذ تَ  88   ما متب َهم  َيع ض 
ر   77   لٍ  88   (ها)الضمير َيل َعَبان  ب َذل َ  التَّم  ن َد َرجت   .807 َفَوَضَعَها ع 
ئ تت  88   محذو  َفَنَ َر إ َلي ه   77     .807 َفج 
َها 77   َو َصاَلحت تت  88   إ يَّا َ  َحتَّى َيب دت   .808 َومَّ  َما إ يَّاَ  َأَرد 
َكاةت َمن  َوَجَب عَ  77   مت مَّت )جملة َلي ه  الزَّ ل هت  : َقننننا َ ( ص)َعننننن  النَّب ننننيّ   87   (َسب َعة  يت  

ت "  مت مَّ ل هت  َسب َعة  يت  
807.  

ت َتَعاَلى 87   (هتم)الضمير م مَّن  َلم  َتج ب   77   مت مَّ ل هت   .809 يت  
  .0 8 مََّ  َأَخا ت  87   مََّ  َنَهى النَّب ي  َعن  َبي ع  الثََّمَرة   77  
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َها 77   َو َصاَلحت َفاَها 87   (ها)الضمير َحتَّى َيب دت   .  8 َفَأخ 
َهَب َعاَهتتهت  77   ننَمالتهت َمننا  87   ما َحتَّى َتذ  َلننَم ش  َحتَّننى اَل َتع 

ينتهت   تتن ف قت َيم 
8 8.  

ينتهت  87   محذو  َنَهى النَّب ي  َعن  َبي ع  الثََّمَرة   78     .7 8 َما تتن ف قت َيم 
َها 78   َو َصاَلحت ل  َذَكَر مََّ  87   مََّ  َحتَّى َيب دت   .  8 َوَرجت

 َنَهى َعن  َبي ع  الثّ َمار   77  
 

 (هت )الضمير
 

َرأَة   87     .7 8 َدَعت هت ام 

قتوا)" جملة َحتَّى تتز ه يَ  77   قتوا"  : َيعتو ت   8   (َتَصدَّ   .7 8 َتَصدَّ
َمارَّ  77   ن  َ لَعب ل    8   (ها)الضمير َحتَّى َتح    .8 8 تتَها م 
َق ب َفَرسٍ  79   ننننننن   87   (م ن  َطَعام  )جار ومجرور َتَصدَّ إ َذا َأن َفَعننننننت  الَمننننننر أَةت م 

 َطَعام  َبي ت َها
8 7.  

  .9 8 ب َما َأن َفَعت   87   محذو  اَل َتعتد  ف ي َصَدَقت  َ  79  
َق ب ه   79     .880 ب َما َكَسبَ  87   محذو  َتَصدَّ
رَ  َحَمل تت َعَلى َفَرسٍ  90   ننَر  87   َأج  م  َأج  ننهت ضت اَل َيننن عتصت َبع 

ٍض َشي ًئا  َبع 
88 .  

َوا َ  َواَل َتعتد  ف ي َصَدَقت  َ  90   َواَ  النَّاس   87   َأم    .888 َأن  يتت ل َف َأم 
َدَقةَ   9   َت َأنَّا اَل َنأ كتلت الصَّ َضننىفالننّدينت أحننق   87   ن َأَما َشَعر   َأن  يتع 

َدَقة   َن الصَّ  م 
887.  

َها؟هَ  98   ل د  تتم  ب ج  َوا  الَّ ان َتَفع  َواَ  النَّاس   87   َأم    . 88 َمن  َأَخَذ َأم 
َق ب ه  َعَلى َبر يَرةَ  97   دّ    .887 يتر يدت إ ت اَلَفَها 87   إ ت اَلَفَها هذا َما تتصت
َق ب ه  َعَلى َبر يَرةَ  97   دّ    .887 َأت َلَفهت مَّت  87   (هت )الضمير تتصت
َهدت  97   ت َأن  َيش  ر ينَ  وا َأن  اَل إ َلَه إ الَّ مَّ  ثَنننننننننننننننننننننننَر اَ ن َصنننننننننننننننننننننننارت  87   المتَهاج 

ر ينَ   المتَهاج 
888.  

ر   97   ه   87   محذو  َفَخَرَع ف ي الَبح  س  ث َر َعَلى َنف    .887 َفيتؤ 
لت  97   َوا َ  َفَخَرَع الرَّجت َواَ  النَّاس   87   َأم    .889 َأن  يتَضيّ َع َأم 
ن هت شَ  97   ء  إ َذا َخَرَع م  نننننننن  َمنننننننال ي  87   َصَدَقةً  ي  َأن  َأن َخل نننننننَع م 

 َصَدَقةً 
870.  

َض  َكثتَر َثَمرتهت  97   نننننننَض  87   َبع  نننننننَ  َبع  ننننننن   َعَلي  س  َأم 
 َمال  َ 

87 .  
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تَ  97   َكز  م ي َأر  م ي 87   َسه  س  ت َسه    .878 َفذ نّ ي أتم 
نت  97   د  َكَز الَمع  نننننَدَقة  َمنننننا )جملنننننة َأر  نننننرت الصَّ َخي 

ر  ر    (ًنىَكاَن َعن  َ ه 
 : َقننننا َ ( ص)َعننننن  الّنبنننني 87  

نننَدَقة  َمنننا َكننناَن  َخي نننرت الصَّ
ًنى ر  ر   َعن  َ ه 

877.  

ل َينننا َخي نننر   : )جملنننة َفأتت َي ب ه م    70  الَيننندت العت
َلى ف  َن الَيد  الس   (م 

 : َقنننا َ ( ص)َعنننن  النَّب نننيّ   88  
َن الَيند   ل َيا َخي ر  م  الَيدت العت

َلى ف   الس 

87 .  

تت  708  و   مَّ  َرَدو  فَّهت مَّت  88   (هت )الضمير إ َلى َرست   .877 يتع 
ر     7  َن التَّم  يَنة  م  َوَز أَه لت الَمد  ن ه  مَّت  88   (ه  )الضمير َفَأع    .877 يتي 

ننَن )جملنة   ل َينا َخي نر  م  الَيندت العت
َلى ف   (الَيد  الس 

ننننننننننننننننوَ  مَّ   89    (ص)َأنَّ َرست
ل َينننا خَ "  َقنننا َ  ي نننر  الَيننندت العت

َلى ف  َن الَيد  الس   م 

878.  

َدَقةَ    َدَقةَ  89   الصَّ   .877 َذَكَر الصَّ
  .879 َصلَّى ب َنا النَّب ي   : َقا َ  70   (َصلَّى ب َنا النَّب ي  )جملة  
رَ    رَ  70   الَعص    .0 8 َصلَّى ب َنا النَّب ي  الَعص 
  .  8 َدَخَل الَبي تَ  70   الَبي تَ   
  .8 8 لَبي ت  ت ب ًراَخلَّف تت ف ي ا 70   ت ب ًرا  
َأن  )المصنننننننننننننندر المننننننننننننننؤو   

 (هت )الضمير-(أتَبيّ َتهت 
  .7 8 َفَكر ه تت َأن  أتَبيّ َتهت  70  

  .  8 َأن  أتَبيّ َتهت  70   (هت )الضمير  
تتهت  70   (هت )الضمير     .7 8 َفَعَسم 
( ص)َخننننَرَع النَّب نننني  )جملننننة  

يدٍ  َم ع   (َيو 
 : َقنا َ َعن  اب نن  َعبَّناٍس ،   7  

َم ( ص)ب ننني  َخنننَرَع النَّ  َينننو 
يدٍ   ع 

8 7.  

َعَتي ن     َعَتي ن    7   َرك    .8 8 َفَصلَّى َرك 
دت   7   محذو      .7 8 َلم  يتَصلّ  َقب لت َواَل َبع 
  .9 8 َفَوَعَ هتنَّ   7   (هتنّ )الضمير  
  .870 َوَأَمَرهتنَّ   7   (هتنّ )الضمير  
ننننننننننننننَب )جملننننننننننننننة   ل  تتل ع نننننننننننننني العت

َص  ر   (َوالخت
ل ع نننننننني َفَجَعَلننننننننت  الَمننننننننر أَةت تت   7  

َص  ر  ل َب َوالخت  العت
87 .  
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ل بَ    َص   7   العت ر  ل َب َوالخت   .878 تتل ع ي العت
نننننننننو ت مَّ  )جملننننننننة   َكننننننننناَن َرست

ائ لت َأو  ( ص) إ َذا َجاَءهت السَّ
 (طتل َبت  إ َلي ه  َحاَجة  َقا َ 

َكننننناَن  : ا َ َعنننننن  َأب ينننننه  َقننننن 78  
ننننننننننننننننو ت مَّ   إ َذا ( ص)َرست

ننائ لت َأو  طتل   َبننت  َجنناَءهت السَّ
 إ َلي ه  َحاَجة  َقاَ  

877.  

َفعتوا)جملة   وا : َقا َ  78   (اش  َفعتوا تتؤ َجرت   . 87 اش 
ائ لت  78   (هت )الضمير     .877 َجاَءهت السَّ
  .877 طتل َبت  إ َلي ه  َحاَجة   78   ن  
وا 78   ن     .878 تتؤ َجرت
: (ص)َقنننناَ  ل نننني النَّب نننني   77   (اَل تتوك ي)جملة  

 ي    اَل تتوك ي َفيتوَكى َعلَ 
877.  

  .879 اَل تتوك ي 77   محذو   
ي 77   محذو    ص    .870 اَل تتح 
ي  7   محذو      . 87 اَل تتوع 
ت َعَلي      7   علي    َي مَّ   .878 َفيتوع 
َتَطع ت    7   ما   ي َما اس  َضخ    .877 ار 
َذي َفنننَة  77   (َقاَ  عتَمر)جملة   َقننناَ   : َقنننا َ عنننن  حت

َمنننننننننرت  َفننننننننننظت : عت نننننننننم  َيح  َأي كت
يَث رَ  و   مَّ  َحد   ست

87 .  

يَث )جملنننة   َفنننظت َحننند  نننم  َيح  َأي كت
و   هللا  (َرست

َفنننظت : َقنناَ  عتَمننرت  77   ننم  َيح  َأي كت
و   هللا يَث َرست  َحد 

877.  

يثَ    و   مَّ   77   َحد  يَث َرست َفظت َحد    .877 َيح 
َف تهت  77   (هت )الضمير     .878 َأَنا َأح 
اَلةت  77   (ها)الضمير     .877 تتَكفّ رتَها الصَّ
  .879 َوَلك نّ ي أتر يدت الَّت ي َتمتوعت  77   الَّت ي  
َسرت الَبابت  77   ن     .880 َفيتك 
َتجت  77   ن     . 88 َأو  يتف 
َسرت  77   ن     .888 َبل  يتك 
رَ  77   ن     .887 َفذ نَّهت إ َذا كتس 
َلق  َأَبًدا 77   ن     . 88 يتي 
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َأَلهت  77   (نا)الضمير     .887 َفه ب َنا َأن  َنس 
َأَلهت  77   (هت )الضمير     .887 َأن  َنس 
  .888 َسل هت  77   (هت )الضمير  
  .887 َفَسَأَلهت  77   (هت )الضمير  
ن ي؟ 77   َمن       .889 َفَعل َم عتَمرت َمن  َتع 
َياءَ    َياءَ  77   َأش    .870 أَرَأي َت َأش 
نننننننننل مت )جملنننننننننة   الَخننننننننناز نت المتس 

، الَّنننننذ ي يتن ف نننننذت  َمنننننا  نننننينت اَ م 
اًل  َر ب ه  َكام   (أتم 

 : َقنننا َ ( ص)نَّب نننيّ  َعنننن  ال 77  
نننننننننننننننننل مت "  الَخننننننننننننننننناز نت المتس 

، الَّننذ ي يتن ف ننذت  َمننا  ننينت اَ م 
اًل  َر ب ه  َكام   أتم 

87 .  

َر ب ه   77   ما     .878 يتن ف ذت َما أتم 
َر ب ه   77   ما   ي َما أتم  ط    .877 يتع 
َفعتهت  77   (هت )الضمير     . 87 َفَيد 
َر َلهت ب ه   77   ن     .877 أتم 
َعَمت   79   محذو    نن  َبي نت   َأط  الَمنر أَةت م 

َها ج   َزو 
877.  

َتَسبَ  0    محذو      .878 َلهت ب َما اك 
  .877 َوَلَها ب َما َأن َفَعت   0    محذو   
نننن  َطَعنننام  )جنننار ومجنننرور   م 

 (َبي ت َها
ننننننن        إ َذا َأن َفَعننننننت  الَمننننننر أَةت م 

 َطَعام  َبي ت َها
879.  

َتَسبَ       محذو    و ع  ب َما اك    .890 َول لزَّ
م  متن ف ًعا َخَلًفا 8    َخَلًفا -ن ف ًعامت      . 89 أَع 
ًكا   س  ًكا َتَلًفا 8    َتَلًفا -متم  س    .898 أَع م  متم 
ينننننننننننننل  )جملنننننننننننننة   َمثَنننننننننننننلت الَبخ 

َلي ن   ، َكَمَثل  َرجت ق   (َوالمتَتَصدّ 
َمثَنلت  : (ص)َقاَ  النَّب ي   7   

 ، ق  يننننننننننل  َوالمتَتَصنننننننننندّ  الَبخ 
َلي ن    َكَمَثل  َرجت

897.  

يل  َوالمتن ف نق  مَ )جملة   َثلت الَبخ 
َلي ن    (َكَمَثل  َرجت

نننننننو ت  7    ينننننننل   : َيعت َمثَنننننننلت الَبخ 
َلي ن    َوالمتن ف ق  َكَمَثل  َرجت

89 .  

  .897 َفاَل يتن ف قت  7    محذو   
ف َي َبَناَنهت  7    َبَناَنهت      .897 َحتَّى تتخ 
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فتَو َأَثَرهت  7    َأَثَرهت      .898 َوَتع 
  .897 َفاَل يتر يدت َأن  يتن ف َق َشي ًئا 7    (اَأن  يتن ف َق َشي ئً )جملة  
  .899 َأن  يتن ف َق َشي ًئا 7    َشي ًئا  
َها 7    (َها)الضمير   عت   .700 فهو يتَوسّ 
؟ 7    محذو    د    . 70 (7)َفَمن  َلم  َيج 
ه   7    محذو    َملت ب َيد    .708 َيع 
َسهت    َسهت  7    َنف    .707 َفَين َفعت َنف 
ينت َذا ا 7    ذا     . 70 لَحاَجة  يتع 
جنننننننننننننننننننننننننننار ومجنننننننننننننننننننننننننننرور   

و   ) رت  (ب ال َمع 
و    7    رت َمل  ب ال َمع    .707 َفل َيع 

ننننَث إ َلننننى نتَسنننني َبَة ) جملننننة   بتع 
 (اَ ن َصار يَّة  ب َشاة

َث إ َلى نتَسي َبَة  : َقاَلت   7    بتع 
 اَ ن َصار يَّة  ب َشاةٍ 

707.  

ننننننننننننَث إ َلننننننننننننى نتَسنننننننننننني َبَة  7    ن   بتع 
 اَ ن َصار يَّة  

708.  

َسننننننَلت  إ َلننننننى َعائ َشننننننَة  7    و محذ   َفَأر 
ن َها  م 

707.  

َسَلت  ب نه  نتَسني َبةت  7    (م ن  ت ل  َ )جارومجرور   إ الَّ َما َأر 
اة    م ن  ت ل َ  الشَّ

709.  

  .0 7 َهات   7    محذو   
لََّها   لََّها 7    َمح    .  7 َفَعد  َبَلَيت  َمح 
وَن )جملنننننننننة   َلننننننننني َس ف يَمنننننننننا دت

ٍد َصنننننننَدَقة   نننننننس  َذو  نننننننَن َخم  م 
ب ل    (اأ 

ننننو ت مَّ   8     : (ص)َقنننناَ  َرست
ننننس   وَن َخم  َلنننني َس ف يَمننننا دت
ب ل   َن اأ  ٍد َصَدَقة  م   َذو 

7 8.  

  .7 7 ائ تتون ي 8    (ي)الضمير  
َراَعهت    َراَعهت  8    َأد  َتَبَس َأد    .  7 اح 
ننننننننننَتث ن  َصننننننننننَدَقَة  8    َصَدَقةَ    َفَلننننننننننم  َيس 

 الَفر ض  
7 7.  

َصَها   ر  َصَهاتتل ع   8    خت ر    .7 7 ي خت
  .8 7 َوَلم  َيختصَّ الذََّهبَ  8    الذََّهبَ   
ٍض )جملنننننننننة   ائ تتنننننننننون ي ب َعنننننننننر  ننل  الننَيَمن   َقننا َ  8    َه  َعنناذ       .7 7 : مت
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ٍض ث َينننننناٍب  (ث َياٍب َخم يصٍ  ائ تتنننننون ي ب َعننننننر 
 َخم يصٍ 

ٍض ث َينننننناٍب  8    (الياء)الضمير   ائ تتنننننون ي ب َعننننننر 
 َخم يصٍ 

7 9.  

ننننننننَت  َبَلَيننننننننت   7    ب ن تَ    َصننننننننَدَقتتهت ب ن 
 َمَخاضٍ 

780.  

ن هت  7    ن   َبلت م    . 78 (8)َفذ نََّها تتع 
ر ينَ  -(ه  )الضمير   ش  قت  7    ع  يننننننننننننننه  المتَصننننننننننننننندّ  ط  َويتع 

ر َهًما ر يَن د  ش   ع 
788.  

نننو   )جملنننة   نننَهدت َعَلنننى َرست َأش 
 (مَّ  

نَهدت  : َقاَ  اب نت َعبَّناسٍ  9    َأش 
و   مَّ    َعَلى َرست

787.  

َبة   9    محذو      . 78 َلَصلَّى َقب َل الختط 
َأنَّننننهت َلننننم  )المصنننندر المننننؤو   

َساءَ  م ع  النّ   (يتس 
نننننننم ع   9    َفنننننننَرَأم َأنَّنننننننهت َلنننننننم  يتس 

َساءَ   النّ 
787.  

َساءَ    َساءَ  9    النّ  م ع  النّ    .787 َلم  يتس 
  .788 َفَأَتاهتنَّ  9    (هتنَّ )الضمير  
  .787 َفَوَعَ هتنَّ  9    (هتنَّ )الضمير  
  .789 َوَأَمَرهتنَّ  9    (هتنَّ )الضمير  
  .770 الَمر أَةت تتل ع ي 9    محذو   
َما   َواَلهت َما 70   َأم  َواَلهت   . 77 َعل َم الَخل يَطان  َأم 
َما 70   ن   َمعت َمالتهت   .778 َفاَل يتج 
و َ    ننننننوَ  مَّ  َعنننننننن   78   َرست َسننننننَأَ  َرست

َرة    اله ج 
777.  

ي َصَدَقَتَها؟ 78   َصَدَقَتَها     . 77 تتَؤدّ 
َمل  م ن  َوَراء  الب َحار   78   محذو      .777 َفاع 
نننننن  َعَمل نننننَ   78   َشي ًئا   َلنننننن  َيت نننننَرَ  م 

 َشي ًئا
777.  

عَّةت  77   ن   ن هت الح  َبلت م    .778 تتع 
َعلت َمَعَها َشاَتي ن   77   َشاَتي ن       .777 َوَيج 
ن هت الَجَذَعةت  77   نن   َبلت م    .779 تتع 
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ر ينَ    ش  يننننننننننننننه   77   ع  ط  قت َويتع  المتَصننننننننننننننندّ 
ر َهًما ر يَن د  ش   ع 

7 0.  

ن هت ب ن تت َلبتونٍ  77   نن   َبلت م    .  7 تتع 
ي َشاَتي ن   77   َشاَتي ن     ط    .8 7 َويتع 
َوَمننننننننن  َبَلَيننننننننت  َصننننننننَدَقتتهت  77   ب ن تَ   

 (8)ب ن َت َلبتونٍ 
7 7.  

نننننَن  77   (من اأبل)جار وجرور   نننننَدهت م  ن  َمنننننن  َبَلَينننننت  ع 
ب ل  َصَدَقةت الَجذَ   َعة  اأ 

7  .  

عَّةت  77   ن   ن هت الح  َبلت م    .7 7 تتع 
ر ينَ  -(ه  )الضمير   ش  قت  77   ع  يننننننننننننننه  المتَصننننننننننننننندّ  ط  َويتع 

ر َهًما ر يَن د  ش   ع 
7 7.  

ن هت ب ن تت َمَخاضٍ  77   ن   َبلت م    .8 7 تتع 
َري ن    7   (هت )الضمير   َههت إ َلى الَبح    .7 7 َوجَّ
ننننو ت مَّ   َفننننَرَض الَّت نننني   7   محذو    َرست

ل م ينَ عل  ى المتس 
7 9.  

وَلهت    ت ب َهنننننننننا   7   َرست َوالَّت ننننننننني َأَمنننننننننَر مَّ
وَلهت   َرست

770.  

ئ َلَها  7   نن(ها)الضمير     . 77 َفَمن  ست
َها  7   ن (ها)الضمير   ط    .778 َفل يتع 
َقَها   َقَها  7   ن َفو  ئ َل َفو    .777 َوَمن  ست
َبعٍ ) جار ومجرور   َبنننننننعٍ   7   (ف ي َأر  نننننننم  ف ننننننني َأر   َفننننننناَل يتع 

ب ل   َن اأ  ر يَن م  ش   َوع 
77 .  

ًسا   ر ينَ   7   َخم  ش  ًسا َوع    .777 َبَلَيت  َخم 
تًّا   تًّا َوَثاَلث ينَ   7   س    .777 َبَلَيت  س 
تًّا   ينَ   7   س  َبع  تًّا َوَأر    .778 َبَلَيت  س 
َدةً    تّ ينَ   7   َواح  َدًة َوس    .777 َبَلَيت  َواح 
تًّا   ينَ   7   س  تًّا َوَسب ع  ن ي س    .779 َيع 
َدم   ينَ   7   إ ح  ع  َدم َوت س    .770 َبَلَيت  إ ح 
ًسا   ب ل    7   َخم  َن اأ  ًسا م    . 77 َبَلَيت  َخم 
ننننَدَقة   77   ن   ننننَرعت ف نننني الصَّ َواَل يتخ  778.  
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 َهر َمة  
  .777 َلو  َمَنعتون ي َعَناًقا 77   َعَناًقا -(ي)الضمير  
وَنَها 77   (ها)الضمير     . 77 يتَؤد 
م  لَ  77   (هتم)الضمير     .777 َعاَتل تتهت
َ )المصنننننندر المننننننؤو    َأنَّ مَّ

رٍ  َر َأب ي َبك   (َشَرَح َصد 
َ َشننننننننننننننَرَح  78   ننننننننننننننتت َأنَّ مَّ َرَأي 

رٍ  َر َأب ي َبك   َصد 
777.  

رَ    رٍ  78   َصد  َر َأب ي َبك    .778 َشَرَح َصد 
َأنَّنننننننننهت )المصننننننننندر المنننننننننؤو   

 (الَحق  
  .777 َفَعَرف تت َأنَّهت الَحق   78  

ننننننننننننننننوَ  مَّ   77   متَعاًذا   (  ص)َأنَّ َرست
ننننا  َعنننناًذا َعَلننننى  َبَعننننثَ َلمَّ مت
 الَيَمن  

779.  

ٍم )جملننة   ننَدمت َعَلننى َقننو  إ نَّننَ  َتع 
 (أَه ل  ك َتابٍ 

ننننَدمت َعَلننننى  : َقننننا َ  77   إ نَّننننَ  َتع 
ٍم أَه ل  ك َتابٍ   َقو 

780.  

عتوهتم  إ َلي ه   77   (هتم)الضمير     . 78 َما َتد 
  .788 ا مََّ َفذ َذا َعَرفتو  77   مَّ   
المصنننندر  -(هتننننم)الضننننمير  

َ قننننننننننننننند ) المنننننننننننننننؤو   َأنَّ مَّ
 (فرض

َ قنننننننننننند  77   ب ر هتم  َأنَّ مَّ َفننننننننننننَأخ 
 فرض

787.  

َس    نننننننَس  77   َخم  َفننننننَرَض َعَلننننننني ه م  َخم 
 َصَلَواتٍ 

78 .  

  .787 َفذ َذا َفَعلتوا 77   محذو   
المصنننندر  -(هتننننم)الضننننمير  

َ قننننننننننننننند ) المنننننننننننننننؤو   َأنَّ مَّ
 (فرض

ب   77   َ َفَرَض َفَأخ    .787 ر هتم  َأنَّ مَّ

  .788 َفَرَض َعَلي ه م  َزَكاةً  77   َزَكاةً   
  .787 تتَرد  َعَلى فتَعَرائ ه م   77   ن  
  .789 َفذ َذا َأَطاعتوا ب َها 77   (بها)جار ومجرور  
نننننننننَوا    77   َكَرائ مَ    َوتَنننننننننَوقَّ َكنننننننننَرائ َم َأم 

 النَّاس  
770.  
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م   77   محذو    ن هت ذ  م    . 77 َفخت
نننننننر َفنَّ َمنننننننا َجننننننناَء مََّ  79   َما   َ َع 

ل    َرجت
778.  

ل  ب َبَعَرةٍ  79   مََّ      .777 َما َجاَء مََّ َرجت
َواَتكتم     َواَتكتم   79   َأص  َفعتوَن َأص    . 77 َتر 
َمي ننندٍ  َوَقنننا َ  79   (ص)َقاَ  النَّب ي  )جملة   َقننناَ   : َأبتنننو حت

 (ص)النَّب ي  
777.  

نر َفنَّ َمنا َجنا)جملة   َ َ َع  َء مَّ
َوار   ل  ب َبَعَرٍة َلَها خت  (َرجت

: ( ص)َقنننننننننننننناَ  النَّب نننننننننننننني   79  
نننننننر َفنَّ َمنننننننا َجننننننناَء مََّ  َ َع 

َوار   ل  ب َبَعَرٍة َلَها خت  َرجت

777.  

نننننننر َفنَّ َمنننننننا َجننننننناَء مََّ  79   َما   َ َع 
َوار   ل  ب َبَعَرٍة َلَها خت  َرجت

778.  

ننل  ب َبَعنن 79   مََّ    َ َرجت َرٍة َلَهننا َجنناَء مَّ
َوار    خت

777.  

َواَتكتم     َواَتكتم   79   َأص  َفعتوَن َأص    .779 َتر 
نننننننننتت إ َلنننننننننى  : َقنننننننننا َ  70   (ان َتَهي تت إ َلى النَّب يّ  )جملة   ان َتَهي 

 النَّب يّ  
790.  

ي َحعََّها 70   َحعََّها     . 79 اَل يتَؤدّ 
َم الع َياَمة   70   ن     .798 أتت َي ب َها َيو 
  .797 ه  أتواَلَهارتدَّت  َعَلي   70   ن  
َفاف َها 70   (هت )الضمير     . 79 َتَطؤتهت ب َأخ 
َها 70   (هت )الضمير   ون  هت ب عترت   .797 َوَتن َطحت
َكنننننناَن َأبتننننننو َطل َحننننننَة )جملننننننة  

يَننننننة   ثَنننننَر اَ ن َصنننننار  ب ال َمد  َأك 
 (َمااًل 

نننننَن َمال نننننٍ    7   َع َأَننننننَس ب  َسنننننم 
َكنناَن َأبتننو َطل َحننَة  : َيعتننو ت 

ثَننَر اَ ن   يَنننة  َأك  َصننار  ب ال َمد 
 َمااًل 

797.  

لتَها  7   (َها)الضمير   خت   .798 َيد 
َربت م ن  َماٍء ف يَها  7   (م ن  َماءٍ )جار ومجرور     .797 َوَيش 
ه  اآلَيةت   7   ن     .799 أتن ز َلت  َهذ 
َلننننننن  َتَنننننننالتوا الب ننننننرَّ َحتَّننننننى   7   الب رَّ     00.  
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 تتن ف عتوا
ب ونَ َحتَّى تتن ف    7   (مّما)جار ومجرور     . 0  عتوا م مَّا تتح 
ب ونَ   7   محذو      .08  م مَّا تتح 
و ب رََّها  7   ب رََّها     .07  َأر جت
وَ  مَّ    7   (َها)الضمير   َها َيا َرست   . 0  َفَضع 
  .07  َحي ثت َأَراَ  مَّت   7   ( َ )الضمير  
تت َما قتل تَ   7   َما     .07  َسم ع 
  .08  َما قتل تَ   7   محذو   
َأن  )لمننننننننننننننؤو المصنننننننننننننندر ا  

َعَلَها ف ي اَ ق َرب ينَ   (َتج 
َعَلَهننننننننننا ف نننننننننني   7   َأَرم َأن  َتج 

 اَ ق َرب ينَ 
 07.  

َعَلَها  7   (َها)الضمير     .09  َأن  َتج 
وَ  مَّ    7   محذو      .0   َأف َعلت َيا َرست
  .    َفَعَسَمَها َأبتو َطل َحةَ   7   (َها)الضمير  
  .8   َتاَبَعهت َرو ح    7   (هت )الضمير  
  .7   َفَوَعَظ النَّاَس  78   النَّاَس   
َدَقة   78   (هتم)الضمير     .    َوَأَمَرهتم  ب الصَّ
َثَر أَه ل  النَّار   78   أكثرَ -(كنّ )الضمير     .7   َرَأي تتكتنَّ َأك 
نَ    نَ  78   اللَّع  َن اللَّع  ث ر    .7   تتك 
ير   ير 78   الَعش  َن الَعش  فتر    .8   َوَتك 
ننننننننننننن  )جننننننننننننار ومجننننننننننننرور   م 

 أذهبَ  –( ات  َناق َص 
نننن  َناق َصنننات   َرَأي نننتت َمنننا  78   م 

َهنَب ل لتنبّ   يٍن، َأذ  ٍل َود  َعع 
ننننننننن   ننننننننل  الَحنننننننناز م ، م  الرَّجت

َداكتنَّ   إ ح 

  7.  

َأن  )المصنننننننننننننندر المننننننننننننننؤو   
َق ب ه    (َأَتَصدَّ

َق ب ه   78   تت َأن  َأَتَصدَّ   .9   َفَأَرد 

ننننل م  )جملنننة   َلنننني َس َعَلنننى المتس 
ه   ه  َورتاَلم   (َصَدَقة  ف ي َفَرس 

 : ( ص)َقنننننننننننننناَ  النَّب نننننننننننننني   77  
نننل م  ف ننني  َلننني َس َعَلنننى المتس 

ه  َصَدَقة   ه  َورتاَلم   َفَرس 

 80.  

ننننل م  )جملنننة   َلنننني َس َعَلنننى المتس 
ه  َواَل ف نننني  َصنننَدَقة  ف نننني َعب ننند 

 : َقنننا َ ( ص)َعنننن  النَّب نننيّ    7  
نننننننل م  » َلننننننني َس َعَلنننننننى المتس 

 8 .  
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ه   ه  َوالَ  (َفَرس  ف ني  َصَدَقة  ف ي َعب د 
ه    َفَرس 

( ص)َأنَّ النَّب ننننننننننيَّ )جملننننننننننة  
مٍ   (َجَلَس َذاَت َيو 

( ص)َأنَّ النَّب ننننيَّ : يعننننو  77  
مٍ   َجَلَس َذاَت َيو 

 88.  

م  م ن  َزه َرة   77   ن   َتجت َعَلي كت َما يتف 
ن َيا  الد 

 87.  

  . 8  تتَكلّ مت النَّب يَّ  77   النَّب يَّ   
  .87  َواَل يتَكلّ مت َ  77   ( َ )الضمير  
َأنَّنننننننننهت )المصننننننننندر المنننننننننؤو   

 (يتن َز ت 
  .87  َفَرَأي َنا َأنَّهت يتن َز ت َعَلي   77  

  .88  َفَمَسَج َعن هت الر َحَضاءَ  77   الر َحَضاءَ   
تتلت  77   محذو      .87  َيع 
  .89  َأو  يتل م   77   محذو   
  .70  َأَكَلت   77   محذو   
م س   77   َعي نَ    َبَلت  َعي َن الشَّ َتع    . 7  اس 
  .78  َفَثَلَطت   77   حذو م  
ك ينَ    ك ينَ  77   الم س  ن هت الم س  َطى م    .77  أَع 
ذتهت  77   (هت )الضمير     . 7  َمن  َيأ خت
  .77  َكالَّذ ي َيأ كتلت  77   محذو   
  .77  َفَرَأي تت النَّب يَّ  77   النَّب يَّ   
و َ    وَ  مَّ   77   َرست   .78  (8)َسل  َرست
و َ      .77  وَ  مَّ  َسل ي َأن ت  َرست  77   َرست
َرأَةً    َرأَةً  77   ام  تت ام    .79  َفَوَجد 
  .0   (8)َأن  أتن ف َق َعَلي  َ  77   محذو   
ب ر  ب َنا 77   محذو      .    اَل تتخ 
  .8   َعَلى َعب د   تتن ف قت زينبت  77   محذو   
  .7   َفَدَخلَ  77   محذو   
  .    َفَسَأَلهت  77   (هت )الضمير  
 : َعبَّناسٍ  َويتذ َكرت َعن  اب ن   78   ن  

ت قت م ن  َزَكاة  َمال ه  »  يتع 
  7.  
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ننننن  َزَكنننناة     جننننار ومجننننرور م 
 (ماله

ت قت م ن  َزَكاة  َمال ه   78     .7   يتع 

ي ف ي الَحيّ   78   محذو    ط    .8   َويتع 
نني َأب نني  78   محذو    َأن  أتن ف نَق َعَلننى َبن 

 َسَلَمةَ 
  7.  

َتَرم َأَباهت  78   َأَباهت      .9   إ ن  اش 
ينَ  78   محذو    د  ي ف ي المتَجاه  ط    .70  َويتع 
يَّ  78   محذو      . 7  َوالَّذ ي َلم  َيحت
َراَعهت    َراَعهت  78   َأد  َتَبَس َأد    .78  اح 
َحَمَلَننننا النَّب ننني  َعَلنننى إ ب نننل   78   (نا)الضمير  

َدَقة    الصَّ
 77.  

نننننننننو ت مَّ  )جملنننننننننة   َأَمنننننننننَر َرست
َدَقة  ( ص)  (ب الصَّ

 : ، َقننا َ  َعننن  َأب نني هتَري ننَرةَ  77  
ننننننو ت مَّ   ( ص)َأَمننننننَر َرست

َدَقة    ب الصَّ

 7 .  

يلٍ  َفع يلَ  77   ن     .77  َمَنَع اب نت َجم 
  .77  َمَنَع اب نت َجم يلٍ  77   محذو   
َناهت مَّت  77   (هت )الضمير     .78  َفَأر 
ل متوَن َخال ًدا 77   َخال ًدا     .77  َت  
َراَعهت    َراَعهت  77   َأد  َتَبَس َأد    .79  اح 
و َ رَ    وَ  مَّ   79   ست   .70  (ص)َسَألتوا َرست
َطاهتم   79   (هتم)الضمير     . 7  (7)َفَأع 
  .78  (8)ثتمَّ َسَألتوهت  79   (هت )الضمير  
م   79   (هت )الضمير   َرهت َعن كت خ    .77  َفَلن  َأدَّ
فَّهت مَّت  79   (هت )الضمير     . 7  يتع 
ن ه  مَّت  79   (ه  )الضمير     .77  يتي 
َلهت    َلهت  80   َحب  م  َحب  كت َذ َأَحدت   .77  َ َن  َيأ خت
اًل    اًل  80   َرجت   .78  َأن  َيأ ت َي َرجت
َأَلهت  80   (هت )الضمير     .77  َفَيس 
َطاهت  80   (هت )الضمير     .79  أَع 
  .80  َمَنَعهت  80   (هت )الضمير  
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َلهت    َلهت   8   َحب  م  َحب  كت َذ َأَحدت   . 8  َ َن  َيأ خت
  .88  اَفَيب يَعهَ   8   (َها)الضمير  
َههت    َههت   8   َوج  ت ب َها َوج    .87  َفَيكتفَّ مَّ
َأَ  النَّاَس   8   النَّاَس      . 8  َأن  َيس 
هت   8   (هت )الضمير   َطو    .87  أَع 
  .87  َمَنعتوهت   8   (هت )الضمير  
َمة  الَحَطب    8   محذو    ز    .88  َفَيأ ت َي ب حت
و َ    وَ  مَّ   88   َرست   .87  َسَأل تت َرست
َطان ي 88   (ي)الضمير     .89  (7)َفَأع 
  .70  (8)ثتمَّ َسَأل تتهت  88   (هت )الضمير  
  . 7  (8)َفَمن  َأَخَذهت  88   (هت )الضمير  
  .78  َكالَّذ ي َيأ كتلت  88   محذو   
  .77  َوالَّذ ي َبَعَث َ  88   ( َ )الضمير  
َدَ  َشي ًئا 88   َأَحًدا   َزأت َأَحًدا َبع    . 7  اَل َأر 
ن َيا   ن َياَحتَّى  88   الد    .77  أتَفار َق الد 
عتو َحك يًما 88   َحك يًما     .77  َيد 
َبَلننهت )المصنندر المننؤو    َأن  َيع 

ن هت   (م 
ن هت  88   َبَلهت م    .78  َفَيأ َبى َأن  َيع 

ن هت  88   (هت )الضمير   َبَلهت م    .77  َأن  َيع 
  .79  إ نَّ عتَمَر َدَعاهت  88   (هت )الضمير  
َيهت  88   (هت )الضمير   ط    .90  ل يتع 
َبَلننه )المصنندر المننؤو    َأن  َيع 

 (منه
ن هت َشي ًئا 88   َبَل م    . 9  َفَأَبى َأن  َيع 

ن هت َشي ًئا 88   َشي ًئا   َبَل م    .98  َأن  َيع 
م)الضمير   م   88   (كت كت ه دت   .97  إ نّ ي أتش 
  . 9  أَع ر ضت َعَلي ه  َحعَّهت  88   َحعَّهت   
َأن  )المصنننننننننننننندر المننننننننننننننؤو   

َذهت   (َيأ خت
َذهت  َفَيأ َبى 88     .97  َأن  َيأ خت

َذهت  88   (هت )الضمير     .97  َأن  َيأ خت
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َزأ  َحك يم  َأَحًدا 88   َأَحًدا     .98  َفَلم  َير 
فّ يَ  88   ن     .97  َحتَّى تتوت
نننننننننو ت مَّ  )جملننننننننة   َكننننننننناَن َرست

ين ي الَعَطاءَ ( ص) ط   (يتع 
نننو ت مَّ   : َيعتننو ت  87   َكننناَن َرست

ين ي الَعَطاءَ ( ص) ط   يتع 
 99.  

ين ي الَعَطاءَ  87   (ي)ميرالض   ط    .700 يتع 
ه  َمن  هتَو َأف َعرت إ َلي نه   87   الذي -(ه  )الضمير   ط  أَع 

نّ ي  م 
70 .  

هت  87   (هت )الضمير   ذ    .708 خت
ننننننننن  َهننننننننَذا  87   ( َ )الضمير   إ َذا َجنننننننناَءَ  م 

ء    الَما   َشي 
707.  

هت  87   (هت )الضمير   ذ    . 70 َفخت
َس َ َفاَل تتت ب   87   نفس  -(هت )الضمير   هت َنف    .707 ع 
نننننننلت )جملنننننننة   َمنننننننا َينننننننَزا ت الرَّجت

َأ ت النَّاَس   (َيس 
َمنننا  : (ص)َقننناَ  النَّب ننني    8  

ننننننننننَأ ت  ننننننننننلت َيس  َيننننننننننَزا ت الرَّجت
 النَّاَس 

707.  

َأ ت النَّاَس   8   النَّاَس      .708 َيس 
َم الع َياَمة    8   محذو      .707 َحتَّى َيأ ت َي َيو 
نتو )جملننننننة   َس تَنننننند  ننننننم  إ نَّ الشَّ

 (َم الع َياَمة  َيو  
َس  : َوَقنننننننننننا َ  87   نننننننننننم  إ نَّ الشَّ

َم الع َياَمة   نتو َيو   َتد 
709.  

فَ    َف  87   ن ص  لتَغ الَعَرقت ن ص  َحتَّى َيب 
 ا تذتن  

7 0.  

  .  7 َوَزاَد َعب دت مَّ  ب نت َصال جٍ  87   محذو   
َثن ي اللَّي ثت  87   (ي)الضمير     .8 7 َحدَّ
ف ننننننننننننني )جنننننننننننننار ومجنننننننننننننرور  

َأَلة    (الَمس 
َمنننننَر َعنننننن   87   نننننَن عت َع اب  َسنننننم 

َأَلة    النَّب يّ  ف ي الَمس 
7 7.  

ًنى   ًنى 87   ر  دت ر    .  7 َواَل َيج 
ن يه   87   (ه  )الضمير     .7 7 يتي 
نك ينت الَّنذ ي )جملة   َلي َس الم س 

َلةَ  هت ا تك   (َترتد 
 : َقنننا َ ( ص)َعنننن  النَّب نننيّ   87  

ننننننك ينت الَّننننننذ ي  س  َلنننننني َس الم 
لَ  هت ا تك   ةَترتد 

7 7.  
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َلَتان   87   (هت )الضمير   َلَة َوا تك  هت ا تك    .8 7 َترتد 
َأ ت النَّاَس إ ل َحاًفا 87   النَّاَس      .7 7 اَل َيس 
َيننننةت إ َلننننى )جملننننة   َكتَننننَب متَعاو 

َبةَ  ع  يَرة  ب ن  شت  (المتي 
َيةت إ َلنى  : َقا َ  88   َكَتَب متَعاو 

َبةَ  ع  يَرة  ب ن  شت  المتي 
7 9.  

  .780 : ر َه َلكتم  َثاَلًثاكَ  88   َثاَلًثا  
  . 78 ق يلَ  88   ن  
  .788 َوَقا َ  88   محذو   
نننننو ت مَّ  )جملنننننة   َطنننننى َرست أَع 

 (َره ًطا( ص)
نو ت مَّ   : َقا َ  87   َطى َرست أَع 

 َره ًطا( ص)
787.  

و ت مَّ  َره ًطا 87   َره ًطا   َطى َرست   . 78 أَع 
اًل    م   87   َرجت ننننن هت ننننو ت مَّ  م   َفتَننننَرَ  َرست

اًل   َرجت
787.  

ه   87   (ه  )الضمير   ط    .787 َلم  يتع 
تتهت  87   (هت )الضمير     .788 َفَساَرر 
ًنا -(هت )الضمير   م  ًنا 87   متؤ  م    .787 (7)َ ََراهت متؤ 
َلمت ف يه   87   (ي)الضمير     .789 (8)َرَلَبن ي َما أَع 
َلمت ف يه   87   (فيه)جار ومجرور     .770 (8)َما أَع 
لَ    لَ إ نّ ي  87   الرَّجت ي الرَّجت   . 77 َ تع ط 
  .778 َأن  يتَكبَّ ف ي النَّار   87   ن  
تت َأب ي 87   َأب ي     .777 َسم ع 
ثت ب َهَذا 87   (بهذا)جار ومجرور     . 77 يتَحدّ 
ه   87   محذو    و ت مَّ  ب َيد    .777 َفَضَرَب َرست
لَ    لَ  87   الرَّجت ي الرَّجت   .777 َ تع ط 
ب ك بتوا 87   ن     .778 َفكت
  .777 ل بتواقت  87   ن  
ب وا 87   ن     .779 َفكت
ه ه   87   (هت )الضمير   ت ل َوج    .0 7 َكبَّهت مَّ
  .  7 َوَكَبب تتهت َأَنا 87   (هت )الضمير  
َمةت  89   (هت )الضمير   هت الل ع    .8 7 َترتد 
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ًنى   ًنى 89   ر  دت ر    .7 7 اَل َيج 
ن يه 89   (ه  )الضمير     .  7 يتي 
َأ ت النَّاَس  89   النَّاَس      .7 7 َفَيس 
َلهت    َلهت  70   َحب  م  َحب  كت َذ َأَحدت   .7 7 َ َن  َيأ خت
بتهت  70   (هت )الضمير   س    .8 7 أح 
بَ  70   محذو    َتط    .7 7 َفَيح 
  .9 7 َفَيب يعَ  70   محذو   
  .770 َفَيأ كتلَ  70   محذو   
َأَ  النَّاَس  70   النَّاَس      . 77 َأن  َيس 
َرَ  اب َن عتَمرَ  70   اب نَ      .778 َقد  َأد 
َنا َمَع النَّب يّ  رَ )جملة   َنا َمَع النَّب يّ   : َقا َ   7   (َزو    .777 َرَزو 
يَ    َي العتَرم   7   َواد    . 77 َفَلمَّا َجاَء َواد 
ن َها  7   َما   رتعت م  ي َما َيخ  ص    .777 َأح 
ا َأَتي َنا َتبتو َ   7   َتبتو َ      .777 َفَلمَّ
ع ل هت   7   (هت )الضمير     .778 َفل َيع 
  .777 َعل َناَهاَفعَ   7   (ها)الضمير  
ءٍ   7   (هت )الضمير     .779 َفَأل َعت هت ب َجَبل  َطيّ 
َلةً    َلننَة للّنبننّي   7   َبي  ننَدم َمل نن ت َأي  َوأَه 

َلةً   َبي 
770.  

ًدا -(هت )الضمير   ًدا  7   بتر    . 77 َوَكَساهت بتر 
م    7   محذو    ر ه    .778 َوَكَتَب َلهت ب َبح 
يَ    َي العتَرم   7   َواد    .777 َأَتى َواد 
يَعتت     7   م  كَ      . 77 َكم  َجاَء َحد 
َأن  )المصنننننننننننننندر المننننننننننننننؤو   

لَ   (َيَتَعجَّ
م  َأن   َأَرادَ َفَمنننننننننننننن    7   نننننننننننننن كت م 

لَ   َيَتَعجَّ
777.  

اٍر َكل َمةً   7   كل َمةً      .777 َقاَ  اب نت َبكَّ
ًدا   ًدا  7   أتحت   .778 َفَلمَّا َرَأم أتحت
ب َنا  7   (نا)الضمير     .777 يتح 
ب هت َونت   7   (هت )الضمير     .779 ح 
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م)الضمير   م  ب َخي ر    7   (كت ب رتكت   .780 َأاَل أتخ 
ن ي َخي ًرا  7   َخي ًرا     . 78 َيع 
و)جملة   ر  َثن ي َعم  َلي َمانت ب ننت ب ناَل ٍ  78   (َحدَّ  : َوَقاَ  ست

و ر  َثن ي َعم   َحدَّ
788.  

و 78   (الياء)الضمير   ر  َثن ي َعم    .787 َحدَّ
ب َنا 78   (نا)الضمير     . 78 يتح 
ب هت  78   (هت )لضميرا     .787 َونتح 
يَعة   78   ن     .787 َلم  يتَعل  َحد 
َماءت  77   محذو      .788 ف يَما َسَعت  السَّ
نننننننننج   77   ن   نننننننننع َي ب النَّض  َوَمنننننننننا ست

ر   فت العتش   ن ص 
787.  

  .789 َلم  يتَوقّ ت  ف ي اَ وَّ    77   محذو   
نننننننَماءت  77   محذو    َوف يَمنننننننا َسنننننننَعت  السَّ

رت   العتش 
770.  

بتوَلة   77   محذو    َياَدةت َمع    . 77 َوَوقََّت َوالزّ 
  .778 َرَواهت أَه لت الثََّبت   77   (هت )الضمير  
َبة   77   محذو      .777 َلم  يتَصلّ  ف ي الَكع 
  . 77 َقد  َصلَّى 77   محذو   
َذ ب َعو    ب اَل ٍ  77   ن     .777 َفأتخ 
ل   77   ن     .777 َوتتر َ  َقو  ت الَفض 
  .778 َوَبيََّن ف ي َهَذا 77   (في هذا)جار ومجرور  
نننن  )جملننة   َلنني َس ف يَمنننا َأَقننل  م 

ٍق َصَدَقة   ست َسة  َأو   (َخم 
 : َقننننننا َ ( ص)أن  النَّب ننننننيّ    7  

نننننننن   َلننننننني َس ف يَمنننننننا َأَقنننننننل  م 
ٍق َصَدَقة   ست َسة  َأو   َخم 

777.  

ل م    7   ن     .779 َويتؤ َخذت َأَبًدا ف ي الع 
  .790 ت  ب َما َزاَد أَه لت الثَّبَ   7   محذو   
  . 79 َأو  َبيَّنتوا  7   محذو   
نننننننننو ت مَّ  )جملننننننننة   َكننننننننناَن َرست

ر  ( ص) َتى ب التَّم   (يتؤ 
 : َعننن  َأب نني هتَري ننَرَة ، َقننا َ  77  

ننننننو ت مَّ   ( ص)َكننننناَن َرست
ر   َتى ب التَّم   يتؤ 

798.  
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نَرام   77   ن   ن َد ص  ر  ع  َتى ب التَّم  يتؤ 
ل    النَّخ 

797.  

يءت هَ  77   محذو    ر ه  َفَيج    . 79 َذا ب َتم 
َرة   َرة 77   َتم  هتَما َتم    .797 َفَأَخَذ َأَحدت
  .797 َفَجَعَلَها ف ي ف يه   77   (ها)الضمير  
َرَجَها م ن  ف يه   77   (ها)الضمير     .798 َفَأخ 
َأنَّ  َ  )المصنننننندر المنننننننؤو   

َدَقةَ  ٍد اَل َيأ كتلتوَن الصَّ  (متَحمَّ
ننننننننننننننَت َأنَّ  َ   77   َأَمننننننننننننننا َعل م 

نننننننننننننننننٍد الَ   َينننننننننننننننننأ كتلتوَن متَحمَّ
َدَقةَ   الصَّ

797.  

َدَقةَ    َدَقةَ  77   الصَّ   .799 اَل َيأ كتلتوَن الصَّ
  .700 اَل َتب يعتوا الثََّمَرةَ  77   الثََّمَرةَ   
  . 70 َفَلم  َيح  تر  الَبي عَ  77   الَبي عَ   
تت اب َن عتَمرَ  77   اب نَ      .708 َسم ع 
َها 77   ن   ئ َل َعن  َصاَلح    .707 إ َذا ست
ننننننننننننَن  َأنَّ )جملننننننننننننة   َمننننننننننننَر ب  عت

َق ب َفَرسٍ   (الَخطَّاب  َتَصدَّ
َمنننننَر  79   نننننَن عت نننننَد مَّ  ب  َأنَّ َعب 

ثت َكنناَن  َمننَر  : يتَحنندّ  َأنَّ عت
َق  نننننناب  َتَصنننننندَّ ننننننَن الَخطَّ ب 

 ب َفَرسٍ 

70 .  

  .707 َفَوَجَدهت  79   (هت )الضمير  
  .707 يتَباعت  79   ن  
َأن  )المصنننننننننننننندر المننننننننننننننؤو   

َتر َيهت   (َيش 
َتر َيهت َفَأَراَد َأن   79     .708 َيش 

َتر َيهت  79   (هت )الضمير     .707 َأن  َيش 
  .709 (ص)َأَتى النَّب يَّ  79   النَّب يَّ   
َتأ َمَرهت  79   (هت )الضمير     .0 7 َفاس 
َأن  )المصنننننننننننننندر المننننننننننننننؤو   

 (َيب َتاعَ 
  .  7 اَل َيت رت ت َأن  َيب َتاعَ  79  

  .8 7 َأن  َيب َتاَع َشي ًئا 79   َشي ًئا  
  .7 7 َجَعَلهت َصَدَقةً  79   ةً َصَدقَ  -(هت )الضمير  
َحَمل نننتت َعَلنننى َفنننَرٍس )جملنننة   ننننننو ت  90   ننننننتت َعَلننننننى  : َيعت َحَمل  7  .  
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 َفَرٍس ف ي َسب يل  مَّ   (ف ي َسب يل  مَّ  
َفَأَضننننننناَعهت الَّنننننننذ ي َكننننننناَن  90   (هت )الضمير  

ن َدهت   ع 
7 7.  

َأن  )المصنننننننننننندر المننننننننننننؤو    
َتر َيهت   (َأش 

تَ  90   تت َأن  َأش    .7 7 ر َيهت َفَأَرد 

َتر َيهت  90   (هت )الضمير     .8 7 َأن  َأش 
َأنَّهت َيب يعتهت )المصدر المؤو   

صٍ   (ب رتخ 
ننننننننننهت  90   ننننننننننتت َأنَّننننننننننهت َيب يعت َوَ َنن 

صٍ   ب رتخ 
7 7.  

صٍ  90   (هت )الضمير     .9 7 َيب يعتهت ب رتخ 
  .780 َفَسَأل تت النَّب يَّ  90   النَّب يَّ   
َتر ي  90   محذو      . 78 اَل َتش 
ر َهمٍ  90   (هت )الضمير   َطاَكهت ب د    .788 َوات ن  أَع 
تت  َأَبا هتَري َرةَ   9   أبا     .787 َسم ع 
َرةً    َأَخنننَذ الَحَسننننت ب ننننت  : َقننا َ   9   َأَخَذ الَحَسنت ب نت َعل يٍّ َتم 

َرةً   َعل يٍّ َتم 
78 .  

َرةً    نننننت َعل ننننّي   9   َتم  َأَخننننَذ الَحَسنننننت ب 
َرةً   َتم 

787.  

  .787 ا ف ي ف يه  َفَجَعَلهَ   9   (ها)الضمير  
َرَحَها  9   (ها)الضمير     .788 ل َيط 
َدَقةَ    َدَقةَ   9   الصَّ   .787 اَل َنأ كتلت الصَّ
( ص)َوَجنننننَد النَّب ننننني  )جملنننننة  

 (َشاًة َميّ َتةً 
 : َقنا َ َعن  اب نن  َعبَّناٍس ،  98  

َشناًة ( ص)َوَجَد النَّب ي  " 
 َميّ َتةً 

789.  

  .770 يّ َتةً َوَجَد النَّب ي  َشاًة مَ  98   َشاةً   
َيت َها َمو اَلة  ل َمي متوَنةَ  98   (ها)الضمير   ط    . 77 أتع 
َأن  )المصنننننننننننننندر المننننننننننننننؤو   

َتر َي َبر يَرةَ   (َتش 
َتر َي َبر يَرةَ  97     .778 َأَراَدت  َأن  َتش 

َتر َي َبر يَرةَ  97   َبر يَرةَ      .777 َأن  َتش 
َأن  )المصنننننننننننندر المننننننننننننؤو    

َتر طتوا َواَلَءَها  (َيش 
اَد َمَوال يَهنننننننننننننننننننننننننننننننننننا َأن  َوَأرَ  97  

َتر طتوا َواَلَءَها  َيش 
77 .  
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َتر طتوا َواَلَءَها 97   َواَلَءَها     .777 أن َيش 
  .777 َفَذَكَرت  َعائ َشةت ل لنَّب يّ   97   محذو   
َتر يَها 97   (ها)الضمير     .778 اش 
َتقَ َفذ نََّما الَواَلءت ل َمن   97   محذو      .777 َأع 
مٍ َوأتت َي النَّب ي  ب   97   ن     .779 َلح 
  .0 7 َدَخَل النَّب ي  َعَلى َعائ َشةَ   9   محذو   
  .  7 َبَعَثت  ب ه  إ َلي َنا نتَسي َبةت   9   (به)جار ومجرور   
َدَقة    9   (بها)جار ومجرور    َن الصَّ   .8 7 َبَعَثت  ب َها م 
لََّها   لََّها  9   َمح    .7 7 َقد  َبَلَيت  َمح 
مٍ ب   أتت يَ َأنَّ النَّب يَّ  97   ن     .  7 َلح 
إ نَّنننننننَ  َسنننننننَتأ ت ي  : )الجملنننننننة  

ًما أَه َل ك َتابٍ   (َقو 
نننننننو ت مَّ   َقننننننا َ  97   ( ص)َرست

نننننيَن  نننننن  َجَبنننننٍل ح  َعننننناذ  ب  ل مت
إ نَّنننَ   : َبَعثَننهت إ َلننى الننَيَمن  

ًما أَه َل ك َتابٍ   َسَتأ ت ي َقو 

7 7.  

يَن َبَعَثهت  97   (هت )الضمير     .7 7 ح 
ًما     .8 7 ًما أَه َل ك َتابٍ َسَتأ ت ي َقو   97   َقو 
م   97   (هتم)الضمير   ئ َتهت   .7 7 َفذ َذا ج 
م   97   (هتم)الضمير   عتهت   .9 7 َفاد 
هتننننننننننننننم  َأَطنننننننننننننناعتوا َلننننننننننننننَ   97   (ل )جار ومجرور  

 (7)ب َذل  َ 
770.  

ب ر هتم   97   (هتم)الضمير     . 77 (8)َفَأخ 
َس    نننننننَس  97   َخم  َفننننننَرَض َعَلننننننني ه م  َخم 

 َصَلَواتٍ 
778.  

  .777 َفَرَض َعَلي ه م  َصَدَقةً  97   َصَدَقةً   
َيائ ه م   97   ن   ن    . 77 تتؤ َخذت م ن  أَر 
  .777 َفتتَرد  َعَلى فتَعَرائ ه م   97   ن  
َوةَ    لتوم   97   َدع  َوَة الَم     .777 َواتَّق  َدع 
م   98   (هت )الضمير     .778 إ َذا َأَتاهت َقو 
  .777 َفَأَتاهت َأب ي ب َصَدَقت ه   98   (هت )الضمير  
  .779 َصلّ  َعَلى     فتاَلنٍ  98   محذو   
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َصننننننننلّ  َعَلننننننننى     َأب نننننننني  98   محذو   
َفى  َأو 

770.  

رت  98   (هت )الضمير     . 77 َدَسَرهت الَبح 
متَس    َكنناز   98   الخت َجَعننَل النَّب نني  ف نني الرّ 

متَس   الخت
778.  

  .777 الَّذ ي يتَصابت ف ي الَماء   98   ن  
َض    نننننَض  97   َبع  ننننناًل َسنننننَأَ  َبع  َأنَّ َرجت

َرائ يلَ   َبن ي إ س 
77 .  

يَنارٍ  97   َأل فَ  -(هت )الضمير   ل َفهت َأل َف د    .777 ب َأن  يتس 
  .777 َفَدَفَعَها إ َلي ه   97   (ها)الضمير  
َكًبا   َكًبا 97   َمر  د  َمر    .778 َفَلم  َيج 
  .777 َفَأَخَذ َخَشَبةً  97   َخَشَبةً   
  .779 َفَنَعَرَها 97   (ها)الضمير  
خَ  97   َأل فَ    يَنارٍ َفَأد    .780 َل ف يَها َأل َف د 
َه ل ه  َحَطًبا 97   َحَطًبا -(ها)الضمير     . 78 َفَأَخَذَها   
يثَ    يثَ  97   الَحد    .788 َفَذَكَر الَحد 
ا َنَشَرَها 97   (ها)الضمير     .787 َفَلمَّ
  . 78 َوَجَد الَما َ  97   الَما َ   
َسةً    نننننند   َوَأَخننننننذَ  97   َخم  نننننننت َعب  َمننننننرت ب  عت

نننن : الَعز يننننز   ن  م  َن الَمَعنننناد 
َسةً  اَئَتي ن  َخم  لّ  م   م ن  كت

787.  

َت الل َعَطةَ  97   الل َعَطةَ      .787 َوات ن  َوَجد 
ف َها 97   (ها)الضمير     .788 َفَعرّ 
ء   97   ن   َب َلهت َشي    .787 ل َمن  وته 
  .789 َرب َج ر ب ًحا َكث يًرا 97   ن  
  .770 ثتمَّ َناَقَض  97   محذو   
تتَمهت أن  يَ  97   (هت )الضمير     . 77 ك 
متَس    متَس  97   الخت َي الخت   .778 اَل يتَؤدّ 
اًل    ننننننننننننو ت مَّ   700  َرجت َمَل َرست ننننننننننننَتع  اس 

د   َن اَ س  اًل م   َرجت
777.  
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َعى اب َن الل ت ب يَّة   700  ن     . 77 يتد 
  .777 َفَلمَّا َجاءَ  700  محذو   
  .777 َحاَسَبهت  700  (هت )الضمير  
يَنةَ    ي  70  الَمد  ا الَمد  َتَوو    .778 َنةَ اج 
َأن  َيننأ تتوا )المصنندر المننؤو   

َدَقة    (إ ب َل الصَّ
نننو ت مَّ    70  نننم  َرست َص َلهت َفنننَرخَّ

َدَقة    َأن  َيأ تتوا إ ب َل الصَّ
777.  

َدَقة    70  إ ب لَ      .779 َأن  َيأ تتوا إ ب َل الصَّ
َها  70  (م ن  َأل َبان َها)جار ومجرور   َربتوا م ن  َأل َبان    .790 َفَيش 
يَ الرَّ    يَ   70  اع    . 79 َفَعَتلتوا الرَّاع 
دَ    دَ   70  الذَّو  َتاقتوا الذَّو    .798 َواس 
و ت مَّ    70  محذو    َسَل َرست   .797 َفَأر 
م     َيهت م    70  َأي د  َيهت   . 79 َفَعطََّع َأي د 
م     يتَنهت م    70  أَع  يتَنهت   .797 َوَسَمَر أَع 
م  ب الَحرَّة    70  (هتم  )الضمير     .797 َوَتَرَكهت
َجاَرةَ    َجاَرةَ   70  الح  وَن الح    .798 َيَعض 
نننو   )جملنننة   تت إ َلنننى َرست َرنننَدو 

 (مَّ  
تت إ َلنننننننننى  : َقنننننننننا َ  708  َرنننننننننَدو 

و   مَّ    َرست
797.  

َكهت  708  (هت )الضمير     .799 ل يتَحنّ 
يَسمت  708  (هت )الضمير   ه  الم    .800 َفَواَفي تتهت ف ي َيد 
َدَقة   708  إ ب لَ    مت إ ب َل الصَّ   . 80 َيس 
ننننو ت مَّ  َزَكنننناَة  707  َزَكاةَ    َفننننَرَض َرست

رٍ   الف ط ر  َصاًعا م ن  َتم 
808.  

  .807 َوَأَمَر ب َها 707  (بها)جار ومجرور  
  . 80 َأن  تتَؤدَّم 707  ن  
نننننننننر    70  َزَكاةَ    َفنننننننننَرَض َزَكننننننننناَة الف ط 

رٍ   َصاًعا م ن  َتم 
807.  

نننَدَقَة )جملنننة   نننمت الصَّ ع  نَّنننا نتط  كت
ي  (رٍ َصاًعا م ن  َشع 

ننننننننننننمت  : َقننننننننننننا َ  707  ع  نَّننننننننننننا نتط  كت
نننننننن   نننننننَدَقَة َصننننننناًعا م  الصَّ

يرٍ   َشع 

807.  

َدَقةَ    ننننَدَقَة َصنننناًعا  707  َصاًعا -الصَّ ننننمت الصَّ ع  نتط  808.  
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يرٍ   م ن  َشع 
نننر   707  َزَكاةَ    نننر عت َزَكننناَة الف ط  نَّنننا نتخ  كت

 َصاًعا م ن  َطَعامٍ 
807.  

ب َزَكنناة   (ص)أَمننَر النَّب نني   708  (بَزَكاة  )جار ومجرور   
 الف ط ر  

809.  

َلهت    د  ي ن   -ع  َلننننننننهت  708  متدَّ د  َفَجَعننننننننَل النَّنننننننناست ع 
ن َطةٍ  ي ن  م ن  ح   متدَّ

8 0.  

نَّنننا  707  َصاًعا -(ها)الضمير   يكت ط  َهنننا ف ننني َزَمنننان  نتع 
 النَّب يّ  َصاًعا م ن  َطَعامٍ 

8  .  

َيةت  707  محذو      .8 8 َجاَء متَعاو 
َراءت   محذو    م    .7 8 َوَجاَءت  السَّ
ا   ا م ن  َهَذا 707  متدًّ   .  8 أتَرم متدًّ
ي ن     ي ن   707  متدَّ د  ت متدَّ   .7 8 َيع 
ب َزَكنننننننننناة  )جننننننننننار ومجننننننننننرور  

 (الف ط ر  
  .7 8 َأَمَر ب َزَكاة  الف ط ر   709 

نَّنننا  :  0 7  صاًعا   نننر عت كت ننند   نتخ  ف ننني َعه 
نننننننو   مَّ   َم ( ص)َرست َينننننننو 

 الف ط ر  َصاًعا م ن  َطَعامٍ 

8 8.  

ى ف ي التّ َجاَرة   0 7  محذو      .7 8 يتَزكَّ
ى ف ي الف ط ر   0 7  محذو      .9 8 َويتَزكَّ
َفنننننننَرَض النَّب ننننننني  َصنننننننَدَقَة    7  َصَدَقةَ   

 الف ط ر  
880.  

 -َرَمَضننننننناَن  : أو َقنننننننا َ    7  رمضانَ   
، َوا تن َثى  َعَلى الذََّكر 

88 .  

فَ    َف    7  ن ص  َفَعَدَ   النَّاست ب ه  ن ص 
 َصاٍع م ن  بترٍّ 

888.  

رَ    رَ    7  التَّم  ي التَّم  ط    .887 يتع 
يًرا   يًرا   7  َشع  َطى َشع    . 88 َفَأع 
ير     7  محذو    ي  ي َعن  الصَّ ط    .887 يتع 
ي َعن  َبن يَّ    7  محذو    ط    .887 ل يتع 
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يَها   7  (ها)الضمير   ط    .888 يتع 
َبلتوَنَها   7  (ها)الضمير     .887 الذين َيع 
طتوَن َقب َل ال   7  محذو      .889 ف ط ر  يتع 
ننننننو ت مَّ  )جملننننننة   َفننننننَرَض َرست

 (َصَدَقَة الف ط ر  ( ص)
ننو ت مَّ   : َقننا َ  8 7  َفننَرَض َرست

 َصَدَقَة الف ط ر  ( ص)
870.  

و ت مَّ  َصَدَقَة  8 7  َصَدَقةَ    َفَرَض َرست
 الف ط ر  

87 .  

في أحاديث زم والجمل ذات الفعل الال  الجمل ذات الفعل المتعدي نسبة بّين لناي (8.8)جدول رقم 

 .والّترسيم البياني لها الزكاة

 المجموع الجمل ذات الفعل الالزم الجمل ذات الفعل المتعدي
755 837 0118 

 (8. ) شكل رقم

 
فننني  وكمنننا يّتضنننج لننننا أّن عننندد الجمنننل ذات الفعنننل المتعننندي يفنننوق عننندد الجمنننل ذات الفعنننل النننالزم    

 والّتررينب فني إخراجهنا واأسراع في إخراجها، خراع الّزكاة،أحاديث الزكاة؛ وذل   نها مرتبطة بوجوب إ

نفاق الما  في حّعه، وأن يكون من كسب طّيب حال  ثم مانعها، وات وثواب منفعهنا فني الندنيا واآلخنرة، ؛ وات
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وريرهنا منن ... ة بهذا المضمون هي أفعا  متعّدية، كالفعل فنرَض، أعطنى، أمنر، أنفنقفا فعا  المرتبط

 .يةا فعا  المتعدّ 

 : وهذا مثا  على الجمل ذات الفعل المتعدي

ننَن » : َعننن  النَّب ننيّ  َصننلَّى هللات َعَلي ننه  َوَسننلََّم َقننا َ * ننَدَقة  م  ننلت ف يننه ، ب الصَّ َلَيننأ ت َينَّ َعَلننى النَّنناس  َزَمننان  َيطتننو ت الرَّجت

نلت  ن نهت، َويتنَرم الرَّجت نذتَها م  دت َأَحنًدا َيأ خت ، ثتمَّ اَل َيج  نن  ق لَّنة  الرّ َجنا    الذََّهب  َن ب نه ، م  نَرأًَة َيلتنذ  نوَن ام  َبعت نهت َأر  ندت َيت َبعت الَواح 

َساء    ( )«َوَكث َرة  النّ 

 .يتبعه-ُيرى -يأخذها -يجد : األفعال المتعّدية أمثلة

وكننذل  يتبعننه تعننّدم ( هننا)، والفعننل يأخننذ تعننّدم للمفعننو  بنه للضننمير(أحنًدا)الفعنل يجنندت تعننّدم للمفعننو  بننه

 .، والفعل يترم جاء بصيية المبني للمجهو  وناب المفعو  به عن الفاعل(الهاء)فعو للم

َدَقة قبل رد منن يَتَصندَّق َعَلي نه  بَهنا، أي المسنارعة إ َلنى  َطاء الصَّ وجاء التحريض في هذا الحديث على إ ع 

َن التسويف قد يكون َذر يَعة إ َلى َأن اَل  َدَقة والتحذير َعن تسويفها،     . يجد من يعبلَها الصَّ

 .وهذا حديث شريف يبّين لنا ا حاديث الالزمة

، َفَيف ننيَض َحتَّننى يته ننمَّ َربَّ "  : َقنناَ  النَّب نني  َصننلَّى هللات َعَلي ننه  َوَسننلَّمَ  * مت الَمننا ت ثتننَر ف ننيكت نناَعةت َحتَّننى َيك  اَل َتعتننومت السَّ

ر َض  َبلت َصَدَقَتهت، َوَحتَّى َيع  هت َعَلي ه  الَما   َمن  َيع  ر ضت  (8.")اَل َأَرَب ل ي : هت، َفَيعتوَ  الَّذ ي َيع 

 (يفيض-يكثر –تقوم )الفعل الالزم  أمثلة

ارع فهننو مضنن( يكثننر)، وهننو علنى وزن َفَعننَل، أّمننا الفعننل الثالثني(قننام)فالفعنل تعننوم مضننارع الفعنل الثالثنني 

على وزن َفَعَل، فهما بمعنى الكثرة ( َض فا)من الفعل يفيضالثالثي على وزن فعتَل، والفعل ( كثترَ )الفعل 

كما نالحنظ أّننننا ال نسنتطيع أن نصننَل بهنا هنناء ،و وجناءت هننذه ا فعنا  كلهننا الزمنةواأفاضنة منن المننا ، 

 .الضمير، وال نستطيع أن نبني منها اسم مفعو  تام، بخال  ا فعا  المتعّدية
                                                           

09 ص،8،ع(    )الحديث ، رقمالصدقة قبل الّرد صحيج ،بابال:لبخاري ا  (
1( 

07 ص،8،ع(8   )الحديث رقمالصدقة قبل الرد، باب،المصدر السابق   (
2( 
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 .ي صحيح البخاري الجملة الفعلية و المكّمالت النحوية في أحاديث الزكاة ف_ب

ر ينَس * ، َواب نت إ د  َكنازت "  : َوَقاَ  َمال    نت ب ر َكناٍز  : الرّ  ند  متنست َوَلني َس الَمع  ل يَّنة ، ف ني َقل يل نه  َوَكث ينر ه  الخت ننت الَجاه  ف  " د 

ن   نند  َكننا» : َوَقنند  َقنناَ  النَّب نني  َصننلَّى هللات َعَلي ننه  َوَسننلََّم ف نني الَمع  ، َوف نني الرّ  َبننار  متننست جت َمننرت ب نننت َعب نند  « ز  الخت َوَأَخننَذ عت

َسننةً » : الَعز يننز   نناَئَتي ن  َخم  ننلّ  م  ننن  كت ن  م  ننَن الَمَعنناد  ب  » : َوَقنناَ  الَحَسنننت « م  ننن  ر َكنناٍز ف نني َأر ض  الَحننر  َمننا َكنناَن م 

َت ا َكنناةت، َوات ن  َوَجنند  ننل م  َفف يننه  الزَّ ننن  َأر ض  السّ  ، َوَمننا َكنناَن م  متننست َهننا، َوات ن  َفف يننه  الخت ف  وّ  َفَعرّ  لل َعَطننَة ف نني َأر ض  الَعنندت

متننست  وّ  َفف يَهننا الخت ننَن الَعنندت ننضت النَّنناس  « َكاَنننت  م  َنَّننهت يتَعننا ت "  : َوَقنناَ  َبع  ل يَّننة ،    ننن  الَجاه  ف  ث ننلت د  ، م  نت ر َكنناز  نند   : الَمع 

ء  ق يَل َلهت، َقند   ن هت َشي  نت إ َذا َخَرَع م  د  َكَز الَمع  ء  َأو  َرب نَج ر ب ًحنا َكث ينًرا َأو  َكثتنَر َثَمنرتهت  َأر  نَب َلنهت َشني   : يتَعنا ت ل َمنن  وته 

َت، ثتمَّ َناَقَض، َوَقا َ  َكز  متَس  : َأر  َي الخت تتَمهت َفاَل يتَؤدّ   ( )"اَل َبأ َس َأن  َيك 

ا كثيراا)المفعول المطلع أمثلة  (.ربحا

وهنو  ،(كثينًرا)بوصنفه بكلمنةوذلن   ،نوعنهجناء مبّيًنال ف نهسنبعه فعنل منن ل منصنوب مصدر (ر بًحا)فكلمة 

 .من ا سماء الفضلة التي جاءت بعد استيفاء الجملة ركنيها  ا ساسيين

نو ت مَّ  َصنلَّى هللات َعَلي نه  َوَسنلَّمَ  * نَدَقة  الَّت ني َفنَرَض َرست ٍر، َكتَنَب َلنهت َفر يَضنَة الصَّ َمنعت َبن» : َأنَّ َأَبا َبك  ي َن َواَل يتج 

َدَقة   َيَة الصَّ ٍع، َخش  َتم  َتَفرّ ٍق، َواَل يتَفرَّقت َبي َن متج   (8)«مت

 (خشيةَ )المفعول ألجله أمثلة

َب لتعديره بالم التعليل، وجناء مضناًفا كمنا نالحنظ، فكأّنننا نسنأ  هننا    لمناذا  : فكلمة خشية مصدر نتص 

فكننأّن المعصننود مننن هننذا . خشننية الّصنندقة : يجمننع بننين المتفننّرق، ويفننّرق بننين المجتمننع؟ فتكننون اأجابننة

ال يجننوز  ربنناب لمواشنني أن يجمعننوا المواشنني المتفرقننة بننين عنندة أشننخاص، ويضننموها إلننى "الحننديث أّنننه

                                                           

89 ص،8،ع(97  )الحديث ، رقمفي الركاز الخمس ،بابالصحيج :البخاري   (
1( 

8  ،ص8،ع(70  )،باب ال يجمع بين متفّرق وال يفّرق بين مجتمع، رقم الحديثالمصدر السابق  (2( 
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كنذل  ال يجنوز لهنم التفرينق بنين مجتمنع منن  الصندقة جموعة واحندة احتينااًل مننهم لتنعنيصبعضها في م

 ( .")أو خوًفا من دفع الّصدقة أجل تنعيص الزكاة

ل نهت "  : َعن  النَّب يّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َقنا َ  * نلَّ إ الَّ    َم اَل    لّ نه  َينو  نمت مَّت َتَعناَلى ف ني    ل هت إ َمنام   : َسنب َعة  يت  

نناَلن   ، َوَرجت د  ننل  َقل بتننهت متَعلَّنق  ف نني الَمَسنناج  َبنناَدة  مَّ ، َوَرجت ، َوَشننابي َنَشننَأ ف ني ع  َتَمَعننا َعَلي ننه   َعند    َتَحابَّنا ف نني مَّ ، اج 

نننٍب َوَجَمننناٍ  َفَعنننا َ  نننَرأَة  َذاتت َمن ص  نننل  َدَعت نننهت ام  نننه ، َوَرجت َقنننا َعَلي  َق ب َصنننَدَقٍة  : َوَتَفرَّ نننل  َتَصننندَّ ننني َأَخنننا ت مََّ، َوَرجت إ نّ 

ينتهت، َورَ  َمالتهت َما تتن ف قت َيم  َلَم ش  َفاَها َحتَّى اَل َتع  ل  َذَكَر مََّ َخال ًيا، َفَفاَضت  َعي َناهت َفَأخ   (8)"جت

 (َخال ياا)الحال أمثلة

اسنم نكنرة وصنف لننا هيئنة أو حننا  الفاعنل، أي هيئنة الّرجنل النذي ذكنر هللا، والفاعنل هنننا ( خالًينا)فكلمنة 

فهنذا " ،ضمير مستتر تعديره هو، والضمائر كما نعنر  أّنهنا معرفنة، فالحنا  لفنظ نكنرة ينأتي بعند المعرفنة

أي تذكر ع مة هللا تعالى ولعاءه، ووقوفه بين يديه، ومحاسبته على أعماله حا  " جل ذكر هللا خاليًا رّ ال

 (7").أي فسالت دموعه على خديه خوفًا من هللا تعالى" ففاضت عيناه " كونه منفردًا عن الناس 

َي مَّت َعن هت َكَتَب َلهت الَّت ي  * ٍر َرض  وَلهت َصنلَّى هللات َعَلي نه  َوَسنلَّمَ َأنَّ َأَبا َبك  َوَمنن  َبَلَينت  َصنَدَقتتهت » : َأَمَر مَّت َرست

ر يَن د   ش  قت ع  يه  المتَصدّ  ط  ن هت َويتع  َبلت م  ن َدهت ب ن تت َلبتوٍن َفذ نََّها تتع  ن َدهت، َوع  ، ب ن َت َمَخاٍض َوَلي َست  ع  ر َهًما َأو  َشناَتي ن 

ن  ع   ء  َفذ ن  َلم  َيكت ن هت َوَلي َس َمَعهت َشي  َبلت م  ن َدهت اب نت َلبتوٍن َفذ نَّهت يتع  ه َها، َوع   ( )«ن َدهت ب ن تت َمَخاٍض َعَلى َوج 

 (درهماا)التمييز أمثلة

وأزالننت اأبهننام ، البيانيننة، أي التنني تبننين جنننس مننا قبلهننا أو نوعننهجنناءت نكننرة بمعنننى مننن ( درهًمننا)كلمننة 

التي هي لفظ من ألفا  الععود، وهنذا الّتميينز يسنّمى تميينز المفنرد أو ( عشرين)عّما قبلها أي عن العدد 

 .الّذات، وحكمه الّنصب
                                                           

78،ص7رح مختصر صحيج البخاري،عمنار العاري ش: قاسم ، حمزة:ين ر (
1( 

 )2)    ،ص8،ع(87  )صحيج البخاري،باب الصدقة باليمين، رقم الحديث:البخاري 
 )3)  7 ،ص8منار العاري شرح مختصر صحيج البخاري،ع: قاسم ، حمزة

7  ، ص(7   )صحيج البخاري،باب العرض في الزكاة، رقم الحديث:البخاري   (
4( 
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 .المكّمالت النحوية في أحاديث الّزكاة في صحيح البخاري  يبّين لنا (4.8) جدول رقم

رقررررررررررررررررم  المكمل النحوي  نوعه
 الحديث

 الرقم لةرررالجم

لَّن ي َعَلى عَ  798  إذا مفعو  فيه ل تتهت َدَخل تت الَجنَّةَ دت   .0 َمٍل إ َذا َعم 
لتَها 08   يومَ  مفعو  فيه م  َم الع َياَمة  ب َشاٍة َيح  م  َيو  كت   .8 َواَل َيأ ت ي َأَحدت
َم الع َياَمة   07   يومَ  مفعو  فيه ثّ َل َلهت َمالتهت َيو    .7 مت
َم الع َياَمة   07   يومَ  مفعو  فيه قتهت َيو    .  يتَطوَّ
َكاةت   0   ب لت قَ  مفعو  فيه   .7 إ نََّما َكاَن َهَذا َقب َل َأن  تتن َزَ  الزَّ
ن ي َقب َل َذل  َ  07   َقب لت  مفعو  فيه م  َلم  َيَرو    .7 َكَأنَّهت

  .8 َأن َزَلن ي َهَذا الَمن ز  َ  07   هذا مطلقنائب مفعو  
َم، َفاَل َحاَجَة ل ي ب َها      اليومَ  مفعو  فيه   .7 َفَأمَّا الَيو 

ن دَ  و  فيهمفع و   مَّ   7    ع  ن َد َرست ن تت ع    .9 كت
م  َبي َن َيَدي  مَّ   7    َبي نَ  مفعو  فيه كت   .0  ثتمَّ َلَيع َفنَّ َأَحدت

َرأَةً  تمييز َرأَةً       ام  َبعتوَن ام    .   َيت َبعتهت َأر 
  .8  َفَعَسَمت َها َبي َن اب َنَتي َها 7    َبي نَ  مفعو  فيه

ًرا تمييز ًرا 9    َأج  َ مت َأج  َدَقة  أَع    .7  َأي  الصَّ
 حا 
 حا 

يج   َوَأن تَ    َصح 
َشى رَ  َتخ   الَفع 

رَ  9    َشى الَفع  يج  َتخ  يج  َشح  َق َوَأن َت َصح    .   َأن  َتَصدَّ

وًقا تمييز وًقا 80   لتحت َرعت ب َ  لتحت   .7  َأي َنا َأس 
َوَلهتنَّ َيًدا 80   َيًدا تمييز َدةت َأط    .7  َفَكاَنت  َسو 
وًقا تمييز وًقا 80   لتحت َرَعَنا لتحت   .8  َوَكاَنت  َأس 

ن دَ  مفعو  فيه د   88   ع  ج  ٍل ف ي الَمس  ن َد َرجت   .7  َفَوَضَعَها ع 
مَ  مفعو  فيه ل هت سبعة  ي ّلهم هللا في  ّله  87   َيو  لَّ إ الَّ    َم اَل      .9  َيو 

ل  َذَكَر مََّ َخال ًيا 87   َخال ًيا حا    .80 َوَرجت
مَ  مفعو  فيه َم، َفاَل َحاَجَة ل ي ب َها  8   الَيو    . 8 َفَأمَّا الَيو 
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َدةٍ  87   َري رَ  حا  س    .88 إ َذا َأن َفَعت  الَمر أَةت م ن  َطَعام  َبي ت َها َري َر متف 
ٍض َشي ًئا 87   َشي ًئا تمييز َر َبع  م  َأج  هت   .87 اَل َين عتصت َبع ضت

َتاع   في محل نصب حا  َتاع   87   َوهتَو متح  َق َوهتَو متح    . 8 َوَمن  َتَصدَّ
َتاع   في محل نصب حا  َتاع   87   أَه لتهت متح    .87 َأو  أَه لتهت متح 
  .87 َعَلي ه  َدي ن  أو  87   َعَلي ه  َدي ن   في محل نصب حا 
ن َبر   في محل نصب حا  ن َبر   89   َوهتَو َعَلى الم  وَ  مَّ  َقاَ  َوهتَو َعَلى الم    .88 َأنَّ َرست
رَ  نائب مفعو  مطلق رَ  70   الَعص    .87 َصلَّى ب َنا النَّب ي  الَعص 

مَ  مفعو  فيه يدٍ   7   َيو  َم ع    .89 َخَرَع النَّب ي  َيو 
دت  –َقب لت  مفعو  فيه دت   7   َبع    .70 َلم  يتَصلّ  َقب لت َواَل َبع 
ائ لت  78   إ َذا مفعو  فيه و ت مَّ  إ َذا َجاَءهت السَّ   . 7 َكاَن َرست
َلق  َأَبًدا 77   َأَبًدا مفعو  فيه َر َلم  يتي  س    .78 إ َذا كت

يًثا مفعو  مطلق يًثا َلي َس ب اَ َرال يم   77   َحد  ث تتهت َحد    .77 َحدَّ
نننننَر  78   َري ر حا  َهنننننا َري  ج  نننننن  َطَعنننننام  َزو  َقت  الَمنننننر أَةت م  إ َذا َتَصننننندَّ

َدةٍ  س   متف 
7 .  

ننني  77   َطيّ ًبا -متَوفًَّرا -َكام اًل  حا  ط  ًبنننا ب نننه   -يتع  نننَوفًَّرا َطيّ  نننَر ب نننه  َكنننام اًل مت َمنننا أتم 
هت  ست  َنف 

77.  

َدةٍ  0    َري ر حا  س  َها َري َر متف  ج  َعَمت  الَمر أَةت م ن  َبي ت  َزو    .77 إ َذا َأط 
َدةٍ       َري ر حا  س    .78 إ َذا َأن َفَعت  الَمر أَةت م ن  َطَعام  َبي ت َها َري َر متف 

ن دَ  مفعو  فيه ء ؟ 7    ع  م  َشي  ن َدكت   .77 ع 
ر َهًما تمييز ر َهًما 7    د  ر يَن د  ش  قت ع  يه  المتَصدّ  ط    .79 َويتع 

ن َدهت  مفعو  فيه ن َدهت  7    ع    .0  َوَلي َست  ع 
ن َدهت  مفعو  فيه ن َدهت اب نت َلبتونٍ  7    ع    .   َوع 
ن َدهت  مفعو  فيه ن َدهت ب ن تت َلبتونٍ  7    ع    .8  َوع 
ء   7    َمَعهت  فيهمفعو     .7  َوَلي َس َمَعهت َشي 

َبة   9    َقب لَ  مفعو  فيه ط    .   َلَصلَّى َقب َل الخت
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رَ  حا  ب ه   9    َناش  َر َثو    .7  َفَأَتاهتنَّ َوَمَعهت ب اَل   َناش 
َتَفرّ قٍ  70   َبي نَ  مفعو  فيه َمعت َبي َن مت   .7  َواَل يتج 
عٍ َواَل يتَفرَّقت بَ  70   َبي نَ  مفعو  فيه َتم    .8  ي َن متج 
َدَقة   70   َبي نَ  مفعو  فيه َيَة الصَّ ٍع َخش  َتم    .7  َواَل يتَفرَّقت َبي َن متج 

َدَقة   70   خشيةَ  مفعو   جله َيَة الصَّ ٍع َخش  َتم    .9  َواَل يتَفرَّقت َبي َن متج 
َبعتوَن َشاةً  70   َشاةً  تمييز   .70 َحتَّى َيت مَّ ل َهَذا َأر 
َبعتوَن َشاةً وَ  70   َشاةً  تمييز   . 7 «ل َهَذا َأر 

يَّة    7   َبي نَ  مفعو  فيه و  َما ب السَّ َما َيَتَراَجَعان  َبي َنهت   .78 َفذ نَّهت
يد   78   َوي َح َ  مفعو  مطلق   .77 َوي َحَ ، إ نَّ َشأ َنَها َشد 
ن َدهت  مفعو  فيه ب ل   77   ع  َن اأ  ن َدهت م    . 7 َمن  َبَلَيت  ع 
ن َدهت  مفعو  فيه ن َدهت َجَذَعة   77   ع    .77 َوَلي َست  ع 
ن َدهت  مفعو  فيه عَّة   77   ع  ن َدهت ح    .77 َوع 
َعلت َمَعَها َشاَتي ن   77   َمَعها مفعو  فيه   .78 َوَيج 
ن َدهت  مفعو  فيه عَّة   77   ع  ن َدهت َصَدَقةت الح    .77 َوَمن  َبَلَيت  ع 
ن َدهت  مفعو  فيه عَّةت  77   ع  ن َدهت الح    .79 َوَلي َست  ع 

ن َدهت  فعو  فيهم ن َدهت الَجَذَعةت  77   ع    .70 َوع 
ن َدهت  مفعو  فيه عَّة   77   ع  ن َدهت َصَدَقةت الح    . 7 َوَمن  َبَلَيت  ع 
ن َدهت  مفعو  فيه ن َدهت إ الَّ ب ن تت َلبتونٍ  77   ع    .78 َوَلي َست  ع 
ن َدهت  مفعو  فيه عَّة   77   ع  ن َدهت ح    .77 َوع 
ن َدهت  مفعو  فيه ن َدهت وَ  77   ع    . 7 َلي َست  ع 

ر َهًما تمييز ر َهًما 77   د  ر يَن د  ش    .77 َأو  ع 
ر َهًما تمييز ر َهًما 77   د  ر يَن د  ش  قت ع  يه  المتَصدّ  ط    .77 َويتع 
ر َهًما تمييز ر َهًما 77   د  ر يَن د  ش  ي َشاَتي ن  َأو  ع  ط    .78 َويتع 
ر َهًما تمييز ر ينَ  77   د  ش  قت ع  يه  المتَصدّ  ط  ر َهًما َويتع    .77 د 
ر َهًما تمييز ر َهًما 77   د  ر يَن  د  ش  ي َمَعَها ع  ط    .79 َويتع 
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َقَها مفعو  فيه َقَها  7   َفو  ئ َل َفو    .80 َوَمن  ست
ننننهت، َكتَننننَب َلننننهت َهننننَذا   7   هذا نائب مفعو  مطلق ننننَي مَّت َعن  ننننٍر َرض  َأنَّ َأَبننننا َبك 

 الك َتابَ 
8 .  

مَ  مفعو  فيه َم الع َياَمة  إ الَّ أتت   70   َيو    .88 َي ب َها َيو 
مَ  مفعو  فيه َ َم َما َتكتونت  70   َيو  َم الع َياَمة ، أَع    .87 إ الَّ أتت َي ب َها َيو 

َ َم َما َتكتونت  70   أع مَ  حا  َم الع َياَمة ، أَع    . 8 إ الَّ أتت َي ب َها َيو 
َفاف َها في محل نصب حا  َفا 70   َتَطؤتهت ب َأخ    .87 ف َهاَتَطؤتهت ب َأخ 

يَنة  َمااًل   7   َمااًل  تمييز َثَر اَ ن َصار  ب ال َمد    .87 َكاَن َأبتو َطل َحَة َأك 
ن َد مَّ ،   7   عندَ  مفعو  فيه َرَها ع  و ب رََّها َوذتخ    .88 َأر جت
وَ  مَّ  َحي ثت َأَراَ  مَّت   7   حيثت  مفعو  فيه َها َيا َرست   .87 َفَضع 
مَ  مفعو  فيه َدَقة   78   الَيو  َم ب الصَّ َت الَيو    .89 إ نََّ  َأَمر 
ن د ي مفعو  فيه ل يي  78   ع  ن د ي حت   .70 َوَكاَن ع 
َلهت  مفعو  فيه َلهت  77   َحو  َنا َحو    . 7 َوَجَلس 
مَ  مفعو  فيه َم الع َياَمة   77   َيو  ونت َشه يًدا َعَلي ه  َيو    .78 َوَيكت

َي  79   َعَطاءً  مفعو  مطلقنائب  ط    .77 َأَحد  َعَطاًء َخي ًراَوَما أتع 
ب ر   79   خيًرا تمييز َن الصَّ َسَع م  َي َأَحد  َعَطاًء َخي ًراَوَأو  ط    . 7 َوَما أتع 

ن َده مفعو  فيه ن َدهت  79   ع    .77 َحتَّى َنف َد َما ع 
ن د ي مفعو  فيه ن د ي م ن  َخي رٍ  79   ع  ونت ع    .77 َما َيكت
َدَ   تمييز-مفعو  فيه َدَ  َشي ًئاالَ  88   َشي ًئا–َبع  َزأت َأَحًدا َبع    .78  َأر 
دَ  مفعو  فيه و   مَّ   88   َبع  َد َرست َن النَّاس  َبع  َزأ  َحك يم  َأَحًدا م    .77 َفَلم  َير 

ين ي الَعَطاءَ  87   العطاء نائب مفعو  مطلق ط  و ت مَّ  يتع    .79 َكاَن َرست
هت إ َذا َجاَءَ  م ن  َهذَ  87   إ َذا مفعو  فيه ذ    .90 ا الما خت

ر  ٍ  حا في محل نصب  ننننَت  87   َوَأن َت َري رت متش  ء  َوَأن  ننننن  َهننننَذا الَمننننا   َشنننني  هت إ َذا َجنننناَءَ  م  ننننذ  خت
ر ٍ  َواَل َسائ لٍ   َري رت متش 

9 .  

مَ  مفعو  فيه َم الع َياَمة    8   َيو    .98 َحتَّى َيأ ت َي َيو 
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مَ  مفعو  فيه َم ا 87   َيو  نتو َيو  َس َتد  م    .97 لع َياَمة  إ نَّ الشَّ
َفعت ل يتع َضى َبي َن الَخل ق   87   َبي نَ  مفعو  فيه   . 9 َفَيش 
مَ  مفعو  فيه َمئ ٍذ َيب َعثتهت مَّت َمَعاًما 87   َيو    .97 َفَيو 

َأ ت النَّاَس إ ل َحاًفا 87   إ ل َحاًفا حا    .97 َيس 
  .98 (8)َفَسَكت  َقل ياًل  87   َقل ياًل  مطلقنائب مفعو  
َيةَ  مفعو   جله ن نننهت،  87   َخش  نننَل، َوَري نننرتهت َأَحنننب  إ َلنننيَّ م  ننني الرَّجت ط  ننني َ تع  إ نّ 

ه ه   َيَة َأن  يتَكبَّ ف ي النَّار  َعَلى َوج   َخش 
97.  

  .99 َفَجَمَع َبي َن عتنتع ي َوَكت ف ي 87   َبي نَ  مفعو  فيه
َرأَة  ف    7   فلّما مفعو  فيه َي العتَرم إ َذا ام  يَعٍة َلَهاَفَلمَّا َجاَء َواد    .00  ي َحد 
ل م    7   أبداً  مفعو  فيه   . 0  َويتؤ َخذت َأَبًدا ف ي الع 
ن دَ  مفعو  فيه ل   77   ع  َرام  النَّخ  ن َد ص  ر  ع  َتى ب التَّم    .08  يتؤ 
ن دَ  مفعو  فيه ًما 77   ع  ن َدهت َكو  يَر ع    .07  َحتَّى َيص 
دَ  مفعو  فيه َد ا 77   َبع  اَلح  َعَلى َأَحدٍ َفَلم  َيح  تر  الَبي َع َبع    . 0  لصَّ
ن دَ  مفعو  فيه ن َدهت  90   ع    .07  َفَأَضاَعهت الَّذ ي َكاَن ع 
ن دَ  مفعو  فيه ء ؟  9   ع  م  َشي  ن َدكت   .07  َهل  ع 
َجاب   97   هبين مفعو  فيه   .08  َفذ نَّهت َلي َس َبي َنهت َوَبي َن مَّ  ح 

َه ل ه  َحَطًبا 97   َحَطًبا حا    .07  َفَأَخَذَها   
  .09  َرب َج ر ب ًحا َكث يًرا 97   ر ب ًحا فعو  مطلقم

وع  النَّنننناس  إ َلننننى  707  َقب لَ  مفعو  فيه ننننرت ننننَل خت َوَأَمننننَر ب َهننننا َأن  تتننننَؤدَّم َقب 
اَلة    الصَّ

  0.  

و ت مَّ   707  َصاًعا تمييز نن  (ص)َفَرَض َرست نر  َصناًعا م  َزَكناَة الف ط 
رٍ   َتم 

   .  

رٍ  َفَرَض َزَكاةَ   70  َصاًعا تمييز   .8   الف ط ر  َصاًعا م ن  َتم 
يرٍ  707  َصاًعا تمييز َدَقَة َصاًعا م ن  َشع  مت الصَّ ع  نَّا نتط    .7   كت
ر عت َزَكاَة الف ط ر  َصاًعا م ن  َطَعامٍ  707  َصاًعا تمييز نَّا نتخ    .    كت
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رٍ  708  َصاًعا تمييز   .7   َأَمَر النَّب ي  ب َزَكاة  الف ط ر  َصاًعا م ن  َتم 
َراءت  707  لّما يهمفعو  ف م  َيةت َوَجاَءت  السَّ  707  َفَلمَّا َجاَء متَعاو 

وع  النَّننننناس  إ َلنننننى  709  َقب لَ  مفعو  فيه نننننرت نننننَل خت نننننر  َقب  َأَمنننننَر ب َزَكننننناة  الف ط 
اَلة    الصَّ

  7.  

ننننر   0 7  يوم مفعو  فيه َم الف ط  ننننو   مَّ  َيننننو  نننند  َرست ننننر عت ف نننني َعه  نَّننننا نتخ  كت
 َصاًعا م ن  َطَعامٍ 

  8.  

،  -َرَمَضننننناَن    7  َصاًعا تمييز نننننرّ  ، َوا تن ثَنننننى، َوالحت َعَلنننننى النننننذََّكر 
رٍ  لتو   َصاًعا م ن  َتم   َوالَمم 

  7.  

مٍ    7  َقب لَ  مفعو  فيه طتوَن َقب َل الف ط ر  ب َيو    .9   َوَكانتوا يتع 
ننننو ت مَّ   8 7  َصاًعا تمييز ننننن   َفننننَرَض َرست ننننر  َصنننناًعا م  َصننننَدَقَة الف ط 

يرٍ   َشع 
 80.  

 

 :والترسيم البياني لها نسبة المكمالت النحوية في أحاديث الزكاةلنا  بّيني (3.8)جدول رقم 

المفعرررررررول  التمييز الحال المجموع
 ألجله
المفعرررررررول 
 المطلع
المفعرررررررول 
 معه
 المفعول فيه

086 80 83 8 01 1 71 

 (8.8)شكل رقم
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وذلن   كثنر منن المكّمنالت النحوينة ا خنرم؛أ فكما نالحظ أّن نسبة المفعو  فيه في أحادينث الزكناة     

و تبنّين لنننا موعنند إخراجهنا وهننو قبنل صننالة العيند، وا جننر والثّننواب الفطننر زكناة  ّنهنا تحّثنننا علنى إخننراع 

أّمنا المفعنو  معنه لنم ينرد ذكنره وععوبة من ال يؤّديها يوم العيامنة، الذي يلعاه المتّصدق في الدنيا واآلخرة،

ن المفعو  معه يدّ  على المصاحبة في حدوث الفعل، وهذا ال يّتفق مع أحاديث ؛ كو في تل  ا حاديث

 : هفيالزكاة؛  ّن الزكاة مفروضة على كل فرد بعينه، وهذا حديث ورد في المفعو  

نَي مَّت َعن نهت، َقنا َ  * ر يّ  َرض  ند  يٍد الخت نو   مَّ  َصن» : َعن  َأب ي َسنع  ند  َرست نر عت ف ني َعه  نَّنا نتخ  لَّى هللات َعَلي نه  َوَسنلََّم كت

َم الف ط ر  َصاًعا م ن  َطَعامٍ   ( )«َيو 

 (يومَ ) المفعول فيه مثال على

فيه الزكاة، وهو يوم الفطر؛  تتخرعهي اسم يتضّمن معنى في، ويدّلنا على الزمن الذي ( يومَ )فكلمة     

لّنصنننب، وأتضنننيَف إلنننى كلمنننة لنننذل  يسنننّمى  نننر  زمنننان أو مفعنننو  فينننه، وهنننو معنننرب وحالتنننه اأعرابينننة ا

 .الفطر، وهو من ا سماء الفضلة التي جاءت بعد استيفاء الجملة ركنيها  ا ساسيين

 

 

 

 

 

 

                                                           

)  7 ص،8،ع(  7 )الحديث ، رقمة قبل العيدالصدق صحيج ،بابال:لبخاري ا
1
 ) 
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 هاأنماطالوظيفة النحوية للجملة الفعلية و  : الفصل الثالث

 

 .الجمل التي لها محّل من اإلعراب ووظيفتها النحوية: المبحث األول

 .محّل لها من اإلعرابالجمل التي ال  : المبحث الثاني

 الجملة الفعلية أنماط: المبحث الثالث

ها دراسة تطبيقية على أنماطالوظيفة النحوية للجملة الفعلية و : المبحث الرابع

 أحاديث الزكاة في صحيح البخاري 
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 .هاأنماطالوظيفة النحوية للجملة الفعلية و  : الفصل الثالث

ءٍ  نننلّ  َشننني  نننن  كت يَفنننةت م  َهنننا  : الَو   عت زق َأو َطَعننناٍم َأو عَلنننف َأو َشنننراب، َوَجم  نننن  ر  ٍم م  نننلّ  َينننو  ر َلنننهت ف ننني كت َمنننا يتعننندَّ

 ( ).الَوَ ائ فت والوت تفت 

ننو ه كَشننراٍب، َأو  رت َمننا يتَعنندَّ وهنني  ٍق ، وَنح  ننن َطعنناٍم، َأو رز  ، م  َعننيَّن  ننَنة  والزَّمننان المت م  وكننَذا ف نني السَّ َلنن  ف نني الَيننو 

ٍم َو يَفة  من َعَملٍ  : ، يتعا َعَلف للّدابَّة   لَّ َيو  ٍق، وعليه  كت ز  يَفة  من ر   (8).َلهت َو  

ين والعهد َوالّشر  والمنصب والخدمة أو هي  َما يعدر من عمل َأو َطَعام َأو رزق َورير َذل   ف ي زمن مع 

 (7).ال معيَنة

ة أو العمننل أو المنصننب الننذي كمننا نالحننظ أّن الو يفننة هنني مننا يعننّدر لإلنسننان مننن رزق نتيجننة الخدمنن   

 .أو مهّمة تعوم بها، في الّسياق الليوي  او يفة أو دورً يشيله، وكذل  الجملة الفعلية فهي تشيل 

 

 .عراب ووظيفتها النحويةالجمل التي لها محّل من اإل: األولالمبحث 

باننةت،: اإلعراب لغة ، َوهتنَو اأ  د  َناهتَما َواح  ريبت َمع  رابت والتَّع  ع  نَرَب َعن نهت ل سنانهت وَعنرََّب َأي َأبناَن  : يتَعنا ت  اأ  أَع 

راب . وَأفَصجَ  ع  عراب إ عرابًا، ل َتب ي ين ه  وات يضاحه، واأ  َي اأ  مّ  نووات نما ست باَننةت َعنن  الَّنذ ي هتنَو النَّح  ، إ نمنا هتنَو اأ 

عراب. ال َمَعان ي با َلفا  َرَب كالَمه إ ذا َلم  َيل َحن  ف ي اأ   ( ).وأَع 

ا ننَراب أثننر ": يعّرفننه ابننن هشننام مننن خننال  الن ننر إلننى عالمننات اأعننراب فيعننو : اإلعررراب اصررطالحا ع  اأ  

لن  ،َ اهر َأو متَعّدر يجلبه ال َعام ل فى  خر ال َكل َمة َوَرَأي نت  َجناَء زيند   : َفال َّاه ر كالذم فى  خر زيد فى َقو 

لن  يى فن خنر ال َفتن يفن يوالمعندر كالنذ ،ا ومنررت بزيندٍ زيدً  ، َوَرَأي نت ال َفتنى ومنررت بنالفتى َجناَء ال َفتنى : َقو 

                                                           

و ف:لسان العرب،مادة،ين ر( 1)  
و ف:تاع العروس،مادة،ين ر( 2)  

و ف:المعجم الوسيم،مادة،ين ر (3) 
عرب:لسان العرب،مادة،ين ر (4( 
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َفذنَّ  تعدر الضمة فى ا و  والفتحة فى الثَّان ي والكسرة فى الثَّال ث لتعنذر ال َحَرَكنة ف يَهنا َوَذل نَ  ال متعندر هتنَو 

َراب ع   ( )".اأ  

هنو اأباننة عنن " : التني يؤّديهنا فيعنو الفائندة  الو يفنة أو إلنىأّما ابن جّني فيعّرفنه منن خنال  الن نر    

أال ترم أن  إذا سمعت أكرم سعيد  أباه وشكر سعيًدا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب . المعاني با لفا 

 ".اآلخر الفاعل من المفعو  ولو كان الكالم شرًجا أو نوًعا واحًدا الستبهم أحدهما من صاحبه

 (8).تيير  خره بتيير العامل فيه ل ًفا، أو محالًّ ب هو ما عرَ المت : وا نباري يعّرفه فيعو 

ي بننذل ؛  نننه يبننين المعنناني، مننأخوذ  : أحرردهاثالثننة أوجننه؛ افيهنن بننذل  اأعننرابوتسننمية     ننمّ  أن يكننون ست

ّمي إعراًبا؛  نه تيير يلحق  : والوجه الثانيأعرب الرجل عن حجته، إذا بينها،  : من قولهم أن يكون ست

مّ ي إعراًبا؛  ن المعرب للكالم كأننه يتحبنب إلنى السنامع بذعرابنه؛ منن  : لثالث،واأواخر الكلم أن يكون ست

 (7).امرأة عروب، إذا كانت متحببة إلى زوجها : قولهم

 .التي تؤّديه أّن النحاة قديًما قد ربطوا الحركة اأعرابية بالمعنىمّما سبق نالحظ 

فنذن اأعنراب هنو الفنارق َبنني َن  : إلنى و يفتنه أيًضننا فعنه الليننة، فنذنهم ين نرون  اءأّمنا فيمنا يخنّص علمن   

جننننب واالسننننتفهام والننننذّم إ الَّ َلننننم  يفننننّرق َبنننني َن التع" َمننننا أحسننننن زينننند" : أال تننننرم أن العائننننل إ َذا قننننا . المعننناني

رّ "و" ضرب أخو  أخانا" : وكذل  إ َذا قا . عرابباأ هت  وجهت حت نَبه َذل ن َ " وجهت  وجنه  حنر  "و" َوج   َوَمنا أش 

َتبه  ( ).من الكالم المش 

الَّننذ ي هننو الفنارق َبنني َن المعنناني المتكاف َئننة ف نني  ،ت ب َهننا العننربن العلننوم الجليلننة الَّت نني خّصنمنن اأعنرابت و     

ّينننز فاعننل مننن مفعننو ، وال مضننا  منننن  اللفننظ، وبننه يعننر  الخبننر الَّننذ ي هنننو أصننل الكننالم، ولننواله َمننا مت

ر منن مصنَدر، وال نعنت  منن تأكيندَمن عوت، وال َتَعج ب  من استفهام،  أن اأعنراب هم وذكنر بعضن.وال َصد 
                                                           

7 ،ص ،عشرح قطر الندم وبل الصدم :ابن هشام  (1( 
8 ،ص ع،أسرار العربية:ا نباري،كما  الدين (2( 

7 ،ص ع،أسرار العربية:ي،كما  الدينا نبار  (
3( 

77،ص ،ع998 ،   بيضون، :تحعيقالصاحبي في فعه اللية،:الرازي،أحمد (4( 



 

126 

" ؟أزيندًا ضنربت"و" ؟أزيند  عنند " :  ّنا نعو ،يختص با خبار، َوَقد  يكون اأعراب ف ي رير الخبر أيضاً 

 ( ).فعد َعم ل اأعراب َوَلي َس هو من باب الخبر

فننَرٍد، كننان لهنا محننو      ، كننالمفرد الجملنةت، إن صننجَّ تأويلتهنا بمت لي منن اأعننراب، الرفننعت َأو النصنبت َأو الجننر 

لننت بمفننرٍد مرفننوٍع، كننان محل هننا الرفننَع، نحننو.الننذي تتننَؤوَّ ت بننه ، ويكننونت إعرابتهننا كذعرابننه خالنند  يعمننلت  :فننذن أتوّ 

لت بمفرٍد ".خالد  عامل  للخير"، ف ذن التأويل الخيرَ  ن أتوّ  ان خالند  ك: منصوٍب، كان محل ها النصَب، نحووات

لننت بمفننرٍد مجننرورٍ . كننان خالنند  عنناماًل للخيننر:فننذنَّ التأويننَل  ، يعمننلت الخيننرَ  ن أتوّ  ، وات ، كانننت فنني محننلّ  جننرٍّ

 (8).مررتت برجٍل عامٍل للخير  :فذن التأويَل  ، مررتت برجٍل يعملت الخيرَ :نحو 

معرًبنننا لكنننان مرفوًعنننا، ا والمنننراد منننن أن الكلمنننة أوالجملنننة فنننى محنننل كنننذا، هوأنننننا لووضنننعنا مكانهنننا اسنننمً 

فهننى قنند حلَّننت محننل ذلنن  اللفننظ المعننرب، وشننيلت مكانننه، وحكمننه  أو مجزوًمننا، أومنصننوًبا، أومجننروًرا،

 (7).اأعرابى الذم ال ي هر على لف ها

 ( ).سبعوالجمل التي لها محّل من اإلعراب 

َلننة ال َواق َعننة َخبننرً  -   م  ب تَننَدأ الا وموضننعها ال جت إن . لعلننمت يرفننعت قنندَر صنناحبها: نحننو  ،َوات نرفننع ف نني َبننابي ال مت

َُ ألألَْ َ   }: عولنه  ك ،نصب ف ي َبابي َكاَن َوَكادالَ و  ،. الفضيلَة تتَحب   َ   ُُنَر ة  ْه ََُُّرأ ََ رْ َُقَر َِ َُ إننه ََ إننههُ يَقُرأ قَْ

َّْحَ  ََْت ُْن َن  َُ ْ قََُّْأألْ ألآل َِ ََةَ  نَ َث ُاَبَهَشة  ْه  ن َْ َُ َوَْ  َْبقني ألََّْح ن  َذََُُحأَهْ َوَاْ َكُْدوألْ يَْفوََُأ  (7).{ قِّ

َلة ال َواق َعة َحااًل -8 م  و ،نصبال وموضعها ال جت ََُْ    }: َنح  ُُأألْ ألَّئهًةَ َوأَنرتُْ  ُسر ََ َُ ََانُأألْ َْ  َْق ي ْ ألَّهذن َِ يَْ أَيل

ٌّ َسبنَا   َن نُبْل إنْه َعُْن َُ َُ َوَْ  رَْ   َحتهَى  َْوََُشأألْ َاْ  َقُأَُّأ ََ َ  أَْو  َضى أَْو َعََى َسرفَ َْ َُأألْ َوإُن ُكنتُ  اه َحتهَى  َْغتَبن

                                                           

7 ص الصاحبي في فعه اللية:الرازي،أحمد ا  (1( 
877،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى  (2( 

 )3) 7،ص النحو الوافي،ع:حسن،عباس
877ص جامع الدروس العربية،:، اليالييني،مصطفى777،ص ميني اللبيب،ع:ابن هشام:ين ر  (4( 
) 8:اآليةا،البعرة

5
 ) 
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َ لأل َطَِّنبْل  َْْاَبُحأألْ  ُشأألْ َ ون ُ وألْ َاْ   َتَََشه ُ ألَّْغَْئنطن أَْو َْاْبتُُ  ألَّنِّنَبْ   َََْ   َجن ُُ  اِّن ن ُُْ  أََح   اِّن ي ُُْ  َوأَْي ن أهن َُ ُنُأ

أل  َُ َعفُأًّ َ َكْ ُه َّللاه َُ  ):وقوله ( ){اَغفُأ ل إن ُُأ َشْ  يَْب ُْؤوألْ أََُُْهْ  عن ََ  (8) (َو

َلة -7 م  عتواًل ال جت نو ، ومحلها النصب إ ن لم تنب َعن َفاعلال َواق َعة َمف  ة ب َباب الَعو   َنح  َتصَّ َياَبة متخ  ه النّ  : َوَهذ 

 (7.){ اقَاَل ِإِّنِ َعْبُد اَّللِه آََتّنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِِن نَِبي   }

َلنة -  م  َمننان  روًفننكليهننا ومحلهننا ال َجننّر إال متَضننا  ال جت ننوَأسننَماء الزَّ َوألَّبهررًُُّ َعََرريه  }: ا َكاَننت َأو َأسننَماء َنح 

ُْوَُث َحًَّْ ُ  ( ).{ يَْأَُّ ُوَّن تل َويَْأَُّ أَُاأُت َويَْأَُّ أ
ذا ولّما ":من ا لفا  وما يالزمت اأضافَة إلى الجملة   (7)".ومذ ومتنذإذ  وحيثت وات

مننل  الفعلّيننة واالسننمّية، علننى تأويلهننا بالمصنندر َوَْ ): فننا و ت كعولننه تعننالى. فننذذ  وحيننثت تتضننافان  إلننى الجت

وألْ إن  َُ ُُْك ْ َوأل َل َأ ْ عن َِ َُ ُنهن َو َْبغُأنَ ُْ ََا ن َا َُ َعُ َسبنَان َّللاه َُ َو َُئ لو ُ و ألط   ُأعن ََ ُُاِّن  ن ر َْقوُُ وألْ ُن َن ًَل ُْ ُكنرتُْ  قَ

 َُ ي َُ َعْقنبَةُ ألَُّْشْفبن ن ََْف َكْ وألْ َك َُ ُُ ُكْ  َوألن ََ ُه َُ  ".اجل س  حيث العلمت موجود  " : عول  َ ك، والثاني )(6)  َ

يجننبت أن تكننوَن الجملننةت المضننافةت إليهننا " لّمننا"تتضننافان  إلننى الجمننل  الفعليننة  خاصننًة، ريننر أن ". إذا ولّمننا"و

 ".لّما جاَء خالد  أعطيته"و" تتهإذا جاَء عليي أكرم"ماضّيًة، نحو 

؛ أتضنيفتا إلنى الجمنل الفعلّينة  واالسنمّية، نحنو " ومتذ  ومنذت  ومنا . منا رَأيتتنَ  متنذ  سنافَر سنعيد  "إن كانتا  نرفين 

، فما بعَدهما اسم  مجرور  بهما". اجتمعنا منذت سعيد  مسافر   ن كانتا حرفي  جرٍّ  .وات

َلة ال َواق َعة بعد ال فَ  -7 م  ألط   }: نحو المعرونة ب ال َفاء  ، فا لشر  جازماء َأو إ ذا َجَوابً َوال جت ََ ر ُُراِّن  ن َوَْ  َْقوُرُ وألْ ُن

ُهر َُ َنرًَل  َ ُْ ُكنرتُْ  قَ وألْ إن َُ ُُْكر رْ َوأل َل َأ رْ عن َِ َُ ُنهن َو َْبغُأنَ ُْ ََا ن َا َُ َعُ َسبنَان َّللاه َُ َو َُئ لو ُ و وألْ  ُأعن َُ ُُر ُكْ  َوألن ََ
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َُ َعْقن  ََْف َكْ َُ َك ي َثا  المعرونة بذذا(0){ بَةُ ألَُّْشْفبن ن ْ   } : َوم  ُِ رْب رْ َوإُن  ُئن َِ ُحرأأل ُن َن َس َ ْحَشةل  َ أَل أََُْقنَْ ألَّنْه َوإُن

 َُ أَل ُهْ  يَْقنَُنأ ْ  إُن ِن ي َاْت أَْي ن  (8){ َسَِّنََة  ُنَشْ قَ ه

ني َثاَلثَنة َأن نَواع -7 َلة التابعة لمفرد َوه  م  نو ،َهناالمنعنوت ب َأحردَها: ال جت نع رفنع َنح  رْ  }: َفه نَي ف ني َموض  َِ يَرْ أَيل

َْرر   نَرهن َوَْ ُخَهرة  َوَْ َ رفَْ رُ قَْبران أَُ يَريْ نَي يَرْأُّ  ْه َُ ْ َ َاْقنَرُْك  اِّن شه َُ ََانُأألْ أَنفنقُأألْ ان ي َُ ُهرُ  ألَّهذن و َُ رْ ن َُ َعة  َوألَّْ

 َُ ُهَّْنُشأ ، نحوأمّ و . َدهت ال تحترم  رجاًل َيخونت بال: نحوَونصب  ،(7){ ألَّ  .عيًا لرجٍل َيخدمت أتمَتهت سَ : ا الجر 

و َوالثَّان ي َفَلو قندرت  ،زيد منطلق َوَأبوهت َذاه ب إ ن قدرت ال َواو عاطفة على ال َخَبر : المعطوفة بالحر  َنح 

يَّة وَ  ع َلَها َأو قدرت ال َواو َواو ال َحا  َفاَل َتَبع  َلة َفاَل َموض  م   .ال محل نصبال َعطف على ال جت

ل ه َتَعناَلى الثَّال ثو  قَرْ    }: المبدلة َكَعو  ة  َوُُو عن ََ ََ ََّذُو َاْغفن ُه َ ُه ََ إن َن ُ قَْب ُسان ان َل ََ إنْه َاْ قَْ  قنََا َّنَ ََّ َُ َاْ يُقَْ

َلة ،وصلتها( َما)َما عملت ف يه  بد  من  َفذ نَّ (3){ أََّنَ    م  َناد يتَعا  إ َلى ال جت  .َوَجاز إ س 

َلة التابعة لجملة َلَها َمحل -8 م  نةعطنف َوَيَعع َذل   ف ني َبنابي  ،ال جت نو النسنق َوال بند  َخاصَّ و  َنح  زيند  :َفنا  

وهت  َلة ال كتب َرم  ،َقاَم َأبوهت َوقعد َأخت م   .إ ذا لم تعدر ال َواو لل َحا  َواَل قدرت ال َعطف على ال جت

َية أوفى  وَوالثَّان ي َشرطه َكون الثَّان  نى المتَراد َنح  َُ {: من ا ولى بتأدية ال َمع  ٌّ أََار هُك  ُنَشرْ  َْوََُشرأ  َوأل هقُأأل ألَّهذن

 َُ َية عل7، }أََا هُك  ُنيَْنوَُّْ  َوَُننَ اَل  ا َفذ ن داَلَلة الثَّان   .ولىى نعم هللا مفصلة ب خ 

 .ال جمل الَّت ي اَل َمحل َلَها من اإلعراب: المبحث الثاني

 (7): تي ال محلَّ لها من اأعراب تسع  الجملت ال

لًة للموصو   االسمّي، كعوله تعالى-  كهى}: الواقعة ص  َِ ، كعوله   ،(7){قَْ  أَْ َََخ َاُ  َ  : أو الحرفيّ 
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{  ة   َوََبرى ََ رَبَنَْ َدألئنر َُ نَْخَشرى أَُ  ُئن ْ  يَقُأَُّرأ ِن َُ  نرَ ُعأ ََ   يَُبْ ن ِن  اه َُ  ني قَُُأُن ي ََ  ألَّهذن ُ أَُ يَريْ نَي  َتَ َّللاه

 َُ َ ان ْ  نَْدن ِن وألْ  ني أَنفُبن َل هن  ََُْئبنُحأألْ َعََى َاْ أََس ن ن ُْ عن َ  اِّن َّْفَتْخن أَْو أَْا  .( ){ ُْن

، وهو يتؤوَّ ت و     أن  :ما بعَده بمصدٍر وهو ستةت أحرٍ  والمراد بالموصو   الحرفيّ  الحر ت المصدري 

 .ةيوأنَّ وكي  وما ولو  وهمزة التسو 

َُ {: الّتفسيريةت، كعوله تعالى-8 نُرأ ان ُْ رَ    ُ ُْ َعرذأَل   أََّن ر ُُ  اِّن رَ ُُْ  َعََى  نَجرَْ ة   ُنجن َُ ََانُأأل َهْا أَُدَّل ي ْ ألَّهذن َِ يَْ أَيل

رررْ  إُن  ُُ َ  َّه رر َْ رررْ  َخ ُُ ُُْ  ََُّن رر ُُْ  َوأَنفُبن ن ُنررريَْاَأألَّن َُ  نررري َسرربنَان َّللاه ررُ و ن َوَ ُسرررأَّنهن َو َُجْهن ِه َُ ُنررْ  .(8) }ُكنررتُْ   َْوََُشرررأ

، ومع، قسامٍ والّتفسيرّيةت ثالثةت أ ننة  رو ومع .ذهنب  ا أي ؛أشرتت إلينه:حونة  بأي، نرو مجرَّدة  من حر  التفسير 

، نحو ََ ُنيَْعَُنننَرْ َوَوْحَننَرْ }: ، ومنه قولهت تعنالىكتبتت إليه  أن واف نا: بأن  ر َْ ُن ألْ رنَرن ألَّْفُ
رهن أَ َْ نَرْ إنََّ َْ  َرإنُأَل   َيَْوَح

َْرهن ألَّْ  ََ إنْه َارُ َسربََق َعََ ُن َوأَْهََر َْ ُن ألْْنَر َْ ر ََ رُ ُكراِّ  َاْو رْ ان َِ َْ  نَ نَْ َو ََْ  ألَّتهنلأُ   َْْسرَُ َُ َْ  أَْا ْ  َوْ ََ ُِ رْن َُ ان قَرْأ

 َُ قُأ ََ ْغ ُِ  ال َُ َظََُشأأل إننه ي ْبنني  ني ألَّهذن  .(4){  َُخْطن

َُ  }: قعةت جوابًا للعسم ، كعوله تعالىالوا-7 َ َن َس َْ َُ ألَُّْش ََ ََّشن َ ن إننه ُن ُن ألََّْح َ َْ  ( ).{َوألَّْقُ

ن َوألَّْفَررتُْخ َوَ أَْيررَت {: كعولننه تعننالى ،الكننذذا ولننو ولننو ،الواقعننةت جوابننًا لشننرٍ  ريننر  جننازٍم  -  َُ َّللاه ررَْ  نَْئرر ََ أَل  إُن

 ََ ْ  ََببِّنْخ ُنَحْش ن َ ُِّن َل ن أَْ َأأل ُن َّللاه ي َُ  ني دن َس يَْ ُخَُأ ألُْل ألَّنْه َُ  َأه هُ إننههُ َكْ َْ َّْنَرْ  }: ، وقولنه(7)}َوألْستَْغفن َِ ََّْأ أَن

ْ َّن  َِ ُُ َن َُ نَْلر ََ ألألَْاَُرْ ر َْ ن َو ن ُْ َخْشرََةن َّللاه ر علْ اِّن تََئر ِّن روْل ال أَْيتَرهُ َخْ ن ََ بَرا  َّه ََ َُ َعََرى  َ َْ رْ  َهذأَل ألَّْقُر ُِ َنهرْسن ََّوََه
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 َُ و َُ رر ُه ُاررأهُ {: وقولننه  (0){يَتَفَ َِ َِ ررْ  َ شه َشررةَ َوَعَهَشررهُ ان ُْ ََ َوألَّْحن رر َْ ُ ألَُّْش ررَُّْأَت َوَ َررْهُ َّللاه ََ ن َوقَتَررَا َدألُوُد  ُن َّللاه ُْ   ُنررإن

َ ُُو  َْلا  َعََى ألَّْوَََّْ  ُه َّللاه ُن ْ  ُنبَْوض  َّهفََبَ تن ألألَْ ُ  َوََّ ُِ َس َُْوَل ن ألَّنْه َُيََشْ  َوََّْأَْ َدْ ُر َّللاه  .(8)}شن

دركنت أمنةت، َبلينت منن المجند الياينَة، و ٍة ال محلَّ لها منن اأعنراب، نحنو إذا َنهَضنت  ا التابعةت لجمل -7

َدد  النهايةَ  ؤ   .من الس 

ْ  َ رَ قَةل {: ثنناء الكنالم  تعلنياًل ل منا قبَلهنا، كعولنه تعنالىألتَّعليليَّة، وهي التني تعنعت فني ا -7 ِن ُْ أَْارَأألَّن ر ُخرْذ ان

 َِ ِن  ُن َ كِّن َِ ُهْ  َو ُ َُ ِِّن َنَ    َُن َر  َع ُ َسشن ْ  َوَّللاه ُِ ُ  َّه َُ ََ َس ُه َ ً َ ْ  إن ِن َْ وقد تعترنت بفاء  التَّعليل، .  (7)}ْ َوَ اِّن َعََ

 .نحو تمسَّ  بالفضيلة ، فذنها زينةت العتعالء  

وهننني التننني َتعتنننرضت بنننين شنننيئين  متتالزمنننين، أفنننادة الكنننالم َتعوينننًة وتسنننديدًا وتحسنننينًا، : االعتراضنننية-8

، والفعننل  زينند   -وهللا-سننافر: نحننو ،، والفعننل  ومرفوعننه  كننريم   -أنننا مننوقن   -سننعيد   : نحننو تنندأ والخبننركالمب

 َإنُ َّهْ   َْفوََُأألْ َوََُّ  َْفوََُأألْ  َرْ هقُأألْ {: كعوله تعالى والجواب   ، والشر زيًدا -أقسمت -أكرمتت  : نحو ومنصوبه  

َ  ألَّهتني َوقُأُدَهرْ ألَّنهرُْس َوألَّْحن  َُ ألَّنْه ي َن رْ ن َُ َْ ر هْت َّن ، وربَّ الكعبنة ،  والحنا   وصناحبها ( )}َجرَْ ةُ أُعن نحنو سنعيتت

رَ   {: نحنو ، والصنفة  والموصنو   مجتهنداً  ُن َُ َع  : نحنو ،ومتتعلّ عنه ، وحنر   الجنر (7)}َوإننهرهُ ََّقََبر   َّهرْأ  َْوََُشرأ

م   ّنن -وهللا : نحنو والعسنم  وجوابنه   بالفضنيلة -صلحَ  هللات أ -اعتص          . جتهندّن فني دروسني-ه قسنم  ع نيموات

االعتراض في شعر العرب ومنثورهنا كثينر وحسنن ودا  علنى فصناحة ": ويعو  ابن جني في االعتراض

 (7)."المتكلم وقوة نفسه وامتداد نفسه
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َلننة االبتدائيننة تطلننق أَ ؛ َوهتننَو أوضننج ،ا المسننتأنفةَوتَسننمى َأي ًضنن ،الجملننة االبتدائيننة –7 م  َن ال جت ا علننى ي ًضنن  

َلة المصدرة بالمبتدأ َوَلو َكاَن َلَها َمحل  م  َعان  ،فال جت  ( ): ال جمل المستأنفة َنو 

ل   اب ت َداء َأحدهَما َلة المفتتج بَها الن ط ق َكَعو  م  ور ،زيد َقائ م : ال جت ن ه ال جمل المفتتج بَها الس   .َوم 

َلة المنعطعة َعمَّا قبلَها نَ  َوالثَّان ي م  وال جت و هللا، َماَت فاَلن َرحَمه : ح  ن ه جمَلة ال َعام ل المليى لتأخره َنح   : َوم 

و ،زيد َقائ م َأ ن ا اَل َمحنل َلَهنا إ الَّ َأنََّهنا منن زيد َأ ن َقائ م فجملته َأي ًضن : َفَأما ال َعام ل المليى لتوسطه َنح 

ت َراض ع   .َباب جمل اال 

ت ئ َنا  ب      س  َعّدرَما َكاَن َجَوابً ويخص البيانيون اال  و ،ا لسؤا  مت له َتَعناَلى :َنح  َْفن {: َقو  يُث َضر ََ َحر ن َهْا أَ َرْ

 َُ و َُ َُ ن ََ َسًُّ  قَْأُّ  ال ْ قَْ َْهن  َقََُّْأأل َسًال ُْ َدَخَُأأل َعََ َُ إن َ ان ََ ُْ ََ  ألَُّْش ألهن ََ ُْ  (8)}إن

نند        َعننّدر َتع  َيننة َجننَواب لسننؤا  مت ننمَفننذ ن جمَلننة الَعننو   الثَّان  َول َهننَذا فصننلت َعننن ا ولننى َفلننم  ،يره َفَمنناَذا َقنناَ  َلهت

لننه َتَعنناَلى َيننة إ ذ  { َسررالم قرروم منكرررون } :تعطننف َعَلي َهننا َوف نني َقو  جملتننان حننذ  خبننر ا ولننى ومبتنندأ الثَّان 

م َأن تتم قوم منكرون  ير َسالم َعَلي كت د   .التَّع 

االبتدائيننةت، وهنني التنني تكننونت فنني متفتَننتج  الكننالم ،  ": واليالييننني يفصننل بينهمننا ويعننر  كننل منهمننا علننى أنّ 

وقنند تعتننرَن . االسننتئنافّيةت، وهنني التنني تعننعت فنني أثننناء  الكننالم ، منعطعننًة عّمننا قبَلهننا، السننتئنا   كننالٍم جديننٍد،و 

 (7)".بالفاء  أو الواو االستئنافيَّتين

 .الجملة الفعلية أنماط: المبحث الثالث

 جملة االستفهام، وا مر، والّتمني، والنداء، : لفعلية حسب داللتها إلىالجملة ا عّسميمكن لنا أن ن

 .والّطلبّية، والّتعجب والّنفي،

                                                           

700،ص ميني اللبيب،ع:ابن هشام (1( 
87- 8:اآلية،الذاريات (2( 

878،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى  (
3( 
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 : جملة االستفهام.0

 ( ).َمن  جاء؟ كيَف أنَت؟ :اسم  متب َهم  يتستعَلمت به عن شيٍء، نحو  : اسمت االستفهام  هو

، وَمن  ذا، وما، وماذا،"ستفهام  هي وأسماءت اال ،  َمن  ومتى، وأّياَن، وَأيَن، وكيَف، وأّنى، وكم 

 (8): ويوّضحها اليالييني على هذا الّنحو".وَأي  

؟. َمن  فعَل هذا"يتستفَهمت بهما عن الشخص العاقل، نحو  : (َمن  وَمن  ذا)  وَمن  ذا متسافر 

ا ، وعن حعيعة  الشيء  يتستَفهمت بهما عن رير العاقل  من الحيوانات والنبات والجماد وا عم: (ما وماذا)

ما أو ماذا ركبَت، أو اشتريَت؟ ما أو "أو صفته ، سواء  أكان هذا الشيءت عاقاًل أم ريَر عاقٍل، تعو ت 

؟ "، وتعو  "ماذا كتبَت؟  ؟ ما النَّخل؟ ما الذهبت ؟ ما اأنسانت ، تستفهمت عن حعيعة هذه ا شياء، "ما ا سدت

 .يستعلمت عن صفاته ومتَميزاته"  ؟ما زهير  "، فيعو ت قائل  "يةزهير  من فتحو  شعراء  الجاهل"وتعو  

؟" ر   يتستفهم به عن الزَّمانين الماضي والمتستعبل، نحو  : متى  متى أتيَت؟ ومتى تذهبت

 أخوَ ؟ أيَن كنَت؟ أيَن تتعَلمت؟  أين: ر   يتستفهم به عن المكان الذي حلَّ فيه الشيءت، نحو : أين

، ويتسنتفهم بنه عنن ". متنى"ويعناربت معننى . ننى الحنين والوقنت نر   بمع : أيَّانَ  الزَّمنان المسنتعبل ال رينرت

؟ :نحو  أي في أّي وقت سيكونت سفرت ؟ وأكثر ما يتستعمل في مواضع التَّفخيم أو التَّهويل، ؛أيَّاَن تتسافرت

َُ يَرْأُُّ ألَّْقنَََْارةن {: كعوله تعنالى َُ أَيهرْ َ ينومت الجنزاء  علنى  نت ينومت الندين، أي أي فني أّي وقنٍت سنيكو ؛ (7)}يَْبري

 .ا عما ، وهو يومت العيامة

 .، أي على أيَّة حالٍة أنَت؟"كيَف أنَت؟ "اسم  يتستفهمت به عن حالة  الشيء، نحو  : كيفَ 

أي كينَف تفعلنهت؟ وبمعننى " ، نحو أّنى تفعلت هذا وقد نتهيَت عننه؟ (كيف)، بمعنى ستفهامتكونت لال : أّنى

رْ {: كعوله تعالى (م ن  أينَ ) َِ َْ يهرْ ُكَهَشرْ َدَخرَا َعََ َن رْ َاَك َِ َ ْ نَبَْ ْل َحَبرنْل َوَكفَه َِ ُ  َوأَنبَتَ َ  َحَب ْ ُنقَبُأ َِ ْ َ ُل َِ َ  َتَقَبَه

                                                           

131، ص1جامع الدروس العريبة،ج: الغالييني، مصطفى (1( 

7  -131، صالمصدر السابق: ينظر  (2( 
7:العيامة،اآلية (3( 
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ُه  ن إن ن ن َّللاه ُْ عن َن َهذأَل قَََّْْت ُهَأ ان يَُ  أَنهى ََّ َْ ََ يَْ َا ْاقْل قَْ نَ َهْ  ن َ  عن ََ ألَ  َو ََ ْح يْه ألَّْشن َن ُاُق َارُ يََشرْ   َاَك َْ َ يَ َّللاه

َبْ    َن حن َْ  من أيَن ل   هذا؟ : أي ،( )}ُنغَ

أي كنننم  َعننَددت المشنننروعات  ؛كنننم  مشننروعًا خيريًّنننا أعنننَت؟  :يتسنننتفهم بهننا عنننن َعننَدٍد يتننراد تعيينتنننه، نحننو : كررم  

 الخيرية التي أعنتها؟

، نحو  : أي  -فني جمينع أحوالهنا  -( أي  )و امنرأة جناءت؟ رجٍل جناَء؟ وأيَّنةت أي  :يتطلبت بها تعيينت الشيء 

لتها  .متعَربة  بالحركات الثالث، إال إذا كانت موصوليًة متضافًة ومحذوفًا صدرت ص 

ه ، ويسننتفهم بأسننماء ريننر  ننرو  و ننرو  وبحننرو " : أّمننا ابننن جّننني فيعننو       ننَدة مننن َهننذ  َولكتننل َواح 

ع ؤا  َعمَّن يععلمَ ف: ال َكلم َموض  ؤا  َعن بعض من كل َوَتكون لمن ، ؤا  َعمَّا اَل يععلَوَما ست ،ن ست َوأي ست

ؤا  َعن ال عَدد، يععل َولما اَل يععل ؤا  َعن الزََّمان ،َوكم ست ؤا  َعن ال َمَكان،َوَمتى ست ؤا  و  ،َ َوَأي َن ست َكيف ست

ين ،َوأي و َعن ال َحا   (8) ".َأي نى ك، وأنّ َمتىوأّياَن كح 

َهام على  : لها ف يه  موضعانفأم  : ل فهي حرو َوأما ال همَزة َوأم و هَ  ت ف  س  َأحدهَما َأن تعع معادلة همَزة اال 

ل  ،معنى َأي و َقو  رو : َنح  َناهت َأيهَما عن د  ؟َأز يد عن د  أم َعم  َعنة علنى معننى ؟ َوَمع  خر َأن تعنع متن َعط  َواآل 

ل ، بل و َقو  رو تركت الس   : َنح   .َؤا  ا و  َوأخذت ف ي الثَّان يَهل عن د  زيد أم عن د  َعم 
َفر ؟َهل َقاَم زيد : كعول وهل    .َفَجَوابه نعم َأو اَل  ؟َوهل يعوم َجع 

َماء وال رو  المستفهم بَها َمب ن ّي لَتَضّمنه معنى حر  اال   َس  يع ا   َهام إ الَّ أي َوحدَهاَوَجم  ت ف   س 

 (4) .َفذ نََّها معربة

 

 

                                                           

78:اآلية ،  عمران  (1( 
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 : جملة األمر.8

 ( )".على وجه االستعالء مع االلزام : هو طلب حصو  الفعل من المخاطب": ه البالريون يعّرف   

اجتهد  : ما د َّ على طلب وقوع  الفعل من الفاعل المخاطب بيير الم ا مر، مثل" : هأّما النحاة فيعّرفون

 (8)".اجتهدي" :ثلوعالمته َأن يد َّ على الطلب بالصيية، مع قبوله ياء المؤنثة المخاطبة، م،م  وتعلَّ 
وهنننو النننذي علنننى طريعنننة المضنننارع للفاعنننل المخاطنننب ال تخنننالف بصنننييته صنننييته، إال أن تننننزع الزائننندة 

فذن سكن  ،، ونحوها مما أوله متحر دحرع   ، وفي تدحرعت ضارب   ، وفي تضاربت ع  َض  في تضعت  : فتعو 

 طلنننق  ان: وتسنننتخرعت  قت ، وفننني تنطنننضنننرب  ا:  يبتننندأ بالسننناكن، فتعنننو  فننني تضنننربت لنننئاّل  ؛زدت همنننزة وصنننل

لهذا السبب يبنى ا مر على ما يجزم به مضارعه، أي يبنى على السكون إذا لم يتصل  ؛(4).ستخرع  او 

، ويبننى علنى حنذ  به شيء أو اتصلت به ننون النسنوة، ويبننى علنى حنذ  حنر  العلنة إن كنان معنتاًل 

بننى علنى الفنتج إذا اتصنلت بنه ننون النون إذا اتصل بألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وي

فعننل أمننر مبننني علننى السننكون والفاعننل ضننمير مسننتتر وجوبننا  : اجتهنند تنننجج : التوكينند المباشننرة، فتعننو 

 .تعديره أنت

ن َن تنننجح  فعنل أمننر مبننني علنى السننكون، ونننون النسنوة ضننمير مبنني علننى الفننتج فني محننل رفننع  : اجتهند 

 .فاعل

َع في الخير  .حذ  حر  العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تعديره أنت فعل أمر مبني على : اس 

فعل أمر مبني على حذ  النون، وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل  : اجتهدوا تنجحوا

 .رفع فاعل

                                                           

 )1) 8،ص جواهر البالرة في المعاني والبيان والبديع،المكتبة العصرية،بيروت،ع:الهاشمي،أحمد
77،ص7ية،عجامع الدروس العرب:اليالييني،مصطفى  (2( 

779،ص المفصل في صنعة اأعراب،ع:الزمخشري  (3( 



 

135 

فعل أمر مبنني علنى الفنتج التصناله بننون التوكيند المباشنرة، والفاعنل ضنمير مسنتتر  : اسَعَينَّ في الخير

 ( ).أنتوجوبا تعديره 

 : صيغ فعل األمر

 :ل مر أربع صيغ هي

من خنال  ا مثلنة السنابعة ورد فعنل ا منر بصنييته الّصنريحة، وبتننَي علنى  ناالح فكما  : فعل ا مر. 

َ  َ بنًَّْ{: قوله تعالى ، نحومضارعهما جزم عليه  ُْ َْنَْهُ ألَُّْح ة  َوَ َ تََْ  ُنقُأه ُن  (8)}يَْ يَْحََى ُخذن ألَّْ

نر  ": جاء على صيية المضارع معرونًا بالم ا منر، كعنو  الحرينري  ومنه ما .8 ن  تَنالهت َأل نف  َوالمت َفاكس  وات

وًمننا َفذ نََّمننا جزمننه بعامننل ": ، وهننذا مننا عّبننر عنننه المبننّرد فني قولننه(7)".وقتنل  ل ننَيعتم  اليتننالمت  زت َمننا َمج  ن هت َفَمننا َكنناَن م 

خل َعَلي ننه   م َوَذل نن َ  ،منند  لنن  فننالالزم َلننهت الننالَّ موتنندخل .ليننذ هب عبنند هللا و لننيعم  زينند : َقو  َمننر َلنن  ؛الننالَّ َن ا     . 

َهب  ان طل ق  َفَأما إ ذا َكاَن ال َمأ متور متَخاطبً  ل  اذ   ( ).ا َففعله َمب ن ّي رير مجزوم َوَذل َ  َقو 

ُُْ  {: نحو ،واسم فعل ا مر. 7 ُُْ  أَنفَُب َْ َُ ََانُأألْ َعََ ي ْ ألَّهذن َِ ن يَْ أَيل أَل ألْهتََ ْيتُْ  إنََّى َّللاه ُ َضاه إُن ُك  اه َل  َْ يَُل

 َُ ُُ  ُنَشْ ُكنتُْ   َْوَشَُأ َوْل  ََُنَبِّنَُ شن ََ   ُُْ وُ َن َْ  (7)}َا

 : وتعنو " : وفني ذلن  يعنو  سنيبويه سنعًيا فني سنبيل الخينر، : فنعنو  ،المصدر النائب عن فعل ا منر. 

عًا له، وَأّما عمرًا  يًا له؛  ّن  لو أ هرَت الذم انَتَصنَب علينه َسنعيًا وَجندعا لنصنبَت زيندًا َأّما زيدًا َفجد  فَسع 

 (7)".َأّما زيدًا فضرباً  : وعمرًا، فذ ضمارته بمنزلة إ هاره، كما تعو 

 قد تكنون مكاننة المنأمور أعلنى منن مكاننة اآلمنر، ففني هنذه الحالنة يحمنل فعنل ا منر معننى الندعاء،    

نمنا قينلواعلم أّن " : ه في قولهوهذا ما أشار إليه سيبوي  ننه " دعناء  "  : الدعاَء بمنزلة ا مر والنهى، وات
                                                           

33،ص1التطبيق النحوي،ج:الراجحي،عبده (1) 
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َم َأن  يعا  ى   : استتع    نز ه  : وذل  قولت . أمر  أو َنه  نرًا ل َيج  اللهمَّ زيدًا فارفر  ذنَبه، وزيدا فَأصنلج  شنأَنه، وَعم 

زينندًا ل َيعطننع  هللات " معننناه معنننى "  ن  ؛هللات عليننه العننيَش  زينندًا َقطننَع هللات يننَده، وزينندًا َأَمننرَّ  : وتعننو . هللات خيننراً 

 ( )".يده

 : يالّنفجملة . 4

لم تجمع كتب النحو العديمنة حنرو  الّنفني فني بناب مخنتّص بهنا، ولكّنهنا قّسنمتها فني عنّدة أبنواب       

ّيننة ومنهننا منناهو تبعننًا لو يفتهننا الّنحويننة، ومننن هننذه الحننرو  مننا هننو مخننتّص بالنندخو  علننى الجملننة الفعل

 .مختّص بالدخو  على الجملة االسمية، ومنها ما يدخل على الجملتين الفعلية واالسمية

 : وهيتتنفى الجملة الفعلية بعّدة أدوات ف   

" حر  نفي وجنزم وقلنب"ويطلق على ا و  أنه " لم، لّما"ن حرو  جزم المضارع ا مموه : "لم ولمَّا". 

 –المثبت، ويجزمه، ويعلب معناه للماضي، ويطلق على الحر  الثاني ومعنى ذل  أنه ينفي المضارع 

َنْ  َوََّْ  يُأََّ ْ {: كعوله تعالى (8).مثل ا و  تماًما -لمَّا رْ {: وقوله، (7)}ََّْ  يَ رْبتُْ  أَُ  َرْ ُخَُأألْ ألََّْجنهرةَ َوََّشه أَُّْ َحبن

ُُْ  َويَْوَََ  ألَّئه  ن َْهُ وألْ ان ََ  َُ ي ُ ألَّهذن َُ يَْوََ ن َّللاه ي َن  ( )}ُْن

ََ {:ه تعالىوتدخل على كل منهما همزة االستفهام، كعول  َ ْ َ ََ ْح ََّ ََ   : وقو  العرب(7)}أَََّْ  نَْش

 ".أَلمَّا تصجت والشيبت وازعت "

لى هنا يتفق الحرفان الجازمان  لكنهما يختلفان بعد ذل  من حيث تحديند المعننى واالسنتعما  " لم، لما"وات

 .الليوي 
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 ( ): فيتمثل ذل  في أمرين -مع أنهما يفيدان النفي-ديد المعنى أما من حيث تح

فذنهننا " لّمننا"ا بصننر  الن ننر عننن اسننتمرار النفنني حتننى وقننت الننتكلم، أمننا تنفنني الماضنني مطلًعنن" لننم  " أنّ  -أ

 .تنفي الماضي، حتى زمن التكلم

ضني مننع توقنع حندوث مننا فذنهنا تنفني الما" لّمننا"تنفني الماضني وال شننأن لهنا بالمسنتعبل، أمنا " لنم  " أنّ  -ب

 .نتف َي في المستعبل

 (8): وأما الذي يتعلق باالستعما  الليوي فأمران أيضا

وال يصنج ذلن  ، تتعلَّم  من أخطائ   وقعت فيها إن  لم:فتعو " إن"يأتي بعد أداة الشر  " لم"الحر   أنّ  -أ

 (.إن  لمَّا) : فال تعو  (ّمال)مع 

فذننننه يصننج فننني النثنننر والشننعر حنننذ  المضنننارع " لّمننا"بخنننال   ال يحنننذ  المضننارع بعننندها( لننم) أنّ  -ب

 .(لما أخرع)أي  ؛دت اليوم أخرع للنزهة لكن لماك : بعدها، تعو 

ا ، ويصنننير معننننناه خالًصننننوينصننننب المضنننارع بعنننندهحننننر  يفينننند النفننني والنصننننب واالسنننتعبا ،  : لرررنو .8

 . لن أكذَب ولن أرشَّ ولن أخادعَ : ا بداللته على الحا  والمستعبل، كعولناللمستعبل بعد أن كان صالحً 

لى هنا اتفق النحاة والمعربون في شأن   ".لن"وات

أمننا أن هننذا الحننر  يفينند تأبينند النفنني، بمعنننى أننن  إذا قلننت لننن أخطنني فنني حننق ريننري فمعننناه أننن  لننن 

 : ا، فيبدو أن االستعما  العربي ال يؤيده، ولنتأمل االستعما  العر نيتخطي أبدً 

َن أََحر لأل  َقُرأَّني إننِّنري نَرذَْ ُت {: مريمما جاء على لسان  - َُ ألَّْبََشر ر ُه ان ين ََ رْ  َر َْنْل  َإناه ٌّ َع َِّن ُني َوقَ ََ َني َوألْ  ُُ َ 

ًَّْ ُْ أَُكَِّنَ  ألَََّْْأَُّ إننبن َََ  ْ ُن َ ْأال ْحَش َه  .مؤبد النفي معيد باليوم فهو رير ، (7)}َّنَ

                                                           

787،ص  النحو المصفى،ع:عيد،  (1( 
789،صالمصدر السابق  (

2( 
87:مريم، اآلية  (3( 
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َُ َوََُّ يَتََشنهْأهُ أَ { : ما جاء عن الكفار والموت - َ ُهَّْنشن َّ َنَ   ُْن ُ َع ْ  َوَّللاه ِن ي َاْت أَْي ن ا أبندً  : كلمنة ( )}َُ لأل ُنَشْ قَ ه

 .أفادت التأبيد

يفَ لنن أنناف َق ا: ا أن هنذا الحنر  يعيند تأكيند النفني، فنذذا قلنتوأمّ  فهنو أقنوم فني ، لَعنو يَّ ولنن أحتع نَر الّضنع 

 (8).يفَ ال أناف قت الَعو يَّ وال أحتع رت الضع: النفي من قول 

ن  وال"و.7 ن  تنفيان  الماضي، نحو."ما وا  إن . منا أجلنست :والحنا   نحنو " إن جناَء إال أننا. ا جئتت م: فما وات

وهني تكنونت نفني  : منا، منا هنذا بشنراً :وعلى االسنم ، نحنو  وتدخالن  على الفعل، كما رأيَت،.يجلس إال أنا

 (7).حجازهو يفعلت إذا كان في الحا  وتكونت كَلي َس في لية أهل ال

عل ولم يعنع الفعنلت ، ( )} ًَ َ  هَق َوْ َ َهى{: تنفي الماضي، كعوله تعالى" ال" وقند  (7).وهي نفي لعوله َيف 

َُ {: تكون ناهية، كعولنه ننَ ان ُْ ر َُ إُن ُكنرتُ  ال نُرأأل َوأَنرتُُ  ألألَْعََرْأ َِ نُأأل َوَْ  َْح ِن تحنّدثت عنهنا فني وقند  (7)}َوَْ  َ

 .الجملة الّطلبّية

 : جملة النداء.3
 (7).متوجيه الدعوة إلى المخاطب، وتنبيه لإلصياء، وسماع ما يريده المتكل

َسة َوه ي عتو َخم  وهينا  ،وأينا زيند، َينا زيند :َتعنو  همنزة،َيا وأيا وهيا وأي  َوال : والحرو  الَّت ي يتَنادم بَها ال َمد 

 .(7).وأزيد ،َوأي زيد ،زيد

 
                                                           

97:البعرة،اآلية  (1( 
778النحو المصفى ،ص:عيد،  (2( 
 ( 3)  8،ص8ا صو  في النحو،ع:السراع ابن
 )4) 7:العيامة،اآلية 

0 8ا صو  في النحو، ،ص:ابن السراع (5 ) 
79 :عمران،اآلية  (6 ) 

 )7) ،ص النحو الوافي،ع:حسن، عباس
08 ،ص اللمع في العربية،ع:ابن جني (8( 
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 ( ).( ، وا) : ويضيف اليالييني لها 

 .نز  منزلة البعيدفله بعية ا حر  كما أنها للبعيد الحعيعي إال إن   ،فالهمزة للعريب

ينا : بناب االسنتياثة، نحنو فذنها تدخل على كنل ننداء، وتتعنين فني ننداء اسنم هللا تعنالى، وفني" يا"وأعمها 

 (8).أكثر استعماال" وا"في باب الندبة، و" وا"وتتعين هي أو  ، هللا للمسلمين

ّمنا َمَحنالً      ، إّمنا لف نًا، وات وعامنلت النَّصنب فينه، إّمنا فعنل  محنذو   وجوبنًا، ، وحكمت المناَدم أننهت منصنوب 

هت لَتضمنه  معنى "َأدعو"تعديرتهت  ّما حر ت النداء  نفست ، وعلى ا و  فهنو "َأدعو"، ناَب حر ت النداء  مَناَبهت، وات

ها" يا"وب بن مفعو   به للفعل المحذو ، وعلى الثاني فهو منص  (7).نفس 

لنن فعَ  ننل وأنيننب ، ه أدعننو عبنند هللا َأصننلت  ،َيننا عبنند هللا :و  ا ف نني ينصننب المنننادم لفً ننو َعنننهت، " َيننا"َفحننذ  ال ف ع 

 ( ): َثاَلث مَسائ ل

ل   َأن يكون متَضاًفا،.  وَ  هللا ،َيا عبَد هللا : َكَعو   .َوَيا َرست

َننناهت َوهتننَو َمننا اتَّ  ،َأن يكننون َشننب يها بالمضننا . 8 ء مننن َتمننام َمع   َشنني 
ننا َأن ،صننل ب ننه  ي ب ننه  التَّمننام إ مَّ َوَهننَذا الَّننذ 

فتوعا بالمنادم ما َمر  ل   ،يكون اس  وًبا ب ه   : َكَعو  متوًدا فعلته، َوَيا كثيًرا برته، َأو َمن صت ل   ،َيا َمح  َيا طالًعا  : َكَعو 

َتَعلق ب ه   ل   ،جباًل، َأو مخفوًضا بخافض مت  .ا من زيدَوَيا خيرً  ،َيا َرف يًعا بالعباد : َكَعو 

وَدة. 7 َمى ،َأن يكون نكَرة رير َمع صت َع  ذ بَيديَيا رجاًل  : َكَعو   ا    . خت

ي ال بناء بأمرين َناد  َراده وتعريفه، فنذفراده يعنني َأن اَل يكنون متَضناًفا َواَل َشنب يًها ب نه   : ويستحّق ال مت : ،كعولناإ ف 

  .يا رجلت 

ين كعولنا : ريفه فيعنيوأّما تع  (7).َوَيا زيدون  ،َوَيا َزي َدانَ  ،دت َيا زي : َأن يكون مَراًدا ب ه  مع 

                                                           

7  ،ص7جامع الدروس العربية،ع:اليالييني،مصطفى (1( 
7،ص ألفية ابن مال ،ع أوضج المسال  إلى:ابن هشام (2) 

9  جامع الدروس العربية ،ص:اليالييني،مصطفى ( (3( 
808،ص شرح قطر الندم وبّل الصدم،ع:ابن هشام،جما  الدين (4( 

) 80،ص شرح قطر الندم وبّل الصدم،ع:ابن هشام،جما  الدين :ين ر
5( 
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 : يّتمنّ جملة ال.7

لينت ": كعولننا، أو المتعنذر حصنوله عنادة هوطلنب ا منر المسنتحيل حدوثنه: يعّر  النحناة الّتمنني بعنولهم

 ( )" رضا ليت السلم يعمّ "أو " اأنساَن يكشفت رايَته قبل طريعه
ا إّمنن، التمننني هننو طلننب الشننيء المحبننوب الننذي ال يترجننى، وال يتوقَّننع حصننوله : ويعّرفننه الليويننون بعننولهم

 .اأال ليَت الشّباَب يعودت يومً : كعوله - مستحيالا  لكونه

ّما لكونه ممكناا غير مطموع  في نيلره ينَتنرهن قَرْ{ )8) :تعنالى كعولنه – وا  رهن  نري ان ََ َعََرى قَْأان ََ َُ  ََخر ي ََ ألَّهرذن

   َ ُن ُُ إننههُ ََّذُو َحظِّ  َع َُْا َاْ أُو نَي قَُْ و ََْت ََّنَْ ان ْنََْ يَْ ََّ َُ ألََّْحََْةَ ألَّ ل يُ و َن  (7)}يُ

 .فكما نالحظ أّن البالريين لم يختلفوا في تعريفهم للّتمّني عن النحاة بأّنه طلب ا مر المرروب فيه   

ويتمننى بهنا لينرض  ،صلية نائبة عنهنا أيرت روثالث « ليتَ »وهي  ،احدة  أصلية و  ،وللتمني أربع أدوات

 ( )وهي : بالري

 {:كعوله تعالى، هل(  )                {  (7) 

َُ  {: كعوله تعالى، ولو( 8) ننَ ان ُْ َُ ألَُّْش َُ ان ُُأ ةل  َنَ َه ُه ََّنَْ َك  (7)} َََْأ أَ

َُ وَ {: كعوله، ولعلَّ (7) َحُشأ َْ ُ   ُُْ تُأألْ ََّوََه وُأألْ ََّهُ َوأَنئن ُُ  َْْستَشن َ َْ َئ ألَّْقُ َن أَل قُ  (8)}إُن

 : ةيّ لبالطّ  : الو لب، طّ الم الالجملة الّطلبية وذلك ب.6

يمكننن لنننا أن نجمننل ال الّناهيننة والم ا مننر المّتصننلة بالفعننل المضننارع تحننت عنننوان واحنند، وهننو الجملننة 

 .وليدافعوا عنها بكل ما يستطيعون ،ا حرارت بحريتهم يتمس   ل: وذل  كعولنا .الّطلبّية
                                                           

877،ص النحو المصفى،ع:عيد،  (1( 
89:اآلية ،العصص  (2 ) 

78،ص جواهر البالرة ،ع:الهاشمي،أحمد (3 ) 
78،صالمصدر السابق (4( 

77:اآلية،ا عرا   (5( 
08 :اآلية،الشعراء  (6( 
) 80:اآلية ،ا عرا  

7( 
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 .ريَر  يعتدي على حريت  وال تتر   ، ات  اآلخرينفال تعتد  على حريّ : وقولنا

ى تسنمّ و كمنا ، أي الم ا منر المّتصنلة بالفعنل المضنارع ، "الم الطلنب"في المثالين ا ولنين فتسمى الالم 

 .، وهي ال الّناهية "يةلبالطّ  : ال"في المثالين ا خيرين 

 .ين أن ا ولى تطلب الفعل، أما الثانية فذنها تطلب التر توالفرق بين االثن 

 : الم الّطلب

رُ َسروَتنهن َوَارُ  {: كخطناب هللا  هنل اليننى" رلألم"فإن كان طلب الفعل  للتوجيه فهي َّنَُنفنرْق ُُو َسروَة  اِّن

ْ شه ََُْنفنْق ان ْاقُهُ  َ َْهن  ن َ  َعََ ُ  قُ ن  ( ).}َ َْهُ َّللاه

ن  َُ { : كخطنناب أهننل النننار لخننازن النننار" عاءللرردّ "كرران طلررب الفعررل لالسررتعطاف فهرري وات رر َونَررَْدْوأل يَررْ َاَّْن

 َُ ُُأ ْكن ُُ  اه ََ إننه ََ قَْ َْنَْ َ ُل  (8)}َّنََْقضن َعََ

 : ال الّطلبّية أو ال الّناهية

األزام، وله صيية واحدة، وهي المضارع هو طلب الكف عن الشيء على وجه االستعالء مع  -النهي 

ْ  {: كعولنننه تعنننالى : المعنننرون بنننال الناهينننة َِ رررُ وألْ  نررري ألألَْ  ن َُْورررَ  إنْ رررًحن وقننند تخنننرع هنننذه  ،(7)}َوَْ  ُْفبن

 ( ).الصيية عن أصل معناها إلى معاٍن أخر، تستفاد من سياق الكالم وقرائن ا حوا 

ن و       ال تنَس حعَّ  على نفس ، وال تتهمل  "مثل " للنهي"لتوجيه، فهي ل" ال"كان طلب الترك بالحرف ات

ن ، حننقَّ هللا  علينن  ررَنَْ أَْو {: نحننو" للرردعاء"كرران طلررب الترررك لالسررتعطاف فهرري وات ررْذنَْ إُن نهبن ألخن َُ َ ُهنَررْ َْ  ُ

َْتَهُ  أل َكَشْ َحَش َل َْنَْ إنْ  ْا َعََ َُ  أَْخَنيْنَْ َ ُهنَْ َوَْ  َْحشن ي َننََْعََى ألَّهذن ُ قَْب  (6)(7)} ان

 

                                                           

8:اآلية ،الّطالق  (1( 
88:اآلية،الزخر   (2( 

77:اآلية ،ا عرا  (3( 
87،ص جواهر البالرة،ع:الهاشمي، أحمد (

4( 
877:اآلية ،البعرة (5( 

789،ص ع:النحو المصفى:عيد،  (6( 
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 : جملة التعجب.7

انفعا  ما يحدث فني الننفس عنند الشنعور بنأمر خفني سنببه، فهنذا  : هو"التعجب"يعو  الليويون عن     

 .لدم الليويين" تعجب"يطلق عليه أنه  -حتى بدون ألفا -االنفعا  النفسي 

ب مننه تفنرد بهنا عنن أمثالنه أو قنلَّ ّجناستع ام زيادة في وصنف المتع : أما النحاة فعرفوا التعجب بعولهم

 (0).ن يره فيها وقد خفي سببها، مع التعبير عن ذل  بكالم يد  على الدهشة واالستيراب

فكمنننا نالحنننظ يّتفنننق الليوّينننون منننع النحننناة فننني وجنننود انفعنننا  عنننند اأنسنننان مجنننّرد رؤيتنننه لشنننيء منننا يثينننر 

 .م عند النحاة، وذل  بعكس الليويينإعجابه، ولكّنهم يختلفون في أّن هذا الّتعّجب يصحبه كال

 : التعجب السماعيّ  أقسام

يعصننند بهنننا تلننن  ا سننناليب التننني هننني أصنننال ليينننر التعجنننب، ثنننم تننند  علينننه باالسنننتعما  المجنننازي،      

فا لفننا  المنطوقننة لهننذه ا سنناليب ال عالقننة لهننا بالتعجننب فهنني مسننتعملة فنني الليننة لييننره، ومعنناني هننذه 

يفهم منها التعجنب، لكنهنا دلنت علينه داللنة عارضنة عنن طرينق المجناز و نرو  ا لفا  في ا صل ال 

 (8).النطق

 : ومن صيغ الّتعّجب الّسماعية

   }                                                  

 للتعجب مجازًا عما وضعت له من " كيف"فاستعملت أتعجب من كفركم باهلل، (4)}

 .االستفهام عن ا حوا 

لفظ موضنوع للتنزينه، وقند اسنتعمل للتعجنب؛  ن اأنسنان يسنبج  : "سبحان هللا إن المؤمن ال ينجس".8

 .والمتعجب منه حا  المخاطب المتوهم نجاسة المؤمن. هللا عند رؤية مخلوقاته العجيبة
                                                           

777،ص ع:النحو المصفى:عيد،  (
1( 

 )2) 77، صالمصدر السابق
87:اآلية  ،البعرة (3( 
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 ( )!هلل دره فارساً  .7

 : التعجب القياسية أساليب

ة لنذل  صنرفيً  ا، وهني يعصد بها تلن  الصنيغ التني تند  بلف هنا ومعناهنا علنى التعجنب، فهني بلف هنا معندَّ

 (8).بمعناها تد  على التعجب، وهكذا استعملتها اللية

ل  ب ه   خر أف ع  َبي ن  َأحدهَما َما أفعَلهت َواآل   (7).َوَلف ه َيأ ت ي ف ي ال َكاَلم على َضر 

ل  (ما أفعله) ا و ف و َقو  ء  ! َوَما أ ر  َأَبا عبند هللا ! اَوَما أجمل بكرً ! اَما أحسن زيدً  : َنح  يره َشني  ند  َوَتع 

ب ت َداء  َوأحسن َخَبرَهاف ،اأحسن زيدً  فتوَعة ب اال  فتوع بَوف يه ضميره ،َما َمر  ير َمر  م  َنَّهت فعل  ؛أحسنا َوَذل َ  الضَّ   

ل قبله َعَلي ه  َوزيد مَ  ،َماضٍ  قتوع ال ف ع  وب على التََّعج ب َوَحع يَعة َنصبه ب وت  ( ).ن صت

َماأّما  ن هت ل  (أفعل  به) الثَّان ي م  و َقو  َفر !اَما أحسن زيدً  : َأي !بزيدٍ  أحسن   : َنح  َأي َما أجمل  !وأجمل ب َجع 

ننع رفننع ،!اجعفننرً  َننناهت أحسنن ،فالبنناء َوَمننا عملننت ف يننه  ف نني َموض  وأجمننل َأي  ،َصننار َذا حسننن : َأي ؛ن زينندَوَمع 

 (7).َصار َذا جما 

ها دراسة تطبيقية على أحاديث أنماطالوظيفة النحوية للجملة الفعلية و : المبحث الرابع

 .الزكاة في صحيح البخاري 

رَف ا» : (ص)رسو  َوَقا َ * ُلرَغ الَعرَرُق ن ص  َم الق َياَمة ، َحتَّى َيب  ُنو َيو  َس َتد  م  َنرا ُهرم  َكرَذل َك إ نَّ الشَّ ، َفَبي  أُلُذن 

ه  َوَسلَّمَ  َتَغاُثوا ب آَدَم، ُثمَّ ب ُموَسى، ُثمَّ ب ُمَحمَّد  َصلَّى هللُا َعَلي   (7)«اس 

َم الق َياَمة  )الجملة الواقعة خبراا أمثلة  ُنو َيو   (َتد 
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ّنها تدنو وتعترب يوم وقعت في محّل رفع خبر إّن، فهي تخبرنا عن الّشمس أ السابعة الجملة الفعليةف   

 .من شّدة حّرها ن الّناس حتى يعرقواالعيامة م

َلَم، َقا َ  * َراب نيي  : َعن  َخال د  ب ن  َأس  َما، َفَعناَ  أَع  َي مَّت َعن هت َنا َمَع َعب د  مَّ  ب ن  عتَمَر َرض  ن ني َعنن   : َخَرج  ب ر  َأخ 

وَن الننذَّ } : َقننو    مَّ   ننزت ن  يَن َيك  ننَة، َواَل يتن ف عتوَنَهننا ف نني َسننب يل  مَّ  َوالَّننذ  َمننَر [  7 : التوبننة]{ َهَب َوالف ضَّ َقنناَ  اب نننت عت

َمننا ننَي مَّت َعن هت ننا  ،َمننن  َكَنَزَهننا، َفَلننم  يتننَؤدّ  َزَكاَتَهننا » : َرض  َكنناةت، َفَلمَّ َفَوي ننل  َلننهت، إ نََّمننا َكنناَن َهننَذا َقب ننَل َأن  تتن ننَزَ  الزَّ

َوا   أتن ز َلت   َم  ًرا ل     ( )«َجَعَلَها مَّت طته 

َزَل الزََّكاةُ )الجملة الواقعة في محّل جر باإلضافة  أمثلة  (َأن  ُتن 

ب َعت هذه الجملة ب ر  زمان    ، وال رو  حتى تكون معربة يجب أن يتبعها مضا  إليه، (قبلَ )لعد ست

، فنعنو  عنن الجملنةفكما نالحظ أّن المضا  إليه جاء جملنة فعلّينة تصنّدرها حنر  واقعنة  :   الّنصنب أن 

 .في محّل جّر مضا  إليه، وحتى تكون الجملة مضافة يجب أن تتسَبق بأحد أسماء الزمان أو المكان

ع ل نهت ...* ينر  َفل َيع  ، َوَمنن  َكناَن َمَعنهت َبع  يَدة ، َفناَل َيعتنوَمنَّ َأَحند  َلنَة ر ينج  َشند  َعَعل َناَهنا، َوَهبَّنت  فَ « َأَما إ نََّها َسَتهتب  اللَّي 

َلنَة ل لنَّب نيّ  َصنلَّى هللات َعَلي نه  وَ  ٍء، َوأَه نَدم َمل ن ت َأي  ، َفَأل َعت هت ب َجَبل  َطنيّ  ل  يَدة ، َفَعاَم َرجت َلنًة َبي َضناَء، ر يج  َشد  َسنلََّم، َبي 

َي العتننَرم  ننا َأتَننى َواد  ، َفَلمَّ م  ننر ه  ًدا َوَكتَننَب َلننهت ب َبح  يَعتت   » : َقنناَ  ل ل َمننر أَة  َوَكَسنناهت بتننر  َعَشننَرَة  : َقاَلننت  « َكننم  َجنناَء َحنند 

ننو   مَّ  َصننلَّى هللات َعَلي ننه  َوَسننلََّم، َفَعنناَ  النَّب نني  َصننلَّى هللات َعَلي ننه  َوَسننلَّمَ  َص َرست نٍق، َخننر  ست ننل  إ َلننى » : َأو  َتَعجّ  نني مت إ نّ 

م  َأن  َيتَ  ن كت يَنة ، َفَمن  َأَراَد م  ل  الَمد  ي، َفل َيَتَعجَّ َل َمع   (8)...َعجَّ

ل  )جملة جواب الشرط  أمثلة َيَتَعجَّ  (َفل 

فهذه الجملة هي جملة جواب الشر  وجاءت معرونة بالفاء، ومسبوقة بجملة فعل الشر  والتي تصّدرتها 

 (َمن  )أداة الشر  
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َم َوف دت َعب د  الَعي س  َعَلى النَّب نيّ  َصنلَّى هللات َعَلي نه  * نن  َرب يَعنَة  : َوَسنلََّم، َفَعنالتواَقد  نوَ  مَّ ، إ نَّ َهنَذا الَحنيَّ م  َينا َرست

َننا ب َشن ر  الَحنَرام ، َفمتر  نه  لتنصت إ َلي نَ  إ الَّ ف ني الشَّ نَنا َنخ  فَّنارت متَضنَر، َوَلس  َنَننا َوَبي َننَ  كت نذتهت َعن نَ  َقد  َحاَلت  َبي  ٍء َنأ خت ي 

عتو إ َلي ه  َمن  َوَرا َبنعٍ "  : َءَنا، َقا َ َوَند  َبٍع َوَأن َهاكتم  َعن  َأر  م  ب َأر  َِّ ، َوَشنَهاَدة  َأن  اَل إ َلنَه إ الَّ مَّت  :  مترتكت يَمنان  ب نا اأ 

ه  َهَكَذا  - تتم   -َوَعَعَد ب َيد  متَس َما َرن م  وا خت َكاة ، َوَأن  تتَؤد  اَلة ، َوات يَتاء  الزَّ  ( )...َوات َقام  الصَّ

َبع  )جملة لها محل من اإلعراب على ة المعطوفالجملة ا لةأمث َهاُكم  َعن  َأر   (َوَأن 

ب عنت بجملة َبعٍ )هذه الجملة ست م  ب َأر  ، وقد فصل بينهما حر   في محّل نصب مفعو  به والتي وقعت( مترتكت

 .الجّر؛ لذل  جاءت في محل نصب كما الجملة السابعة لها

 .لها محّل من اإلعراب في أحاديث الّزكاة في صحيح البخاري  يبّين الجمل التي (0.4) جدول

رقرررررررررررررررررررررم  الجملة التي لها محل من اإلعراب الرقم
 الحديث

 موقعها اإلعرابي

م   : َفَعا َ   .  عتهت  في محل نصب مفعو  به 797  اد 
م  َفذ ن  هتم  َأَطناعتوا ل نَذل َ ،   .8 هت ل م  َ َقند  اف تَنَرَض َعَلني ه م  َفنَأع  َأنَّ مَّ

َس َصَلَوا  تَخم 
 جواًبا لشر  جازمالجملة واقعة  797 

م  َفنننذ ن  هتنننم  َأَطننناعتوا ل نننَذل َ ،   .7 هت ل م  تَنننَرَض َعَلننني ه م   َفنننَأع  َ اف  َأنَّ مَّ
 َصَدَقةً 

 جواًبا لشر  جازمالجملة واقعة  797 

م    .  هت ل م  َ َقد  اف َتَرَض َفَأع  َس َصَلَواتٍ  َأنَّ مَّ  في محل نصب مفعو  به 797  َعَلي ه م  َخم 
م    .7 هت ل م  َ اف َتَرَض َفَأع   في محل نصب مفعو  به 797  َعَلي ه م  َصَدَقةً  َأنَّ مَّ
َس َصَلَواتٍ َأنَّ مََّ   .7  في محل رفع خبر أنّ  797  َقد  اف َتَرَض َعَلي ه م  َخم 
 أنّ  في محل رفع خبر 797  اف َتَرَض َعَلي ه م  َصَدَقةً  َأنَّ مََّ   .8
َيائ ه م    .7 ن   (في محل نصب صفة)الجملة تابعة لمفرد 797  تتؤ َخذت م ن  أَر 
الجملننة الفعليننة معطوفننة عمننا )الجملننة تابعننة لجملننة 797  َوتتَرد  َعَلى فتَعَرائ ه م    .9

 (قبلها
ن ي ب َعَملٍ  : (ص)َقاَ  ل لنَّب يّ    .0  ب ر   في محل نصب مفعو  به 797  َأخ 
ن ي ب عَ   .   ب ر  لتن ي الَجنَّةَ َمٍل َأخ  خ   (صفة جرّ في محل )الجملة تابعة لمفرد 797  يتد 
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َراب يًّا   .8   في محل رفع خبر أنّ  798  َأَتى النَّب يَّ َأنَّ أَع 
لَّن ي َعَلى َعَملٍ  : َفَعا َ   .7   في محل نصب مفعو  به 798  دت
لَّن ي َعَلى َعَمٍل إ َذا   .   ل تتهت دت  ي محل جر مضا  إليهف 798  َدَخل تت الَجنَّةَ  َعم 
َ  : َقا َ   .7  بتدت مَّ ر  ت ب ه  َشي ًئاَتع   في محل نصب مفعو  به 798  اَل تتش 
 في محل جر مضا  إليه 798  َقاَ  النَّب ي   َولَّى،َفَلمَّا   .7 
نن  أَه نل  َمن  َسنرَّهت  : (ص)َقاَ  النَّب ي    .8  نٍل م  َأن  َين  تنَر إ َلنى َرجت

 الَجنَّة  
 نصب مفعو  به في محل 798 

نن  أَه نل  الَجنَّنة ، َفل َين  تنر  إ َلنى  َسرَّهت َمن    .7  نٍل م  َأن  َين  تَر إ َلى َرجت
 َهَذا

 في محل رفع خبر المبتدأ 798 

نن  أَه نل  الَجنَّنة ،   .9  نٍل م  إ َلنى  َفل َين  تنر  َمن  َسرَّهت َأن  َين  تَر إ َلى َرجت
 َهَذا

عليننة معطوفننة عمننا الجملننة الف)الجملننة تابعننة لجملننة 798 
 (قبلها

ر َعةَ  : َقا َ   .80 َبَرن ي َأبتو زت  في محل نصب مفعو  به 798  َأخ 
َم َوف دت َعب د  الَعي س  َعَلىالنَّب يّ   : َيعتو ت   . 8  في محل نصب مفعو  به 797  َقد 
َبعٍ  : َقا َ   .88 م  ب َأر   في محل نصب مفعو  به 797   مترتكت
َبعٍ "  : َقا َ   .87 م  ب َأر  َبعٍ   مترتكت الجملننة الفعليننة معطوفننة عمننا )الجملننة تابعننة لجملننة 797  َوَأن َهاكتم  َعن  َأر 

 (قبلها
َنا   . 8 لتصت إ َلي  َ َوَلس   في محل نصب خبر ليس 797  َنخ 
ٍء   .87 َنا ب َشي  ذتهت َعن  َ َفمتر   (جر صفةفي محل  )تابعة لمفردالجملة  797  َنأ خت
عتو إ َلي ه    .87 الجملننة الفعليننة معطوفننة عمننا )الجملننة تابعننة لجملننة 797  َمن  َوَراَءَنا َوَند 

 (قبلها
وا  .88 تتم   َوَأن  تتَؤد  متَس َما َرن م   (جر اسم معطو في محل  )تابعة لمفردالجملة  797  خت
و ت مَّ   : َقا َ   .87 فّ َي َرست  في محل نصب مفعو  به 799  (ص) َلمَّا تتوت
و ت مَّ  َلمَّا   .89 فّ َي َرست  في محل جر مضا  إليه 799  تتوت
 في محل نصب مفعو  به 799  اَل إ َلَه إ الَّ مَّت  : َحتَّى َيعتولتوا  .70
نّ ي َماَلهت َفَمن  َقاَلَها   . 7  الجملة واقعة جواًبا لشر  جازم 799  َفَعد  َعَصَم م 
و   مَّ  َومَّ  َلو  َمَنعتون ي َعَناًقا   .78 وَنَها إ َلى َرست  (نصب صفةفي محل  )تابعة لمفردالجملة  00   َكانتوا يتَؤد 
وَنَها َكانتوا   .77 و   مَّ  يتَؤد   في محل نصب خبر كان 00   إ َلى َرست
تت النَّب يَّ  : َقاَ  َجر يرت ب نت َعب د  مَّ    . 7  في محل نصب مفعو  به  0   َباَيع 
ب َهات: (ص)َقاَ  النَّب ي    .77 ب لت َعَلى َصاح   في محل نصب مفعو  به 08   أ ت ي اأ 
ل  ت َلَ  َشي ًئا : َفَأقتو ت   .77  في محل نصب مفعو  به 08   اَل َأم 
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َن مَّ  َشي ًئا : َفَأقتو ت   .78 ل  ت َلَ  م   في محل نصب مفعو  به 08   اَل َأم 
م  "  : َقا َ   .77 كت َم الع َياَمة  ب َشاةٍ  َواَل َيأ ت ي َأَحدت  في محل نصب مفعو  به 08   َيو 
َم الع َياَمة  ب َشاٍة وَ   .79 م  َيو  كت لتَها َعَلى َرَقَبت ه  اَل َيأ ت ي َأَحدت م   (جر صفةفي محل  )تابعة لمفردالجملة  08   َيح 
يرٍ   .0  لتهت َعَلى َرَقَبت ه  َلهت رتَراء   َواَل َيأ ت ي ب َبع  م  الجملننة الفعليننة معطوفننة عمننا )الجملننة تابعننة لجملننة 08   َيح 

 (قبلها
يٍر َواَل َيأ ت    .   لتهت َعَلى َرَقَبت ه  ي ب َبع  م   (جر صفةفي محل  )تابعة لمفردالجملة  08   َلهت رتَراء   َيح 
و ت مَّ    .8  ت َمااًل "  : (ص)َقاَ  َرست  في محل نصب مفعو  به 07   َمن   َتاهت مَّ
ت َمااًل،   .7  الجملننة الفعليننة معطوفننة عمننا )الجملننة تابعننة لجملننة 07   َفَلم  يتَؤدّ  َزَكاَتهت َمن   َتاهت مَّ

 (قبلها
نَرَع َلننهت َزب يَبتَننان  يت   .   ننَجاًعا َأق  َم الع َياَمننة  شت نَل َلننهت َمالتننهت َينو  قتننهت متثّ   َطوَّ

َم الع َياَمة    َيو 
 (نصب صفةفي محل  )تابعة لمفردالجملة  07  

ذت ثتمَّ   .7  ز َمَتي ه   َيأ خت معطوفننة عمننا  الجملننة الفعليننة)الجملننة تابعننة لجملننة 07   ب ل ه 
 (قبلها

 في محل نصب مفعو  به 07   َأَنا َمالت َ ثتمَّ َيعتو ت   .7 
يَن َيب َخلتونَ ) : ثتمَّ َتالَ   .8  َبنَّ الَّذ  س   في محل نصب مفعو  به   07   (اَل َيح 
َمنننا  .7  ت َعن هت نننَي مَّ َمنننَر َرض  َمنننن  َكَنَزَهنننا، َفَلنننم  يتنننَؤدّ   : َقننناَ  اب ننننت عت

 َلهت  َزَكاَتَها ، َفَوي ل  
 في محل نصب مفعو  به  0  

 جملة جواب الشر  الجازم  0   َفَوي ل  َلهت  َمن  َكَنَزَها، َفَلم  يتَؤدّ  َزَكاَتَها ،  .9 
 في محل رفع خبر المبتدأ  0   ، َفَلم  يتَؤدّ  َزَكاَتَها ، َفَوي ل  َلهت َكَنَزَهاَمن    .70

 
الجملننة الفعليننة معطوفننة عمننا )الجملننة تابعننة لجملننة  0   َوي ل  َلهت ، فَ  َفَلم  يتَؤدّ  َزَكاَتَهاَمن  َكَنَزَها،   . 7

 (قبلها
َراب يي   .78 ن ي َعن  َقو    مَّ   : َفَعاَ  أَع  ب ر   في محل نصب مفعو  به   0   َأخ 
َكاةت إ نََّما َكاَن َهَذا َقب َل   .77  في محل جر مضا  إليه  0   َأن  تتن َزَ  الزَّ
 في محل جر مضا  إليه  0   أتن ز َلت  َفَلمَّا   . 7
أ م  "  : َقا َ   .77 ن تت ب الشَّ  في محل نصب مفعو  به 07   كت
َيةت   .77  في محل نصب مفعو  به 07   َنَزَلت  ف ي أَه ل  الك َتاب   : َقاَ  متَعاو 
ل تت   .78  في محل نصب مفعو  به 07   َنَزَلت  ف يَنا َوف يه م   : َفعت
م    .77 ن ي َقب لَ َكَأنَّهت  في محل رفع خبر كأنّ  07   َذل  َ  َلم  َيَرو 
ي تَ  : َفَعاَ  ل ي  .79 ئ َت َتَنحَّ  في محل نصب مفعو  به 07   إ ن  ش 
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ر  الَكان ز ينَ  : ثتمَّ َقا َ   .70  في محل نصب مفعو  به 08   َبشّ 
ٍف   . 7 ر  الَكان ز يَن ب َرض  َمى َعَلي ه  ف ي َنار  َجَهنَّمَ َبشّ   (محل جر صفةفي )الجملة تابعة لمفرد 08   يتح 
تت إ َلي ه    .78 ر ي َمن  هتوَ َوَجَلس   في محل نصب حا  08   ؟َوَأَنا اَل َأد 
ر ي َمن  هتوَ َوَأَنا   .77  في محل رفع خبر المبتدأ 08   اَل َأد 
ل تت َلهت   . 7 مَ  : َفعت  في محل نصب مفعو  به 08   اَل أتَرم الَعو 
ع لتوَن َشي ًئا : َقا َ   .77 م  اَل َيع   في محل نصب مفعو  به 08   إ نَّهت
م    .77 ع لتوَن َشي ًئاإ نَّهت  نّ في محل رفع خبر إ 08   اَل َيع 
 في محل نصب مفعو  به 07   ؟َمن  َخل يلت َ  : قتل تت   .78
وَ  مَّ  َوَأَنا   .77 لتن ي( ص)أتَرم َأنَّ َرست س   في محل رفع خبر المبتدأ 07   يتر 
وَ  مَّ    .79 لتن ي ف ي حَ َأنَّ َرست س   في محل رفع خبر أنّ  07   اَجٍة َلهت يتر 
ٍد َذَهًبا : َقا َ   .80 ث َل أتحت  في محل نصب مفعو  به 07   َما أتح ب  َأنَّ ل ي م 
ع لتونَ َوات نَّ َهؤتاَلء    . 8  في محل رفع خبر إنّ  07   اَل َيع 
ٍل  : اَل َحَسَد إ الَّ ف ي اث َنَتي ن    .88 ت َمااًل َرجت  (في محل جر صفة)عة لمفردالجملة تاب 09    َتاهت مَّ
ٍل   .87 َمةً َوَرجت ك   (في محل جر صفة)الجملة تابعة لمفرد 09    َتاهت مَّت ح 
َو   . 8 ي ب َهاَفهت  في محل رفع خبر المبتدأ 09   َيع ض 
ي ب َها وَ   .87 َو َيع ض  الجملننة الفعليننة معطوفننة عّمننا )الجملننة تابعننة لجملننة 09   يتَعلّ متَهاَفهت

 (قبلها
َرةٍ  : و ت مَّ  َقاَ  َرست   .87 َق ب َعد    َتم   في محل نصب مفعو  به 0    َمن  َتَصدَّ
ين ه  َوات نَّ مََّ   .88  في محل رفع خبر إنّ  0    َيَتَعبَّلتَها ب َيم 
قتوا : َيعتو ت   .87  في محل نصب مفعو  به      َتَصدَّ
م  َزَمان  َفذ نَّهت   .89 لت ب َصَدقَ  َيأ ت ي َعَلي كت ي الرَّجت ش   في محل رفع خبر إنّ       ت ه  َيم 
مت الَما ت "  : َقاَ  النَّب ي    .70 ثتَر ف يكت اَعةت َحتَّى َيك   في محل نصب مفعو  به 8    اَل َتعتومت السَّ
اَلن    . 7 َلةَ َفَجاَءهت َرجت و الَعي  كت هتَما َيش  الجملنة االسنمية فني محنل رفنع )الجملة تابعة لمفرد 7    َأَحدت

 (صفة
هتَما َفَجاَءهت َرجت   .78 َلةَ اَلن  َأَحدت و الَعي  كت  في محل رفع خبر المبتدأ  َيش 
ب يل    .77 َع السَّ و َقط  كت معطوفنة عّمنا  السنميةالجملنة ا)الجملة تابعة لجملة 7    َواآلَخرت َيش 

 (قبلها
ب يل  َواآلَخرت   . 7 َع السَّ و َقط  كت  في محل رفع خبر المبتدأ 7    َيش 
 في محل رفع خبر إنّ  7    إ الَّ َقل يل  اَل َيأ ت ي َعَلي َ  َفذ نَّهت   .77
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اَعَة   .77 م  ب َصَدَقت ه  اَل َتعتومت َفذ نَّ السَّ كت  في محل رفع خبر إنّ  7    ، َحتَّى َيطتوَ  َأَحدت
َمان    .78 مت َلهت َواَل َتر جت  في محل نصب خبر ال الّنافية للجنس 7    يتَتر ج 
 في محل نصب مفعو  به 7    اًل َأَلم  أتوت َ  َما : ثتمَّ َلَيعتوَلنَّ َلهت   .77
واًل؟ثتمَّ َلَيعتوَلنَّ   .79 ل  إ َلي َ  َرست س   في محل نصب مفعو  به 7    َأَلم  أتر 
د  َفب َكل َمٍة َطيّ َبةٍ   .90 الفعننننل المحننننذو  بعنننند الفنننناء واقننننع جواًبننننا الشننننر   7    َفذ ن  َلم  َيج 

 الجازم
 في محل نصب مفعو  به      نَّاس  َزَمان  َلَيأ ت َينَّ َعَلى ال : َعن  النَّب يّ  َقا َ   . 9
دت َأَحًدا   .98 ن هت ثتمَّ اَل َيج  ذتَها م   (في محل نصب صفة)الجملة تابعة لمفرد      َيأ خت
دت   .97 لت الَواح  َن ب ه  َويتَرم الرَّجت َرأًَة َيلتذ  َبعتوَن ام   نصب حا في محل       َيت َبعتهت َأر 
َدقَ َلمَّا   . 9  في محل جر مضا  إليه 7    ة  َنَزَلت   َيةت الصَّ
نَّا   .97  في محل نصب خبر كان 7    نتَحام لت كت
َ َلَين يي َعن  َصاع  َهَذا : َفَعالتوا  .97  في محل نصب مفعو  به 7    إ نَّ مَّ
ننننو ت مَّ    .98 ننننَدَقة  َكنننناَن َرست َنا إ َلننننى إ َذا َأَمَرَنننننا ب الصَّ ، ان َطَلننننَق َأَحنننندت

وق    الس 
 خبر كان في محل نصب 7   

َدَقة  إ َذا   .97 وق  َأَمَرَنا ب الصَّ َنا إ َلى الس   في محل جر مضا  إليه 7    ، ان َطَلَق َأَحدت
َرةٍ  اتَّعتوا النَّارَ » : َيعتو ت   .99 قّ  َتم   في محل نصب مفعو  به 8    «َوَلو  ب ش 
َرأَة   : َقاَلت    .00  َأ ت  َدَخَلت  ام   محل نصب مفعو  بهفي  7    َمَعَها اب َنَتان  َلَها َتس 
َرأَة   : َقاَلت    . 0  َأ ت  َمَعَها اب َنَتان  َدَخَلت  ام   في محل رفع صفة)الجملة تابعة لمفرد 7    َلَها َتس 
يج   : َقا َ   .08  َق َوَأن َت َصح   في محل نصب مفعو  به 9    َأن  َتَصدَّ
َق   .07  يج  َأن  َتَصدَّ يج  َشح   في محل نصب حا  9    َوَأن َت َصح 

رَ َتخ    . 0   في محل نصب حا  9    َشى الَفع 

َنى  .07   في محل نصب حا  9    َوَتأ متلت الي 

ه لت   .07  ل عتومَ َواَل تتم   في محل نصب حا  9    َحتَّى إ َذا َبَلَيت  الحت

ل عتومَ َحتَّى إ َذا   .08   في محل جر مضا  إليه 9    َبَلَيت  الحت
و  : قتل َن ل لنَّب يّ    .07  َرعت ب َ  لتحت  في محل نصب مفعو  به 80   ًقا؟َأي َنا َأس 
َولتكتنَّ َيًدا : َقا َ   .09   في محل نصب مفعو  به 80   َأط 
َدَقةَ َوَكاَنت    .0    في محل نصب خبر كان 80   تتح ب  الصَّ
َدَقات    .    وا الصَّ مَّا ه يَ إ ن  تتب دت  جملة جواب الشر  الجازم 80   َفن ع 
تتوَها الفتَعَرا  .8   فتوَها َوتتؤ  َو َخي ر  َلكتم  َء َوات ن  تتخ   جملة جواب الشر  الجازم 80   َفهت



 

150 

ل    .7   َقنَّ ب َصَدَقةٍ  : َقاَ  َرجت  في محل نصب مفعو  به  8   َ ََتَصدَّ
وا   .    َبحت ثتونَ َفَأص   في محل نصب خبر أصبج  8   (7)َيَتَحدَّ
نَتع فَّ  : َفع يَل َلهت   .7   َعنن   َأمَّا َصَدَقتتَ  َعَلى َسار ٍق َفَلَعلَّنهت َأن  َيس 

 َسر َقت ه  
 في محل رفع نائب فاعل  8  

َتع فَّ َعن  َسر َقت ه  َفَلَعلَّهت   .7    في محل رفع خبر لعلّ   8   َأن  َيس 
َتع فَّ َعن  ز َناَهاَفَلَعلََّها   .8    في محل رفع خبر لعلّ   8   َأن  َتس 
َتب رت َفَلَعلَّهت   .7    في محل رفع خبر لعلّ   8   َيع 
ا الَين ي    .9   َتب رت  َوَأمَّ ت َفَلَعلَّهت َيع  َطاهت مَّ ا أَع   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة  8   َفيتن ف قت م مَّ
وَ  مَّ   : َقا َ   .80   الجملة واقعة في محل نصب 88   (ص) َباَيع تت َرست
َرَع َدَنان يرَ َوَكاَن َأب ي َيز يدت   . 8   في محل نصب خبر كان 88   َأخ 
قت ب َهنا،  َوَكانَ   .88  نَرَع َدَننان يَر َيَتَصندَّ ن نَد َأب ني َيز يندت َأخ  َفَوَضنَعَها ع 

لٍ  د   َرجت ج   ف ي الَمس 
 (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 88  

لّ ه  "  : َعن  النَّب يّ  َقا َ   .87  ت َتَعاَلى ف ي    مت مَّ ل هت  في محل نصب مفعو  به 87   َسب َعة  يت  
لّ ه  ة  َسب عَ   . 8  ت َتَعاَلى ف ي    مت مَّ ل هت  في محلرفع خبر المبتدأ 87   يت  
َم   .87  ل هت َيو  لَّ إ الَّ     (في محل نصب صفة)الجملة تابعة لمفرد 87   اَل   
َباَدة  مَّ  َوَشابي   .87   في محل رفع خبر المبتدأ 87   َنَشَأ ف ي ع 
اَلن    .88   ي محل رفع خبر المبتدأف 87   َتَحابَّا ف ي مَّ  َوَرجت
ل    .87  بٍ َوَرجت َرأَة  َذاتت َمن ص   في محل رفع خبر المبتدأ 87   َدَعت هت ام 
ٍب َوَجَماٍ    .89  َرأَة  َذاتت َمن ص  ل  َدَعت هت ام   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 87   َفَعا َ َوَرجت
 صب مفعو  بهفي محل ن 87   إ نّ ي َأَخا ت مََّ  : َفَعا َ   .70 
 في محل رفع خبر إنّ  87   َأَخا ت مََّ إ نّ ي   . 7 
ل    .78  َق ب َصَدَقةٍ َوَرجت  في محل رفع خبر المبتدأ 87   َتَصدَّ
َق ب َصَدَقٍة فَ   .77  ل  َتَصدَّ َفاَهاَوَرجت  (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 87   َأخ 
ل    . 7  َ َخال ًياَوَرجت  في محل رفع خبر المبتدأ 87   َذَكَر مَّ
َ َخال ًيا،   .77  ل  َذَكَر مَّ  (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 87   َفَفاَضت  َعي َناهت َوَرجت
قتوا"  : َيعتو ت   .77   في محل نصب مفعو  به  8   َتَصدَّ
نننو ت مَّ    .78  ننن  َطَعنننام  َبي ت َهنننا: َقنناَ  َرست َري نننَر  إ َذا َأن َفَعنننت  الَمنننر أَةت م 

َدةٍ  س   متف 
 في محل نصب مفعو  به 87  

ننن  َطَعننام  َبي ت َهنناإ َذا   .77  ننَدٍة، َكنناَن َلَهننا  َأن َفَعننت  الَمننر أَةت م  س  َري ننَر متف 
رتَها ب َما َأن َفَعت    َأج 

 في محل جّر مضا  إليه 87  
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َق   .79  َتاع  َوَمن  َتَصدَّ  في محل نصب حا  87   َوهتَو متح 
 (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 87   َتاع  َأو  أَه لتهت متح    .0  

 (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 87   َأو  َعَلي ه  َدي ن    .   

  8.   ، ، َأو  َعَلي ه  َدي ن  َتاع  ، َأو  أَه لتهت متح  َتاع  َق َوهتَو متح  َوَمن  َتَصدَّ
ي نت َأَحق    َأن  يتع َضى َفالدَّ

 جواب الشر  الجازم جملة 87  

َواَ  النَّاس  يتر يدت إ ت اَلَفَها : َوَقاَ  النَّب ي    .7    في محل نصب مفعو  به 87   َمن  َأَخَذ َأم 
س    َعَلي كَ  : َقا َ   .    َض َمال  َ َأم   في محل نصب مفعو  به 87   َبع 
م ي : قتل تت   .7   س  ت َسه   في محل نصب مفعو  به 87   َفذ نّ ي أتم 
م يي َفذ نّ    .7   س  ت َسه   في محل رفع خبر إنّ  87   أتم 
م ي الَّذ ي ب َخي َبرَ َفذ نّ ي   .8   س  ت َسه   في محل رفع خبر إنّ  87   أتم 
ننر  : َقننا َ ( ص)َعننن  النَّب ننيّ    .7   ننَدَقة  َمننا َكنناَن َعننن  َ ه  َخي ننرت الصَّ

ًنى  ر 
 في محل نصب مفعو  به 87  

َلى ل َيا َخي ر  الَيدت العت  : َقا َ ( ص)َعن  النَّب يّ    .9   ف  َن الَيد  الس   في محل نصب مفعو  به 88   م 
وَ  مَّ    .70   في محل رفع خبر أنّ  89   َقا َ ( ص)َأنَّ َرست
وَ  مَّ  َقاَ    . 7  ن َبر  َأنَّ َرست  في محل نصب حا  89   َوهتَو َعَلى الم 
َدَقة  .78   في محل نصب حا  89   َوذكر الصَّ
ل َيا  .77  َي المتن ف َعةت  : َفالَيدت العت  في محل رفع خبر المبتدأ 89   ه 
َلى  . 7  ف  ائ َلةت  : َوالس  َي السَّ  في محل رفع خبر المبتدأ 89   ه 
رَ ( ص)َصلَّى ب َنا النَّب ي   : َقا َ   .77   في محل نصب مفعو  به 70   الَعص 
َرعَ فَ   .77   (الجملة معطوفة عّما قبلها)ة تابعة لجملةالجمل 70   َأس 
 (الجملة معطوفة عّما قبلها)ة تابعة لجملةالجمل 70   َل الَبي تَ َدخَ ثتمَّ   .78 
ن تت َخلَّف تت ف ي الَبي ت  ت ب ًرا : َفَعا َ   .77   في محل نصب مفعو  به 70   كت
ن تت   .79   في محل نصب خبر كان 70   َخلَّف تت ف ي الَبي ت  ت ب ًراكت
َدَقة    .70  َن الصَّ ن تت َخلَّف تت ف ي الَبي ت  ت ب ًرا م   الجمل واقعة في محل نصب 70   كت
 (الجملة معطوفة عّما قبلها)ة تابعة لجملةالجمل 70   َأن  أتَبيّ َتهت  َفَكر ه تت   . 7 
تتهت   .78   (الجملة معطوفة عّما قبلها)ة تابعة لجملةالجمل 70   َفَعَسم 
يدٍ ( ص)َخَرَع النَّب ي  : َعن  اب ن  َعبَّاٍس،َقا َ   .77  َم ع   فعو  بهمفي محل نصب   7   َيو 
َعَتي ن    . 7   (الجملة معطوفة عّما قبلها)ة تابعة لجملةالجمل  7   َفَصلَّى َرك 
ل بَ َفَجَعَلت  الَمر أَةت   .77   في محل نصب خبر جعل  7   تتل ع ي العت
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و ت مَّ    .77  ائ لت  إ َذا( ص)َكاَن َرست  في محل جر مضا  إليه 78   َجاَءهت السَّ
َفعتوا : َقا َ   .78  وا اش   في محل نصب مفعو  به 78   تتؤ َجرت
 في محل نصب مفعو  به 77   اَل تتوك ي َفيتوَكى َعَلي     : َقاَ  ل ي النَّب ي    .77 
ت َعَلي     : َوَقا َ   .79  َي مَّ ص  ي َفيتح  ص   في محل نصب مفعو  به 77   اَل تتح 
ت َعَلي     : َفَعا َ   .80  َي مَّ ي َفيتوع   في محل نصب مفعو  به  7   اَل تتوع 
م    . 8  و   مَّ  َأي كت يَث َرست َفظت َحد   في محل رفع خبر المبتدأ 77   َيح 
َف تهت َكَما َقا َ  : قتل تت   .88   في محل نصب مفعو  به 77   َأَنا َأح 
َف تهت َأَنا   .87   في محل رفع خبر المبتدأ 77   َكَما َقا َ  َأح 
 بهفي محل نصب مفعو   77   إ نََّ  َعَلي ه  َلَجر يء   : َقا َ   . 8 
ه    .87   في محل نصب خبر ليس 77   أتر يدت  َلي َس َهذ 
ر  أتر يدت َوَلك نّ ي   .87   في محل رفع خبر لكنّ  77   الَّت ي َتمتوعت َكَمو ع  الَبح 
َسرت الَبابت  : َقا َ   .88   في محل نصب مفعو  به 77   َفيتك 
َلق  َأَبًداَفذ نَّهت   .87  َر َلم  يتي  س   في محل رفع خبر إنّ  77   إ َذا كت
رَ َفذ نَّهت إ َذا   .89  َلق  َأَبًدا كتس   في محل جر مضا  إليه 77   َلم  يتي 
وقٍ   .70  رت ل َنا ل َمس   في محل نصب مفعو  به 77   َسل هت  : َفعت
يًثاَوَذل َ  َأنّ ي   . 7  ث تتهت َحد   في محل رفع خبر أنّ  77   َحدَّ
ن تت   .78  ل يَّة  كت  بر كانفي محل نصب خ 77   َأَتَحنَّثت ب َها ف ي الَجاه 
َلم تَ  : َفَعاَ  النَّب ي    .77   في محل نصب مفعو  به 77   َعَلى َما َسَلَف م ن  َخي رٍ  َأس 
َقت  الَمر أَةت إ َذا   . 7  نَدٍة َكناَن َلَهنا  َتَصدَّ س  َها َري نَر متف  ج  م ن  َطَعام  َزو 

رتَها  َأج 
 ي محل جر مضا  إليهف 78  

ن ي إ َذا   .77  َقت  الَمر أَةت َتع  َها م ن   َتَصدَّ ج   ي محل جر مضا  إليهف 79   َبي ت  َزو 
ننننَر : َقنننناَ  النَّب نننني    .77  َهننننا َري  ج  ننننن  َبي ننننت  َزو  َعَمننننت  الَمننننر أَةت م  إ َذا َأط 

دَ  س   ةمتف 
 في محل نصب مفعو  به 0   

َهاإ َذا   .78  ج  َعَمت  الَمر أَةت م ن  َبي ت  َزو  َدةٍ  َأط  س   ي محل جر مضا  إليهف 0    َري َر متف 
ننن  َطَعننام  َبي ت َهننا  : َقننا َ ( ص)النَّب ننيّ   َعننن    .77  إ َذا َأن َفَعننت  الَمننر أَةت م 

َدةٍ  س   َري َر متف 
 ي محل نصب مفعو  بهف     

رتَها َأن َفَعت  الَمر أَةت م ن  َطَعام  َبي ت َهاإ َذا   .79  َدٍة َفَلَها َأج  س   ي محل جر مضا  إليهف      َري َر متف 
 أخبر المبتد رفع في محل 8    ز اَلن  َين  إ الَّ َمَلَكان    .90 
 9 .   ، هتَماإ الَّ َمَلَكان  َين ز اَلن   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 8    َفَيعتو ت َأَحدت
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 (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 8    َوَيعتو ت اآلَخرت   .98 
يل  َوالمت : (ص)َقاَ  النَّب ي    .97  َلي ن  َمَثلت الَبخ  ، َكَمَثل  َرجت ق   في محل نصب مفعو  به 7    َتَصدّ 
ا المتن ف قت   . 9   أخبر المبتد رفع في محل 7    إ الَّ َسَبَيت  َفاَل يتن ف قت َفَأمَّ

يلت   .97  ا الَبخ   أخبر المبتد رفع في محل 7    َفاَل يتر يدت َأن  يتن ف َق َشي ًئاَوَأمَّ

َو يت   .97  َهاَفهت عت  أخبر المبتد رفع في محل 7    َوسّ 

َفر   : َوَقاَ  اللَّي ثت   .98  َثن ي َجع   في محل نصب مفعو  به      َحدَّ
ه   : َقا َ   .97  َملت ب َيد   في محل نصب مفعو  به 7    َيع 
ه ،   .99  َملت ب َيد  َسهت َيع   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 7    َفَين َفعت َنف 
ينت َذا الَحاجَ  : َقا َ   .800  في محل نصب مفعو  به 7    ة  الَمل هتو َ يتع 
و    : َقا َ   . 80 رت َمل  ب ال َمع   في محل نصب مفعو  به 7    َفل َيع 
808.   ، و   رت َمل  ب ال َمع  رّ  َفل َيع  س    َعن  الشَّ  (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 7    َول يتم 
َث إ َلى نتَسي َبةَ  : َقاَلت    .807  في محل نصب مفعو  به 7    ار يَّة  ب َشاةٍ اَ ن َص  بتع 
َسَلت  إ َلى َعائ َشةَ   . 80  (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 7    َفَأر 
 في محل نصب مفعو  به 7    َهات   : َفَعا َ   .807
َه ل  الَيَمن    .807 ٍض ث َياٍب َخم يصٍ  : َقاَ  متَعاذ      و  بهفي محل نصب مفع 8    ائ تتون ي ب َعر 
َراَعهت  : (ص)َوَقاَ  النَّب ي    .808 َتَبَس َأد   في محل نصب مفعو  به 8    َوَأمَّا َخال د  َفَعد  اح 
ق نَ  : (ص)َوَقاَ  النَّب ي    .807 نَّ  َتَصدَّ ل يّ كت  في محل نصب مفعو  به 8    َوَلو  م ن  حت
َراَعهت َوَأمَّا َخال د    .809 َتَبَس َأد   خبر المبتدأ في محل رفع 8    َفَعد  اح 
َصَهاَفَجَعَلت  الَمر أَةت   .0 8 ر   في محل نصب خبر جعل 8    تتل ع ي خت
نننَدهت   .  8 ن  نننَدهت، َوع  ن  َوَمننن  َبَلَينننت  َصننَدَقتتهت ب ن نننَت َمَخننناٍض َوَلي َسننت  ع 

ن هت ب ن تت َلبتوٍن  َبلت م   َفذ نََّها تتع 
 جملة جواب الشر  الجازم 7   

ن نَدهت ب    .8 8 نن  ع  ن نَدهت اب ننت َفذ ن  َلم  َيكت ه َهنا، َوع  ن نتت َمَخناٍض َعَلنى َوج 
ن هت َلبتوٍن  َبلت م   َفذ نَّهت يتع 

 جملة جواب الشر  الجازم 7   

ن هت َفذ نََّها   .7 8 َبلت م   في محل رفع خبر إنّ  7    تتع 
ن هت   .  8 َبلت م  ر َهًماَفذ نََّها تتع  ر يَن د  ش  قت ع  يه  المتَصدّ  ط   (الجملة معطوفة عّما قبلها)ملةالجملة تابعة لج 7    َويتع 
ن هت َفذ نَّهت   .7 8 َبلت م   في محل رفع خبر إنّ  7    يتع 
ن هت   .7 8 َبلت م  ء  َفذ نَّهت يتع   حا في محل نصب 7    َوَلي َس َمَعهت َشي 
َما  .8 8 ت َعن هت َي مَّ نو   مَّ   : َقاَ  اب نت َعبَّاٍس َرض  نَهدت َعَلنى َرست َأش 

 (ص)
 و  بهمفع في محل نصب 9   
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َساءَ َفَرَأم   .7 8 م ع  النّ   مفعو  به في محل نصب 9    َأنَّهت َلم  يتس 
َساءَ َأنَّهت   .9 8 م ع  النّ   في محل رفع خبر أنّ  9    َلم  يتس 
 في محل نصب حا  9    َوَمَعهت ب اَل   َفَأَتاهتنَّ   .880
 في محل نصب خبر جعل 9    تتل ع يَفَجَعَلت  الَمر أَةت   . 88
َماَعل َم إ َذا   .888 َواَلهت َما الَخل يَطان  َأم  َمعت َمالتهت  في محل جر مضا  إليه 70   َفاَل يتج 
َيانت   .887 ف  َبعتوَن َشاةً  اَل َيج بت  : َوَقاَ  ست  مفعو  به في محل نصب 70   َحتَّى َيت مَّ ل َهَذا َأر 
َما   . 88 يَّة   َيَتَراَجَعان  َفذ نَّهت و  َما ب السَّ  نّ في محل رفع خبر إ  7   َبي َنهت
َراب يًّا   .887 َرة  َأنَّ أَع  وَ  مَّ  َعن  اله ج   في محل رفع خبر أنّ  78   َسَأَ  َرست
َمل   : َقا َ   .887  في محل نصب مفعو  به 78   م ن  َوَراء  الب َحار   َفاع 
 في محل رفع خبر إنّ  78   َلن  َيت َرَ  م ن  َعَمل َ  َشي ًئاَفذ نَّ مََّ   .888
ن ندَ   .887 ن نَدهت َمن  َبَلَيت  ع  ب نل  َصنَدَقةت الَجَذَعنة ، َوَلي َسنت  ع  نَن اأ  هت م 

عَّة ،  ن َدهت ح  عَّةت َجَذَعة ، َوع  ن هت الح  َبلت م   َفذ نََّها تتع 
 جملة جواب الشر  الجازم 77  

نننةت،   .889 عَّ نننَدهت الح  ن  نننة ، َوَلي َسنننت  ع  عَّ نننَدهت َصنننَدَقةت الح  ن  َوَمنننن  َبَلَينننت  ع 
ن َدهت الَجَذَعةت  ن هت الَجَذَعةت َفذ  َوع  َبلت م   نََّها تتع 

 جملة جواب الشر  الجازم 77  

نننَدهت إ الَّ ب ن نننتت   .870 ن  نننة ، َوَلي َسنننت  ع  عَّ نننَدهت َصنننَدَقةت الح  ن  َوَمنننن  َبَلَينننت  ع 
ن هت ب ن تت َلبتونٍ  َبلت م   َلبتوٍن، َفذ نََّها تتع 

 جملة جواب الشر  الجازم 77  

عَّة ، َوَمن  َبَلَيت  َصَدَقتتهت ب ن    . 87 ن َدهت ح  ن نهت َت َلبتوٍن َوع  َبلت م  َفذ نََّها تتع 
عَّةت   الح 

 جملة جواب الشر  الجازم 77  

ن نَدهت ب ن نتت   .878 ن نَدهت، َوع  َوَمن  َبَلَينت  َصنَدَقتتهت ب ن نَت َلبتنوٍن َوَلي َسنت  ع 
ن هت ب ن تت َمَخاضٍ َمَخاٍض،  َبلت م   َفذ نََّها تتع 

 مجملة جواب الشر  الجاز  77  

عَّةت َفذ نََّها   .877 ن هت الح  َبلت م   في محل رفع خبر إنّ  77   (8)تتع 
َعلت َمَعَها َشاَتي ن  إ ن    . 87 َتي َسَرَتاَوَيج   في محل جر مضا  إليه 77   َلهت  اس 
ن هت الَجَذَعةت،   .877 َبلت م  قت َفذ نََّها تتع  يه  المتَصدّ  ط  ر َهًما َويتع  ر يَن د  ش   (الجملة معطوفة عّما قبلها)ةتابعة لجملالجملة  77   ع 
ن هت الَجَذَعةت َفذ نََّها   .877 َبلت م   في محل رفع خبر إنّ  77   تتع 
ن هت ب ن تت َلبتوٍن   .878 َبلت م  ي َشاَتي ن  َفذ نََّها تتع  ط   (الجملة معطوفة عّما قبلها)تابعة لجملةالجملة  77   َويتع 
ن هت ب ن تت َلبتونٍ َفذ نََّها   .877 َبلت م   ي محل رفع خبر إنّ ف 77   تتع 
عَّةت   .879 ن هت الح  َبلت م  قت َفذ نََّها تتع  يه  المتَصدّ  ط  ر َهًما َويتع  ر يَن د  ش   (الجملة معطوفة عّما قبلها)تابعة لجملةالجملة  77   ع 
ن هت ب ن تت َمَخاضٍ َفذ نََّها   .0 8 َبلت م   في محل رفع خبر إنّ  77   تتع 
ن هت ب ن تت مَ   .  8 َبلت م  ي َمَعهَ َخاٍض َفذ نََّها تتع  ط  ر َهًماَويتع  ر يَن د  ش   (الجملة معطوفة عّما قبلها)تابعة لجملةالجملة  77   ا ع 
َههت َلمَّا   .8 8 َري ن   َوجَّ  في محل جر مضا  إليه  7   إ َلى الَبح 
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ه َها،   .7 8 يَن َعَلى َوج  ل م  َن المتس  ئ َلَها م  َهاَفَمن  ست ط   جملة جواب الشر  الجازم  7   َفل يتع 
َقَها   .  8 ئ َل َفو  م  َوَمن  ست ب ل   َفاَل يتع  َن اأ  ر يَن م  ش  َبٍع َوع   جملة جواب الشر  الجازم  7   ف ي َأر 
ٍس َشاة  إ َذا   .7 8 لّ  َخم  ر ينَ م ن  كت ش  ًسا َوع   في محل جر مضا  إليه  7   َبَلَيت  َخم 
تًّا َوَثاَلث يَن  َبَلَيت  َفذ َذا   .7 8  في محل جر مضا  إليه  7   س 
تّ ينَ  َبَلَيت  َفذ َذا   .8 8 َدًة َوس   في محل جر مضا  إليه  7   َواح 
ينَ  َبَلَيت  َفذ َذا   .7 8 تًّا َوَسب ع  ن ي س   في محل جر مضا  إليه  7   َيع 
ينَ  َبَلَيت  َفذ َذا   .9 8 ع  َدم َوت س   في محل جر مضا  إليه  7   إ ح 
تّ ينَ  َبَلَيت  َفذ َذا   .870 يَن إ َلى س  َبع  تًّا َوَأر   في محل جر مضا  إليه  7   س 
اَئةٍ  َزاَدت  َفذ َذا   . 87 ر يَن َوم  ش   في محل جر مضا  إليه  7   َعَلى ع 
ب ل   َبَلَيت  َفذ َذا   .878 َن اأ  ًسا م   في محل جر مضا  إليه  7   َخم 
ينَ َوف ي َصَدَقة  الَيَنم  ف ي َسائ َمت َها إ َذا   .877 َبع   في محل جر مضا  إليه  7   َكاَنت  َأر 
اَئةٍ  اَدت  ذ َذا زَ فَ   . 87 ر يَن َوم  ش   في محل جر مضا  إليه  7   َعَلى ع 
اَئَتي ن  َزاَدت  َفذ َذا   .877  في محل جر مضا  إليه  7   َعَلى م 
اَئةٍ  َزاَدت  َفذ َذا   .877  في محل جر مضا  إليه  7   َعَلى َثاَلث  م 
ل  َفذ َذا   .878  في محل جر مضا  إليه  7   َكاَنت  َسائ َمةت الرَّجت
و   مَّ  َومَّ  َلو  َمَنعتون ي َعَناًقا   .877 وَنَها إ َلى َرست  (الجملة في محل نصب صفة)الجملة تابعة لمفرد 77   َكانتوا يتَؤد 
و   مَّ  َكانتوا   .879 وَنَها إ َلى َرست  في محل نصب خبر كان 77   يتَؤد 
 في محل نصب مفعو  به 78   َأنَّهت الَحق  َفَعَرف تت   .870
َ  َأنَّ   . 87 ٍر مَّ َر َأب ي َبك   في محل رفع خبر أنّ  78   َشَرَح َصد 
ت َعن هت َعَلى الَيَمن   َبَعَث متَعاًذاَلمَّا   .878 َي مَّ  في محل جر مضا  إليه 77   َرض 
ٍم أَه ل  ك َتابٍ إ نََّ    .877 َدمت َعَلى َقو   في محل رفع خبر إنّ  77   َتع 
ب  َعَرفتوا مََّ َفذ َذا   . 87  في محل جر مضا  إليه 77   ر هتم  ، َفَأخ 
ب ر هتم    .877 َس َصَلَواتٍ َفَأخ  َ َقد  َفَرَض َعَلي ه م  َخم   في محل نصب مفعو  به 77   َأنَّ مَّ
َس َصَلَواتٍ َأنَّ مََّ   .877  في محل رفع خبر أنّ  77   َقد  َفَرَض َعَلي ه م  َخم 
 في محل جر مضا  إليه 77   َفَعلتواَفذ َذا   .878
 في محل جر مضا  إليه 77   َأَطاعتوا ب َهاذ َذا فَ   .877
ب ر هتم    .879 َ َفَرَض َعَلي ه م  َزَكاةً َأخ   في محل نصب مفعو  به 77   َأنَّ مَّ
 في محل رفع خبر أنّ  77   َفَرَض َعَلي ه م  َزَكاًة َأنَّ مََّ   .880
وَ  مَّ    . 88  في محل نصب مفعو  به 79   َقا َ ( ص)أنَّ َرست
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ل  ب َبَعَرةٍ  : اَ  النَّب ي  قَ   .888 ر َفنَّ َما َجاَء مََّ َرجت  في محل نصب مفعو  به 79   َ َع 
نننَمَنهت   .887 َ نننَم َمنننا َتكتنننونت َوَأس  َم الع َياَمنننة ، أَع  َتَطنننؤتهت إ الَّ أتت نننَي ب َهنننا َينننو 

َفاف َها  ب َأخ 
 في محل نصب حا  70  

َفاف َها،   . 88 هت ب عت َتَطؤتهت ب َأخ  َهاَوَتن َطحت ون   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 70   رت
لََّما   .887 َراَهاكت  في محل جر مضا  إليه 70   رتدَّت  َعَلي ه  أتواَلَها َجاَزت  أتخ 

 
يَنة  َمااًل  : َيعتو ت   .887 َثَر اَ ن َصار  ب ال َمد   مفعو  به في محّل نصب  7   َكاَن َأبتو َطل َحَة َأك 
و ت مَّ  َوَكاَن رَ   .888 لتَها( ص)ست خت  بر كانخفي محل نصب   7   َيد 
لتَها   .887 خت َربت م ن  َماءٍ َيد   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة  7   ف يَها َطيّ بٍ  َوَيش 
ه  اآلَيةت َفَلمَّا   .889  في محل جر مضا  إليه  7   أتن ز َلت  َهذ 
وَ  مَّ  َحي ثت   .870 َها َيا َرست ت  َفَضع   في محل جر مضا  إليه  7   َأَراَ  مَّ
َعَلَها ف ي اَ ق َرب ينَ  َرم َوات نّ ي أَ   . 87  في محل رفع خبر إنّ   7   َأن  َتج 
وَ  مَّ   : َفَعاَ  َأبتو َطل َحةَ   .878  في محل نصب مفعو  به  7   َأف َعلت َيا َرست
َثَر أَه ل  النَّار   َأي تتكتنَّ َفذ نّ ي رَ   .877  محل رفع خبر إنّ  في 78   َأك 
نَ  : َقا َ   . 87 َن اللَّع  ث ر   في محل نصب مفعو  به 78   تتك 
َن،  : َقا َ   .877 َن اللَّع  ث ر  يرَ تتك  َن الَعش  فتر   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 78   َوَتك 
 في محل جر مضا  إليه 78   َصاَر إ َلى َمن ز ل ه  َفَلمَّا   .877
نَ  : َقا َ   .878 ث ر  نَ  تتك   في محل نصب مفعو  به 78   اللَّع 
يرَ   .877 َن الَعش  فتر   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 78   َوَتك 
 في محل جر مضا  إليه 78   َفَلمَّا َصاَر إ َلى َمن ز ل ه    .879
َدَقة  إ نََّ    .890 َم ب الصَّ َت الَيو   في محل رفع خبر إنّ  78   َأَمر 
عتودٍ َفَزَعَم اب نت مَ   . 89 ق تت ب ه   : س   في محل نصب مفعو  به 78   َأنَّهت َوَوَلَدهت َأَحق  َمن  َتَصدَّ
عتودٍ : (ص)َفَعاَ  النَّب ي    .898  في محل نصب مفعو  به 78   َصَدَق اب نت َمس 
نه   : (ص)َقاَ  النَّب ي    .897 نه  َورتاَلم  نل م  ف ني َفَرس  َلي َس َعَلنى  المتس 

 َصَدَقة  
 ب مفعو  بهفي محل نص 77  

ل م  َصَدَقة   : َقا َ   . 89 ه   َلي َس َعَلى المتس   في محل نصب مفعو  به  7   ف ي َعب د 
 في محل رفع خبر أنّ  77   َلَس جَ ( ص)َأنَّ النَّب يَّ   .897
ن َبنننننر  ( ص)َأنَّ النَّب نننننيَّ   .897 ٍم َعَلنننننى الم  نننننَنا َجَلنننننَس َذاَت َينننننو  َوَجَلس 

َلهت   َحو 
 (ة معطوفة عّما قبلهاالجمل)الجملة تابعة لجملة 77  

د ي : َفَعا َ   .898 م  م ن  َبع  ا َأَخا ت َعَلي كت  في محل نصب مفعو  به 77   إ نّ ي م مَّ
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 في محل نصب مفعو  به 77   َأنَّهت يتن َز ت َعَلي ه  َفَرَأي َنا   .897
 في محل رفع خبر أنّ  77   ؟يتن َز ت َعَلي ه  َأنَّهت   .899
َدهت َوَكَأنَّهت حَ   .700  أنّ كرفع خبر  في محل 77   م 
رّ  إ نَّهت   . 70  في محل رفع خبر أنّ  77   اَل َيأ ت ي الَخي رت ب الشَّ
ب يعت   .708 ا يتن ب تت الرَّ تتلت َوات نَّ م مَّ  في محل رفع خبر أنّ  77   َأو  يتل م   َيع 
 (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 77   يتل م  َأو    .707
َرتَ إ َذا   . 70 َتدَّت  َخاص  م س   اَهاام  َبَلت  َعي َن الشَّ َتع   في محل جر مضا  إليه 77   اس 
ق نَ  : َفَعا َ   .707  في محل نصب مفعو  به 77   َتَصدَّ
 في محل نصب خبر كان 77   تتن ف قت َعَلى َعب د  مَّ  َوَكاَنت  َزي َنبت   .707
وَ  مَّ   : َفَعاَلت  ل َعب د  مَّ    .708  و  بهفي محل نصب مفع 77   َسل  َرست
وَ  مَّ   َسل ي َأن ت   : َفَعا َ   .707  في محل نصب مفعو  به 77   َرست
709.   ، نننَن اَ ن َصنننار  َعَلنننى الَبننناب  نننَرأًَة م  تت ام  ث نننلت َفَوَجننند  َحاَجتتَهنننا م 

 َحاَجت ي
الجملننننة فنننني محننننل نصننننب ) الجملننننة تابعننننة لمفننننرد 77  

 (صفة
ل َنا  .0 7  في محل نصب مفعو  به 77   َسلَّمَ َسل  النَّب يَّ َصلَّى هللات َعَلي ه  وَ  : َفعت
ب ر  ب َنا : َوقتل َنا  .  7  في محل نصب مفعو  به 77   اَل تتخ 
 في محل نصب مفعو  به 78   َأن ف ع ي َعَلي ه م   : َفَعا َ   .8 7
َما  .7 7 ت َعن هت َي مَّ ت قت م ن  َزَكناة   : َويتذ َكرت َعن  اب ن  َعبَّاٍس َرض  يتع 

 َمال ه  
 ائب فاعلفي محل رفع ن 78  

ت قت م ن  َزَكاة  َمال ه    .  7 ي ف ي الَحيّ  يتع  ط   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 78   َويتع 
َراَعهت إ نَّ َخال ًدا   .7 7 َتَبَس َأد   في محل  رفع خبر إنّ  78   اح 
َعَلنننى إ ب نننل  ( ص) َحَمَلَننننا النَّب ننني  »َويتنننذ َكرت َعنننن  َأب ننني اَلٍس،   .7 7

َدقَ   «ة  ل ل َحيّ  الصَّ
 في محل رفع نائب فاعل 78  

و ت مَّ   : َقا َ   .8 7 َدَقة  ( ص) َأَمَر َرست  في محل نصب مفعو  به 77   َوَسلََّم ب الصَّ
يلٍ َفع يَل   .7 7  في محل رفع نائب فاعل 77   َمَنَع اب نت َجم 
يٍل إ الَّ َأنَّهت   .9 7  ع خبر أنّ في محل رف 77   َكاَن َفع يًراَما َين ع مت اب نت َجم 
ت َأنَّهت َكاَن َفع يًرا،   .780 َناهت مَّ ولتهت َفَأر   (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 77   َوَرست
م    . 78 ل متوَن َخال ًداَفذ نَّكت  في محل رفع خبر أنّ  77   َت  
َري يٍ   .788 ث تت  : َوَقاَ  اب نت جت دّ  ث ل ه   حت َرع  ب م   َعن  اَ ع 

 
 ب مفعو  بهفي محل نص 77  

ننننَن اَ ن َصننننار    .787 ننننوَ  مَّ  إ نَّ َناًسننننا م  ، ثتننننمَّ  َسننننَألتوا َرست َطنننناهتم   في محل رفع خبر إنّ  79  َفَأع 
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 َسَألتوهت 
َطاهتم  فَ   . 78  (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 79   (7)َأع 

 (قبلهاالجملة معطوفة عّما )الجملة تابعة لجملة 79   (8)َسَألتوهت ثتمَّ   .787

وَ  مَّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم   .787  في محل رفع خبر أنّ  80   َقا َ َأنَّ َرست
َلهت  : َقا َ ( ص)َعن  النَّب يّ    .788 م  َحب  كت َذ َأَحدت  في محل نصب مفعو  به  8   َ َن  َيأ خت
وَ  مَّ   : َقا َ   .787  في محل نصب مفعو  به 88   َسَأل تت َرست
وَ  مَّ  َسَأل تت رَ   .789 َطان ي، فَ ( ص)ست  (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 88   (7)َأع 
 (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 88   (7)ثتمَّ َسَأل تتهت   .770
ت َعن هت،   . 77 َي مَّ ٍر َرض  عتو َحك يًماَفَكاَن َأبتو َبك   في محل نصب خبر كان 88   َيد 
ت َعن هت إ نَّ عت   .778 َي مَّ  في محل رفع خبر إنّ  88   َدَعاهت َمَر َرض 
ل م ينَ  : َفَعاَ  عتَمرت   .777 َشَر المتس  م  َيا َمع  كت ه دت  في محل نصب مفعو  به 88   إ نّ ي أتش 
م   إ نّ ي  . 77 كت ه دت  في محل رفع خبر إنّ  88   أتش 
 في محل رفع خبر أنّ  88   أَع ر ضت َعَلي ه  َحعَّهت َأنّ ي   .777
و ت مَّ    .777 ين ي الَعَطاءَ ( ص)َكاَن َرست ط   في محل نصب خبر كان 87   يتع 
ء    .778 ر  ٍ إ َذا َجاَءَ  م ن  َهَذا الَما   َشي   في محل نصب حا  87   َوَأن َت َري رت متش 
نّ ي : َفَأقتو ت   .777 ه  َمن  هتَو َأف َعرت إ َلي ه  م  ط   في محل نصب مفعو  به 87   أَع 
هت إ َذا َجاَءَ  م ن  َهَذاخت  : َفَعا َ   .779  في محل نصب مفعو  به 87   ذ 
هت إ َذا   .0 7 ذ   في محل جر مضا  إليه  8   َجاَءَ  م ن  َهَذاخت
َأ ت النَّاَس  : (ص)َقاَ  النَّب ي    .  7 لت َيس   في محل نصب مفعو  به  8   َما َيَزا ت الرَّجت
لت   .8 7 َأ ت النَّاَس َما َيَزا ت الرَّجت  ل نصب خبر ما يزا في مح  8   َيس 
َم الع َياَمة    .7 7 مٍ َحتَّى َيأ ت َي َيو  ه ه  متز َعةت َلح   في محل نصب حا   8   َلي َس  ف ي َوج 
َس   .  7 م  َم الع َياَمة  إ نَّ الشَّ نتو َيو   في محل رفع خبر إنّ  87   َتد 
ًنى   .7 7 دت ر  ن يه  َواَل َيج   (ةالجملة في محل نصب صف)الجملة تابعة لمفرد 87   يتي 
َلننَة َلنن : َقنا َ ( ص)َعنن  النَّب ننيّ    .7 7 هت ا تك  ننك ينت الَّنذ ي تَننرتد  ي َس الم س 

َلَتان    َوا تك 
 في محل نصب مفعو  به 87  

َيةت  : َقا َ   .8 7 َبةَ  َكَتَب متَعاو  ع  يَرة  ب ن  شت  في محل نصب مفعو  به 88   إ َلى المتي 
ٍء   .7 7 َن َأن  اك تتب  إ َليَّ ب َشي  َتهت م  ع   (الجملة في محل جر صفة)الجملة تابعة لمفرد 88   النَّب يّ  َسم 
 في محل رفع خبر إنّ  88   َكر َه َلكتم  َثاَلًثاإ نَّ مََّ   .9 7
و ت مَّ    .770 َطى َرست  في محل نصب حا  87   َوَأَنا َجال س  ف يه م  َره ًطا (ص)أَع 
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ًناَومَّ  إ نّ ي   . 77 م   رفع خبر إنّ في محل  87   (7)؟َ ََراهت متؤ 
 في محل نصب مفعو  به 87   (8)َفَسَكت  َقل ياًل  : َقا َ   .778
لَ  : َفَعا َ   .777 ي الرَّجت  في محل نصب مفعو  به 87   إ نّ ي َ تع ط 
لَ إ نّ ي   . 77 ي الرَّجت  في محل رفع خبر إنّ  87   (8)َ تع ط 
دت  َأق ب ل   : َقا َ   .777  في محل نصب مفعو  به 87   َأي  َسع 
لت إ َذا َأَكبَّ ا  .777 لتهت َري َر َواق ٍع َعَلى َأَحدٍ لرَّجت  في محل جّر مضا  إليه 87   َكاَن ف ع 
لت َفذ َذا   .778 ه ه   : ، قتل تَ َوَقَع الف ع  ت ل َوج   في محل جّر مضا  إليه 87   َكبَّهت مَّ
ه ه   : قتل تَ   .777 ت ل َوج   في محل نصب مفعو  به 87   َكبَّهت مَّ
َيَة   .779 ه ه   بَّ ف ي النَّار  َأن  يتكَ َخش   في محل جّر مضا  إليه 87   َعَلى َوج 
يث ه    .770 و ت مَّ   : َفَعاَ  ف ي َحد  ه   (ص)َفَضَرَب َرست  في محل نصب مفعو  به 87   ب َيد 
 (الجملة معطوفة عّما قبلها)الجملة تابعة لجملة 87   َفَجَمَع َبي َن عتنتع ي َوَكت ف ي  . 77
ننننوَ  مَّ  أ  .778 ننننك ينت الَّننننذ ي َيطتننننو ت : َقننننا َ (ص)نَّ َرست َلنننني َس الم س 

 َعَلى النَّاس  
 في محل نصب مفعو  به 89  

ك ينت الَّذ ي َيطتو ت َعَلى النَّاس    .777 َمةت ،َلي َس الم س  هت الل ع   في محل نصب حا  89   َترتد 
ًنى   . 77 دت ر  ك ينت الَّذ ي اَل َيج  ن يه  َوَلك ن  الم س   (الجملة في محل نصب صفة)فردالجملة تابعة لم 89   يتي 
َرَ  اب َن عتَمرَ َوهتَو   .777  في محل رفع خبر المبتدأ 70   َقد  َأد 
َي العتَرم َفَلمَّا   .777 يَعٍة َلَها َجاَء َواد  َرأَة  ف ي َحد   في محل جر مضا  إليه  7   إ َذا ام 
ارٍ َفَلمَّا   .778  في محل جر مضا  إليه  7   َكل َمةً  َقاَ  اب نت َبكَّ
ا َفلَ   .777 ًدا َقا َ  َرَأممَّ  في محل جر مضا  إليه  7   أتحت
َحاب ه  ( ص)َفَعاَ  النَّب ي    .779 َص  وا :    رتصت  في محل نصب مفعو  به  7   اخ 
ي  : َفَعاَ  َلَها  .780 ص  ن َهاَأح  رتعت م   في محل نصب مفعو  به  7   َما َيخ 
 يهفي محل جر مضا  إل  7   َقا َ  َأَتي َنا َتبتو َ َفَلمَّا   . 78
َي العتَرم َفَلمَّا   .788  في محل جر مضا  إليه  7   َقا َ  َأَتى َواد 
ير    .787 ع ل هت َوَمن  َكاَن َمَعهت َبع   جملة جواب الشر  الجازم  7   َفل َيع 
َلَة ر يج  إ نََّها   . 78 يَدة  َسَتهتب  اللَّي   في محل رفع خبر إنّ   7   َشد 
َل   .787 م  َأن  َيَتَعجَّ ن كت ل  َمع ي، فَ َفَمن  َأَراَد م   جملة جواب الشر  الجازم  7   ل َيَتَعجَّ
اٍر َكل َمةً َفَلمَّا   .787 َناَها َقاَ  اب نت َبكَّ  في محل جر مضا  إليه  7   َمع 
ًداَفَلمَّا   .788  في محل جر مضا  إليه  7   َقا َ  َرَأم أتحت
َبي ل    .787 ب َنا َهَذا جت ب هت يتح   (صفة رفعي محل الجملة ف)الجملة تابعة لمفرد  7   َونتح 
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ب َنا وَ   .789 َبي ل  يتح  ب هت َهَذا جت  (الجملة معطوفة عّما قبلها)تابعة لجملةالجملة   7   نتح 
َلي َمانت ب نت ب اَل ٍ   .770 و : َوَقاَ  ست ر  َثن ي َعم   في محل نصب مفعو  به 77   َحدَّ
د  َجَبل    . 77 ب َناأتحت ب هت  يتح   (في محل نصب صفةالجملة )الجملة تابعة لمفرد 78   َونتح 
ب َنا وَ   .778 د  َجَبل  يتح  ب هت أتحت  (الجملة معطوفة عّما قبلها)تابعة لجملةالجملة  78   نتح 
َتاٍن َعَلي ه  َحائ م    .777 ل  بتس  يَعة  كت َو َحد   (صفة رفعالجملة في محل )الجملة تابعة لمفرد 78   َفهت
َنَّهت   . 77  رفع خبر  نّ  في محل 77   َلم  يتَوقّ ت  ف ي اَ وَّ     
رت   .777 ي َعَلى المتب َهم  َوالمتَفسَّ  في محل رفع خبر المبتدأ 77   َيع ض 
ي َعَلى المتب َهم ، إ َذا   .777 رت َيع ض   في محل جر مضا  إليه 77   َرَواهت أَه لت الثََّبت  َوالمتَفسَّ
َبة  ( ص)َأنَّ النَّب يَّ   .778  في محل رفع خبر أنّ  77   َلم  يتَصلّ  ف ي الَكع 
 في محل نصب مفعو  به 77   َقد  َصلَّى : َوَقاَ  ب اَل     .777
يرت اَ وَّ    : َقاَ  َأبتو َعب د  مَّ    .779 س   في محل نصب مفعو  به  7   إ َذا َقا َ  َهَذا َتف 
يرت اَ وَّ   إ َذا   .790 س   في محل جر مضا  إليه  7   َقا َ َهَذا َتف 
و ت مَّ    . 79 َتى ب ال( ص)َكاَن َرست ل  يتؤ  َرام  النَّخ  ن َد ص  ر  ع   في محل نصب خبر كان 77   تَّم 
َمنننا   .798 ت َعن هت نننَي مَّ َسننني نت َرض  َيل َعَبنننان  ب نننَذل َ  َفَجَعنننَل الَحَسننننت َوالحت

ر    التَّم 
 في محل نصب خبر جعل 77  

َت   .797 ٍد َأَما َعل م  َدَقةَ ( ص)َأنَّ  َ  متَحمَّ  فعو  بهفي محل نصب م 77   اَل َيأ كتلتوَن الصَّ
ٍد   . 79 َدَقةَ  اَل َيأ كتلتونَ ( ص)َأنَّ  َ  متَحمَّ  في محل رفع خبر أنّ  77   الصَّ
َهاَوَكاَن   .797 ئ َل َعن  َصاَلح   في محل نصب خبر كان 77   إ َذا ست
َهاإ َذا   .797 ئ َل َعن  َصاَلح   في محل جر مضا  إليه 77   ست
َهَب َعاَهتتهت  : َقا َ   .798  مفعو  به في محل نصب 77   َحتَّى َتذ 
وَ  مَّ    .797  في محل رفع خبر أنّ  77   َنَهى َعن  َبي ع  الثّ َمار  َحتَّى تتز ه يَ ( ص)َأنَّ َرست
َنَّ النَّب يَّ   .799 َراء  ( ص)   ًة َعن  الشّ  َق َخاصَّ  في محل رفع خبر أنّ  77   إ نََّما َنَهى المتَتَصدّ 
َق ب َفرَ َأنَّ عتَمَر ب َن الَخطَّاب    .00   في محل رفع خبر أنّ  79   ٍس ف ي َسب يل  مَّ  َتَصدَّ
 في محل نصب مفعو  به 79   اَل َتعتد  ف ي َصَدَقت  َ  : َفَعا َ   . 0 
َمنا،   .08  ت َعن هت نَي مَّ اَل َيت نرت ت َأن  َيب تَناَع َشني ًئا َكاَن اب نت عتَمَر َرض 

َق ب ه    َتَصدَّ
 في محل نصب خبر كان 79  

َق ب ه  َتاَع َشي ًئا اَل َيت رت ت َأن  َيب    .07   (صفة نصب الجملة في محل)الجملة تابعة لمفرد 79   َتَصدَّ
صٍ َأنَّهت   . 0   في محل رفع خبر أنّ  90   َيب يعتهت ب رتخ 
َتر ي  : َفَعا َ   .07   في محل نصب مفعو  به 90   اَل َتش 
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َتر ي،   .07   (معطوفة عّما قبلها الجملة)تابعة لجملةالجملة  90   َواَل َتعتد  ف ي َصَدَقت  َ اَل َتش 
َرةً  َأَخَذ الَحَسنت  : َقا َ   .08  َما، َتم  ت َعن هت َي مَّ  في محل نصب مفعو  به  9   ب نت َعل يٍّ َرض 
نننر    .07  ننن  َتم  ننَرًة م  َمننا، َتم  ت َعن هت نننَي مَّ َأَخننَذ الَحَسنننت ب نننت َعل ننيٍّ َرض 

َدَقة ، فَ   ف ي ف يه   َجَعَلَهاالصَّ
 (الجملة معطوفة عّما قبلها)تابعة لجملةالجملة   9  

َدَقةَ َأنَّا   .09   في محل رفع خبر أنّ   9   اَل َنأ كتلت الصَّ
َمنننا، َقنننا َ   .0   ت َعن هت نننَي مَّ َوَجنننَد النَّب ننني  "  : َعنننن  اب نننن  َعبَّننناٍس َرض 

 َميّ َتةً  َشاةً (ص)
 في محل نصب مفعو  به 98  

َيت َهننَشنناًة َميّ تَننًة،  (ص)َوَجننَد النَّب نني    .    ط  ننَن أتع  ا َمننو اَلة  ل َمي متوَنننَة م 
َدَقة    الصَّ

 (الجملة في محل نصب صفة)الجملة تابعة لمفرد 98  

َها؟: (ص)َفَعاَ  النَّب ي    .8   ل د  تتم  ب ج   في محل نصب مفعو  به 98   نَهالَّ ان َتَفع 
 في محل نصب مفعو  به 98   إ نََّها َمي َتة   : َقالتوا  .7  
لتَها إ نََّما َحرتمَ  : َقا َ   .     في محل نصب مفعو  به 98   َأك 
َتر َي َبر يَرةَ  َأَراَدت  َأنََّها   .7    في محل رفع خبر أنّ  97   َأن  َتش 
َتر يَها : (ص)َفَعاَ  َلَها النَّب ي    .7    في محل نصب مفعو  به 97   اش 
مٍ (ص)َوأتت َي النَّب ي   : َقاَلت    .8    في محل نصب مفعو  به 97   ب َلح 
ل تت   .7   َق ب ه   : َفعت دّ   في محل نصب مفعو  به 97   َهَذا َما تتصت
 في محل نصب مفعو  به 97   هتَو َلَها َصَدَقة   : َفَعا َ   .9  
ء    .80   في محل رفع خبر المبتدأ  9   َبَعَثت  ب ه  إ َلي َنا نتَسي َبةت إ الَّ َشي 
لََّها : َفَعا َ   . 8     بهفي محل نصب مفعو   9   إ نََّها َقد  َبَلَيت  َمح 
لََّهاإ نََّها   .88   في محل رفع خبر إنّ   9   َقد  َبَلَيت  َمح 
َق ب ه  ( ص)َأنَّ النَّب يَّ   .87  دّ  ٍم تتصت  في محل نصب مفعو  به 97   أتت َي ب َلح 
مٍ   . 8  َق ب ه   أتت َي ب َلح  دّ   (صفة جرالجملة في محل )الجملة تابعة لمفرد 97   تتصت
 في محل نصب مفعو  به 97   ة  هتَو َعَلي َها َصَدقَ  : َفَعا َ   .87 
يَّة    .87   (الجملة معطوفة عّما قبلها) الجملة تابعة لجملة 97   َوهتَو َلَنا َهد 
نيَن   .88  و ت مَّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم ل متَعناذ  ب نن  َجَبنٍل ح  َقاَ  َرست

 َبَعَثهت إ َلى الَيَمن  
 في محل جر مضا  إليه 97  

ًما أَه َل ك َتابٍ  َسَتأ ت يإ نََّ    .87   في محل رفع خبر إنّ  97   َقو 
م  َفذ َذا   .89  ئ َتهت م  ج  عتهت  في محل جر مضا  إليه 97   ، َفاد 
ب ر هتم  َفنننذ ن  هتنننم  َأَطننناعتوا َلنننَ  ب نننَذل َ  ،   .70  َ َقننند  َفنننَرَض  َفنننَأخ  َأنَّ مَّ

َس َصَلَواتٍ   َعَلي ه م  َخم 
 جملة جواب الشر  الجازم 97  
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ب ر هتم  م  َأَطنننناعتوا َلننننَ  ب ننننَذل َ ، َفننننذ ن  هتنننن  . 7  َ َقنننند  َفننننَرَض  َفننننَأخ  َأنَّ مَّ
 َعَلي ه م  َصَدَقةً 

 جملة جواب الشر  الجازم 97  

َوال ه م  َفذ ن  هتم  َأَطاعتوا َلَ  ب َذل َ ،   .78   جملة جواب الشر  الجازم 97   َفذ يَّاَ  َوَكَرائ َم َأم 
ب ر هتم    .77  َ َقد  َفَأخ  َس َصَلَواتٍ  َأنَّ مَّ  في محل نصب مفعو  به 97   َفَرَض َعَلي ه م  َخم 
َس َصَلَواتٍ َأنَّ مََّ   . 7   في محل رفع خبر أنّ  97   َقد  َفَرَض َعَلي ه م  َخم 
َيائ ه م  َقد  َفَرَض َعَلي ه م  َصَدَقًة َأنَّ مََّ   .77  ن   في محل رفع خبر أنّ  97   تتؤ َخذت م ن  أَر 
َيائ ه م  َعَلي ه م  َصَدَقًة  َقد  َفَرَض   .77  ن   (الجملة في محل نصب صفة)الجملة تابعة لمفرد 97   تتؤ َخذت م ن  أَر 
َيائ ه م    .78  ن   (الجملة معطوفة عّما قبلها)تابعة لجملةالجملة  97   َفتتَرد  َعَلى فتَعَرائ ه م  تتؤ َخذت م ن  أَر 
م  ب  ( ص)َكاَن النَّب ي    .77   في محل نصب خبر كان 98   ، َقا َ َصَدَقت ه م  إ َذا َأَتاهت َقو 
م  إ َذا   .79  ، َقا َ  َأَتاهت َقو   في محل جر مضا  إليه 98   ب َصَدَقت ه م 
َرائ يَل   .0   اًل م ن  َبن ي إ س  َرائ يلَ َأنَّ َرجت َض َبن ي إ س   في محل رفع خبر أنّ  97   َسَأَ  َبع 
لت الَّذ ي َكاَن أَ   .    َلَفهت َفَخَرَع الرَّجت  في محل نصب خبر كان 97   س 
َنَّهت   .8   نت  : يتَعا ت    د  َكَز الَمع   رفع خبر  نّ في محل  97   َأر 
نت  : يتَعا ت    .7   د  َكَز الَمع   رفع نائب فاعلفي محل  97   َأر 
نت إ َذا   .    د  َكَز الَمع  ء  َأر  ن هت َشي   في محل جر مضا  إليه 97   ق يَل َلهت  َخَرَع م 
ب  َفف يه  الختمتست َما َكاَن م ن  ر    .7    جملة جواب الشر  الجازم 97   َكاٍز ف ي َأر ض  الَحر 
َكاةت   .7   ل م  َفف يه  الزَّ  جملة جواب الشر  الجازم 97   َوَما َكاَن م ن  َأر ض  السّ 
ف َها  .8   وّ  َفَعرّ  َت الل َعَطَة ف ي َأر ض  الَعدت  جملة جواب الشر  الجازم 97   َوات ن  َوَجد 
وّ  َفف يَها الختمتست َوات ن  كَ   .7   َن الَعدت  جملة جواب الشر  الجازم 97   اَنت  م 
ء  َأو  َرب ننَج ر ب ًحننا َكث يننًرا َأو  َكثتننَر   .9   ننَب َلننهت َشنني  َقنند  يتَعننا ت ل َمننن  وته 

تَ  : َثَمرتهت  َكز   َأر 
 في محل رفع نائب فاعل 97  

وَ  مَّ    .70   في محل رفع خبر أنّ  99   َقا َ ( ص)َأنَّ َرست
وَ  مَّ    . 7  َبار  : َقا َ ( ص)َأنَّ َرست َماءت جت  مفعو  به في محل نصب 99   الَعج 
ننننو ت مَّ  : َقنننا َ   .78  َمَل َرست نننَتع  ننناًل ( ص)اس  ننند  َعَلننننى  َرجت ننننَن اَ س  م 

َلي مٍ   َصَدَقات  َبن ي ست
 مفعو  به في محل نصب 700 

نو ت مَّ    .77  َمَل َرست َتع  ند  عَ ( ص)اس  نَن اَ س  ناًل م  َلنى َصنَدَقات  َرجت
َلي ٍم  َعى اب َن الل ت ب يَّة  َبن ي ست  يتد 

الجملننننة فنننني محننننل نصننننب ) الجملننننة تابعننننة لمفننننرد 700 
 (صفة

 في محل جر مضا  إليه 700  َحاَسَبهت  َجاءَ َفَلمَّا   . 7 
يَنةَ َأنَّ َناًسا م ن  عتَري َنَة   .77  ا الَمد  َتَوو   في محل رفع خبر أنّ   70  اج 
م  ب ال  .77  َجاَرةَ َحرَّة  َوَتَرَكهت وَن الح   حا  في محل نصب  70  َيَعض 
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و   مَّ   : َقا َ   .78  تت إ َلى َرست  في محل نصب مفعو  به 708  ب َعب د  مَّ   (ص)َرَدو 
نر   : َقا َ   .77  و ت مَّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسنلََّم َزَكناَة الف ط  َفَرَض َرست

ر  َصاًعا م ن  َتم 
 عو  بهفي محل نصب مف 707 

اَلة    .79  وع  النَّاس  إ َلى الصَّ م َقب َل خترت  (الجملة معطوفة عّما قبلها)تابعة لجملةالجملة  707  «َوَأَمَر ب َها َأن  تتَؤدَّ
وَ  مَّ    .70  رٍ ( ص)َأنَّ َرست  في محل رفع خبر أنّ   70  َفَرَض َزَكاَة الف ط ر  َصاًعا م ن  َتم 
مت الصَّ  : َقا َ   . 7  نَّا نتط ع  يرٍ كت  في محل نصب خبر كان 707  َدَقَة َصاًعا م ن  َشع 
نَّا   .78  َدَقَة كت مت الصَّ يرٍ نتط ع   في محل نصب خبر كان 707  َصاًعا م ن  َشع 
ر عت َزَكاَة الف ط ر  َصاًعا م ن  َطَعامٍ : َيعتو ت   .77  نَّا نتخ   في محل نصب مفعو  به 707  كت
نَّا   . 7  ر عت َزَكاَة الف ط ر  كت  في محل نصب خبر كان 707  م ن  َطَعامٍ َصاًعا نتخ 
ي ن   : َقاَ  َعب دت مَّ    .77  َلهت متدَّ د  ن َطةٍ  َفَجَعَل النَّاست ع   في محل نصب مفعو  به 708  م ن  ح 
نَّا   .77  يَها ف ي َزَمان  النَّب يّ  كت ط   في محل نصب خبر كان 707  َصاًعا م ن  َطَعامٍ (ص)نتع 
َيةت َفَلمَّا   .78  َراءت  َجاَء متَعاو  م   في محل جّر مضا  إليه 707  َوَجاَءت  السَّ
َيةت وَ   .77  َراءت َفَلمَّا َجاَء متَعاو  م   (الجملة معطوفة عّما قبلها)تابعة لجملةالجملة  707  َجاَءت  السَّ
ي ن   : َقا َ   .79  د  ت متدَّ ا م ن  َهَذا َيع   في محل نصب مفعو  به 707  أتَرم متدًّ
ا م ن  َهَذا  .80  ي ن   أتَرم متدًّ د  ت متدَّ  (الجملة في محل نصب صفة)تابعة لمفردالجملة  707  َيع 
نر  ( ص)َأنَّ النَّب نيَّ   . 8  وع  النَّناس  إ َلننى  َأَمنَر ب َزَكنناة  الف ط  ننرت َقب نَل خت

اَلة    الصَّ
 في محل رفع خبر أنّ  709 

نَّننا   .88  ننو   مَّ  كت نند  َرست ننر عت ف نني َعه  ننر  َصنناًعا  (ص)نتخ  َم الف ط  َيننو 
 َطَعامٍ  م ن  

 في محل نصب خبر كان 0 7 

يدٍ   .87  يرت  : َوَقاَ  َأبتو َسع  ع   في محل نصب مفعو  به 0 7  َوَكاَن َطَعاَمَنا الشَّ
 في محل نصب مفعو  به   7  َصَدَقَة الف ط ر   (ص)َفَرَض النَّب ي  "  : َقا َ   . 8 
َما،   .87  ت َعن هت َي مَّ رَ َفَكاَن اب نت عتَمَر َرض  ي التَّم  ط   في محل نصب خبر كان   7  يتع 
ير  َفَكاَن اب نت عتَمَر   .87  ي  ي َعن  الصَّ ط   في محل نصب خبر كان   7  يتع 
َما   .88  ت َعن هت َي مَّ يَهاَوَكاَن اب نت عتَمَر َرض  ط  َبلتوَنَها يتع  يَن َيع   في محل نصب خبر كان   7  الَّذ 
طتوَن َقب َل الف ط ر  َوَكانتوا   .87  ٍم َأو   يتع  َمي ن   ب َيو   في محل نصب خبر كان   7  َيو 
و ت مَّ   : َقا َ   .89   في محل نصب مفعو  به 8 7  َصَدَقَة الف ط ر   (ص(َفَرَض َرست
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 :يبّين الجمل التي لها محّل من اإلعراب والترسيم البياني لها (8.4)جدول رقم 

 الجمل التي لها محل من اأعراب

الواقعنننننننة خبنننننننًرا
  

واقعننننننننننننننننننننننننننننة ال الواقعة حااًل 
–مفعنننننننننننننننننننواًل 
 نائب فاعل

الجملنننننة المضنننننا  
 إليها

الواقعنننة جواًبنننا لشنننر  
 جازم

 التابعة لجملة التابعة لمفرد

031 07 050-6 60 86 89 61 
 391: المجموع

 

 

 (0.4)الشكل 

 

فكما يّتضنج لننا أن نسنبة الجمنل الواقعنة فني محنل نصنب مفعنو  بنه بلينت أعلنى نسنبة فني أحادينث     

بعت بالفعنل قنا ، فجملنة العنو  فني محنل نصنب مفعنو  بنه، أو أّن الّزكاة؛ وذل    ّن مع م ا حاديث ست

َ  بمفعنو  بنه،  وأقنّل هنذه المفعو  به لم يأت  بعد الفعل المتعّدي اسًما  ناهًرا، بنل جناء مصندًرا منؤواًل، أتوّ 

م ،كنأن يكنون علينه الجمل وروًدا في أحاديث الزكاة هي جملة الحا ؛ كونها تبّين لنا حالة المتصّدق فع



 

165 

هننذا و  ديننن أو محتاًجننا أو أن يكننون صننحيًحا شننحيًحا، أو يخشننى الفعننر، لننذل  فهنني قليلننة فنني ا حاديننث

 : مثا  على جملة المفعو  به

، وَ  : أبننو بكننر َفَعننا َ * َكنناَة َحننق  الَمننا   َكنناة ، َفننذ نَّ الزَّ نناَلة  َوالزَّ ننون ي َومَّ  َ تَقننات َلنَّ َمننن  َفننرََّق َبنني َن الصَّ مَّ  َلننو  َمَنعت

َها  م  َعَلى َمن ع  و   مَّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َلَعاَتل تتهت وَنَها إ َلى َرست َي مَّت َعن نهت " َعَناًقا َكانتوا يتَؤد   : َقاَ  عتَمرت َرض 

ٍر رَ » َر َأب ي َبك  َي مَّت َعن هت، َفَعَرف تت َأنَّهت الَحق  َفَومَّ  َما هتَو إ الَّ َأن  َقد  َشَرَح مَّت َصد   ( )«ض 

 (َأنَُّه الَحعُّ )الجملة االسمّية الواقعة في محل نصب مفعول به  مثال

هذه الجملة مكونة من حر  التوكيد والنصب واسمه وخبره، وقد سنبعها فعنل متعنٍد يحتناع إلنى مفعنو    

ود أّن عمر قد عر  الحكم الشنرعي لعتنا  َمنن فنّرق مسّد المفعو  به، والمعصفالمصدر المؤو  سّد به، 

 .بين الصالة والّزكاة ولم يعتبرها واجبة كما الّصالة

 : جملة الحا وهذا مثا  على 

ن نَن الصَّ َضنى م  ي نت َأَحنق  َأن  يتع  ، َفالندَّ ، َأو  َعَلي نه  َدي نن  تَناع  ، َأو  أَه لتنهت متح  تَناع  َق َوهتَو متح  ت نق   َدَقة ،َوَمن  َتَصدَّ َوالع 

َواَ  النَّاس    (8)«َواله َبة ، َوهتَو َردي َعَلي ه  َلي َس َلهت َأن  يتت ل َف َأم 

َتاج  )الجمل الواقعة حاالا  مثا  َتاج   )، (َوُهَو ُمح  ه  َدي ن  ) ،(َأه ُلُه ُمح   (َعَلي 

، والتنني تشننتر  علننى المكّونننة مننن مبتنندأ وخبننر تبننّين لنننا حننا  المتصننّدق السننابعة الجمننل االسننمية الثالثننةف

المتصّدق أاّل يكون محتاًجا، وال أهله محتاًجا، وال يكون دين  عليه، فذذا كنان علينه دينن فالنّدين أحنّق أن 

 .يعضى

 ..الجمل التي ال محل لها من اإلعراب في أحاديث الزكاة في صحيح البخاري -ب

َسٍة َلي  » : َعن  النَّب يّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َقا َ * ٍق َصَدَقة ، َواَل ف ي َأَقلَّ م ن  َخم  ست َسة  َأو  َس ف يَما َأَقل  م ن  َخم 

نَن النَور ق  َصنَدَقة   نس  َأَواٍق م  نن  َخم  د  َصنَدَقة ، َواَل ف ني َأَقنلَّ م  ب نل  النذَّو  َن اأ  نيرت  : َقناَ  َأبتنو َعب ند  مَّ  « م  س  َهنَذا َتف 
                                                           

07 ،ص8،ع(00  )صحيج ،باب وجوب الزكاة ،رقم الحديثال:البخاري   (
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نننٍق َصنننَدَقة  َلننني َس » : اَ وَّ   إ َذا َقنننا َ  ست َسنننة  َأو  وَن َخم  نننلت الثََّبنننت  َأو  « ف يَمنننا دت نننم  ب َمنننا َزاَد أَه  ل  َويتؤ َخنننذت َأَبنننًدا ف ننني الع 

 ( )."َبيَّنتوا

 (أو بّينوا)الجملة المعطوفة على جملة ال محل لها من اإلعراب  مثال

فننت علننى جملننة ؛ لننذل  هنني معطوفننة، ولكنّ (أو)سننبعت بحننر  العطننف( بّينننوا)الجملننة الفعلّيننة     هننا عتط 

ل نم  ب َمنا َزاَد أَه نلت الثََّبنت  وَ (: صلة الموصنو )فعلية سابعة لها ال محّل لها من اأعراب  ؛ يتؤ َخنذت َأَبنًدا ف ني الع 

 . والجملة الفعلّية معطوفة عّما قبلها : بعد إعرابها( بّينوا )فلذل  نعو  عن جملة 

 .ها من اإلعراب في أحاديث الزكاة في صحيح البخاري يبّين الجمل التي ال محل ل (4.4)جدول رقم 

رقرررررررررررررررررررم  الجملة التي ال محّل لها ن اإلعراب الرقم
 الحديث

 نوع الجملة

م  َأنَّ   .  هت ل م  َس َصَلَواتٍ َفَأع  َ َقد  اف َتَرَض َعَلي ه م  َخم   صلة الموصو  الحرفي 797  مَّ
م  َأنَّ   .8 هت ل م  َ اف َتَرَض َعَلي ه  َفَأع   صلة الموصو  الحرفي 797  م  َصَدَقةً مَّ
ن ي ب    .7 ب ر  لتن ي الَجنَّنَة،َأخ  خ  َوَقناَ  النَّب ني  . َمنا َلنهت َمنا َلنهت  : َقنا َ  َعَمنٍل يتند 

بتدت مََّ َأَرب  َما َلهت،  : (ص)  َتع 
 جملة تفسيرية 797 

ر  ت ب ه    .  اَلةَ َشي ًئا،  َواَل تتش  ت ي الزَّكَ ، َوتتع يمت الصَّ مَ ، اةَ َوتتؤ  لت الرَّح   تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 797  َوَتص 
َشى َأن    .7 فتو ٍ  َأخ  وَن متَحمَّد  َري َر َمح   صلة الموصو  الحرفي 797  َيكت
و  .7 ر   جمة استئنافية 797  إ نََّما هتَو َعم 
ل تتهت   .8 لَّن ي َعَلى َعَمٍل إ َذا َعم   الشر  رير جازمجملة جواب  798  َدَخل تت الَجنَّةَ دت
ه    .7 ي ب َيد  س   جملة جواب العسم 798  اَل َأز يدت َعَلى َهَذاَوالَّذ ي َنف 
ٍل م ن  أَه ل  الَجنَّة ، َفل َين  تر  إ َلى َهَذا َين  ترَ  َمن  َسرَّهت َأن    .9  صلة الموصو  الحرفي 798  إ َلى َرجت
فَّارت متَضَر،   .0  لتصت إ َلي  َ وَ َقد  َحاَلت  َبي َنَنا َوَبي َنَ  كت َنا َنخ   جملة استئنافية 797  َلس 
ءٍ   .   َنا ب َشي  ذتهت َعن َ   َفمتر   جمل استئنافية 797  َنأ خت
ه  َهَكَذا  -َوَشَهاَدة  َأن  اَل إ َلَه إ الَّ مَّت   .8  اَلة   -َوَعَعَد ب َيد   جملة معترضة 797  َوات َقام  الصَّ
وا َوَأن    .7  متَس َما َرن م  تتَؤد   صلة الموصو  الحرفي 797  تتم  خت
متَس َما   .   واخت تتم  َوَأن  تتَؤد   صلة الموصو  االسمي 797  َرن م 
، وَ   .7  تتم  متَس َما َرن م  وا خت بَّاء   : َعن   َأن َهاكتم  َوَأن  تتَؤد   جملة استئنافية 797  الد 

                                                           

87 ،ص8،ع( 7  )باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقم الحديثالصحيج، : البخاري   (1( 
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نننو ت مَّ    .7  فّ َي َرست نننا تتنننوت نننَي مَّت ( ص)َلمَّ نننٍر َرض   َعن نننهت، َوَكننناَن َأبتنننو َبك 
 ، َن الَعَرب  ت َعن هت  َفَعاَ  عتَمرت َوَكَفَر َمن  َكَفَر م  َي مَّ  َرض 

 جملة جواب الشر  رير جازم 799 

ت َعن هت َفَعاَ  عتَمرت   .8  َي مَّ  جملة معترضة 799  َرض 
َن الَعَرب   َكَفَر َمن  وَ   .7   جملة استئنافية 799  َكَفَر م 
 صلة الموصو  االسمي 799  َن الَعَرب  م   َكَفرَ  َوَكَفَر َمن    .9 
تت َأن    .80  صلة الموصو  الحرفي 799  النَّاَس َحتَّى َيعتولتوا أتَقات لَ  أتم ر 
تت َأن  أتَقات َل النَّاَس َحتَّى  . 8  ئنافيةاستجملة  799  اَل إ َلَه إ الَّ مَّت  :  َيعتولتوا أتم ر 
َق َبي   َقات َلنَّ َومَّ  َ ت   .88 َكاة  َمن  َفرَّ اَلة  َوالزَّ  جملة جواب العسم 00   َن الصَّ
َكننناَة َحنننق   َفنننرَّقَ َومَّ  َ تَقنننات َلنَّ َمنننن    .87 َكننناة ، َفنننذ نَّ الزَّ ننناَلة  َوالزَّ َبننني َن الصَّ

 الَما   
 صلة الموصو  االسمي 00  

َكاَة َحق  الَما     . 8  جملة تعليلية 00   َفذ نَّ الزَّ
نننون  َومَّ    .87 م    ي َعَناًقننناَلنننو  َمَنعت َلَعننناَتل تتهت نننو   اللَّه  وَنَهنننا إ َلنننى َرست َكنننانتوا يتَؤد 

َها  َعَلى َمن ع 
 جملة جواب العسم 00  

نننو   اللَّه    .87 وَنَهنننا إ َلنننى َرست نننون ي َعَناًقنننا َكنننانتوا يتَؤد  م  َومَّ  َلنننو  َمَنعت   َلَعننناَتل تتهت
َها  َعَلى َمن ع 

 جملة جواب الشر  رير الجازم 00  

رٍ َفَومَّ    .88 َر َأب ي َبك   جملة جواب العسم 00   َما هتَو إ الَّ َأن  َقد  َشَرَح مَّت َصد 
رٍ َفَومَّ  َما هتَو إ الَّ َأن    .87 َر َأب ي َبك   صلة الموصو  الحرفي 00   َقد  َشَرَح مَّت َصد 
ٍر   .89 َر َأب ي َبك  ت َعن هت َقد  َشَرَح مَّت َصد  َي مَّ  جملة معترضة 00   َرض 
 جملة استئنافية 00   َأنَّهت الَحق   َعَرف تت فَ   .70
 صلة الموصو  الحرفي 00   هت الَحق  َفَعَرف تت َأنَّ   . 7
ب َها َعَلى َخي ر  َما   .78 ب لت َعَلى َصاح   صلة الموصو  االسمي 08   َكاَنت  َتأ ت ي اأ 
م  ف يَها َحعََّها،   .77 َفاف َهاَتَطؤتهت إ َذا هتَو َلم  يتع   جملة جواب الشر  رير الجازم 08   ب َأخ 
ب َها َعَلى َخي ر  َما َكاَنت   َوَتأ ت ي الَيَنمت   . 7  جملة استئنافية 08   َعَلى َصاح 
 صلة الموصو  االسمي 08   َكاَنت  َعَلى َخي ر  َما   .77
م  ف يَها َحعََّها،   .77 اَلف َهاإ َذا َلم  يتع   الشر  رير الجازم جملة جواب 08   َتَطؤتهت ب َأ  
ون َهاوَ   .78 هت ب عترت تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن جملننننة  08   َتن َطحت

 ا عراب
َلبَ َوم ن  َحعّ َها َأن    .77  صلة الموصو  الحرفي 08   َعَلى الَماء   تتح 
،  َفَيعتو ت   .79  جمل استئنافية 08   (8)َفَأقتو ت َيا متَحمَّدت
 ةجمل استئنافي 08   (8)َقد  َبلَّي تت   .0 



 

168 

ت َمنننااًل، َفَلنننم  يتنننَؤدّ  َزَكاتَنننهت   .   نننلَ َمنننن   تَننناهت مَّ َم الع َياَمنننة   متثّ  َلنننهت َمالتنننهت َينننو 
َجاًعا  شت

  07  
 جملة جواب الشر  الجازم

ز َمَتي ه    .8  ذت ب ل ه  َقي ه   -ثتمَّ َيأ خت د  ن ي ب ش   جملة معترضة 07   ثتمَّ َيعتو ت  - َيع 
َكاةت ن  إ نََّما َكاَن َهَذا َقب َل أَ   .7   صلة الموصو  الحرفي  0   تتن َزَ  الزَّ
ا أتن ز َلت    .   َوا    َجَعَلَهاَفَلمَّ َم  ًرا ل     جملة جواب شر  رير جازم  0   مَّت طته 
َبَذة    .7  تت ب الرَّ ت َعن هت  َفذ َذا َأَنا ب َأب ي َذرٍّ َمَرر  َي مَّ  جملة استئنافية 07   َرض 
ت َعن هت َذرٍّ  َفذ َذا َأَنا ب َأب ي  .7  َي مَّ  جملة معترضة 07   َرض 
أ م ،   .8  ن تت ب الشَّ َيةت كت َتَلف تت َأَنا َومتَعاو   جملة استئنافية 07   َفاخ 
يَن يَ   .7  ونَ الَّذ  ن زت ةَ  ك   صلة الموصو  االسمي 07   الذََّهَب َوالف ضَّ
َة   .9  وَن الذََّهَب َوالف ضَّ ن زت يَن َيك   جملة استئنافية 07   ف ي َسب يل  مَّ   اَواَل يتن ف عتوَنهَ الَّذ 
ت َعن هت   .70 َي مَّ ون يَوَكَتَب إ َلى عتث َماَن َرض  كت  جملة تعليلية 07   َيش 
َدم   : َفَكَتَب إ َليَّ عتث َمانت   . 7 تتَها َأن  اق  م  يَنَة َفَعد   جملة تفسيرية 07   الَمد 
تتَها  .78 م   جملة استئنافية 07   َفَعد 
تت   .77 م   جملة استئنافية 07   َعَليَّ النَّاست  َفَكثترَ َها َفَعد 
ن يَفَكثتَر َعَليَّ النَّاست َحتَّى   . 7 م  َلم  َيَرو   جملة استئنافية 07   َقب َل َذل  َ  َكَأنَّهت
ث َمانَ   .77 تت َذاَ  ل عت  جملة استئنافية 07   َفَذَكر 
ئ َت   .77 ي تَ إ ن  ش   جملة جواب الشر  الجازم 07   َتَنحَّ
 صلة الموصو  االسمي 07   َهَذا الَمن ز  َ  َأن َزَلن ي َذاَ  الَّذ يفَ   .78
يًّا   .77 وا َعَليَّ َحَبش  تت َوَلو  َأمَّرت تت  َلَسم ع   جملة جواب الشر  الجازم 07   َوَأَطع 
ل    .79 َعر   َفَجاَء َرجت نت الشَّ  جملة استئنافية 08   َخش 
م  ثتمَّ   .70 ه  ي  َأَحد   جملة استئنافية 08   يتوَضعت َعَلى َحَلَمة  َثد 
 جملة استئنافية 08   َفَسلَّمَ  َقاَم َعَلي ه م  َحتَّى   . 7
رتَع َحتَّى   .78  جملة استئنافية 08   م ن  نتي ض  َكت ف ه  َيخ 
رتَع م ن  نتي ض  َكت ف ه ،   .77 جملننننة تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن  08   َويتوَضعت َعَلى نتي ض  َكت ف ه  َحتَّى َيخ 

 اأعراب
رتَع َحتَّى   . 7 ي ه  َيخ   جملة استئنافية 08   م ن  َحَلَمة  َثد 
تتهت إ َلى َسار َيٍة،  َجَلَس فَ   .77 تت وَ  َوَتب ع   جمل استئنافية 08   إ َلي ه   َجَلس 
 صلة الموصو  االسمي 08   قتل تَ  إ الَّ َقد  َكر هتوا الَّذ ي  .77
رت َيا َأَبا َذرٍّ   .78 ًدا؟ َأتتب ص   يةجملة استئناف 07   أتحت
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م  اَل َومَّ ،   .77 َألتهت ن َيا اَل َأس   جملة جواب العسم 07   دت
ن َيا،   .79 م  دت َألتهت ت يه م  اَل َومَّ ، اَل َأس  َتف  ينٍ  َواَل َأس  جملننننة تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن  07   َعن  د 

 اأعراب
 جملة استئنافية 07   َأل َعى مََّ َحتَّى   .80
ٍد َذَهًبال ي م  َما أتح ب  َأنَّ   . 8  صلة الموصو  الحرفي 07   ث َل أتحت
ت َمااًل،   .88 ٍل  َتاهت مَّ  جمل استئنافية 09   َفَسلََّطهت َعَلى َهَلَكت ه  ف ي الَحقّ  َرجت
َ َيَتَعبَّلتهَ   .87 ين ه  َوات نَّ مَّ  جملة استئنافية 0    ا ب َيم 
ث َل الَجَبل  َحتَّى   . 8  جملة استئنافية 0    َتكتوَن م 
م  َفلتوَّهت  يتَربّ يَكَما   .87 كت  صلة الموصو  الحرفي 0    َأَحدت
ننننٍب،   .87 ننننٍب َطيّ  ننننن  َكس  ننننَرٍة م  َق ب َعنننند    َتم  ت إ الَّ َمننننن  َتَصنننندَّ َبننننلت مَّ َواَل َيع 

ين ه   َ َيَتَعبَّلتَها ب َيم  ب ه  الطَّيّ َب، َوات نَّ مَّ  ، ثتمَّ يتَربّ يَها ل َصاح 
 جملة معترضة 0   

ث َل الَجَبل  ى َحتَّ   .88  جملة استئنافية 0    َتكتوَن م 
قتوا،   .87 م  َزَمان  َتَصدَّ لت ب َصَدَقت ه   َفذ نَّهت َيأ ت ي َعَلي كت ي الرَّجت ش   جملة تعليلية      َيم 
م  َزَمننان    .89 ننلت ب َصننَدَقت ه  َفذ نَّننهت َيننأ ت ي َعَلنني كت نني الرَّجت ش  نندت َمننن  َيم  ، َفنناَل َيج 

َبلتَها  َيع 
 لة استئنافيةجم     

دت   .70 َبلتَها َفاَل َيج   جملة استئنافية      َمن  َيع 
دت َمن  يَ   . 7 َبلتهَ َفاَل َيج   صلة الموصو  االسمي      اع 
ئ َت ب َها ب اَ م س    .78  جملة جواب الشر  رير الجازم      َلَعب ل تتَهاَلو  ج 
اَعةت َحتَّى   .77 مت الَما ت اَل َتعتومت السَّ ثتَر ف يكت  جملة استئنافية 8    َيك 
، فَ   . 7 مت الَما ت ثتَر ف يكت اَعةت َحتَّى َيك   تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 8    َيف يَض اَل َتعتومت السَّ
َبلت َصَدَقَتهت  يته مَّ َربَّ الَما   َفَيف يَض َحتَّى   .77  جملة استئنافية 8    َمن  َيع 
َبلت َحتَّى يته مَّ َربَّ الَما   َمن    .77  صلة الموصو  االسمي 8    َصَدَقَتهت  َيع 
ر َضهت َوَحتَّى   .78  جملة استئنافية 8    َيع 
هت   .77 ر ضت  جملة استئنافية 8    َعَلي ه   َفَيعتوَ  الَّذ ي َيع 
هت َعَلي ه  َفَيعتوَ  الَّذ ي   .79 ر ضت  صلة الموصو  االسمي 8    َيع 
اَلن    .90 َلةَ  َفَجاَءهت َرجت و الَعي  كت هتَما َيش   جملة استئنافية 7    َأَحدت
ب يل    . 9  جملة جواب الشر  رير الجازم 7    َفذ نَّهت اَل َيأ ت ي َعَلي َ  إ الَّ َقل يل   : َأمَّا َقط عت السَّ
يرت َحتَّى   .98 رتَع الع  َة ب َيي ر  َخف يرٍ  َتخ   جملة استئنافية 7    إ َلى َمكَّ
اَعَة اَل َتعتومت، َحتَّى   .97 م  َيطتوَ  َأحَ َفذ نَّ السَّ كت  جملة استئنافية 7    ب َصَدَقت ه   دت
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دت َمن    . 9 ن هت اَل َيج  َبلتَها م   صلة الموصو  االسمي 7    َيع 
م  ثتمَّ   .97 كت  جملة استئنافية 7    َبي َن َيَدي  مَّ   َلَيع َفنَّ َأَحدت
ين ه  َفاَل َيَرم إ الَّ النَّارَ  َين  ترت فَ   .97  جملة استئنافية 7    َعن  َيم 
 تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 7    إ الَّ النَّارَ  َيَرم  َفالَ   .98
َمال ه  َفاَل َيَرم إ الَّ النَّارَ  َين  ترت ثتمَّ   .97  جملة استئنافية 7    َعن  ش 
 تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 7    إ الَّ النَّارَ  َفاَل َيَرم   .99
لت ف يه  َيطتو َلَيأ ت َينَّ َعَلى النَّاس  َزَمان    .00   جملة استئنافية       ت الرَّجت
دت َأَحًداثتمَّ   . 0  ن هت  اَل َيج  ذتَها م   جملة استئنافية      َيأ خت
لت   .08  دت  َويتَرم الرَّجت  جملة استئنافية      الَواح 
ل    .07  ٍء َكث يرٍ  َفَجاَء َرجت َق ب َشي   جملة استئنافية 7    َفَتَصدَّ
ل  فَ   . 0  قَ َفَجاَء َرجت  تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 7    ٍء َكث يرٍ ب َشي   َتَصدَّ
ل    .07  َق ب َصاعٍ  َوَجاَء َرجت  جملة استئنافية 7    َفَتَصدَّ
ل  فَ   .07  قَ َوَجاَء َرجت  تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 7    ب َصاعٍ  َتَصدَّ
يَن   .08  ينَ الَّذ  وَن المتطَّوّ ع  َدَقا َيل م زت ن يَن ف ي الصَّ م  َن المتؤ   صلة الموصو  االسمي 7    ت  م 
يَن   .07  دتونَ َوالَّذ  َدهتم   اَل َيج  ه   صلة الموصو  االسمي 7    إ الَّ جت
َدَقة ،   .09  َناإ َذا َأَمَرَنا ب الصَّ وق   ان َطَلَق َأَحدت  جملة جواب الشر  رير الجازم 7    إ َلى الس 
 جملة استئنافية 7    َفيتَحام لت   .0  
   .   ، يبت َفيتَحام لت جملننننة تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن  7    المتدَّ  َفيتص 

 اأعراب
َرأَة  َمَعَها اب َنَتان  َلَها   .8   َأ ت َدَخَلت  ام   جملة تعليلية 7    َتس 
د    .7   َرةٍ  َفَلم  َتج  ن د ي َشي ًئا َري َر َتم   جملة استئنافية 7    ع 
َطي تتهَ فَ   .     جملة استئنافية 7    ا إ يَّاَهاَأع 
 جملة استئنافية 7    َبي َن اب َنَتي َها اَعَسَمت هَ فَ   .7  
ن َهاَوَلم    .7    جملة استئنافية 7    َتأ كتل  م 
 جملة استئنافية 7    ، َفَخَرَجت  َقاَمت  ثتمَّ   .8  
 تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 7    َفَخَرَجت    .7  
 جملة استئنافية 7    َفَدَخَل النَّب ي  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َعَلي َنا  .9  
تتهت َفَعا َ   .80  َبر   جملة استئنافية 7    َفَأخ 
َن النَّار    . 8  ت ًرا م  نَّ َلهت س  ٍء كت ه  الَبَنات  ب َشي   جملة جواب الشر  الجازم 7    َمن  اب تتل َي م ن  َهذ 
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قَ  َأن   : َقا َ   .88  يج   َتَصدَّ  صلة الموصو  الحرفي 9    َوَأن َت َصح 
ه لت َحتَّ   .87  ل عتومَ ى َواَل تتم   جملة استئنافية 9    إ َذا َبَلَيت  الحت
 استئنافية جملة 80   َيذ َرعتوَنَها َفَأَخذتوا َقَصَبةً   . 8 
 جملة تعليلية 80   َيذ َرعتوَنَهاَفَأَخذتوا َقَصَبًة   .87 
وًقا  .87  َرَعَنا لتحت َدَقةَ ب ه   َوَكاَنت  َأس   جمل استئنافية 80   َوَكاَنت  تتح ب  الصَّ
ينتهت َفاَها، َحتَّى َفَأخ    .88  َمالتهت َما َصَنَعت  َيم  َلَم ش   جملة تعليلية 80   اَل َتع 
َمالتهت َما   .87  َلَم ش  ينتهت َحتَّى اَل َتع   صلة الموصو  االسمي 80   َصَنَعت  َيم 
 جمل استئنافية  8   ف ي َيد  َسار ٍق،  َوَضَعَهاه ، فَ َفَخَرَع ب َصَدَقت    .89 
وا َيَتَحدَّ   .70  َبحت  جملة استئنافية  8   ثتونَ َفَأص 
مَّ   . 7  دت اللَّهت  جملة استئنافية  8   (7)َلَ  الَحم 
َقنَّ ب َصَدَقةٍ   .78   جملة جواب العسم  8   (7)َ ََتَصدَّ
َيةٍ  َفَوَضَعَهاب َصَدَقت ه   َفَخَرعَ   .77   جمل استئنافية  8   ف ي َيَدي  َزان 
 جمل استئنافية  8   َرن يٍّ ف ي َيَدي   َفَوَضَعَهاب َصَدَقت ه ،  َفَخَرعَ   . 7 
َتع فَّ َأمَّا َصَدَقتتَ  َعَلى َسار ٍق   .77   جملة جواب الشر  رير الجازم  8   َعن  َسر َقت ه   َفَلَعلَّهت َأن  َيس 
َتع فَّ َأمَّا َصَدَقتتَ  َعَلى َسار ٍق َفَلَعلَّهت َأن    .77   صلة الموصو  الحرفي  8   َعن  َسر َقت ه   َيس 
َيةت َوَأمَّا الزَّ   .78  َتع فَّ ان   جملة جواب الشر  رير الجازم  8   َعن  ز َناَها َفَلَعلََّها َأن  َتس 
َيةت َفَلَعلََّها َأن    .77  ا الزَّان  َتع فَّ  َوَأمَّ  صلة الموصو  الحرفي  8   َعن  ز َناَها َتس 
ا الَين ي    .79  َتب رت َوَأمَّ ت  َفَلَعلَّهت َيع  َطاهت مَّ ا أَع   جملة جواب الشر  رير الجازم  8   َفيتن ف قت م مَّ
َطاهت مَّت   .0   ا أَع   جملة تفسيرية  8   َفيتن ف قت م مَّ
 جمل استئنافية 88   َأن َكَحن يَوَخاَصم تت إ َلي ه  ، فَ َوَخَطَب َعَليَّ   .   
َرَع َدَنان يَر   .8   قت ب َهاَوَكاَن َأب ي َيز يدت َأخ   جملة تعليلية 88   َيَتَصدَّ
ئ تتَفأَ فَ   .7   تتَهاج   جمل استئنافية 88   َفَأَتي تتهت ب َها، َخذ 
تت َومَّ    .     جملة جواب العسم 88   َما إ يَّاَ  َأَرد 
تتهت   .7   و   مَّ   َفَخاَصم   جملة استئنافية 88   إ َلى َرست
 صلة الموصو  االسمي 88   َيا َيز يدت  َوي تَ َلَ  َما نَ   .7  
نت  َأَخذ تَ َوَلَ  َما   .8    صلة الموصو  االسمي 88   َيا َمع 
اَلن  َتَحابَّا ف ي مَّ ،   .7   َقا َعَلي ه  َوَرجت َتَمَعا َعَلي ه َوَتَفرَّ  جمل تفسيرية 87   اج 
َفاَها   .9   ينتهت َفَأخ  َمالتهت َما تتن ف قت َيم  َلَم ش   جملة تعليلية 87   َحتَّى اَل َتع 
َمالتهت َما   .70  َلَم ش  ينتهت َحتَّى اَل َتع   صلة الموصو  االسمي 87   تتن ف قت َيم 
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قتوا،   . 7  م  َزَمان  َتَصدَّ لت ب َصَدَقت ه   َفَسَيأ ت ي َعَلي كت ي الرَّجت ش   جملة تعليلية  8   َيم 
لت   .78  ي الرَّجت ش   جملة استئنافية  8   ب َصَدَقت ه   َيم 
لت   .77   جملة استئنافية  8   َفَيعتو ت الرَّجت
ئ َت ب َها ب اَ م س    . 7  ن  َ  لَعب ل تتَهاَلو  ج   جواب الشر  رير الجازم جملة  8   م 
ننَدٍة،   .77  س  ننن  َطَعننام  َبي ت َهننا َري ننَر متف  رتَهنناإ َذا َأن َفَعننت  الَمننر أَةت م   َكنناَن َلَهننا َأج 

 ب َما َأن َفَعت  
 جملة جواب الشر  رير الجازم 87  

رتَها ب َما   .77   صلة الموصو  االسمي 87   َأن َفَعت  َكاَن َلَها َأج 
رتهت ب َماَول زَ   .78  َها َأج  ج   صلة الموصو  االسمي 87   َكَسبَ  و 
ي نت َأَحق    .77  َدَقة   َأن  يتع َضىَفالدَّ َن الصَّ  جملة تفسيرية 87   م 
ي نت َأَحق  َأن    .79  َدَقة   يتع َضى َفالدَّ َن الصَّ  صلة الموصو  الحرفي 87   م 
َواَ  النَّاس   َلي َس َلهت َأن    .70   الموصو  الحرفيصلة  87   يتت ل َف َأم 
َواَ  النَّاس  يتر يدت إ ت اَلَفَها، َأت َلَفهت مَّت   . 7   جملة جواب الشر  الجازم 87   َمن  َأَخَذ َأم 
ٍر   .78  ل  َأب ي َبك  ت َعن هت ف ع  َي مَّ  جملة معترضة 87   َرض 
يَن   .77  َق ب َمال ه  ح   جملة استئنافية 87   َتَصدَّ
ر يَن َوَنَهنننننى النَّب ننننني   َوَكنننننَذل َ   ثَنننننَر اَ ن َصنننننارت   . 7  َهننننناج  َعنننننن  ( ص)المت

 إ َضاَعة  الَما   
 جملة معترضة 87  

َواَ  النَّاس  َفَلي َس َلهت َأن    .77  َدَقة   يتَضيّ َع َأم  لَّة  الصَّ  صلة الموصو  الحرفي 87   ب ع 
بت ب نت َمال ٍ    .77  ت َعن هت َوَقاَ  َكع  َي مَّ  جملة معترضة 87   َرض 
وَ  مَّ ، يَ  : قتل تت   .78  َبت يا َرست  جملة استئنافية 87   إ نَّ م ن  َتو 
َبت ي َأن    .77   صلة الموصو  الحرفي 87   م ن  َمال ي َصَدَقًة إ َلى مَّ   َأن َخل عَ  إ نَّ م ن  َتو 
َض َمال َ    .79  س    َعَلي َ  َبع  َو َخي ر  َل َ َأم   جملة تعليلية 87   َفهت
َدَقة  َما   .80  ًنىَخي رت الصَّ ر  ر   صلة الموصو  االسمي 87   َكاَن َعن  َ ه 
 جملة استئنافية 87   َواب َدأ  ب َمن  َتعتو ت   . 8 
 صلة الموصو  االسمي 87   ب َمن  َتعتو ت َواب َدأ    .88 
 جمل استئنافية 88   َواب َدأ  ب َمن  َتعتو ت   .87 
 صلة الموصو  االسمي 88   َتعتو ت َواب َدأ  ب َمن    . 8 
ف ف  َوَمن  َيس    .87  فَّهت َتع  ت  يتع   جملة جواب الشر  الجازم 88   مَّ
ن    .87  َتي  ن ه  َوَمن  َيس  ت  يتي   جملة جواب الشر  الجازم 88   مَّ
 جمل استئنافية 70   ل تت َأن  َخَرَع، َفعت  َدَخَل الَبي َتَفَلم  َيل َبث  ثتمَّ   .88 
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 صلة الموصو  الحرفي 70   َخَرعَ  َفَلم  َيل َبث  َأن    .87 
 صلة الموصو  الحرفي 70   أتَبيّ َتهت َفَكر ه تت َأن    .89 
َساء   َما َ ثتمَّ   .70   جملة استئنافية  7   َعَلى النّ 
جملننننة تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن   7   َوَعَ هتنَّ فَ   . 7 

 اأعراب
ق نَ  َأَمَرهتنَّ وَ   .78  جملننننة تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن   7   َأن  َيَتَصدَّ

 اأعراب
َص ا َفَجَعَلت    .77  ر  ل َب َوالخت  جملة استئنافية  7   لَمر أَةت تتل ع ي العت
ق نَ َوَأَمَرهتنَّ َأن    . 7   صلة الموصو  الحرفي  7   َيَتَصدَّ
ائ لت َأو  طتل َبت  إ َلي ه  َحاَجة    .77  و ت مَّ  إ َذا َجاَءهت السَّ  جملة جواب الشر  رير الجازم 78   َقا َ َكاَن َرست
َفعتوا   .77  و اش   جملة جواب الشر  رير الجازم 78   اتتؤ َجرت
يوَ   .78  ت َعَلى ل َسان  َنب يّ ه   َيع ض    78   َما َشاءَ  (ص)مَّ

 جملة استئنافية
 صلة الموصو  االسمي 78   َشاءَ َما   .77 
 جملة تعليلية 77   َفيتوَكى َعَلي    اَل تتوك ي   .79 
ي فَ   .90  ص  ت َعَلي    اَل تتح  َي مَّ ص   ةجملة تعليلي 77   يتح 
ي   . 9  ت َعَلي    اَل تتوع  َي مَّ  جملة تعليلية  7   َفيتوع 
ي َما   .98  َضخ  َتَطع ت  ار   صلة الموصو  االسمي  7   اس 
نَدَقةت   .97  ناَلةت، َوالصَّ ه ، َوَجنار ه ، تتَكفّ رتَهنا الصَّ ل  ف ي أَه ل نه ، َوَوَلند  ف ت َنةت الرَّجت

و ت  رت نَلي َمانت  -َوالَمع  نَدَقةت  : عتنو ت َقند  َكناَن يَ  : َقناَ  ست ناَلةت َوالصَّ الصَّ
و    رت رت ب ال َمع  يت َعن  المتن َكر   - ، َواَ م   َوالنَّه 

 جملة معترضة 77  

ر  َوَلك نّ ي أتر يدت الَّت ي   . 9   صلة الموصو  االسمي 77   َتمتوعت َكَمو ع  الَبح 
َر   .97  َلق  َفذ نَّهت إ َذا كتس   رير الجازمجملة جواب الشر   77   َأَبًدا َلم  يتي 
َأَلهت  َفه ب َنا َأن    .97   صلة الموصو  الحرفي 77   َمن  الَبابت  َنس 
ن يَفَعل َم عتَمرت َمن    .98   صلة الموصو  االسمي 77   َتع 
ن ينَ َلي َس َعَلي َ  ب َها   .97  م  يَر المتؤ   جملة معترضة 77   َبأ س   َيا َأم 
ت َعن هت عتَمرت   .99  َي مَّ  جملة معترضة 77   َرض 
ث تتهت َذل َ  َأنّ  وَ   .800 يًثا َلي َس ب اَ َرال يم   ي َحدَّ  صلة الموصو  الحرفي 77   َحد 
وَ  مَّ ،   . 80 َياءَ َيا َرست ن تت َأَتَحنَّثت ب َهاَأَرَأي َت َأش   معترضة جملة 77   كت
َت َعَلى َما   .808 َلم   صلة الموصو  االسمي 77   َسَلَف م ن  َخي رٍ َأس 
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َقت  المَ   .807 َدٍة إ َذا َتَصدَّ س  َها َري َر متف  ج  رتَهار أَةت م ن  َطَعام  َزو   جملة جواب الشر  رير الجازم 78   َكاَن َلَها َأج 
َها ب َما   . 80 ج   صلة الموصو  االسمي 78   َكَسبَ َول َزو 
، الَّذ ي يتن ف نذت   .807 ل مت اَ م ينت بََّمنا َقنا َ  -الَخاز نت المتس  ني : َورت ط  َمنا  - يتع 

َر ب ه  كَ  اًل أتم   ام 
 جملة معترضة 77  

، الَّذ ي   .807 ل مت اَ م ينت بََّمنا َقنا َ  - يتن ف نذت الَخاز نت المتس  ني  : َورت ط  َمنا  -يتع 
َر ب ه    أتم 

 صلة الموصو  االسمي 77  

َفعتهت فَ   .808 َقي ن   َيد  َر َلهت ب ه  َأَحدت المتَتَصدّ   "إ َلى الَّذ ي أتم 
 

 جملة استئنافية 77  

َفعتهت إ    .807 َر َلهت ب ه  َلى الَّذ ي َفَيد  َقي ن   أتم   "َأَحدت المتَتَصدّ 
 

 صلة الموصو  االسمي 77  

َدٍة،   .809 س  َها َري َر متف  ج  َعَمت  الَمر أَةت م ن  َبي ت  َزو  رتَهاإ َذا َأط   جملة جواب الشر  رير الجازم 0    َكاَن َلَها َأج 
َتَسبَ َلهت ب َما ا  .0 8  صلة الموصو  االسمي 0    ك 
 صلة الموصو  االسمي 0    َأن َفَعت  َوَلَها ب َما   .  8
َدٍة ،   .8 8 س  رتَهاإ َذا َأن َفَعت  الَمر أَةت م ن  َطَعام  َبي ت َها َري َر متف   جملة جواب الشر  رير الجازم      َفَلَها َأج 
و ع  ب َما   .7 8 َتَسبَ َول لزَّ  صلة الموصو  االسمي      اك 
مَّ   .  8 م  متن ف ًعااللَّهت  استئنافيةجملة  8    َخَلًفا أَع 
مَّ   .7 8 ًكااللَّهت س   استئنافيةجملة  8    َتَلًفا أَع م  متم 
 جملة استئنافية 7    َسَبَيت    .7 8
ه    .8 8 ل د   تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 7    َأو  َوَفَرت  َعَلى ج 
ف َي َبَناَنهت َحتَّى   .7 8 فتَو َأَثَرهت  تتخ   جملة استئنافية 7    َوَتع 
فتَو َأَثَرهت   .9 8  تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 7    َوَتع 
يلت َفاَل يتر يدت   .880 ا الَبخ   صلة الموصو  الحرفي 7    َأن  يتن ف َق َشي ًئاَوَأمَّ
َو   . 88 َهاَفهت عت عت  يتَوسّ   جملة استئنافية 7    َواَل َتتَّس 
د   : َفَعالتوا  .888  جملة استئنافية 7    َيا َنب يَّ مَّ ، َفَمن  َلم  َيج 
ه ،   .887 َملت ب َيد  َسهت َيع   جملة تعليلية 7    َفَين َفعت َنف 
َسهت وَ   . 88 قت َفَين َفعت َنف   جملة استئنافية 7    َيَتَصدَّ
، َفذ نََّها َلهت َصَدَقة    .887 رّ  س    َعن  الشَّ  جملة تعليلية 7    َول يتم 
َسَلت  إ َلى َعائ َشَة   .887 ت َعن  َفَأر  َي مَّ ن َهاَها َرض   جملة معترضة 7    م 
َسَلت  ب ه  إ الَّ َما   .888 اة   َأر   صلة الموصو  االسمي 7    نتَسي َبةت م ن  ت ل َ  الشَّ
887.   ، لََّهاَهات   جملة تعليلية 7    َفَعد  َبَلَيت  َمح 
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َتث ن  َصَدَقَة الَفر ض  م ن  َري ر َها  .889  جملة استئنافية 8    َفَلم  َيس 
َخاَبَها َمر أَةت َفَجَعَلت  ال  .870 َصَها َوس  ر   جملة استئنافية 8    تتل ع ي خت
وض   َوَلم  َيختصَّ الذََّهبَ   . 87 َن العترت َة م   جملة استئنافية 8    َوالف ضَّ
َساءَ  َفَرَأم  .878 م ع  النّ   جملة استئنافية 9    َأنَّهت َلم  يتس 
َساءَ َفَرَأم َأنَّ   .877 م ع  النّ   الحرفي صلة الموصو  9    هت َلم  يتس 
ب ه   َأَتاهتنَّ فَ   . 87 َر َثو   جملة استئنافية 9    َوَمَعهت ب اَل   َناش 
ق نَ  َمَرهتنَّ ، َوأَ َفَوَعَ هتنَّ   .877 جمننننل تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن  9    َأن  َيَتَصدَّ

 اأعراب
ق نَ َوَأَمَرهتنَّ َأن    .877  جمل صلة الموصو  الحرفي 9    َيَتَصدَّ
 جملة استئنافية 9    تتل ع ي  الَمر أَةت  َفَجَعَلت    .878
 جملة استئنافية 9    َأي وبت إ َلى أتذتن ه   َأَشارَ وَ   .877
و ت مَّ    .879 َمعت َبي َن متَتَفرّ قٍ : (ص)كَتَب َلهت الَّت ي َفَرَض َرست  جملة تفسيرية 70   َواَل يتج 
َتم عٍ   .0 8 َدَقة   َواَل يتَفرَّقت َبي َن متج  َيَة الصَّ بعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن جملننننة تا 70   َخش 

 اأعراب
َما   .  8 َواَلهت َماإ َذا َعل َم الَخل يَطان  َأم  َمعت َمالتهت  جملة جواب الشر  رير الجازم 70   َفاَل يتج 
َبعتوَن َشاةً  َيت مَّ ل َهَذااَل َيج بت َحتَّى   .8 8  جملة استئنافية 70   َأر 
8 7.   ، َمل  م ن  َوَراء  الب َحار   جملة تفسيرية 78    َلن  َيت َرَ  م ن  َعَمل َ  َشي ًئاَفذ نَّ مََّ َفاع 
َثهت   .  8 ت َعن هت، َكَتَب َلهت َهَذا الك َتابَ َأنَّ  : َحدَّ َي مَّ ٍر َرض   صلة الموصو  الحرفي  7   َأَبا َبك 
نننننَدَقة  الَّت ننننني   .7 8 ه  َفر يَضنننننةت الصَّ نننننو ت مَّ  َهنننننذ  َعَلنننننى ( ص)َفنننننَرَض َرست

ينَ  ل م   المتس 
 صلة الموصو  االسمي  7  

ء  إ الَّ َأن    .7 8  صلة الموصو  الحرفي  7   َيَشاَء َرب َهاَفَلي َس ف يَها َشي 
ت َوالَّت ي   .8 8 وَلهت  َأَمَر مَّ  صلة الموصو  االسمي  7   ب َها َرست
َدَقَة الَّت ي   .7 8 وَلهت َكَتَب َلهت الصَّ  صلة الموصو  االسمي 77   َأَمَر مَّت َرست
نننَدَقة  َهر َمنننة  َواَل َذاتت َعنننَواٍر، َواَل تَننني س  إ الَّ َمنننا َواَل يت   .9 8 نننَرعت ف ننني الصَّ خ 

قت   َشاَء المتَصدّ 
 صلة الموصو  االسمي 77  

ننو   مَّ  َصننلَّى هللات   .870 وَنَهننا إ َلننى َرست ننون ي َعَناًقننا َكننانتوا يتَؤد  َومَّ  َلننو  َمَنعت
م  َعَلي ه  َوَسلََّم  َهاَعَلى مَ  َلَعاَتل تتهت  ن ع 

 جملة جواب الشر  رير الجازم 77  

ٍر   . 87 َر َأب ي َبك  َ َشَرَح َصد  ت َعن هت َأنَّ مَّ َي مَّ  جملة معترضة 78   ب الع َتا    َرض 
ا َبَعَث متَعاًذا   .878 ت َعن هت َلمَّ َي مَّ  جملة معترضة 77   َعَلى الَيَمن   َرض 
َ  َما   .877 ن  َأوَّ عتوهتم  إ َلي  َفل َيكت َباَدةت مَّ   ه  َتد   صلة الموصو  االسمي 77   ع 
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َ، فَ   . 87 ب ر هتم  َفذ َذا َعَرفتوا مَّ َس َصَلَواتٍ َأخ  َ َقد  َفَرَض َعَلي ه م  َخم   جملة جواب الشر  رير الجازم 77   َأنَّ مَّ
َأنَّ   .877 ب ر هتم  َس َصَلَواتٍ َفَأخ  َ َقد  َفَرَض َعَلي ه م  َخم   وصو  الحرفيصلة الم 77   مَّ
ب ر هتم  َفذ َذا َفَعلتوا،   .877 َ َفَرَض َعَلي ه م  َزَكاةً  َفَأخ   جملة جواب الشر  رير الجازم 77   َأنَّ مَّ
ب ر هتم  َأنَّ مََّ فَ َفذ َذا َفَعلتوا،   .878  صلة الموصو  الحرفي 77    َفَرَض َعَلي ه م  َزَكاةً َأخ 
ن  َفذ َذا َأَطاعتوا ب َها،   .877 ذ  م  م  َفخت  جملة جواب الشر  رير الجازم 77   هت
م    .879 ن هت ذ  م  َوا   النَّاس   َوَتَوقَّ َكَرائ مَ َفخت  جملة ال محل لها من اأعلرابتابعة ل 77   َأم 
ه    .870 ي ب َيند  س   -َوالَّنذ ي اَل إ َلنَه َري نرتهت، َأو  َكَمنا َحَلنَف  : َأو   -َوالَّذ ي َنف 

ٍل َتكتونت َلهت إ ب    ل  َما م ن  َرجت
 معترضةجملة  70  

َراَها   . 87 لََّما َجاَزت  أتخ   جملة جواب الشر  رير الجازم 70   رتدَّت  َعَلي ه  أتواَلَهاكت
 جملة استئنافية 70   يتع َضى َبي َن النَّاس  َحتَّى   .878
ب ونَ  ن ف عتواَلن  َتَنالتوا الب رَّ َحتَّى تت   .877  استئنافية جملة  7   (8)م مَّا تتح 
ا َلن  َتنَ   . 87 ب ونَ التوا الب رَّ َحتَّى تتن ف عتوا م مَّ  صلة الموصو  االسمي  7   (8)تتح 
ه  اآلَيةت   .877 ا أتن ز َلت  َهذ  ب نونَ } : َفَلمَّ نا تتح  مَّ {  َلن  َتَنالتوا الب رَّ َحتَّى تتن ف عتوا م 

و   مَّ   َقاَم َأبتو َطل َحةَ   إ َلى َرست
 جملة جواب الشر  رير الجازم  7  

وَ  مَّ ،  : َفَعا َ   .877 َ َتَباَرَ  َوَتَعاَلى َيعتو ت َيا َرست  جملة معترضة  7   إ نَّ مَّ
و ب رََّها  .878 ن َد مَّ   َأر جت َرَها ع   جملة استئنافية  7   َوذتخ 
تت َوَقد    .877  جملة استئنافية  7   َما قتل تَ  َسم ع 
تت َما   .879  ميصلة الموصو  االس  7   قتل تَ َوَقد  َسم ع 
َعَلَها َوات نّ ي َأَرم َأن    .880  صلة الموصو  الحرفي  7   ف ي اَ ق َرب ينَ  َتج 
 جملة استئنافية  7   َفَعاَ  َأبتو َطل َحةَ   . 88
 جملة استئنافية  7   َفَعَسَمَها َأبتو َطل َحَة ف ي َأَقار ب ه    .888
 جملة استئنافية  7   َتاَبَعهت َرو ح    .887
و ت مَّ  ف ي  . 88 ًحى َخَرَع َرست  جملة استئنافية 78   َأض 
 تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 78   َفَوَعَظ النَّاس  .887
َدَقة    .887  تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 78   َوَأَمَرهتم  ب الصَّ
، تَ   .888 قتواَأي َها النَّاست  استئنافية جملة 78   َصدَّ
َساء    .887  استئنافية جملة 78   َفَمرَّ َعَلى النّ 
889.  ، َساء  َشَر النّ  ق نَ  َيا َمع   استئنافية جملة 78   َتَصدَّ
ق َن،   .870 ، َتَصدَّ َساء  َشَر النّ  َثَر أَه ل  النَّار  َيا َمع   تعليلية جملة 78   َفذ نّ ي َرَأي تتكتنَّ َأك 
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ينٍ   . 87 ٍل َود   استئنافية جملة 78   َما َرَأي تت م ن  َناق َصات  َعع 
 استئنافية جملة 78   ز ل ه  َفَلمَّا َصاَر إ َلى َمن    .878
 استئنافية جملة 78   َجاَءت  َزي َنبت   .877
وَ  مَّ ،   . 87 ه  َزي َنبت َيا َرست  جملة استئنافية 78   َهذ 
َدَقة  َيا َنب يَّ مَّ ،   .877 َم ب الصَّ َت الَيو   جملة استئنافية 78   إ نََّ  َأَمر 
ل يي ل ي  .877 ن د ي حت  يةجملة استئناف 78   َوَكاَن ع 
َق ب ه    .878 تت َأن  َأَتَصدَّ  تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 78   َفَأَرد 
تت َأن    .877 َق ب ه   َفَأَرد   صلة الموصو  الحرفي 78   َأَتَصدَّ
عتودٍ   .879  جملة استئنافية 78   َفَزَعَم اب نت َمس 
عتودٍ   .890 ق تت  َأنَّهت  : َفَزَعَم اب نت َمس   صلة الموصو  الحرفي 78   ب ه  َعَلي ه م  َوَوَلَدهت َأَحق  َمن  َتَصدَّ
ق تت ب ه  َأنَّهت َوَوَلَدهت َأَحق  َمن    . 89  صلة الموصو  االسمي 78   َعَلي ه م   َتَصدَّ
جت   َوَوَلدت   َأَحق  َمن    .898 ق ت  ب ه  َزو   صلة الموصو  االسمي 78   َعَلي ه م   َتَصدَّ
ل    .897 وَ  مَّ ، َأوَ  : َفَعاَ  َرجت ؟َيا َرست رّ   استئنافية جملة 77   َيأ ت ي الَخي رت ب الشَّ
 صلة الموصو  الحرفي 77   يتن َز ت َعَلي ه ؟ َفَرَأي َنا َأنَّهت   . 89
 استئنافية جملة 77   َفَسَكَت النَّب ي  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلَّمَ   .897
ب يعت َوات نَّ م مَّا   .897 تتلت َأو  يتل م   يتن ب تت الرَّ  الموصو  االسمي صلة 77   َيع 
ننننَرَتاَها   .898 تَنننندَّت  َخاص  ننننم س  َأَكَلننننت  َحتَّننننى إ َذا ام  َبَلت  َعنننني َن الشَّ ننننَتع  ، اس 

، َوَرَتَعت    َفَثَلَطت  َوَباَلت 
 جملة الشر  رير الجازم 77  

 جملة استئنافية 77   َفَثَلَطت    .897
جمننننل تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن  77   َرَتَعت  ، وَ اَلت  َوبَ   .899

 باأعرا
ل َوة    .700 َرة  حت  جملة استئنافية 77   َوات نَّ َهَذا الَماَ  َخض 
ل م    . 70 َم َصاح بت المتس  ك ينَ  َفن ع  ن هت الم س  َطى م   جملة استئنافية 77   َما أَع 
ل م  َما   .708 َم َصاح بت المتس  ك ينَ َفن ع  ن هت الم س  َطى م   صلة الموصو  االسمي 77   أَع 
نننل    .707 َم َصننناح بت المتس  ننننَن َفنننن ع  نننك يَن َوالَيت نننيَم َواب  ن نننهت الم س  َطنننى م  م  َمنننا أَع 

نب يل   َوات نَّنهت َمنن   -َأو  َكَمنا َقناَ  النَّب ني  َصنلَّى هللات َعَلي نه  َوَسنلََّم  -السَّ
ذتهت ب َيي ر  َحعّ ه    َيأ خت

 جملة معترضة 77  

ذتهت ب َيي ر  َحعّ ه  َكالَّذ ي   . 70 َبعت وَ  َيأ كتلت َوات نَّهت َمن  َيأ خت  صلة الموصو  االسمي 77   اَل َيش 
َم الع َياَمة   َوَيكتونت َشه يًدا  .707 جملننننة تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن  77   َعَلي ه  َيو 

 اأعراب
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َرأَة  َعب د  مَّ    .707 ث ل ه  َسَواءً  -َعن  َزي َنَب ام   جملة معترضة 77   َقاَلت   – ب م 
 جمل استئنافية 77   ب د  مَّ  تتن ف قت َعَلى عَ  َوَكاَنت  َزي َنبت   .708
وَ  مَّ    .707 ز ي َعنّ يَسل  َرست  جملة تفسيرية 77   َأن  أتن ف َق َعَلي  َ  َأَيج 
ز ي َعنّ ي َأن    .709  صلة الموصو  الحرفي 77   أتن ف َق َعَلي  َ َأَيج 
 تئنافيةجمل اس 77   َفان َطَلع تت إ َلى النَّب يّ  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلَّمَ   .0 7
َن اَ ن َصار  َعَلى الَباب    .  7 َرأًَة م  تت ام   جمل استئنافية 77   َفَوَجد 
 جمل استئنافية 77   َفَمرَّ َعَلي َنا ب اَل     .8 7
 جمل استئنافية 77   َفَدَخَل َفَسَأَلهت   .7 7
جملننننة تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن  77   َفَسَأَلهت   .  7

 اأعراب
ز ي عَ َسل  النَّب يَّ   .7 7 ي نّ يَأَيج  ج   جملة تفسيرية 77   َأن  أتن ف َق َعَلى َزو 
ز ي َعنّ ي َأن    .7 7 ي أتن ف قَ  َأَيج  ج   صلة الموصو  الحرفي 77   َعَلى َزو 
ر  َأن    .8 7 وَ  مَّ ، َأل َي َأج   صلة الموصو  الحرفي 78   َعَلى َبن ي َأب ي َسَلَمةَ  أتن ف قَ  َيا َرست
رت َما   .7 7  صلة الموصو  االسمي 78   َلي ه م  َأن َفع ت  عَ َفَل   َأج 
7 9.   ، رت َما َأن َفع ت  َعَلي ه م  َأن ف ع ي َعَلي ه م   جملة تعليلية 78   َفَل   َأج 
َكاة    .780 َن الزَّ َتَرم َأَباهت م   الشر  الجازم جواب جملة 78    َجازَ إ ن  اش 
ينَ   . 78 د  ي ف ي المتَجاه  ط   جملة استئنافية 78   َويتع 
يَّ لَ َوالَّذ ي   .788  صلة الموصو  االسمي 78   م  َيحت
َطي َت   .787 َزَأت  اآلَيَة ف ي َأيّ َها أَع   الشر  رير الجازم جواب جملة 78   َأج 
يلٍ َما   . 78  صلة الموصو  االسمي 77   إ الَّ َأنَّهت َكاَن َفع يًرا َين ع مت اب نت َجم 
يٍل إ الَّ َأنَّ   .787  صلة الموصو  الحرفي 77   هت َكاَن َفع يًراَما َين ع مت اب نت َجم 
َراَعهت   .787 َتَبَس َأد  تتَدهت ف ي َسب يل  مَّ   َقد  اح   جملة استئنافية 77   َوأَع 
و   مَّ    .788 ، َفَعم  َرست ا الَعبَّاست ب نت َعب د  المتطَّل ب   جملة استئنافية 77   َوَأمَّ
َناد    .787  جملة استئنافية 77   َتاَبَعهت اب نت َأب ي الزّ 
َطاهتم  َحتَّى َفأَ   .789 ن َدهت ع   جملة استئنافية 79   َنف َد َما ع 
ف ف    .770 َتع  ت َوَمن  َيس  فَّهت مَّ  جملة جواب الشر  جازم 79   يتع 
ن    . 77 َتي  ت َوَمن  َيس  ن ه  مَّ  جملة جواب الشر  جازم 79   يتي 
ت َوَمن  َيَتَصبَّر  يت   .778  جملة جواب الشر  جازم 79   َصبّ ر هت مَّ
ه  وَ   .777 ي ب َيد  س  َلهت الَّذ ي َنف  م  َحب  كت َذ َأَحدت  جملة جواب العسم 80   َ َن  َيأ خت
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َههت َفَيب يَعَها،   . 77 ت ب َها َوج   جملة تعليلية  8   َفَيكتفَّ مَّ
َأَ  النَّاَس َخي ر  َلهت م ن  َأن    .777 هت َأو  َمَنعتوهت  َيس  َطو   صلة الموصو  الحرفي  8   أَع 
ل َوة   َيا َحك يمت،  .777 َرة  حت  جملة استئنافية 88   إ نَّ َهَذا الَماَ  َخض 
ٍس   .778  جملة جواب الشر  الجازم 88   بتور َ  َلهت ف يه  َفَمن  َأَخَذهت ب َسَخاَوة  َنف 
ٍس   .777 َرا   َنف   جملة جواب الشر  الجازم 88   َلم  يتَباَر   َلهت ف يه  َوَمن  َأَخَذهت ب ذ ش 
َبعت وَ  َيأ كتلت َكالَّذ ي   .779  صلة الموصو  االسمي 88   اَل َيش 
َدَ  َشي ًئاَوالَّذ ي َبَعَثَ  ب الَحقّ    .0 7 َزأت َأَحًدا َبع   جملة جواب العسم 88   اَل َأر 
ن َياَحتَّى   .  7  جملة استئنافية 88   أتَفار َق الد 
ت َعن هت   .8 7 َي مَّ ٍر َرض   جملة استئنافية 88   َفَكاَن َأبتو َبك 
ٍر َفَكاَن َأبت   .7 7 ت َعن هت و َبك  َي مَّ عتو َحك يًماَرض   جملة معترضة 88   ، َيد 
ن هت َفَيأ َبى   .  7 َبَلهت م   صلة الموصو  الحرفي 88   َأن  َيع 
ت َعن هت إ نَّ عتَمَر   .7 7 َي مَّ  جملة معترضة 88   َدَعاهت  َرض 
ن هت َشي ًئا َفَأَبى َأن    .7 7 َبَل م   صلة الموصو  الحرفي 88   َيع 
َذهت  أ َبى َأن  َفيَ   .8 7  صلة الموصو  الحرفي 88   َيأ خت
و   مَّ    .7 7 َد َرست َن النَّاس  َبع  َزأ  َحك يم  َأَحًدا م   جملة معترضة 88   َفَلم  َير 
فّ يَ   .9 7  جملة استئنافية 88   َحتَّى تتوت
ه  َمن    .770 ط  نّ يأَع   صلة الموصو  االسمي 87   هتَو َأف َعرت إ َلي ه  م 
هت إ    . 77 نننذ  نننر ٍ  َواَل خت ء  َوَأن نننَت َري نننرت متش  نننن  َهنننَذا الَمنننا   َشننني  َذا َجننناَءَ  م 

هت َسائ ٍل،  ذ   َفخت
 جملة جواب الشر  الجازم 87  

َم الع َياَمة  َحتَّى   .778 مٍ  َيأ ت َي َيو  ه ه  متز َعةت َلح   جملة استئنافية  8   «َلي َس  ف ي َوج 
َف ا تذتن    .777 لتَغ الَعَرقت ن ص   جملة استئنافية 87   َحتَّى َيب 
َتَياثتوا ب آَدمَ   . 77  جملة استئنافية 87   َفَبي َنا هتم  َكَذل َ  اس 
ي  .777 َذ ب َحل َعة  الَباب  َحتَّى  َفَيم ش   جمل استئنافية 87   َيأ خت
َع اب َن عتَمَر   .777 َماَسم  ت َعن هت َي مَّ  جملة معترضة 87   َرض 
ك ينت الَّذ ي   .778 هت ا ت َلي َس الم س  َلَتان  َترتد  َلَة َوا تك   صلة الموصو  االسمي 87   ك 
ك ينت الَّذ ي   .777 ًنىَوَلك ن  الم س   صلة الموصو  االسمي 87   َلي َس َلهت ر 
ي ي وَ   .779 َتح  َأ ت النَّاَس إ ل َحاًفاَأو  َيس   جمل استئنافية 87   اَل َيس 
َبةَ   .770 ع  يَرة  ب ن  شت َيةت إ َلى المتي  ءٍ َأن  اك   : َكَتَب متَعاو   جملة تفسيرية 88   تتب  إ َليَّ ب َشي 
تت النَّب يَّ  : َفَكَتَب إ َلي ه    . 77  جملة تفسيرية 88   َيعتو ت ( ص)َسم ع 
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و ت مَّ    .778 ه   (ص)َفَتَرَ  َرست ط  اًل َلم  يتع  م  َرجت ن هت  جملة استئنافية 87   م 
و   مَّ    .777 تتهت  (ص)َفعتم تت إ َلى َرست  استئنافيةجملة  87   َفَساَرر 
تتهت   . 77  تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 87   َفَساَرر 
ل تت فَ   .777  جملة استئنافية 87   َما َلَ  َعن  فتاَلنٍ  : عت
ًناَومَّ    .777 م   جملة جواب العسم 87   (7)؟إ نّ ي َ ََراهت متؤ 
َلمت ف يه   َرَلَبن يثتمَّ   .778  جملة استئنافية 87   (8)َما أَع 
َلمت ف يه  َبن ي َما ثتمَّ َرلَ   .777  صلة الموصو  االسمي 87   (8)أَع 
َيَة َأن    .779 ه ه  َخش   صلة الموصو  الحرفي 87   يتَكبَّ ف ي النَّار  َعَلى َوج 
لت إ َذا   .780 لتهت َري َر َواق ٍع َعَلى َأَحدٍ َأَكبَّ الرَّجت  جملة جواب الشر  رير الجازم 87   َكاَن ف ع 
78 .   ، لت ه ه   : قتل تَ َفذ َذا َوَقَع الف ع  ت ل َوج   جملة جواب الشر  رير الجازم 87   َكبَّهت مَّ
ك ينت الَّذ ي   .788  صلة الموصو  االسمي 89   َيطتو ت َعَلى النَّاس  َلي َس الم س 
ك ينت الَّذ ي   .787 ًنىَوَلك ن  الم س  دت ر  ن يه   اَل َيج   صلة الموصو  االسمي 89   يتي 
قت َعَلي ه َواَل   . 78 َأ ت النَّاَس َفيتَتَصدَّ  جمل استئنافية 89   َيعتومتَفَيس 
َو   .787 ندت َلنهت ثتنمَّ َيي  م  َحب  كت َذ َأَحدت نبتهت َقنا َ  -َ َن  َيأ خت س   –إ َلنى الَجَبنل   : َأح 

بَ  َتط   َفَيح 
 جملة معترضة 70  

َأَ  النَّاَس َخي ر  َلهت م ن  َأن    .787  صلة الموصو  الحرفي 70   َيس 
َرأَة  ف ي حَ   .788 يَعٍة َلَهاإ َذا ام   جملة استئنافية  7   د 
و ت مَّ    .787 قٍ ( ص)َوَخَرَص َرست ست  جملة استئنافية  7   َعَشَرَة َأو 
ي َما   .789 ص  ن َهاَأح  رتعت م   جملة صلة الوصو  االسمي  7   َيخ 
ا َأَتي َنا َتبتوَ  َقا َ   .770  جملة استئنافية  7   َفَلمَّ
 تئنافيةجملة اس  7   َفاَل َيعتوَمنَّ َأَحد    . 77
 جملة استئنافية  7   َفَعَعل َناَها  .778
يَدة    .777  جملة استئنافية  7   َوَهبَّت  ر يج  َشد 
ل    . 77  جملة استئنافية  7   َفَعاَم َرجت
ءٍ   .777  تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب  7   َفَأل َعت هت ب َجَبل  َطيّ 
َلَة ل لنَّب يّ    .777 َلًة بَ (ص)َوأَه َدم َمل  ت َأي   جملة استئنافية  7   ي َضاءَ ، َبي 
م    .778 ر ه  ًداَوَكَتَب َلهت ب َبح   تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب  7   َوَكَساهت بتر 
َي العتَرم   .777 ا َأَتى َواد   جملة استئنافية  7   (8)َفَلمَّ
َي العتَرم   .779 ا َأَتى َواد   جملة جواب الشر  رير الجازم  7   (8)قا َفَلمَّ
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ا َقا  .790 َناَهاَفَلمَّ اٍر َكل َمًة َمع  يَنة   : َ  اب نت َبكَّ َرَ  َعَلى الَمد   جملة استئنافية  7   َأش 
َناَها  . 79 اٍر َكل َمًة َمع  ا َقاَ  اب نت َبكَّ يَنة   : َفَلمَّ َرَ  َعَلى الَمد   جملة جواب الشر  رير الجازم  7   َأش 
ًدا  .798  جملة استئنافية  7   َقا َ  َفَلمَّا َرَأم أتحت
ًدا َفلَ   .797  جملة جواب الشر  رير الجازم  7   َقا َ مَّا َرَأم أتحت
لّ  دتور  اَ ن َصار    . 79 ن ي -َوف ي كت  جملة معترضة  7   «َخي ًرا - َيع 
يَعة    .797 َو َحد  َتاٍن َعَلي ه  َحائ م  َفهت ل  بتس   جملة جواب الشر  رير الجازم 78   كت
ن  َعَلي ه  َحائ م  َلم  يت   .797 يَعة  َوَما َلم  َيكت  جملة جواب الشر  الجازم 78   َعل  َحد 
ر    .798 فت العتش  ج  ن ص  ع َي ب النَّض   جملة استئنافية 77   َوَما ست
رت   .797 َماءت العتش   جملة استئنافية 77   َوف يَما َسَعت  السَّ
 جملة استئنافية 77   َوَبيََّن ف ي َهَذا  .799
 بتابعة لجملة ال محل لها من اأعرا 77   َوَوقََّت   .00 
بتوَلة    . 0  َياَدةت َمع   جملة استئنافية 77   َوالزّ 
ي َعَلى المتب َهم    .08  رت َيع ض   جملة جواب الشر  رير  77   ، إ َذا َرَواهت أَه لت الثََّبت  َوالمتَفسَّ

 الجازم
َذ ب َعو    ب اَل ٍ   .07  ل   َفأتخ   جملة استئنافية 77   َوتتر َ  َقو  ت الَفض 
ل    . 0   ال محل لها من اأعراب تابعة لجملة 77   َوتتر َ  َقو  ت الَفض 
يرت اَ وَّ     .07  س   جملة جواب الشر  رير الجازم  7   إ َذا َقا َ  َهَذا َتف 
ل م    .07   جمل استئنافية  7   ب َما َزاَد أَه لت الثََّبت  َأو  َبيَّنتوا َويتؤ َخذت َأَبًدا ف ي الع 
ل م  ب َما   .08   صلة الموصو  االسمي  7   َأو  َبيَّنتوا ه لت الثََّبت  َزاَد أَ َويتؤ َخذت َأَبًدا ف ي الع 
 تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب  7   َأو  َبيَّنتوا  .07 
ر ه    .09  يءت َهَذا ب َتم   جملة استئنافية 77   َفَيج 
رٍ َحتَّى   .0   ًما م ن   َتم  ن َدهت َكو  يَر ع   جملة استئنافية 77   َيص 
َسي    .    َمانت َفَجَعَل الَحَسنت َوالحت ت َعن هت َي مَّ ر   َرض   جملة معترضة 77   َيل َعَبان  ب َذل َ  التَّم 
َرةً   .8   هتَما َتم   جملة استئنافية 77   َفَأَخَذ َأَحدت
 تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 77   َفَجَعَلَها ف ي ف يه    .7  
و ت مَّ    .    َرَجَها م ن  ف يه  (ص)َفَنَ َر إ َلي ه  َرست  جملة استئنافية 77   ، َفَأخ 
َرَجَها م ن  ف يه    .7    جملة استئنافية 77   َفَأخ 
َت َأنَّ   .7   ٍد َأَما َعل م  َدَقةَ (ص) َ  متَحمَّ  صلة الموصو  الحرفي 77   اَل َيأ كتلتوَن الصَّ
َهااَل َتب يعتوا الثََّمَرَة َحتَّى   .8   َو َصاَلحت  جملة استئنافية 77   َيب دت
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َكاةت م مَّن   َوَلم  َيختصَّ َمن    .7    صلة الموصو  االسمي 77   َلم  َتج ب  َوَجَب َعَلي ه  الزَّ
َهاَنَهى النَّب ي  َعن  َبي ع  الثََّمَرة    .9   َو َصاَلحت  جملة استئنافية 77   َحتَّى َيب دت
َها   .80  ئ َل َعن  َصاَلح   جملة جواب الشر  رير الجازم 77   َقا َ َكاَن إ َذا ست
َهَب   . 8   جملة استئنافية 77   َعاَهتتهت َحتَّى َتذ 
وَ َعن  َبي ع  الثّ َمار  َنَهى النَّب ي    .88  َهاَحتَّى َيب دت  جملة استئنافية 78   َصاَلحت
 جملة معترضة 77   َحتَّى تتز ه يَ َنَهى َعن  َبي ع  الثّ َمار    .87 
َمارَّ   . 8   جملة معترضة 77   َحتَّى َتح 
َتر َيهت َفَأَراَد َأن  يَ ، َفَوَجَدهت يتَباعت   .87   جمل استئنافية 79   (ص)ثتمَّ َأَتى النَّب يَّ ، ش 
َتر َيهت  َفَأَراَد َأن    .87   صلة الموصو  الحرفي 79   َيش 
َتأ َمَرهت   .88   تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 79   َفاس 
 صلة الموصو  الحرفي 79   َيب َتاَع َشي ًئا اَل َيت رت ت َأن    .87 
ن َدهت كَ َفَأَضاَعهت الَّذ ي   .89   صلة الموصو  االسمي 90   اَن ع 
تت َأن    .70  َتر َيهت َفَأَرد   صلة الموصو  الحرفي 90   َأش 
 تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 90   َأنَّهت َيب يعتهت ب رتخ صٍ  َ َنن تت وَ   . 7 
 صلة الموصو  الحرفي 90   َيب يعتهت ب رتخ صٍ  َوَ َنن تت َأنَّهت   .78 
 جمل استئنافية 90   : َفَعا َ ، (ص) َفَسَأل تت النَّب يَّ   .77 
ر َهٍم،   . 7  َطاَكننننهت ب نننند  نننند  ف نننني َصننننَدَقت َ ، َوات ن  أَع  ننننَتر ي، َواَل َتعت َفننننذ نَّ اَل َتش 

 «الَعائ َد ف ي َصَدَقته  َكالَعائ د  ف ي َقي ئ ه  
 جملة تعليلية 90  

َماَأَخَذ الَحَسنت ب نت َعل يٍّ   .77  ت َعن هت َي مَّ َرةً َرض   جملة معترضة  9   ، َتم 
َت َأنَّ   .77  َدَقةَ َأَما َشَعر   صلة الموصو  الحرفي  9   ا اَل َنأ كتلت الصَّ
َتر طتوا َواَلَءَهاَوَأَراَد َمَوال يَها َأن    .78   صلة الموصو  الحرفي 97   َيش 
 جمل استئنافية 97   (ص)،َفَعاَ  َلَها النَّب ي  (ص)َفَذَكَرت  َعائ َشةت ل لنَّب يّ    .77 
َتر يَها َفذ نََّما الَواَلءت ل َمن    .79  َتقَ اش   صلة الموصو  االسمي 97   أَع 
َق ب ه  َهَذا َما   .0   دّ   صلة الموصو  االسمي 97   َعَلى َبر يَرةَ  تتصت
ت َعن ها(ص)َدَخَل النَّب ي    .    َي مَّ  جملة معترضة  9   َعَلى َعائ َشَة َرض 
اة  الَّت ي َبَعَثت  ب ه  إ َلي َنا نتَسي َبةت م    .8    صلة الموصو  االسمي  9   َبَعَثت  ب َهاَن الشَّ
  7.   ، م  ئ َتهت م  َفذ َذا ج  عتهت ت  َفاد  وا َأن  اَل إ َلَه إ الَّ مَّ َهدت  جملة جواب الشر  رير الجازم 97   إ َلى َأن  َيش 
م  إ َلى َأن  يَ   .    عتهت واَفاد  َهدت  لموصو  الحرفيصلة ا 97   َأن  اَل إ َلَه إ الَّ مَّت  ش 
لتوم ،   .7   َوَة الَم   َجاب  َواتَّق  َدع   جملة تعليلية 97   َفذ نَّهت َلي َس َبي َنهت َوَبي َن مَّ  ح 
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  7.  ، م  ب َصَدَقت ه م   جملة جواب  الشر  رير الجازم 98   َقا َ  َكاَن النَّب ي  إ َذا َأَتاهت َقو 
ت َعن هت َوَقاَ  اب نت َعبَّاٍس   .8   َي مَّ  جملة معترضة 98   َماَرض 
 صلة الموصو  االسمي 98   يتَصابت ف ي الَماء  َلي َس ف ي الَّذ ي   .7  
نَرائ يَل ب نَأن    .9   ني إ س  نَض َبن  َرائ يَل َسنَأَ  َبع  اًل م ن  َبن ي إ س  نل َفهت  َأنَّ َرجت يتس 

يَنارٍ   َأل َف د 
 صلة الموصو  الحرفي 97  

ر  َفَدَفَعَها إ َلي ه َفَخَرَع ف ي البَ   .70   جمل استئنافية 97   ح 
َكًبا  . 7  د  َمر   تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 97    َفَلم  َيج 
 جملة استئنافية 97   َفَأَخَذ َخَشَبةً   .78 
يَنارٍ ، َفَنَعَرَها  .77  َخَل ف يَها َأل َف د  ر  ، َفَأد   تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب 97   َفَرَمى ب َها ف ي الَبح 
لت الَّذ ي  َفَخَرعَ   . 7  َلَفهت الرَّجت  صلة الموصو  االسمي 97   َكاَن َأس 
ننلت   .77  ننَلَفهت،  َفَخننَرَع الرَّجت ل ننه  ، َفننذ َذا ب الَخَشننَبة  الَّننذ ي َكنناَن َأس  َه  َفَأَخننَذَها   

ا َنَشَرَهاَوَجَد الَما َ ، َحَطًبا يَثَفَلمَّ  َفَذَكَر الَحد 
 

 جمل استئنافية 97  

 جملة استئنافية 97   َوَقاَ  َمال      .77 
ن  ( ص)َوَقد  َقاَ  النَّب ي    .78  د   جمل استئنافية 97   ف ي الَمع 
 جمل استئنافية 97   َوَأَخَذ عتَمرت ب نت َعب د  الَعز يز    .77 
َنَّهت يتَعا ت   .79  نت  :    د  َكَز الَمع  ء  ق يَل َلهت  َأر  ن هت َشي   جملة جواب الشر  رير الجازم 97   إ َذا َخَرَع م 
ء  يتَعا ت ل َمن   َقد    .70  َب َلهت َشي   صلة الموصو  االسمي 97   وته 
جملننننة تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن  97   َأو  َرب َج ر ب ًحا َكث يًرا   . 7 

 اأعراب
جملننننة تابعننننة لجملننننة ال محننننل لهننننا مننننن  97   َأو  َكثتَر َثَمرتهت   .78 

 اأعراب
 جملة استئنافية 97   ، َوَقا َ ثتمَّ َناَقَض   .77 
تتَمهت  َس َأن  اَل َبأ    . 7  متَس  َيك  َي الخت  صلة الموصو  الحرفي 97   َفاَل يتَؤدّ 
 جملة جواب الشر  رير الجازم 700  َحاَسَبهت َفَلمَّا َجاَء   .77 
ننننه  َوَسننننلََّم َأن    .77  ننننو ت مَّ  َصننننلَّى هللات َعَلي  ننننم  َرست َص َلهت َيننننأ تتوا إ ب ننننَل  َفننننَرخَّ

َدَقة    الصَّ
 صلة الموصو  الحرفي  70 

َهافَ   .78  َربتوا م ن  َأل َبان   تابعة لجملة ال محل من اأعراب  70  َيش 
يَ   .77   جمل استئنافية  70  َفَعَتلتوا الرَّاع 
دَ   .79  َتاقتوا الذَّو   تابعة لجملة ال محل من اأعراب  70  َواس 
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و ت مَّ    .80  َسَل َرست  جملة استئنافية  70  (ص)َفَأر 
يَ ، َفأتت َي ب ه م    . 8  م  َفَعطََّع َأي د  َلهت م  َوَأر جت م  ، هت يتَنهت م  ب الَحرَّة  ، َوَسَمَر أَع   تابعة لجملة ال محل لها من اأعراب  70  َوَتَرَكهت
َجاَرةَ   .88  وَن الح   جملة استئنافية  70  َيَعض 
َدَقة   َواَفي تتهت فَ   .87  مت إ ب َل الصَّ يَسمت َيس  ه  الم   ف ي َيد 

 
 جملة استئنافية 708 

يَسمت َفَواَفي تتهت ف    . 8  ه  الم  َدَقة  ي َيد  مت إ ب َل الصَّ  َيس 
 

 جملة تعليلية 708 

اَلة   َوَأَمَر ب َها  .87  وع  النَّاس  إ َلى الصَّ م َقب َل خترت  جمل استئنافية 707  َأن  تتَؤدَّ
م َوَأَمَر ب َها َأن    .87  اَلة   تتَؤدَّ وع  النَّاس  إ َلى الصَّ  صلة الموصو  الحرفي 707  َقب َل خترت
َيةت َفلَ   .88  َراءت، َقا َ  مَّا َجاَء متَعاو  م   جملة استئنافية 707  َوَجاَءت  السَّ
َراءت   .87  م  َيةت َوَجاَءت  السَّ  جملة جواب الشر  رير الجازم 707  ، َقا َ َفَلمَّا َجاَء متَعاو 
َعَلنى  - َرَمَضنانَ  : َأو  َقا َ  -َصَدَقَة الف ط ر  ( ص)َفَرَض النَّب ي    .89 

 الذََّكر  
 ملة معترضةج   7 

َف َصاٍع م ن  بترٍّ   .70   جملة استئنافية   7  َفَعَدَ  النَّاست ب ه  ن ص 
رَ َفَكاَن اب نت عتَمَر   . 7  ي التَّم  ط  َما، يتع  ت َعن هت َي مَّ  جملة استئنافية   7  َرض 
َماَفَكاَن اب نت عتَمَر   .78  ت َعن هت َي مَّ  جملة معترضة   7  َرض 
َوَز أَه لت المَ   .77  ر  َفَأع  َن التَّم  يَنة  م   جملة استئنافية   7  د 
يًرا  . 7  َطى َشع   جملة استئنافية   7  َفَأع 
ي َعن  َبن يَّ   .77  ط   جملة استئنافية   7  َحتَّى إ ن  َكاَن ل يتع 
َبلتوَنَها  .77  يَن َيع  يَها الَّذ  ط  َما يتع  ت َعن هت َي مَّ  جملة استئنافية   7  َكاَن اب نت عتَمَر َرض 
َمااب نت عتَمَر  َكانَ   .78  ت َعن هت َي مَّ َبلتوَنَها َرض  يَن َيع  يَها الَّذ  ط   جملة معترضة   7  يتع 
يَن يَ   .77  يَها الَّذ  ط  َما يتع  ت َعن هت َي مَّ َبلتوَنَهاَكاَن اب نت عتَمَر َرض   صلة الموصو  االسمي   7  ع 
مَ   .79  ٍم َأو  َيو  طتوَن َقب َل الف ط ر  ب َيو   جملة استئنافية   7  ي ن  َوَكانتوا يتع 
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في أحاديث الزكاة، والترسيم البياني  لجمل التي ال محّل لها من اإلعرابيبّين لنا ا (3.4)جدول رقم 

 :لها

 بالجمل التي ال محل لها من اإلعرا
التابعة لجملة ال  التعليلية االبتدائية المعترضة االستئنافية

محررررل لهررررا مررررن 
 اإلعراب

ررا لشرررط  م جرراز جوابا
 غير جازمأو 
رررا  الواقعرررة جوابا

 للقسم
صرررررررررررررررررررلة  التفسيرية

 الموصول

093 46 1 88 31 52 03 00 086 
 510: المجموع

 (8.4)شكل رقم 

 
 

ا سماء الموصولة ففكما نالحظ أّن جملة صلة الموصو  قد نالت أعلى نسبة في أحاديث الزكاة؛      

ولكنن دون ، اوأزالنت إبهامهنالجمنل تّممنت المعننى  والحرو  المصدرية بحاجة لجملة تتّمم معناها، فهنذه

ذَكر أبننًدا؛ وذلنن   ّن أن يكننون لهننا نصننيًبا مننن اأعننراب، وأقننّل الجمننل ذكننًرا الجملننة اأبتدائيننة التنني لننم تتنن

محننّل بدايننة الكننالم كانننت فنني بتدائيننة ال تننأتي إاّل فنني بدايننة الكننالم ، والجمننل التنني جنناءت فنني الجمننل اال

  : جملة صلة الموصو ومثااًل على  ها جاءت بعد العو ،نصب مفعو  به؛  نّ 
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نَي مَّت َعن نهت، َوَكَفنَر َمنن  كَ * نٍر َرض  و ت مَّ  َصلَّى هللات َعَلي نه  َوَسنلََّم َوَكناَن َأبتنو َبك  فّ َي َرست ، َلمَّا تتوت نَن الَعنَرب  َفنَر م 

َي مَّت َعن هت  نو ت مَّ  َصنلَّى هللات َعَلي نه  َوَسنلَّمَ َكي نَف تتَعات نلت النَّن : َفَعاَ  عتَمرت َرض  تت َأن  "  : اَس؟ َوَقند  َقناَ  َرست نر  أتم 

َسنابتهت َعَلنى  : أتَقات َل النَّاَس َحتَّى َيعتولتوا َسنهت إ الَّ ب َحعّ نه ، َوح  نّ ي َماَلهت َوَنف  اَل إ َلَه إ الَّ مَّت، َفَمن  َقاَلَها َفَعد  َعَصَم م 

 ( ).مَّ  

َن الَعَرب   َكَفرَ َوَكَفَر َمن  )جملة صلة الموصول االسميثال م  (م 

ب عت جملة       النذي هنو بحاجنة إلنى جملنة تنتّمم معنناه،،(َمنن  )باالسنم الموصنو ( كفر منن العنرب)لعد ست

فهنذه الجملنة تسنّمى صنلة الموصنو  االسنمي، والتني ال محنّل  ولكن دون أن تشيل موقًعنا فني اأعنراب،

 .ابلها من اأعر 

لنا نسبة الجمل التي لها محّل من اإلعراب، والجمل التي ال محّل لها من يبّين  ( 5.4)جدول رقم 

 .اإلعراب، والّترسيم البياني لها

 المجموع الجمل التي ال محل لها من الإلعراب الجمل التي لها محل من الإلعراب
 90 7 0  000 

 (4.4) شكل رقم

 

                                                           

07 ،ص8،ع(799 )،باب وجوب الزكاة، رقم الحديثصحيج ال:البخاري   (1 ) 
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التي لها محّل من اأعراب، والجمل التي ال محّل لها من اأعراب فني ومن خال  إحصاء الجمل      

أّن عدد الجمل التي ال محّل من اأعراب، يزيد عن  الزكاة في صحيج البخاري، اتضج للباحثة أحاديث

عدد الجمل التي لها محّل منن اأعنراب، والفنرق بسنيم بينهمنا ، وهني التني ال يمكنن تأويلهنا بمفنرد، فنال 

زالنة إبهامهنا، تؤّدي و  يفة نحوّية، إاّل أّنها أّدت و يفة ليوية وهي توضيج لمعنى الجمل الّسابعة لها، وات

 .وكون أّن الزكاة ركن من أركان اأسالم، فهي بحاجة لجمل توّضحها أكثر

 

 .الجملة الفعلية في أحاديث الزكاة في صحيح البخاري  أنماط -ج

نننَي مَّت  * نننَرَة َرض  تت َأَبنننا هتَري  نننهت، َقنننا َ َسنننم ع  نننر   :  َعن  نننن  َتم  نننَرًة م  َمنننا، َتم  نننَي مَّت َعن هت َأَخنننَذ الَحَسننننت ب ننننت َعل نننيٍّ َرض 

َدَقة ، َفَجَعَلَها ف ي ف يه ، َفَعاَ  النَّب ي  َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلَّمَ  َرَحَها، ثتمَّ َقا َ « ك خ  ك خ  » : الصَّ َت » : ل َيط  َأَما َشَعر 

َدَقةَ َأنَّا اَل نَ   ( )«« أ كتلت الصَّ

َدَقةَ )جملة االستفهام مثال  َت َأنَّا اَل َنأ ُكُل الصَّ  (؟َأَما َشَعر 

له وه،( أما َشعرت؟) : َقو  ر يم َوَنح  ج التَّح  ء ال َواض  ي  َ ة تعا  ف ي الشَّ ه اللَّف  إن هذه الصندقات إنمنا هني (8)َهذ 

نهنننا ال تحنننل لننن  وال آل    و     منزهنننون عنننن أوسننناخ النننناس وصنننيانة لمنصنننبه  أوسننناخ النننناس وات

اليد العليا خينر منن " : ، لعوله عليه الصالة والسالمالشريف  نها تنبي عن ذ  اآلخذ وعز المأخوذ منه

طلنننب حنننر  االسنننتفهام فننني ذلننن  وهنننو الهمنننزة النننذي يفيننند ( ص)قننند اسنننتعمل الرسنننو  ، و (7)"الينند السنننفلى

 .والفاعللتحعيق اأسناد بين الفعل  صديقالتّ 

                                                           

88 ،ص8،ع( 9  )و له ،رقم الحديث( ص)صحيج ،باب ما يذكر في الصدقة للنبيال:البخاري   (
1( 

79،ص9عمدة العاري في شرح صحيج البخاري،دار إحياء التراث،بيروت،ع:العينّي،أبو   (2( 
87،ص7،المطبعة الكبري،مصر،ع8البخاري،  إرشاد الساري لشرح صحيج :العسطالني،شهاب الدين  (3( 
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تت النَّب يَّ َصلَّى هللات َعَلي ه  َوَسلََّم َيعتو ت  * نلت ب َصنَدَقت ه ، "  : َسم ع  ني الرَّجت ش  م  َزَمنان  َيم  قتوا، َفذ نَّهت َينأ ت ي َعَلني كت َتَصدَّ

لت  َبلتَها، َيعتو ت الرَّجت دت َمن  َيع  ئ َت ب َها ب اَ م س  َلَعب ل تتَها، َفأَ  : َفاَل َيج  َم، َفاَل َحاَجَة ل ي ب َها َلو  ج   (0)"مَّا الَيو 

 (تصّدقوا)جملة األمر أمثلة

ود من ذل  المسنارعة إ َلنى  َدَقة قبل رد من يَتَصدَّق َعَلي ه  بَها، َوال َمع صت َطاء الصَّ يحّثنا الرسو  هنا على إ ع 

نننَدَقة والتحنننذير َعنننن تسنننويفها َن التسنننويف قننند يكنننون َذر يَعنننة إ َلنننى َأن ؛الصَّ وذلننن   (8).اَل يجننند منننن يعبلَهنننا   

، وهو فعل أمر مبنني علنى حنذ  الننون، والنواو واو الجماعنة فني محنل (تصّدقوا)باستخدامه لفعل ا مر

 .رفع فاعل، والتي قصد بها كل شخص وجبت عليه الزكاة

يننب َمننا وجنند أَهلَهننا المَمننن تجننب علننيهم الزكنناة  حننثّ ففعننل ا مننر يفينند  ننَدَقة َوالتَّر ر  سننتحعون َلَهننا علننى الصَّ

ذَها  (7.)خشَية َأن َيأ ت ي الزَّمن الَّذ ي اَل يتوجد ف يه  من َيأ خت

 .الجملة الفعلية في أحاديث الزكاة في صحيح البخاري  أنماطيّبين لنا  (6.4)جدول رقم 

 الرقم جملة االستفهام رقم الحديث الستفهامجملة ا رقم الحديث
وَ  مَّ   78     .  َما َلهت َما َلهت  797  ؟َوب َم َذل َ  َيا َرست
؟ : َفَعا َ  78   َيان ب    .8 َكي َف تتَعات لت النَّاَس؟ 799  َأي  الزَّ
وَ  مَّ ،  78   ؟َيا َرست رّ    .7 َما َأن َزَلَ  َمن ز لَ  َهَذا؟ 07   َأَوَيأ ت ي الَخي رت ب الشَّ
ر ي  08   َما َشأ نتَ ؟ : َفع يَل َلهت  78     .  ن  هتَو؟مَ َوَأَنا اَل َأد 
  .7 َمن  َخل يلتَ ؟ 07   َواَل يتَكلّ متَ ؟( ص)تتَكلّ مت النَّب يَّ  78  
ًدا؟ 07   َفَرَأي َنا َأنَّهت يتن َز ت َعَلي ه ؟ 78   رت أتحت   .7 َيا َأَبا َذرٍّ َأتتب ص 
؟ : َفَعا َ  78   ائ لت   .8 أَلم  أتوت َ  َمااًل؟ 7    َأي َن السَّ
نني  77   ننز ي َعنّ  َأن  أتن ف ننَق َعَلي ننَ  َوَعَلننى َأي تَنناٍم ف نني َأَيج 

َدَقة ؟ َن الصَّ ر ي م   َحج 
واًل؟ 7    ل  إ َلي َ  َرست س    .7 َأَلم  أتر 

ني، َوَأي تَناٍم ل ني  77   ج  ز ي َعنّ ي َأن  أتن ف َق َعَلى َزو  َأَيج 
ر ي؟  ف ي َحج 

ًرا؟ 9    َ مت َأج  َدَقة  أَع    .9 َأي  الصَّ

                                                           

07 ،ص8،ع(    )صحيج ،باب الصدقة قبل الرد،رقم الحديثال:البخاري   (1( 
 ( 2)  88،ص7عمدة العاري في شرح صحيج البخاري،ع:العينّي،أبو  :ين ر
888ص، المصدر السابق:ين ر (

3( 
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وًقا؟ 80   هتَما؟َمن   : َفَعا َ  77   َرعت ب َ  لتحت   .0  َأي َنا َأس 
؟ : َقا َ  77   َيان ب  ننننو   مَّ   77   َأي  الزَّ يَث َرست َفننننظت َحنننند  ننننم  َيح  ( ص)َأي كت

 َعن  الف ت َنة ؟
  .  

ني َأب ني َسنَلَمَة، إ نََّمنا  78   ر  َأن  أتن ف َق َعَلنى َبن  َأل َي َأج 
؟  هتم  َبن يَّ

  .8  َعَلي ه  َلَجر يء ، َفَكي َف؟إ نََّ   : َقا َ  77  

ًنا؟ 87   م  ن ي؟َفَعل َم عتَمرت  77   (7)َما َلَ  َعن  فتاَلٍن، َومَّ  إ نّ ي َ ََراهت متؤ    .7  َمن  َتع 
؟  7   م  ب َخي ر  دتور  اَ ن َصار  ب رتكت ٍر؟ 77   َأاَل أتخ    .   َفَهل  ف يَها م ن  َأج 
نننننَت َأنَّ  َ  مت  77   نننننٍد َأَمنننننا َعل م  اَل َينننننأ كتلتوَن ( ص)َحمَّ

َدَقَة؟  الصَّ
؟ 7    د    .7  َفَمن  َلم  َيج 

َدَقَة؟  9   َت َأنَّا اَل َنأ كتلت الصَّ ؟ 7    َأَما َشَعر  د    .7  (8)َفذ ن  َلم  َيج 
َها؟ 98   ل د  تتم  ب ج  ء ؟ 7    َهالَّ ان َتَفع  م  َشي  ن َدكت   .8  أع 
ء ؟  9   م  َشي  ن َدكت ي َصَدَقَتَها؟ َفَهل   78   َهل  ع    .7  َلَ  م ن  إ ب ٍل تتَؤدّ 

 (7.4)جدول رقم 

 الرقم جملة األمر رقم الحديث جملة األمر رقم الحديث
َوا   النَّاس   77   م  إ َلى َشَهاَدة  َأن  اَل إ َلَه إ الَّ مَّت  797  َوَتَوقَّ َكَرائ َم َأم  عتهت   .  اد 
وَ  مَّ    7   َها َيا َرست تَننننَرَض َعَلنننني ه م   797  َفَضع  َ َقنننند  اف  م  َأنَّ مَّ هت ل م  َفننننَأع 

َس َصَلَواتٍ   َخم 
8.  

قتواَأي َها النَّاست  78   تَنننننننننَرَض َعَلنننننننننني ه م   797  ، َتَصدَّ َ اف  م  َأنَّ مَّ هت ل م  َفنننننننننَأع 
 َصَدَقةً 

7.  

  78  ، َساء  َشَر النّ  ق نَ َيا َمع  لتن ي 797  َتَصدَّ خ  ن ي ب َعَمٍل يتد  ب ر    .  الَجنَّةَ  َأخ 
ل تتنننهت َدَخل نننتت  798  ائ َذنتوا َلَها 78   ننني َعَلنننى َعَمنننٍل إ َذا َعم  لَّن  دت

 الَجنَّةَ 
7.  

نَّ  77   ل يّ كت ق َن َوَلو  م ن  حت ءٍ  797  َتَصدَّ َنا ب َشي    .7 َفمتر 
ننوَ  مَّ   77   نني َأن  أتن ف ننَق ( ص)َسننل  َرست ننز ي َعنّ  َأَيج 

 َعَلي  َ 
ن ي عَ   0   ب ر    .8 ن  َقو    مَّ  َأخ 

وَ  مَّ   77   يَنةَ  07   َسل ي َأن ت  َرست َدم  الَمد    .7 َأن  اق 
نني َأن  أتن ف ننَق َعَلننى (ص) َسننل  النَّب ننيَّ  77   ننز ي َعنّ  َأَيج 

ي ج   َزو 
قتوا        .9 َتَصدَّ

َرةٍ  8    َأن ف ع ي َعَلي ه م   78   قّ  َتم    .0  اتَّعتوا النَّاَر َوَلو  ب ش 
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نّ يأَ  87   ه  َمن  هتَو َأف َعرت إ َلي ه  م  ط  قتوا  8   ع    .   َتَصدَّ
ء   87   هت إ َذا َجاَءَ  م ن  َهَذا الَما   َشي  ذ    .8  َواب َدأ  ب َمن  َتعتو ت  87   خت
َس َ  87   هت َنف  هت َوَما اَل َفاَل تتت ب ع  ذ  َفعتوا 78   َفخت وا اش    .7  تتؤ َجرت
ءٍ  88   َتَطع ت    7   َأن  اك تتب  إ َليَّ ب َشي  ي َما اس  َضخ    .   ار 
لَ  87   ي الرَّجت دت إ نّ ي َ تع ط  َأَلهت َمن  الَبابت  77   َأق ب ل  َأي  َسع    .7  َفه ب َنا َأن  َنس 
َحاب ه  ( ص)َفَعاَ  النَّب ي    7   َص  وا :    رتصت وقٍ  77   اخ  رت ل َنا ل َمس    .7  َسل هت  : َفعت
ن هَ   7   رتعت م  ي َما َيخ  ص    .8  َهات   : َفَعا َ  7    اَأح 
َتر يَها 97   َتقَ  اش  ٍض ث َياٍب َخم يصٍ  7    َفذ نََّما الَواَلءت ل َمن  أَع    .7  ائ تتون ي ب َعر 
وا َأن  اَل إ َلَه إ الَّ مَّت  97   َهدت م  إ َلى َأن  َيش  عتهت نَّ  7    َفاد  ل يّ كت ق َن َوَلو  م ن  حت   .9  َتَصدَّ
ب ر هتم   97   ننننننَس َفنننننَأخ  َ َقنننننند  َفنننننَرَض َعَلنننننني ه م  َخم  َأنَّ مَّ

 َصَلَواتٍ 
َمل  م ن  َوَراء  الب َحار   78     .80 َفاع 

َ َقد  َفَرَض َعَلي ه م  َصَدَقةً  97   ب ر هتم  َأنَّ مَّ َ َقنننننند  َفننننننَرَض َعَلنننننني ه م   77   َفَأخ  ب ر هتم  َأنَّ مَّ َفننننننَأخ 
َس َصَلَواتٍ   َخم 

8 .  

َوةَ  97   لتوم   اتَّق  َدع  َ َفَرَض َعَلي ه م  َزَكاةً  77   الَم   ب ر هتم  َأنَّ مَّ   .88 َفَأخ 
وّ   97   َت الل َعَطَة ف ي َأر ض  الَعدت َهاَوات ن  َوَجد  ف  م   77   َفَعرّ  ن هت ذ  م    .87 َفخت

 (2.4)جدول رقم

رقررررررررررررررررم 
 الحديث

رقررررررررررررررررم  لّنفيجملة ا
 الحديث

 الرقم جملة النفي

عتَها  7    َو يتَوسّ  عت َفهت ر  ت ب ه  َشي ًئا 797  َواَل َتتَّس    .  َواَل تتش 
َتث ن  َصَدَقَة الَفر ض   7    ر  ت ب ه  َشي ًئا 798  َفَلم  َيس    .8 اَل تتش 
وض   7    َن العترت َة م    .7 اَل َأز يدت َعَلى َهَذا 798  َوَلم  َيختصَّ الذََّهَب َوالف ضَّ
ن َدهت ب ن تت َمخَ  7    ن  ع  م  إ َذا هتَو  08   اضٍ َفذ ن  َلم  َيكت   .  ف يَها َحعََّهاَلم  يتع 
م ع  َفَرَأم َأنَّهت  9    َساءَ  َلم  يتس  م  إ َذا  08   النّ    .7 ف يَها َحعََّها َلم  يتع 
َمعت َبي َن متَتَفرّ قٍ  70   لتَهننننا  َواَل َيننننأ ت ي 08   َواَل يتج  م  َم الع َياَمننننة  ب َشنننناٍة َيح  م  َيننننو  كت َأَحنننندت

 َبت ه  َعَلى َرقَ 
7.  

َتم عٍ  70   ل  ت َلَ  َشي ًئا 08   َواَل يتَفرَّقت َبي َن متج    .8 اَل َأم 

َما 70   َمعت َمالتهت لتهت َعَلى َرَقَبت ه   08   َفاَل يتج  م  يٍر َيح    .7 َواَل َيأ ت ي ب َبع 
َبعتوَن َشاةً  70   َن  08   اَل َيج بت َحتَّى َيت مَّ ل َهَذا َأر  ل  ت َلَ  م    .9 مَّ  َشي ًئااَل َأم 
  .0  َفَلم  يتَؤدّ  َزَكاَتهت  07   م ن  َعَمل َ  َشي ًئا َلن  َيت َر َ َفذ نَّ مََّ  78  
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ب ل    7   َن اأ  ر يَن م  ش  َبٍع َوع  م  ف ي َأر  يَن َيب َخلتونَ  07   َفاَل يتع  َبنَّ الَّذ  س    .   اَل َيح 
ن  َوَمن    7   َبع   َلم  َيكت ب ل  َمَعهت إ الَّ َأر  َن اأ    .8  َواَل يتن ف عتوَنَها ف ي َسب يل  مَّ    0   م 
اَئةً  َلم  َتكتن  َفذ ن    7   يَن َوم  ع    .7  َفَلم  يتَؤدّ  َزَكاَتَها  0   إ الَّ ت س 
َدَقة  َهر َمة   77   َرعت ف ي الصَّ   .   َواَل يتن ف عتوَنَها ف ي َسب يل  مَّ   07   َواَل يتخ 
م   07   َحعََّها اَل يتَؤدّ ي 70   ن يَكَأنَّهت   .7  َلم  َيَرو 
ب ونَ   7   ر ي َوَأَنا  08   (8)َلن  َتَنالتوا الب رَّ َحتَّى تتن ف عتوا م مَّا تتح    .7  َمن  هتَو؟ اَل َأد 
مَ  08   َواَل يتَكلّ مت َ  77     .8  إ الَّ َقد  َكر هتوا الَّذ ي قتل تَ  اَل أتَرم الَعو 
رّ  إنَّهت اَل َيأ ت   77   ع لتونَ َوات نَّ َهؤتاَلء   07   ي الَخي رت ب الشَّ   .7  اَل َيع 
َبعت َكالَّذ ي َيأ كتلت  77     .9  اَل َومَّ   07   َواَل َيش 
يَّ  77   ن َيا 07   َوالَّذ ي َلم  َيحت م  دت َألتهت   .80 اَل َأس 
م   78   َرهت َعن كت خ  ينٍ  07   َفَلن  َأدَّ ت يه م  َعن  د  َتف    . 8 َواَل َأس 
ب ر   78   َن الصَّ َسَع م  َي َأَحد  َعَطاًء َخي ًرا َوَأو  ط  ت إ الَّ الطَّيّ بَ  0    َوَما أتع  َبلت مَّ   .88 واَل َيع 
َبلتَها      َلم  يتَباَر   َلهت ف يه   88   دت َمن  َيع    .87 َفاَل َيج 
َبعت  88   اَعةت  8    الَّذ ي َيأ كتلت َواَل َيش  مت الَما ت َحتَّى  اَل َتعتومت السَّ ثتَر ف يكت   . 8 َيك 
َدَ  َشي ًئا 88   َزأت َأَحًدا َبع    .87 َعَلي َ  إ الَّ َقل يل   اَل َيأ ت يَفذ نَّهت  7    اَل َأر 
و   مَّ   88   َد َرست َن النَّاس  َبع  َزأ  َحك يم  َأَحًدا م  ننناَعَة  7    َفَلم  َير  نننومت َفنننذ نَّ السَّ كت اَل َتعت م  ، َحتَّنننى َيطتنننوَ  َأَحننندت

 ب َصَدَقت ه  
87.  

َأ ت النَّاَس   8   لت َيس  ن هت  7    َما َيَزا ت الرَّجت َبلتَها م  دت َمن  َيع    .88 اَل َيج 
َأ ت النَّاَس إ ل َحاًفا 87     .87 (8)َفاَل َيَرم إ الَّ النَّارَ  7    اَل َيس 
و ت مَّ   87   اًل ( ص)َفَتَرَ  َرست م  َرجت ن هت ه  م  ط  د  ن  َفذ   7    َلم  يتع    .89 َفب َكل َمٍة َطيّ َبةٍ  َلم  َيج 
ك ينت الَّذ ي  89   دت الم س  ن يه   اَل َيج  ًنى يتي  يَن  7    ر  دتونَ َوالَّذ  َدهتم   اَل َيج  ه    .70 إ الَّ جت
َطنت ب ه   89   َرةٍ  7    َواَل يتف  ن د ي َشي ًئا َري َر َتم  د  ع    . 7 َفَلم  َتج 
َأ ت النَّ  89   ن َها 7    اَس َواَل َيعتومت َفَيس    .78 َوَلم  َتأ كتل  م 
ن  َوَما  78   ل عتومَ  9    َعَلي ه  َحائ م   َلم  َيكت ه لت َحتَّى إ َذا َبَلَيت  الحت   .77 َواَل تتم 
يَعة   78   َمالتهت َحتَّى  80   َلم  يتَعل  َحد  َلَم ش  ينتهت  اَل َتع    . 7 َما َصَنَعت  َيم 
َنَّهت  77   َمالتهت َحتَّى  87   وَّ   ف ي ا َ  َلم  يتَوقّ ت     َلَم ش  ينتهت  اَل َتع    .77 َما تتن ف قت َيم 
َبة   َلم  يتَصلّ  ( ص)َأنَّ النَّب يَّ  77   ٍض َشي ًئا 87   ف ي الَكع  َر َبع  م  َأج  هت   .77 اَل َين عتصت َبع ضت
ٍد  77   َت َأنَّ  َ  متَحمَّ َدَقةَ  اَل َيأ كتلتونَ ( ص)َأَما َعل م    .78 َيل َبث  َأن  َخَرعَ  َفَلم   70   الصَّ
اَلح  َعَلى َأَحدٍ  77   َد الصَّ َعَتي ن    7   َفَلم  َيح  تر  الَبي َع َبع  دت  َلم  يتَصلّ  َفَصلَّى َرك    .77 َقب لت َواَل َبع 
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َكاةت م مَّن   َوَلم  َيختصَّ  77   َسرت  : قتل تت  77   َلم  َتج ب  َمن  َوَجَب َعَلي ه  الزَّ   .79 اَل َبل  يتك 
َق ب ه   اَل َيت رت ت َكاَن اب نت عتَمَر  79   َر  77   َأن  َيب َتاَع َشي ًئا َتَصدَّ َلق  َفذ نَّهت إ َذا كتس    .0  َأَبًدا َلم  يتي 
َت َأنَّا   9   َدَقةَ  اَل َنأ كتلت َأَما َشَعر  نننا المتن ف نننقت  7    الصَّ إ الَّ َسنننَبَيت  َأو  َوَفنننَرت  َفننناَل يتن ف نننقت َفَأمَّ

ل   ه  َعَلى ج   د 
  .  

َكًبا 97   د  َمر  يلت  7    َفَلم  َيج  ا الَبخ    .8  َأن  يتن ف َق َشي ًئا َفاَل يتر يدت َوَأمَّ

 (9.4) جدول رقم

 الرقم جملة النداء رقم الحديث جملة النداء رقم الحديث
َها   7   وَ  مَّ  َفَضع  وَ  مَّ   797  َيا َرست   .  َيا َرست
وَ  مَّ  َأف َعلت   7     .8 (8)َيا متَحمَّدت  : َفَيعتو ت  08   َيا َرست
  78 ، قتوا َأي َها النَّاست ًدا؟ َيا َأَبا َذرٍّ  07   َتَصدَّ رت أتحت   .7 َأتتب ص 
  78  ، َساء  َشَر النّ  ق نَ َيا َمع  وَ  مَّ   9    َتَصدَّ   .  َيا َرست
َساء   78   َشَر النّ  دت  80   َيا َمع  مَّ َلَ  الَحم    .7 (7)اللَّهت
وَ  مَّ   78   ه  َزي َنبت َيا َرست   .7 َيا َيز يدت َلَ  َما َنَوي َت  88   ، َهذ 
َدَقة   َيا َنب يَّ مَّ ، 78   َم ب الصَّ َت الَيو  نت  َوَلَ  َما َأَخذ تَ  88   إ نََّ  َأَمر    .8 َيا َمع 
وَ  مَّ   77   ؟َيا َرست رّ  و َ  87   ، َأَوَيأ ت ي الَخي رت ب الشَّ   .7 مَّ   َيا َرست
نننوَ  مَّ   78   نننر  َأن  أتن ف نننَق َعَلنننى َينننا َرست ، َأل نننَي َأج 

 َبن ي َأب ي َسَلَمةَ 
ننننَ  ب َهننننا  77   ن ينَ َلنننني َس َعَلي  م  ننننؤ  يننننَر المت  َيننننا َأم 

 َبأ س  
9.  

ل َوة   88   َرة  حت وَ  مَّ   77   َيا َحك يمت، إ نَّ َهَذا الَماَ  َخض    .0  َيا َرست
وَ  مَّ   88   َزأت َيا َرست ، َوالَّذ ي َبَعَثَ  ب الَحقّ  اَل َأر 

َد َ   َأَحًدا َبع 
م  متن ف ًعا َخَلًفا 8    مَّ أَع    .   اللَّهت

م   88   كت نننه دت ننني أتش  ينَ إ نّ  نننل م  َشنننَر المتس  َعَلنننى  َينننا َمع 
 َحك يمٍ 

ًكا َتَلًفا 8    س  مَّ أَع م  متم    .8  اللَّهت

وَ  مَّ ، َما َلَ  َعن   87     .7  َيا َنب يَّ مَّ   7    (8)فتاَلنٍ  َيا َرست
مَّ َصلّ  َعَلى     فتاَلنٍ  98   وَ  مَّ    7   اللَّهت   .   َيا َرست
َفى 98   مَّ َصلّ  َعَلى     َأب ي َأو    .7    اللَّهت

 (01.4) جدول رقم

 الرقم جملة التمني رقم الحديث جملة الّتعّجب رقم الحديث
َيٍة؟  8   نننا َصنننَدَقتتَ  َعَلنننى َسنننار ٍق َفَلَعلَّنننهت َأن  أ  8   َعَلى َزان  مَّ  .  
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َتع فَّ َعن  َسر َقت ه    َيس 
نننَتع فَّ َعنننن    8     َينننةت َفَلَعلََّهنننا َأن  َتس  ننا الزَّان  َوَأمَّ

 ز َناَها
8.  

نننا   8     مَّ َتب نننرت َفيتن ف ننقت م  ننني  َفَلَعلَّننهت َيع  ننا الَين  َوَأمَّ
ت  َطاهت مَّ  أَع 

7.  

 

 (00.4) جدول رقم
 

 الرقم (ال الّناهية)الجملة الّطلبّية رقم الحديث (الجازمة الم األمر)الجملة الّطلبّية رقم الحديث
  .  اَل تتوك ي َفيتوَكى َعَلي     77   َفل َين  تر  إ َلى َهَذا 798 
مت النَّارَ  7    كت ت َعَلي     77   َفل َيتَّع َينَّ َأَحدت َي مَّ ص  ي َفيتح  ص    .8 اَل تتح 
و    7    رت َمل  ب ال َمع  ت َعَلي      7   َفل َيع  َي مَّ ي َفيتوع    .7 اَل تتوع 
رّ   7    س    َعن  الشَّ ب ر  ب َنا 77   َول يتم    .  اَل تتخ 
ه َهنننننا،   7   يَن َعَلنننننى َوج  ننننل م  نننننَن المتس  نننننئ َلَها م  َفَمننننن  ست

َها ط   َفل يتع 
هت َوَما اَل  87   ذ  هت َفخت َس َ  َفاَل تتت ب ع    .7 َنف 

َباَدةت مَّ   77   عتوهتم  إ َلي ه  ع  َ  َما َتد  ن  َأوَّ   .7 َفاَل َيعتوَمنَّ َأَحد    7   َفل َيكت
َل َمع ي،   7   م  َأن  َيَتَعجَّ ن كت ل  َفَمن  َأَراَد م  َها 77   َفل َيَتَعجَّ َو َصاَلحت   .8 اَل َتب يعتوا الثََّمَرَة َحتَّى َيب دت

  .7  َ اَل َتعتد  ف ي َصَدَقت   79    
َتر ي  90       .9 اَل َتش 
  .0  َواَل َتعتد  ف ي َصَدَقت  َ  90    
تتَمهت  97     يَ اَل َبأ َس َأن  َيك  متَس  َفاَل يتَؤدّ    .   الخت
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الجملة الفعلية في أحاديث الزكاة، والترسيم البياني  أنماطيبّين نسبة  (08.4)جدول رقم 

 :لها

 الجملة الفعلية أنماط
 الجملة الطلبية التعجب التمني النداء نفيال ا مر االستفهام

 (ال الناهية)
 الجملة الطلبية

 (الم ا مر) 
79  7 77 77 7      8 

 877: المجموع
 

 (3.4) رقم شكل

 
الجملننة الفعلّيننة التنني وردت فنني أحاديننث الزكنناة؛ وذلنن   أنمننا فكمننا نالحننظ أّن جملننة الّنفنني هنني أكثننر    

لجملننة الفعليننة ، وتحّولهننا مننن مثبتننة إلننى منفيننة، فتتننر  أثننًرا فنني نفسننّية كونهننا تننؤّدي و يفننة ليويننة فنني ا

فجملة الّنفني تتناسنب منع مضنمون ا حادينث فني توجينه سنلوكيات المسلم من أجل فهم ا مور الّشرعّية،

 : وهذا مثا  على جملة الّنفيالمسلم نحو إخراع الّزكاة في سبيل هللا، وعدم اأمسا  عن إخراجها، 

و ت مَّ  َقاَ  رَ  َبلت مَّت إ الَّ الطَّيّ نَب، َوات نَّ مََّ َيَتَعبَّلتَهن»: (ص)ست ٍب َطيّ ٍب، َواَل َيع  َرٍة م ن  َكس  َق ب َعد    َتم  ا َمن  َتَصدَّ

ث َل الَجبَ  م  َفلتوَّهت، َحتَّى َتكتوَن م  كت ب ه ، َكَما يتَربّ ي َأَحدت ين ه ، ثتمَّ يتَربّ يَها ل َصاح   ( )«ل  ب َيم 

                                                           

07 ،ص8ع(0   )،رقم الحديثباب الّصدقة من كسب طّيبالصحيج،:البخاري   (
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َبُل َّللاَُّ إ الَّ الطَّيّ بَ  : في قولهمثال النفي   َواَل َيق 

ة سنرعالو  اوشنرطهلّصندقة ا قبنو هو كناية عنن حسنن و بأداة الحصر إاّل، ( ال يعبلت )اقترن الفعل المنفيّ   

نَرة، فافي إخراجها،  خ  ن َيا ويضناعف الثَّنَواب ف ني اآل  نب الّطينب هتنَو هلل تعالى يز يد ف يَها ويبار  ف ني الند  َوال َكس 

 .، أّما الكسب رير الحال  فاهلل ال يعبل منه الّصدقةمن ال َحاَل 

فلم نجد موقًفا في ا حادينث  ،ذكًرا جملة الّتعّجب التي لم ترد سوم مّرة واحدة أنما  الجملة الفعليةوأقّل 

ابهم، أو اسننتع امهم دّ  علننى وجننود انفعننا  عننند صننحابة الرسننو  لننرؤيتهم أو سننماعهم لشننيء يثيننر إعجنن

 : هو المثا  وهذا لشيء ما، سوم مثا  واحد،

ننوَ  مَّ  أ* ننل  "  : َقننا َ  (ص)نَّ َرست َقنَّ ب َصننَدَقٍة، َفَخننَرَع ب َصننَدَقت ه ، َفَوَضننَعَها ف نني َينند  َسننار ٍق،  : َقنناَ  َرجت َ ََتَصنندَّ

ثتونَ  وا َيَتَحنندَّ ننَبحت َق َعَلننى َسننار ٍق َفَعننا َ  : َفَأص  نندّ  َقنَّ ب َصننَدَقٍة، َفَخننَرَع ب َصننَدَقت ه   : تتصت ، َ ََتَصنندَّ نندت ننمَّ َلننَ  الَحم  اللَّهت

ثتونَ  وا َيَتَحنندَّ ننَبحت َيننٍة، َفَأص  َيننٍة، َفَعننا َ  : َفَوَضنَعَها ف نني َيننَدي  َزان  َلننَة َعَلننى َزان  َق اللَّي  نندّ  ، َعَلننى  : تتصت نندت ننمَّ َلننَ  الَحم  اللَّهت

َقنَّ ب َصنندَ  َيننٍة؟ َ ََتَصنندَّ ثتونَ َزان  وا َيَتَحنندَّ ننَبحت ، َفَأص  ننيٍّ َق َعَلننى  : َقٍة، َفَخننَرَع ب َصننَدَقت ه ، َفَوَضننَعَها ف نني َيننَدي  َرن  نندّ  تتصت

، َفَعا َ  ، َفنأتت َي َفع ينَل َلنهت  : َرن يٍّ نيٍّ َينٍة َوَعَلنى َرن  ، َعَلنى َسنار ٍق َوَعَلنى َزان  ندت نمَّ َلنَ  الَحم  نا َصنَدَقتتَ  َعَلنى  : اللَّهت َأمَّ

نا اليَ  َسار قٍ  نَتع فَّ َعنن  ز َناَهنا، َوَأمَّ َينةت َفَلَعلََّهنا َأن  َتس  نا الزَّان  نَتع فَّ َعنن  َسنر َقت ه ، َوَأمَّ َتب نرت َفَلَعلَّهت َأن  َيس  ن ني  َفَلَعلَّنهت َيع 

َطاهت مَّت   ( )"َفيتن ف قت م مَّا أَع 

َية ؟ : في قوله مثال التعجب  َعَلى زَان 

ة لهنننا بالّتعّجنننب بنننل اسنننتفهامّية، ولكّنهنننا اسنننتعملت اسنننتعمااًل مجازيًّنننا ودّلنننت داللنننة فهنننذه الجملنننة ال عالقننن

 .فهم يتعّجبون وينكرون صدقته على زانية، عارضة عن طريق المجاز على الّتعّجب
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 الخاتمة

 : ٍة أهّمهاهلل حمًدا كثيًرا طّيًبا مبارًكا وبعد، فعد انتهى بي المطا  في هذه الّدراسة إلى نتائَي كثير الحمد 

أّن عدد ا فعا  المجّردة يفوق عدد ا فعا  المزيدة، فكانت ا فعا  في أحاديث الزكاة أفعااًل مجّردة .  

ثالثينة منا عنندا فعلنين كاننا ربنناعيَّين، فا فعنا  المجنّردة هنني ا صنل فني الليننة، وجناءت موضنوعاتها فنني 

عليهننا، وفنني أحاديننث أخننرم وردت ا فعننا   أحاديننث الزكنناة مرتبطننة بذعطنناء الزكنناة وبيننان أجرها،والحننثّ 

سنننياق سنننبته معننننى إضنننافًيا بمنننا يتناسنننب منننع المزيننندة التننني تحتنننوي حروًفنننا زيننندت علنننى أصنننل الفعنننل وأك

ضافة قّوة للمعنى الحديث  .كالّتعدية والمطاوعة وات

سنم ، ويبندو أّن االبخناري أكثنر منن المشنتعات ا خنرم ورد اسم الفاعل في أحاديث الزكاة فني صنحيج .8

وذلن   ّن أحادينث الزكناة تخاطنب صناحب ؛ الفاعل من الثالثي فاق عدد اسم الفاعنل منن فنوق الثالثني

ذالّزكاة، وتبّين صفاته، وكيفّية إخراجه لها، كما تخاطب  المشنتعات وروًدا  الزكاة وكيفّية أخذها، وأقنلّ   خ 

 .اسم الزمان الذي لم يتذكر في هذه ا حاديث هو

أكثننر مننن المصنندر الميمنني والّصننناعي؛ كننون المصنندر الّصننريج أصننل الّصننريحة ورد ذكننر المصننادر .7

م يتذكر الواحد منهما سوم ل المشتّعات، ويدّ  على حدوث الفعل مجّرًدا من الزمن،أّما الميمي والّصناعي

لننم يننرد ذكرهننا؛  ّن أحاديننث الزكنناة ووجننوب الزكنناة ال تتناسننب مننع مننرتين، وأسننماء المننّرة وأسننماء الهيئننة 

 .وقوع الفعل مرة واحدة، أو مع بيان هيئة وقوع الفعل

كثيننر عنندد الجمننل ذات الفعننل الننالزم؛  ّن عنندد الجمننل ذات الفعننل المتعننّدي فنني أحاديننث الّزكنناة فنناق ب. 

؛ لكنني تعنننع (الفعننل والفاعننل)لننى الننركنين ا ساسننّيينة بحاجننة إلننى معنناٍن إضننافية تضننا  إالجملننة الفعلّينن

، كما أّن مدلوالت الفعل التني تجعلنه الزًمنا كا فعنا  التني تندّ  علنى الن افنة الزكاةالّناس وترّربهم بأداء 

 .والهيئة والّدنس واللون وريرها ال يتناسب مع أحاديث الزكاة
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ورد المفعو  فيه فني أحادينث الزكناة أكثنر منن المفاعينل ا خنرم منن بعند المفعنو  بنه، النذي ضنممته .7

ّنهننا تحّثنننا علننى إخننراع الزكنناة و تبننّين لنننا موعنند إخراجهننا وهننو قبننل ؛  مننع الجمننل ذات الفعننل المتعننّدي

ذكنره؛ وأقلهنا المفعنو  فينه حينث لنم ينرد  صالة العيد، وا جنر والثّنواب النذي يلعناه المتّصندق ينوم العيامنة،

 .كونه يدّ  على المصاحبة عند وقوع الفعل وهذا ال يتناسب مع أحاديث الّزكاة في مضمونها

ال محّل لها من اأعراب وردت أكثر من الجمل التي لها محّل من اأعراب في أحاديث الجمل التي .7

؛ وذل   ّن الجمل التي ال محّل لهنا منن اأعنراب ال تنؤّدي أكثنر الزكاة، ولكن مع فارق بسيم في العدد

النناس فني  الو يفة الليوية وال تؤّدي و يفة نحوية، فهي توّضج العبارة وتزيل اأبهام عنهنا لتررينبمن 

 .إخراع الزكاة

الجمننل الواقعننة فنني محننّل نصننب مفعننو  بننه، ورد ذكرهننا أكثننر مننن الجمننل ا خننرم التنني لهننا محننّل مننن .8

؛ كونهنا جناءت فني بداينة الحنديث بعند الفعنل قنا ، فجملنة معنو  العنو  فني محنل نصنب مفعنو  اأعراب

لتني ال محنل لهنا منن أكثر الجمل اأّما جملة صلة الموصو  التي ال محّل لها من اأعراب، فكانت  به،

 .اأعراب ذكًرا؛  ّن هذه الجملة تّممت المعنى وأزالت اأبهام عّما قبلها

ذكننًرا؛ فعننندما تتحننّو  الجملننة مننن  نمننا ت جملننة الّنفنني أكثننر ا الجملننة الفعليننة، فكاننن نمننا وبالنسننبة  .7

يصنا  المعنننى  هننم ا منور الّشنرعّية،مثبتنة إلنى منفينة، فنذّن ذلنن  يتنر  أثنًرا فني نفننس المسنلم منن أجنل ف وات

خرجننت إلننى ولكّنهننا با صننل وأقّلهننا جملننة الّتعجننب التنني وردت مننرة واحنندة، وهنني جملننة اسننتفهام  الننّديني،

 .معنى الّتعّجب الستع ام ا مر المتشاَهد

اب لم تجمع كتب النحو العديمة حرو  الّنفي فني بناب مخنتّص بهنا، ولكّنهنا قّسنمتها فني عنّدة أبنو     .9

تبعننًا لو يفتهننا الّنحويننة، ومننن هننذه الحننرو  مننا هننو مخننتّص بالنندخو  علننى الجملننة الفعلّيننة ومنهننا منناهو 

 .مختّص بالدخو  على الجملة االسمية، ومنها ما يدخل على الجملتين الفعلية واالسمية
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مكنان والتني بذالمعناني وا فكنار منن  مجناالت واسنعة فني أحاديثنه لعد تنناو  كتناب صنحيج البخناري  0 

ّتعمننق ويدرسننها ويتعمننل الفكننر فيهننا، وهننذا مننن جمالّيننات ا سننلوب فنني الننّدارس أن يتناولهننا بشننيء مننن ال

 .الحديث

يتجّلننى اهتمننام الحننديث الشننريف بالتربيننة الّنفسننية للمسننلم، وذلنن  مننن خننال  زرع حننّب إخننراع الّزكنناة، .  

 .لم ويساعده في فهم ا مور الّشرعّيةوقد اّتضج ذل  في الجمل المنفية، مّما يتر  أثًرا في نفس المس
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 الّتوصيات

وبعد الحنديث عنن النتنائي التني  توّصنلتت لهنا فني دراسنتي  حادينث الزكناة، أوصني الّدراسنين منن بعندي 

أن يّتجهوا في دراساتهم إلى دراسة ا حاديث الشريفة؛  ن الكثير منهم يّتجه إلى دراسة العر ن الكنريم و 

 .دراسة ليوية نحوية صرفّية معّمعة دراسة ا حاديث الشريفة  واتناول، وقليل هم  َمن يالشعر العرب
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