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مقدمة املؤسسة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثنــاء بــا قــّدم مــن عمــوم نعــٍم 
ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها والصــالة والســالم عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد 

وآلــه الطاهريــن.

أّما بعد:

ــة هــي حقيقــة املالزمــة  ــي ارتبطــت بالعــرة النبوي ــق الت ــرز احلقائ ــإّن مــن أب ف
.)( ــن ــة املعصوم ــوص األئم ــوي ونص ــص النب ــرآين والن ــص الق ــن الن ب

ــريت  ــاب اهلل وع ــن »كت ــث الثقل ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
ــة  ــع صالحّي ــًا م ــة متالزم ــكّل األزمن ــرآين ل ــص الق ــة الن ــو صالحي ــي« ه ــل بيت أه

ــة. ــكّل األزمن ــة ل ــرة النبوي ــة للع ــوص الرشيف النص

ــر  ــك األش ــب )( ملال ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
)( إال أنمــوذٌج واحــٌد مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة اإلســالمية، 
التــي اكتنــزت يف متوهنــا كثــرًا مــن احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتياج اإلنســان 

إىل نصــوص الثقلــن يف كّل األزمنــة.
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ومن هنا:

ــص حقــاًل معرفيــًا ضمــن نتاجهــا  ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن ختصِّ
ــره،  ــب  )( وفك ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــر املؤمن ــاة أم ــي يف حي املعــريف التخص
مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك األشــر )( مــادة خصبــة للعلــوم 
اإلنســانية التــي هــي مــن أرشف العلــوم ومــدار بنــاء اإلنســان وإصــالح متعلقاتــه 
ــات يف  ــلة دراس ــومة بـ)سلس ــة موس ــة علمي ــلة بحثي ــن سلس ــك ضم ــة، وذل احلياتي
عهــد اإلمــام عــيل )( ملالــك األشــر )(، التــي تصــدر بــإذن اهلل تباعــًا، 
ــة اإلنســانية بتلــك الدراســات  ــة اإلســالمية واملكتب ــراء املكتب حرصــًا منهــا عــى إث
ــع  ــان واملجتم ــاء اإلنس ــوص يف بن ــذه النص ــر ه ــان أث ــدف إىل بي ــي هت ــة الت العلمي
والدولــة متالزمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام احليــاة اآلمنــة واملفعمــة 

ــة وكرامــة. باخلــر والعطــاء والعيــش بحري

وتعــد هــذه الدراســة املباركــة األوىل يف جماهلــا املخصــوص يف املناهج الدراســية 
لطلبــة اجلامعــات، وقــد جــاءت اســتجابة لتوصيــات جلنــة وضــع املناهــج الدراســية 
 )( ــر ــك األش ــيل )( ملال ــام ع ــد اإلم ــار عه ــايل باختي ــم الع يف وزارة التعلي
ــد اشــتملت  ــة وق ــم( يف أقســام اللغــة العربي ــاب القدي ــادة الكت كــادة لتدريــس )م
هــذه الدراســة عــى حتليــل العهــد الرشيــف ملالــك األشــر )( وفــق املســتويات 

اللغويــة )الصوتيــة، والرصفيــة، والنحويــة، واملعجميــة، البالغيــة(.

فجزى اهلل الباحثن خر اجلزاء عى هذا اجلهد، واحلمد هلل رب العاملن.

السيد نبيل احلسين الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

احلمد هلل رّب العاملن، والصالة والسالم عى حممد وآله الطيبن الطاهرين 
وبعد.

عى  العربّية  دارس  إيقاف  هي  القديم  الكتاب  ماّدة  من  الغاية  كانت  فلّا 
العربّية  علوم  فيه  ومتتزج  متكاملة  لغوّية  متابعة  نصوصه  يتابع  تراثي  كتاب 
كّلها أدبا ولغة وبالغة ويشّد انتباه الطالب إىل قضايا النّص الصوتّية والرصفّية 
ومراعاة  القراءة  اتقان  عى  وينّبه  والعروضّية  واملعجمّية  والنحوّية  واللغوّية 
أصوات العربّية وصفاهتا عند النطق ومراعاة جتاور األصوات يف اللفظة فضال 
عن تطورات املعنى فيها، تظهر احلاجة كبرة إىل نّص حمكم عايل البالغة، ألفاظه 
القرآن  أدب  فيه  يغّذي  للطالب  تثقيفّيا  حمتواه  ويكون  فيها  ركاكة  ال  فصيحة 
للطالب  فالبّد  ذهنه،  يف  اإلنسانّية  االجتاعّية  القيم  ويرسخ  الدين  وتعاليم 
اجلامعّي يف عرصنا احلارض من دراسة كتاب قديم يوصل إليه املعلومة اللغوّية 
متكاملة وذات فائدة أخالقّية وأدبّية.وليس يف تراثنا ما يسّد هذه الثلمة أفضل 
خطب  الريّض  الرشيف  فيه  مجع  الذي   عيّل لإلمام  البالغة  هنج  كتاب  من 

.ورسائل وحكم اإلمام

رشعّيا  وقانونًا  إداريا  نظامًا  األشر  مالك  إىل  املؤمنن  أمر  عهد  ويمّثل 
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ودستورا للحياة با اشتمل عليه من الوصايا التي حتّدد احلقوق والواجبات بن 
الدولة والشعب؛ ومّلا وصل هذا العهد إىل أذن األمن العام لأُلمم املتحدة كويف 
عنان قال: إّن هذه العبارة من العهد جيب أْن تعّلق عى كّل املؤسسات احلقوقية يف 
العامل، والعبارة هي: "وأشعر قلبك الرمحة للرعية، واملحّبة هلم، واللطف هبم، وال 
تكوننَّ عليهم َسُبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم، فإهّنم صنفان: إّما أٌخ لك يف الدين، وإّما 
نظر لك يف اخللق"، وهذه العبارة جعلت كويف عنان ينادي بأن تدرس األجهزة 
مصادر  أحد  ليكون  وترشيحه  األشر،  ملالك  اإلمام  عهد  والقانونية  احلقوقية 
املتحدة  ملّدة سنتن يف األمم  استمّرت  الدويّل، وبعد مداوالت  للقانون  الترشيع 
صّوتت معظم دول العامل عى اختاذ عهد عيل بن أيب طالب عليها السالم ملالك 
األشر واحدا مصادر الترشيع للقانون الدويّل، وقد تّم بعد ذلك إضافة فقرات 

ُأخرى من هنج البالغة غر العهد الرشيف كمصادر للقانون الدويل.

النظر  إلعادة  جلنة  العلمّي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  شّكلت  وقد 
سمعنا  إىل  تناهى  وملا  كافة  العربّية  اللغة  أقسام  يف  للدراسة  املقّررة  املناهج  يف 
هنج  بتدريس  يويص  هلا  مقرحا  منا  قدَّ بالعمل  ومبارشهتا  اللجنة  تلك  بتشكيل 
اجلامعّية  الدراسة  من  والثالثة  الثانية  السنتن  يف  القديم  للكتاب  ماّدة  البالغة 
الكتاب  ماّدة  للدراسة يف  املؤمنن  أمر  باختيار عهد  اللجنة  ثم أوصت  األولّية 
للتدريس.وملا  انتخبتها  نثرّية وشعرّيه  عّدة خمتارات  الثالثة ضمن  للسنة  القديم 
الكتاب  تأليف هذا  العزم عى  للتدريس عقدنا  الرشيف  العهد  بانتخاب  علمنا 
املنهجّي املخّصص لتدريس ماّدة الكتاب القديم يف أقسام اللغة العربّية مشتمال 

عى حتليل اخلطبة األوىل والعهد الرشيف.

تبدأ  مقطعا  عرشين  عى  النخعي  األشر  إىل  املؤمنن  أمر  رسالة  وتشتمل 
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عن  والبعد  تعاىل  اهلل  من  والقرب  والتواضع  األدب  بحسن  للوايل  بوصايا 
ثم  الوزراء،  اختيار  وأسس  للوايل  املقربن  وصفات  والرف  البذخ  مظاهر 
وأهل  والعّال،  والقضاة،  والُكّتاب،  اجلنود،  طبقات:  سبع  عى  الّرعّية  تقسيم 
طبقة  كّل  مزايا  ويذكر  السفى.  والطبقة  الصناعات،  وذوو  والتجار،  اخلراج، 
للسياسة  دقيقة  بوصايا  الرشيف  العهد  وخيتص  وواجباهتا،  وحقوقها  منهم 
حّق  بغر  الدماء  سفك  من  والتحذير  حّقه  حّق  ذي  كّل  وإعطاء  البالد  وإدارة 

واالستئثار با الناس فيه أسوة.

وكّل هذه املقاطع يعرضها بأسلوب أديب بليغ وبعرض موجز يبتعد عن 
نحو  وجتذهبا  املشاعر  حتّرك  أدبية  لوحة  لرسم  املخّل  واإلجياز  املمّلة  اإلطالة 

اخلالق وتعطي كّل موضوع قيمته احلقيقية.

وقد حّللنا كالم أمر املؤمنن وفق املستويات اللغوية كّلها، بدءا بأصغر 
السؤال  عليه  يغلب  بأسلوب  بأكربها،  وانتهاء  اللغوّي  التحليل  يف  وحدة 
واجلواب؛ إلثارة أذهان الطلبة يف توظيف علوم العربّية لإلجابة عّا يوصل إىل 
العاّم  للمعنى  يسبق ذلك خمترص  تعاىل،  اهلل  إن شاء  بدّقة  الكالم  املراد من  فهم 
لكّل موضوع، ويتم ارشاك الطلبة يف رشحه وبيانه اعتادا عى التوظيف اللغوّي 
الصويّت  )املستوى  وهي:  اخلمسة  اللغوّية  املستويات  من  هلم  توضيحه  سيتّم  ملا 

واملستوى الرصيّف واملستوى النحوّي واملستوى املعجمّي واملستوى البالغّي(.

 كالمه حتليل  يف  القرآنية  الشواهد  من  أكثرنا  اللغوية  للفائدة  وإمتاما 
فيها  والنقاش  القرآنية  اآليات  تركنا حتليل  اإلهلّي ولكننا  الوحي  ألنه قبس من 
ألستاذ املاّدة كي يناقش طلبته يف حمتواها، وقد توّخينا رسد اآليات ذات املداليل 
جتنّب   لكالمه اللغوي  حتليلنا  يف  املجتمع.وتوّخينا  بحياة  املرتبطة  العملّية 
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حتليلها  نعيد  ال  والعهد  اخلطبة  يف  املكّررة  التكسر  فجموع  واإلعادة،  التكرار 
والنحوّية  الصوتّية  املسائل  وسائر  واملشتقات  املصادر  وكذا  أخرى  بعد  مرة 
املقاطع  تتابع  مع  االختصار  نحو  التحليلّية  األسئلة  سارت  والبالغّية.ولذا 
عى  الطالب  يتدّرب  أن  الكتاب  هذا  تأليفنا  من  فاملأمول  والعهد،  اخلطبة  يف 
قراءة قبس من هنج البالغة وحتليله لغوّيا وصوال اىل حفظه كي يتسّلح بخزين 
العميّل  التطبيق  عن  فضال  املتلّقن  يف  والتأثر  احلكمة  منه  يستقي  رصن  لغوّي 
النحو  يف  أساتيذه  من  ورشحا  تنظرا  تلّقاها  التي  العربّية  لقواعد  الصحيح 
والرصف والبالغة وعلم الّلغة ألّن الذي يرّسخ املاّدة العلمّية يف ذهن الطالب 

هو تطبيقها عملّيا بعد تلقيها نظرّيا.

البالغة  هنج  رشوح  أبرزها  كتب  عّدة  من  اللغوية  املاّدة  نقل  يف  واعتمدنا 
املسّمى  اخلوئي  املرزا  البحراين ورشح  ميثم  ابن  احلديد ورشح  أيب  ابن  كرشح 
البالغة وغرها  املسّمى يف ظالل هنج  مغنية  الرباعة ورشح حممد جواد  منهاج 
والصحاح  فارس  البن  الّلغة  كمقاييس  املرّبزة  اللغة  الرشوح.ومعجات  من 
هالل  أليب  اللغوّية  الفروق  األصفهايّن.وكتاب  للراغب  واملفردات  للجوهرّي 
البخارّي  وصحيحي  للكلينّي  كالكايف  املرّبزة  احلديث  وكتب  العسكرّي. 
وعلم  والبالغة  والرصف  والنحو  التفسر  كتب  من  طائفة  عن  فضال  ومسلم 

وفقهها. اللغة 

بغية  مقطعا  أو  فقرة  عرشين  إىل  الرشيف  العهد  متن  تفقر  إىل  عمدنا  وقد 
لكّل  كاملة  إذ ختّصص حمارضة  مقدمته حتى خامتته  من  كّله  العهد  متن  دراسة 
العهد  ملقاطع  اللغوي  التحليل  يف  إسهابا  التدريسيون  األخوة  جيد  مقطع.ورّبا 
الدرايس  املساق  أو  الواحدة  للمحارضة  املخصص  الوقت  يفوق  الرشيف 
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السنوّي املخصص لتدريس مادة الكتاب القديم يف السنة الثالثة، وحينئذ يكون 
أستاذ املادة خمرا يف االنتفاء بن األسئلة املختلفة التي يراها أكثر نفعا من غرها 
املقاطع  تدريس  عى  وحفاظا  نفسها  املحارضة  يف  واجلهد  الوقت  عى  حفاظا 

العرشين كّلها يف املساق الدرايس السنوّي.

الطالب  فيها  ُيمتحن  التي  املواّد  القديم من  الكتاب  ماّدة  تكون  أن  ونقرح 
اجلّدة واالندفاع  تنقصه  تعامال  معها  ُيتعامل  املواّد حّتى ال  بسائر  أسوة  حتريرّيا 
إن كان االمتحان فيها شفهّيا، ألّن املشافهة واملحاورة إّنا تكون يف تدريس هذه 
املادة أّما يف االمتحان فينبغي أن يكون حتريرّيا فالكتاب القديم من املواّد املهّمة 
التي تناز عن غرها بأهنا جامعة لفنون اللغة املتفرقة يف سائر املفردات املنهجّية 
املقررة للتدريس يف أقسام اللغة العربّية، إذ متّثل هذه املادة اجلانب التطبيقّي هلا 
مجيعا فتجعل من النصوص مرسحا تطبيقيا ملا يدرسه الطالب، وال ينتابنا الشّك 
يف أّن ثمرة تدريس هذا املنهج املقرح يف أقسام اللغة العربّية ستنّمي التحصيل 
املعريّف للاّدة اللغوّية لدى الطالب وتعضد إملامه بأسباب الفصاحة والبالغة يف 
لغته ألّنه جيد كّل ما درسه نظرّيا ممّثال له باألسئلة والتمرينات فيحصل التالقي 

بن الظاهرة اللغوية والتطبيق هلا.

واألمل معقود عى الزمالء األفاضل الذي سينهضون بتدريس ماّدة الكتاب 
القديم يف أقسام اللغة العربّية يف موافاتنا بمالحظهم السديدة وتصويباهتم القّيمة 
يف  طريقه  فيأخذ  هذا  حتليلنا  من  انصدع  ما  هبا  نرأب  كي  النافعة  ومقرحاهتم 
االستدراك والتنقيح يف الطبعات القادمة مع تسجيل اسم األستاذ املتفّضل علينا 
بملحوظاته يف قائمة الشكر والتقدير التي آثرنا حجبها عن الطبعة األوىل للكتاب.

واهلل ويل التوفيق.
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التمهيد
مالك األشر والعهد الرشيف: تعريٌف ووصٌف

أوال
.مالك األشر 

هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث املذحجّي النخعّي، كان فارسا شجاعا 
رئيسا من أكابر الشيعة وعظائهم شديد الوالء ألمر املؤمنن.صحايّب جليل 
أدرك النبّي صبّيا وشهد له رسول اهلل باإليان إذ روى ابن عبد الرَبّ يف كتابه 
االستيعاب يف حرف اجليم يف باب جندب قائال: ملا حرضت أبا ذر الوفاة وهو 
بالربذة بكت زوجته فقال هلا ما يبكيك فقالت ما يل ال أبكي وأنت متوت بفالة 
من األرض وليس عندي ثوب يسعك كفنًا وال بّد يل من القيام بجهازك، فقال 
أبرشي وال تبكي فإيّن سمعت رسول اهلل يقول: ال يموت بن أبوين مسلمن 
ولدان أو ثالثة فيصربان وحيتسبان فريان النار أبدا وقد مات لنا ثالثة من الولد، 
من  بفالٍة  أحدكم  ليموتّن  فيهم:  أنا  لنفٍر  يقول   اهلل رسول  أيضا  وسمعت 
األرض يشهده عصابة من املؤمنن وليس من أولئك النفر أحد إال وقد مات، 
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فأنا ال أشّك أيّن ذلك الرجل، واهلل ما َكذبت وال ُكذبت فانظري الطريق.قالت 
أم ذر: فقلت: أّنى وقد ذهب احلاّج وتقطعت الطرق؟ فقال: اذهبي فتبرّصي، 
أنا  فبّينا  فُأمّرضه،  إليه  أرجع  ثم  فأنظر  فأصعد  الكثيب  إىل  أشتّد  فكنت  قالت: 
خم ختّب هبم رواحلهم  وهو عى هذه احلال إذ أنا برجال عى ركاهبم كأهّنم الرُّ
فأرسعوا إيّل حّتى وقفوا عيّل وقالوا: يا أمة اهلل ما لك؟ فقلت امرؤ من املسلمن 
يموت تكّفنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر، قالوا: صاحب رسول اهلل؟ 
هلم  فقال  عليه  دخلوا  حتى  إليه  وأرسعوا  وأّمهاهتم،  بآبائهم  ففدوه  نعم  قلت: 
أبرشوا فإيّن سمعت رسول اهلل يقول لنفٍر أنا فيهم ليموُتّن رجل منكم بفالة 
هلك  وقد  إاّل  النفر  أولئك  من  وليس  املؤمنن  من  عصابة  تشهده  األرض  من 
مل  المرأيت  أو  يل  كفنا  يسعني  ثوب  عندي  كان  ولو  كذبت  وال  كذبت  ما  واهلل 
األشر  مالك  وفيهم  أيدهيم  بن  ذر  أبو  مات  ثم  هلا،  أو  يل  ثوب  يف  إاّل  أكّفن 

فغّسلوه وكّفنوه ودفنوه.

وشهد أمر املؤمنن ملالٍك بالورع والشجاعة واملنزلة القريبة فقال خماطبا 
أهل مرص مّلا واله عليهم: 

"أما بعد: فقد بعثت إليكم عبدًا من عباد اهلل تعاىل ال ينام أيام اخلوف، وال 
ينكل عن األعداء ساعات الروع، أشّد عىل الكفار من حريق النار وهو مالك بن 
احلارث أخو مذحج، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيام طابق احلق، فإنه سيف من 
الُظبة وال نايب الرضيبة فإن أمركم أن تنفروا فانفروا،  سيوف اهلل تعاىل ال كليل 
إال  يقّدم  وال  يؤّخر  حيجم،وال  وال  يقدم  ال  فإّنه  فأقيموا  تقيموا  أن  أمركم  وإن 
عن أمري،وقد آثرتكم به عىل نفيس لنصيحته لكم وشدة شكيمته عىل عدوكم"

سكن  جّيد،  شعر  له  الفرسان  أكابر  من  قومه  رئيس  األشر  مالك  وكان 



17التمهيد ............................................................................... 

الكوفة وشهد اجلمل وصّفن. ولّقب باألشر، والشر هو قطع الشفة السفى أو 
انقالب اجلفن إذ شّق رأسه وشرت عينه يف فتح دمشق وحرب الرموك، وكان 
أّيام  يف  محص  إىل  ُنفي  الفروسّية،  يف  املثيل  عديم  الصدر  عريض  القامة  طويل 
الكوفة، ومّلا اشتّدت  العاص وايل عثان عى  عثان بسبب اصطدامه بسعيد بن 
املدينة  إىل  ذهب  قد  كان  الذي  عثان  وايل  وَمنع  الكوفة  إىل  عاد  لعثان  املعاداة 
آنذاك من دخوهلا، وتوىّل قيادة الكوفّين الذين توّجهوا إىل املدينة، وله أثر كبر 

يف قتل عثان سنة 36هـ.

ومالك األشر هو الذي عانق عبد اهلل بن الزبر يوم اجلمل فاصطرعا عى 
اقتلوين  حتته  من  يرصخ  اهلل  عبد  فجعل  األرض  عى  وقعا  حتى  فرسيها  ظهر 
ومالكا فلم ُيعلم من الذي يعنيه لشّدة االختالط وثوران النقع، فلو قال اقتلوين 

واألشر لُقتال مًعا فلا افرقا قال األشر: 

َثالًثا أَلْلَفْيِت اْبَن ُأْختِك َهالـــــكاأعائــُش لوال أّننــي ُكنت َطاويا

تنوُشــه ماُح  والرِّ ُينــادي  كوقِع الصيايّص اْقتلوين َومالكاَغــداة 

وشــــباُبه ِشــبعُه  منّــي  متامســكافنّجــاُه  أُكــن  ملْ  شــــيٌخ  وأيّن 

ومات األشر يف سنة تسع وثالثن متوّجها إىل مرص واليا عليها لعيّل إذ 
العسل ومّلا وصل خرب مقتله إىل معاوية  السّم يف  له  أرسل له معاوية من يدّس 

قال: إن هلل جنودا منها العسل. ثّم خطب معاوية فقال: 

يوم  احدامها  يمينان، قطعت  يدان  أيب طالب  بن  لعيّل  كانت  فإّنه  بعد  أّما   "
صّفني، وهو عاّمر بن يارس، وقطعت األخرى اليوم وهو مالك األشر"

وكان اإلمام يعتمد عليه ويّدخره للمهّات فقال فيه يوم موته: " كان لنا 
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رجال ناصحا، وعى عّدونا شديدا ناقا " الرسالة 34، و" إّنه ممّن ال خياف وهنه 
 :وال سقطته، وال بطؤه عّا اإلرساع إليه أحزم " الرسالة 13. وقال

" رحم اهلل مالكا، فلقد كان يل كام كنت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 
."

وقال: ملا جاءه نعي األشر رمحه اهلل: 

َلَكاَن  َحَجرًا  َكاَن  َوَلْو  فِنْدًا،  َلَكاَن  َجَباًل  َكاَن  َلْو  َواهللِ  َمالٌِك!  َوَما  َمالٌك   "
افُِر، َوالَ ُيويِف َعَلْيِه الطَّائُِر " َصْلدًا، الَ َيْرَتِقيِه احْلَ

ثانيا
العهد الرشيف

 ،املؤمنن أمر  مآثر  مجلة  من  يعّد  األشر  مالك  إىل  املؤمنن  أمر  عهد 
بالقضاء وإدارة  تتعّلق  التي  القواعد واألصول  وهو أطول عهوده، حيتوي عى 
احلكم يف اإلسالم، والتضامن االجتاعّي، والتعاون اإلنسايّن، وحسن اإلدارة 
والسياسة، وبيان اخلراج وأمّهّيته، والنظر يف عارة األرض وصالح البالد، وأثر 
الصناعة والتجارة يف حياة األّمة.ووصف الشارح ابن أيب احلديد املعتزيّل العهد 
بأّنه نسيُج وحده، وهذا العهد صار إىل معاوية مّلا سّم األشر ومات قبل وصوله 
إىل مرص، فظّل يتعّجب منه معاوية بعد أن صار إليه، وكذلك عهده إىل حمّمد 
العهدان  فبقي  حمّمدا  قتل  مّلا  العاص  بن  عمرو  عليه  استوىل  الذي  بكر  أيب  بن 
 .عيّل أحاديث  فأظهر  العزيز  عبد  بن  عمر  ُويّل  حتى  ُأمّية  بني  خزائن  يف 
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"أعثرين حسن حّظي عى عهد جليل  وجاء يف مقدمة رشح حممد عبده للنهج: 
مرص  واّله  مّلا  النخعّي  األشر  مالك  إىل   املؤمنن أمر  البيان  حلبة  لفارس 
حن اضطرب أمر حمّمد بن أيب بكر، ورأيت أّنه مَجع أّمهات السياسة، وأصول 
األسلوب  وحسن  الكالم  وبالغة  الكلم  فصاحة  حوت  قواعد  يف  اإلدارة، 
طلبة  من  بالعربّية  املشتغلن  ألسنة  عى  تداوال  الكتاب  هلذا  أجد  مل  مّلا  فُدهشت 
األزهر واملدارس األخرى، مع أّنه كان من الواجب أّن مثل هذا الكتاب حيفظ 

يف الصدور ال يف السطور".

ويعّد هذا العهد أقدم وثيقة تارخيية حلقوق اإلنسان وهو من أنفس الوثائق 
وأخالق  الترشيع  وأصول  اإلدارة  وأساليب  احلكم  بمبادئ  الزاخرة  التارخيّية 
الدستور  عى  تعليقته  يف  جورداق  جورج  املسيحي  املفّكر  يقول  إذ  املسؤولن، 
األمم  هيئة  نرشهتا  التي  اإلنسان  حقوق  بوثيقة  أساس  من  فليس   " العلوّي: 
املّتحدة ااّل ونجد له مثيال يف دستور ابن أيب طالب، ثّم نجد يف دستوره ما يعلو 

ويزيد مع أّن األُوىل نتاج عقول كثر من البرش مقابل نتاج عبقرّي واحد ".

للبرشّية  بل  اإلسالمّية  للحكومة  حياة  دستور  الرشيف  العهد  كان  وإذا 
مجعاء فإّن هنج البالغة كّله قبس من نور الكالم اإلهلي وشمس تيضء بفصاحة 
معطوف  وآخره  آخره  يشبه  أّوله  متكاملة  وحدة  البالغة  وهنج  النبوّي،  املنطق 
عى أوله، فمالمح احلكومة العلوّية التي برزت عى نحو جيّل يف العهد الرشيف 
تظهر تفاصيلها عى نحو التأكيد واللزوم يف سائر خطب هنج البالغة ورسائله 
مُجعت  أخرى  بأقوال  الرشيف  العهد  موضوعات   اإلمام أّكد  فقد  وحكمه، 

 :يف النهج منها قوله

رعّيتي،  ظلم  أشكو  وأصبحت  ُرعاهتا،  ظلم  تشكو  األمم  أصبحت  "لقد 
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ولقد كنت باألمس أمريا، واليوم مأمورا، وكنت ناهيا، واليوم منهّيا".

 فاإلمام يرى أّن احلكم تكليف ال ترشيف، فأوىص عّاله أن يقتدوا به يف 
تطليق الدنيا، فقال يف كتاب له لعامله عثان بن حنيف: 

ُكْم  "َأالَ َوإِنَّ إَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَياُه بِطِْمَرْيِه َوِمْن ُطْعِمِه بُِقْرَصْيِه.َأالَ َوإِنَّ
َما  َفَواهللِ  َوَسَداد،  ة  َوِعفَّ َواْجتَِهاد،  بَِوَرع  َأِعينُوين  َولكِْن  ذلَِك،  َعىَل  َتْقِدُروَن  الَ 
َثْويِب  لَِبايِل  َأْعَدْدُت  َوالَ  َوْفرًا،  َغنَائِِمَها  ِمْن  َخْرُت  ادَّ َوالَ  ترِْبًا،  ُدْنَياُكْم  ِمْن  َكنَْزُت 
ُنُفوُس  َعَلْيَها  ْت  َفَشحَّ امُء،  السَّ ْتُه  َأَظلَّ َما  ِمْن كّل  َفَدٌك  َأْيِدينَا  َكاَنْت يف  طِْمرًا.َبىَل! 

." َكُم اهللُ َقْوم، َوَسَخْت َعنَْها ُنُفوُس آَخِريَن، َونِْعَم احْلَ

وقال–أيًضاـ: 

ومرشيب  ومطعمي  نفيس  يف  التقدير  عيّل  ففرض  خللقه  اماما  جعلني  واهلل   "
كضعفاء الناس، كي يقتدي الفقرُي بفقري، وال ُيطغي الغنّي غناه ".

وقال أيضا: 

ُروا َأْنُفَسُهْم بَِضَعَفِة النَّاِس، َكْياَل  ِة اْلَعْدِل َأْن ُيَقدِّ " إنَّ اهللَ َتَعاىَل َفَرَض َعىل َأئِمَّ
َيَتَبيََّغ) 1 ( بِاْلَفِقرِي َفْقُرُه!".

 ففي كتاب له لواليه األشر أمّهية العلم بكتاب اهلل وسنّة نبّيه وأّكد
لعامله قثم بن العباس: 

أن  العلم  أهل  عىل  أخذ  حّتى  يتعّلموا  أن  اجلهل  أهل  عىل  اهلل  أخذ  ما   "
اإلسالمّي،  السيايّس  بالقرار  األّمة  مكاشفة  عى  حكمه   وبنى يعّلموا"، 
ومصارحة الطبقات الشعبّية بذلك.فهو يفهم احلكم كتكليف رشعّي وليس 

) 1 ( َيَتَبّيغ: هييج به االمل فيهلكه. 
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كمنصب أو جاه فقال: 

ِة  جَّ احْلُ َوِقَياُم   ، اِضِ احْلَ ُحُضوُر  َلْوالَ  النََّسَمَة،  َوَبَرَأ  بََّة،  احْلَ َفَلَق  َوالَِّذي  "َأَما 
َسَغِب  َوال  َظامِل،  كِظَِّة  َعىَل  وا  ُيَقارُّ َأالَّ  الُعَلاَمِء  َعىَل  اهللُ  َأَخَذ  َوَما   ، النَّاِصِ بُِوُجوِد 
َوأللَفْيُتْم  ِلا،  َأوَّ بَِكْأِس  آِخَرَها  َوَلَسَقْيُت  ا،  َغاِرِبَ َعىَل  َحْبَلَها  أللَقْيُت  َمْظُلوم، 

ُدْنَياُكْم هِذِه َأْزَهَد ِعنِْدي ِمْن َعْفَطِة َعنْز".

وقال أّول استالمه احلكم: 

"إّن عيّل هذه اجلّبة فإذا خرجت من اخلالفة بأكثر منها فحاسبوين".

وقال أيضا: 

فأنا  وغالمي  وراحلتي  رحيل  بغري  عندكم  من  خرجت  إْن  الكوفة  أهل  "يا 
 :خائن"، وقال

دًا،  ُمَصفَّ األْغاَلِل  يِف  ُأَجرَّ  َأْو  دًا،  ُمَسهَّ ْعَداِن  السَّ َحَسِك  َعىَل  َأبِيَت  لئْن  "َواهللِ 

ٍء  َأَحبُّ إيَِلَّ ِمْن َأْن َأْلَقى اهللَ َوَرُسوَلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َظاملًِا لَِبْعِض اْلِعَباِد، َوَغاِصبًا لَِشْ
َطاِم". ِمَن احْلُ

وبّن أّن حكومته عى منهج القرآن والّسنّة فقال: 

"إّن اهلل مل خيلقكم عبثا، ومل يرككم سدى، ومل يدعكم يف جهالة وال عمى، 
وأنزل عليكم الكتاب تبيانا لكّل يشء بني يدي عذاب شديد". 

فحكومته انعكاس للرشيعة اإلسالمّية، وإرصاره عى العمل بكتاب 
فقاطعته  والبعيدين،  القريبن  مع  سياسّية  أزمات  له  سّبب  العدل  تطبيق  يف  اهلل 
وتركه  الذي سبق واليته،  العهد  واهلبات يف  باملال  استأثرت  التي  قريش  قبائل 
كثرون وتوّجهوا صوب معاوية، وقد نصحه ابن عباس قائال: " فّضِل العرب 

عى العجم، وفّضْل قريشا عى سائر العرب، فأجابه بقوله: 
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"أتأمرين أن أطلب النرص باجلور، ال واهلل ما أفعل ما طلعت شمس أو الح 
يف السامء نجم، لو كان مالم يل لساويت بينهم، فكيف واملال مال اهلل؟!".

الكوفة  يف  لقيه  عندما  عباس  البن  قال  إذ  العدل،  إقامة   عنده فاملهّم 
واإلمام خيصف نعله: 

"يا بن عباس ما قيمة هذا النعل، فقال: ال قيمة له.

أقيم حّقا  أْن  إاّل  النعل أفضل من خالفتكم عندي  إّن هذا   :فقال اإلمام
أو أدفع باطال ".

املساواة،  العدل،  أمور:  ثالثة  عى  اإلنسان  حلقوق  العاملّي  االعالن  ورّكز 
املعارضن،  مع  احلوار  باب  فتح  إذ  وحكومته،   عهده يف  وكّلها  األخّوة، 
وال  ارهاق  فال  وال  كّل  عى  بالّرعّية  الرفق   وفرض معهم  االقناع  ومارس 

استغالل، فمن وصاياه املكّررة:

الّرعّية وال  فاّنم خّزان  أنفسكم، واصربوا حلوائجهم  الناس من  أنصفوا   "
اخلراج  من  للناس  تبيعّن  وال  طلبته  عن  حتبسوه  وال  حاجته  عن  أحدا  حتسموا 
كسوة شتاء وال صيف وال داّبة يعتملون عليها وال عبدا وال ترضبّن أحدا سوطا 

ملكان درهم ".

يف  ومتساوون  أحرارا،  مولودون  البرش  أّن  اإلنسان  حقوق  وثيقة  ويف 
الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا العقل والضمر وعليهم أن يعملوا جتاه بعضهم 
بعضا بروح األخّوة.وهذه اجلمل نجدها بعينها يف قوله يف العهد الرشيف: 
"الناس صنفان: اّما أخ لك يف الدين أو نظر لك يف اخللق".وأّكد هذا املعنى 

يف وصّيته البنه احلسن بأن يعامل الناس با يعامل نفسه فقال:

ما حتّب  فأحّب لغريك  بينك وبني غريك  ما  ميزانا يف  نفسك  بنّي اجعل  يا   "
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من  أكثر  يف   وقال  ،" نفسك  من  لم  ترضاه  بام  الناس  من  لنفسك..وارض 
موضع:

" وال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حّرا ".

وقّصة اإلمام مع اليهودّي املعروفة بقّصة الّدرع شاهدة عى سعة عدله، 
األّمة  حاكم  وهو  فتوّجه  عليه  يد  له  كان  أن  بعد  درعه  عى  اليهودي  نازعه  إذ 
املرامية األطراف إىل القايض رشيح، فحكم القايض لليهودّي ألّنه كان منكرا 
بن   مساواته مظاهر  من  بّينة، وهذا  معه  تكن  ومل  مّدعيا  كان  املؤمنن  وأمر 
النرصايّن  مع  قّصته  وكذا  االجتاعّية،  وطبقاهتم  عقائدهم  اختالف  عى  الناس 
الكفيف الذي كان يتسّول يف أسواق الكوفة إذ سأل عن ذلك ثّم قال قولته 

املشهورة:

ز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت املال ". " استعملتموه حّتى إذا كرِبَ وعجَّ

بالقّوة  أحدا  يؤاخذ   يكن ومل  الرأي،  حّرّية  بكفالة   سياسته واّتسمت 
نفر  أّن عمر بن حريث مع سبعة  التاريخ  آرائهم، وينقل  إبداء  يمنعهم من  وال 
املؤمنن  بإمرة  فبايعوه  ضّب،  اليهم  خرج  اخلورنق  يسّمى  مكان  إىل  خرجوا  مّلا 
 ومستهزئن هبا، ثّم أفلتوه، فقدموا إىل املدائن واإلمام ناكثن بيعة اإلمام

خيطب يف املسجد فلّا دخلوا نظر إليهم من فوق املنرب فقطع حديثه قائال:

اهلل جّل  ألف حديث، وإيّن سمعت  ايّل  أرّس   إّن رسول اهلل الناس  أّيا   "
وعال يقول: "يوم ندعو كّل اناس بإمامهم"، وايّن أقسم باهلل ليبعثّن يوم القيامة 
فسقط  لفعلت"،  أسّميهم  أن  شئت  ولو  ضّب  وهو  بإمامهم  يدعون  نفر  ثامنية 

عمر بن حريث عى األرض حياء ولؤما.

ومل يقطع عطاء اخلوارج من بيت املال وأنفذه هلم مع خالفهم وانقالهبم 
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عليه وكان حياورهم، ومل يعاقب أحدا منهم وعاملهم معاملة املفتونن فقال:

وكانت   ،" فأصابه  الباطل  طلب  كمن  فأخطأه  احلّق  طلب  من  ليس   "
وصيته مّلا رضبه ابن ملجم أن يكون القصاص عادال، فقال: " فإن أعش فأنا 

ويّل دمي...إّياكم واملثلة ولو بالكلب العقور ".

ومّلا سّبه بعض اخلوارج -وهو خيطب يف مسجد الكوفة- وقال "قاتله اهلل ما 
أفقهه"، فهّم أصحاب اإلمام بقتله فمنعهم قائال:

"اّنام هو سّب بسّب أو عفو عن ذنب".

وحاور الناكثن إيانا منه بحرّية االعتقاد، ومل يقتلهم أو يعاقبهم إليانه 
فقال حماورا طلحة يف معركة اجلمل:  الذنب،  بعد  ااّل  العقوبة ال تكون  بأّن 
أومل تبايعني أبا حمّمد طائعا غر مكره، فقال طلحة: بايعتك والسيف عى عنقي، 
ُمكرها أحدا ألكرهت  البيعة ولو كنت  أكرهت أحدا عى  ما  أيّن  تعلم  أمل  قال: 
البيعة واعتزلوا فركتهم. وقال لطلحة  َأبوا  سعدا وابن عمر وحممد بن مسلمة 
تريدان  وإّنام  تريدان،  العمرة  ما   " العمرة:  إىل  الذهاب  يف  استجازاه  مّلا  والزبر 
مل  ما  بنوايامها،  بمعرفته  يكتفي  ال   فهو عليكام"  باهلل  وسأستعني  الُغدرة، 
عن  التعبر  وحّرّية  هلا.  السياسّية  احلقوق  وكفل  يعتقلها  فلم  باجلريمة.  يتلّبسا 
فاّنم  تربيتكم  أبناءكم عىل  " ال تقرصوا  قائال:  كفلها حتى لألطفال  الرأي 
واختيار  آرائهم  عن  للتعبر  جماال  هلم  افسحوا  أي   " زمانكم  غري  لزمن  خلقوا 

طريقتهم يف احلياة ضمن الرشع اإلسالمّي.

ومن مظاهر حرّية العقيدة واملساواة بن الناس أّنه تأمّل للمرأة الّذمّية كا 
تأمّل للُمسلمة يف خطبته بعد هجوم جيش معاوية عى األنبار التي يقول فيها:

َوَاأْلُْخَرى  َامْلُْسلَِمِة  َامْلَْرَأِة  َعىَل  َيْدُخُل  َكاَن  ِمنُْهْم  ُجَل  َالرَّ َأنَّ  َبَلَغنِي  "َوَلَقْد 
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َجاِع  بِااِلْسِرْ إاِلَّ  ِمنُْه  َتَْتنُِع  َما  َوُرُعَثَها  وَقاَلئَِدَها  َوُقُلَبَها  ِحْجَلَها  َفَينَْتِزُع  َامْلَُعاِهَدِة 
ْم َدٌم َفَلْو َأنَّ  ُفوا َوافِِريَن َما َناَل َرُجاًل ِمنُْهْم َكْلٌم َوالَ ُأِريَق َلُ َحاِم ُثمَّ اِْنرَصَ وَااِلْسِرْ

اِْمَرًأ ُمْسلاًِم َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا َأَسفًا َما َكاَن بِِه َمُلومًا َبْل َكاَن بِِه ِعنِْدي َجِديرًا"، 

وكانت سياسته هي التوزيع العادل للثروات فحال دون تضّخم الثروة 
 :عند بعضهم مّلا عّن والة ذوي صفات محيدة ال بخالء مفسدين فقال

"ال ينبغي أن يكون عىل الفروج والدماء واملغانم واألحكام وإمامة املسلمني 

البخيل فتكون يف أموالم نمة "، وساوى يف العطاء بن واحٍد من األنصار 
جتعلني  باألمس  أعتقته  غالم  هذا  املؤمنن  أمر  يا  األنصارّي:  فقال  له،  وعبٍد 
عى  اساعيل  لولد  أجد  فلم  اهلل  كتاب  يف  نظرت  ايّن   :فقال سواء؟  وإّياه 
أهّيا   " قال:  إذ  خطبها  خطبة  أّول  يف  الطبقّية  ألغى   فهو فضال،  اسحاق  ولد 
الناس أال ال يقولّن رجال منكم غدا قد غمرهتم الدنيا فاخّتذوا العقار..أال وأّيا 
أّن الفضل له عى  رجل من املهاجرين واألنصار من أصحاب رسول اهلل يرى 
ال  سواء  احلقوق  يف  فالناس   ،" اهلل  عند  غدا  النّر  الفضل  فاّن  لصحبته  سواه 
التي وّزعت قبله  حماباة لقوّي وال إجحاف بضعيف، وقد عمد إىل القطائع 
مال  بيت  إىل  برّدها  وأمر  عليها  القابضن  من  فانتزعها  والرؤساء  املقّربن  عى 
املشهورة:  قولته  وقال  املساواة  سنّة  عى  يستحّقوهنا  من  بن  لتوزيعها  املسلمن 
ج به النساء وُملك به االماء لرددته فإّن يف العدل سعة  "واهلل لو وجدته قد ُتُزوِّ

ومن ضاق به العدل فاجلور عليه أضيق"

يفّضل خاّصته عى غرهم  وقّصته مع أخيه عقيل خر دليل عى عدله فال 
:قال

َوَرَأْيُت  ُكْم َصاعًا،  ُبرِّ ِمْن  اْستامَحنِي  َحتَّى  أْمَلَق  َوَقْد  َعِقياًل  َرَأْيُت  َلَقْد  "َواهللِ 
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ُوُجوُهُهْم  َدْت  ُسوِّ اَم  َكَأنَّ َفْقِرِهْم،  ِمْن  األْلَواِن،  ُغرْبَ  ُعوِر،  الشُّ ُشْعَث  ِصْبَياَنُه 
دًا، َفَأْصَغْيُت إليه َسَمِعي، َفَظنَّ  َر َعيَلَّ اْلَقْوَل ُمَردِّ دًا، َوَكرَّ بِاْلِعْظلِِم، َوَعاَوَديِن ُمَؤكِّ
ِمْن  َأْدَنْيُتَها  ُثمَّ  َحِديَدًة،  َلُه  ْيُت  َفَأمْحَ َطِريِقي،  ُمَفاِرقًا  ِقَياَدُه،  بُِع  َوَأتَّ ِدينِي،  َأبِيُعُه  َأينِّ 
َق ِمْن ِميَسِمَها،  َرِ ا، َفَضجَّ َضِجيَج ِذي َدَنف ِمْن َأمَلَِها، َوَكاَد َأْن حَيْ ِجْسِمِه لَِيْعَترِبَ ِبَ
لَِلِعبِِه،  إنسانَا  َأمْحَاَها  َحِديَدة  ِمْن  َأَتئِنُّ   ! َعِقيُل  َيا  الثََّواكُِل،  َثكَِلْتَك  َلُه:  َفُقْلُت 
َلظًى؟!"،  ِمْن  َأئِنُّ  َوالَ  االََذى  ِمَن  َأَتئِنُّ  لَِغَضبِِه!  َجبَّاُرَها  َسَجَرَها  َنار  إىل  يِن  رُّ َوَتُ
ألّنه  وزراؤه  وعاتبه  وّزعها،  حتى  ليلته  يبت  مل  أصفهان  من  غنائم  جاءته  ومّلا 
أيقظهم من النوم وكان بإمكانه توزيعها يف الصباح فقال هلم: " أنتم ال تضمنون 
"، واهتم باجلانب الزراعّي واستصالح األرايض، وكان  يل عدم املوت غدا 
قبل خالفته يغرس النخل وحيفر اآلبار وهي إىل اليوم ماثلة يف منطقة )أبيار 
عيّل(، وكان يعطي األرايض جمّانا للناس ثّم يساعدهم من بيت املال ألجل 
رضائب  وبال  بحّرّية  واآلبار  األهنار  بحفر  املاء  عى  حيصلون  وكانوا  إحيائها، 
لعّل   "  :قوله بدليل   ،عهده يف  واحد  فقر  يوجد  ومل  عليهم،  تفرض 

باحلجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص، وال عهد له بالشبع ".

هو  وهذا  وإيانه  وأمانته  وتقواه  بورعه  مقّرب  املؤمنن  أمر  لدى  واملقّرب 
ما  أما  األمصار،  عى  الوالة  انتخاب  يف   عليه اعتمد  الذي  الرئيس  املعيار 
اشتبه عى بعض املرجفن من أّن أمر املؤمنن مل خيتلف عن عثان بن عفان 
قول  رّده  يف  نسوق  أن  فيكفي  هاشم،  وبني  العباس  بني  من  عمه  أبناء  وىّل  مّلا 
البرصة،  عى  عباس  بن  اهلل  عبد  أقام  علّيا  إّن  مثال:  قيل  ممّا  كان  إذ   " العقاد: 
وعبيد اهلل بن العباس عى اليمن، وحممد بن أيب بكر -ابن زوجته- عى مرص، 
وهم أقرباؤه وخاّصة أهله، فهو إذن يصنع ما أنكره عى حكومة عثان من إيثار 
باألشكال  مقارنة  قلنا  كا  ولكنّها  عنها،  اآلخرين  وإقصاء  بالواليات  األقرباء 
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تسفر  العملن  بن  الصحيحة  املقارنة  ؛ألّن  والغايات  البواطن  دون  واحلروف 
مّتسع  يكن هلم  مل  فبنو هاشم  والنقيض،  النقيض  بيت  كالفارق  بعيد  فارق  عن 
لعمل أو والية يف غر حكومة اإلمام، ومل يكن لإلمام معتمد عى غرهم بعد أن 
حاربته قريش وأشاعت الفرقة والشغب بن أعوانه من أبناء األمصار، وهم مع 
هذا مل يؤثروا بالواليات كّلها، ومل يؤثروا بالذي خّصهم منها ليستغّلوه وجيمعوا 
أيدهيم أعرس حساب،  الثراء من غنائمه وأرزاقه، بل كانوا حُياسبون عى ما يف 
وكانوا لتضييقه عليهم يف املراقبة يركون والياهتم ويستقيلون منها، كا فعل ابن 
أّنه كان حياسبهم  عباس حن هجر البرصة إىل مّكة.وقد بلغ من حسابه للوالة 
عى حضور الوالئم التي ال جيمل هبم حضورها، كا فعل مع عثان بن حنيف 
األنصارّي عامله عى البرصة. ويف هنج البالغة الرسالة )3( "ُروي أّن رشيح بن 
 فبلغه دينارًا،  بثانن  دارًا  املؤمنن اشرى عى عهده  أمر  احلارث قايض 

ذلك، فاستدعى رشحيًا، وقال له:

فِيِه  َوَأْشَهْدَت  كَِتابًا،  ا  َلَ َوَكَتْبَت  ِدينَارًا،  بَِثامننَِي  َدارًا  اْبَتْعَت  َأنََّك  َبَلَغنِي   
نظر   إليه فنظر  قال:  املؤمنن.  أمر  يا  ذلك  كان  قد  رشيح:  فقال  ُشُهودًا. 
ُه َسَيْأتِيَك َمْن الَ َينُْظُر يِف كَِتابَِك، َوالَ َيْسَأُلَك  ْيُح، َأَما إِنَّ ُمغضب ثّم قال له: َيا ُشَ
َفاْنُظْر  َخالِصًا.  َك  َقرْبِ إىَل  َوُيْسلَِمَك  َشاِخصًا،  ِمنَْها  خُيِْرَجَك  َحتَّى  َبيِّنَتَِك،  َعْن 
َغرْيِ  ِمْن  الَّثَمَن  َنَقْدَت  أو  َمالَِك،  َغرْيِ  ِمْن  اَر  الدَّ هِذِه  اْبَتْعَت  َتُكوُن  الَ  ْيُح  ُشَ َيا 
َأَتْيَتنِي  ُكنَْت  َلْو  إِنََّك  َأَما  َوَداَر االِْخَرِة!  ْنَيا  َداَر الدُّ َت  َأْنَت قْد َخِسْ َفإَِذا  َحاَللَِك! 
اِء  ْيَت َلَكَتْبُت َلَك كِتابًا َعىَل هِذِه النُّْسَخِة، َفَلْم َتْرَغْب يِف ِشَ ائَِك َما اْشَرَ ِعنَْد ِشَ
َميِّت  ِمْن  َذلِيٌل،  َعْبٌد  ى  اْشَرَ َما  هَذا  والنسخة هذه:  َفْوُق.  َفاَم  بِِدْرَهم  اِر  الدَّ هِذِه 
َوِخطَِّة  اْلَفاننَِي،  َجانِِب  ِمْن  اْلُغُروِر،  َداِر  ِمْن  َدارًا  ِمنُْه  ى  اْشَرَ لِلرِحيِل،  ُأْزِعَج  َقْد 
ُل َينَْتِهي إىَِل َدَواِعي اآلَفاِت،  دُّ األوَّ اَر ُحُدوٌد َأْرَبَعٌة: احْلَ َمُع هِذِه الدَّ الِكنَِي، َوَتْ اْلَ
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امْلُْرِدي،  َوى  َينَْتِهي إىَل اْلَ دُّ الثَّالُِث  امْلُِصيباِت، َواحْلَ َينَْتِهي إىَِل َدَواِعي  دُّ الثَّايِن  َواحْلَ
ى  اْشَرَ اِر.  الدَّ هِذِه  َباُب  ُع  ُيرْشَ َوفِيِه  امْلُْغِوي،  ْيَطاِن  الشَّ إىَِل  َينَْتِهي  ابُِع  الرَّ دُّ  َواحْلَ
ُروِج ِمْن ِعزِّ اْلَقنَاَعِة،  اَر بِاخْلُ هَذا امْلُْغَرُّ بِاألَمِل، ِمْن هَذا امْلُْزَعِج بِاألَجِل، هِذِه الدَّ
ى ِمْن َدَرك،  ي فَِيام اْشَرَ اَعِة، َفاَم َأْدَرَك هَذا امْلُْشَرِ َ ُخوِل يِف ُذلِّ الطََّلِب َوالرضَّ َوالدُّ
َبابَِرِة، َوُمِزيِل ُمْلِك اْلَفراِعنَِة، ِمْثِل  امْلُُلوِك، وَسالِِب ُنُفوِس اجْلَ ُمَبْلبِِل َأْجَساِم  َفَعىَل 
َوَشيََّد،  َبنَى  َوَمْن  َفَأْكَثَر،  امْلَاِل  َعىَل  امْلَاَل  َع  َجَ َوَمْن   ، رَيَ َومِحْ َوُتبَّع   ، َوَقْيرَصَ ى  كِْسَ
إىَِل  َجِيعًا  إِْشَخاُصُهْم  لِْلَوَلِد،  بَِزْعِمِه  َوَنَظَر  واْعَتَقَد،  َخَر  َوادَّ َد،  َوَنجَّ َوَزْخَرَف 
بَِفْصِل  األْمُر  َوَقَع  إَذا  َواْلِعَقاِب،  الثََّواِب  َوَمْوِضِع  َساِب،  َواحْلِ اْلَعْرِض  َمْوِقِف 
َوى،  اْلَقَضاِء، َوَخِسَ ُهنَا لَِك امْلُْبطُِلوَن َشِهَد َعىَل ذلَِك اْلَعْقُل إَِذا َخَرَج ِمْن َأرْسِ اْلَ

ْنَيا" َوَسلَِم ِمْن َعاَلئِِق الدُّ

فلو أّن اإلمام اختّص أقرباءه بالواليات التي حياسبون عليها هذا احلساب ملا 
كان يف اختصاصه اّياهم مستبيح حّق وال مستبيح مال، فكيف وهو ال خيتّصهم 
ااّل بالقليل منها، فاملقارنة هنا مقارنة أشكال وحروف، وكّل ما توحي إىل الناقد 
هبا أّنه يذر األقرباء هنا واألقرباء هناك"، وعّن أهل الورع وااليان والكفاءة 
العهد  هبذا  خّصه  الذي  األشر  ومالك  املحّمدّي  وسلان  يارس  بن  عّار  أمثال 
يا جارة( ألّن  واسمعي  أعني  )إّياك  باب  من  تأديب هو  من  فيه  وما  الرشيف، 
هذا العهد دستور حياة ينبغي عى كّل متصٍد للرياسة عى الناس عرب القرون أن 

يعمل به وهيتدي هبديه.
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املقطع األول
)يف أعامل احلاكم(

وهو قوله " ومن عهد له كتبه لألشر النََّخعي رمحه اهلل، ]مّلا واله[ عى 
مرص وأعاهلا حن اضطرب أمر حمّمد بن أيب بكر رمحه اهلل، وهو أطول عهد كتبه 

للمحاسن. وأمجعه 

ْبَن  َمالَِك  امْلُْؤِمننَِي،  َأمرِيُ  َعيِلٌ  اهللِ  َعْبُد  بِِه  َأَمَر  َما  حيم.هَذا  الرَّ محِن  الرَّ اهللِ  بِسِم 
َها،  : ِجْبوَة َخَراِجَها، َوِجَهاَد َعُدوِّ إَِلْيِه، ِحنَي َوالَُّه ِمرْصَ اِرِث األْشَرَ يِف َعْهِدِه  احْلَ
َباِع َما َأَمَر  َواْستِْصاَلَح َأْهلَِها، َوِعاَمَرَة باَِلِدَها. َأَمَرُه بَِتْقَوى اهللِ، َوإِيَثاِر َطاَعتِِه، َواتِّ
إاِلَّ  َيْشَقى  َوالَ  َباِعَها،  بِاتِّ إاِلَّ  َأَحٌد  َيْسَعُد  الَّتِي الَ  َوُسنَنِِه،  َفَرائِِضِه  ِمْن  كَِتابِِه:  يِف  بِِه 
َجلَّ  ُه،  َفإِنَّ َولَِسانِِه،  َوَقْلبِِه  َبَيِدِه  ُسْبَحاَنُه  اهللَ  َينْرُصَ  َوَأْن  َوإَِضاَعتَِها،  ُجُحوِدَها  َمَع 
ِعنَْد  َنْفَسُه  َيْكِسَ  َأْن  َوَأَمَرُه  ُه.  َأَعزَّ َمْن  َوإِْعَزاِز  ُه،  َنرَصَ َمْن  بِنَرْصِ  َل  َتَكفَّ َقْد  اْسُمُه، 
اهللُ.  َرِحَم  َما  إاِلَّ  وِء،  بِالسُّ اَرٌة  َأمَّ النَّْفَس  َفإِنَّ  َمَحاِت،  اجْلَ ِعنَْد  َوَيَزَعَها  َهَواِت،  الشَّ
ْهُتَك إىل باَِلد َقْد َجَرْت َعَلْيَها ُدَوٌل َقْبَلَك، ِمْن َعْدل  ُثمَّ اْعَلْم َيا َمالُك، َأينِّ قْد َوجَّ
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َوَجْور، َوَأنَّ النَّاَس َينُْظُروَن ِمْن أمورَك ِف ِمْثِل َما ُكنَْت َتنُْظُر فِيِه ِمْن أمور اْلُوالَِة 
ُيِْري  باَِم  نَي  احِلِ الصَّ َعىَل  ُيْسَتَدلُّ  اَم  إِنَّ فِيِهْم،  َتُقوُل  ُكنَْت  َما  فِيَك  َوَيُقوُلوَن  َقْبَلَك، 
الِِح،  الصَّ اْلَعَمِل  َذِخرَيُة  إليك  َخائِِر  الذَّ َأَحبَّ  َفْلَيُكْن  ِعَباِدِه.  َأْلُسِن  َعىَل  ْم  َلُ اهللُ 
ِمنَْها  بِالنَّْفِس اإلنصاف  حَّ  َفإِنَّ الشُّ حَيِلُّ َلَك،  بِنَْفِسَك َعامَّ الَ  َفاْملِْك َهَواَك، َوُشحَّ 

َفَيام َأْحَبْبَت َوَكِرْهَت".

العام  املعنى 

التي  املناسبة  فيها  ذكر  الريّض  الرشيف  النهج  جلامع  بتوطئة  املقطع  ابتدأ 
العامة  كالوصية  ألهّنا  األشر  مالك  بعهد  ُعرفت  التي  الرسالة  هذه  فيها  ُكتبت 
األشر  وهو  وصاحبه  ومكانه  العهد  زمان  الريّض  وذكر  مجيعا  املسلمن  لوالة 
النخعي، ثم رشع الريض برسد كالمه وفيه ابتدأ اإلمام هذا العهد بتحديد 

السلطة التي أسندها لألشر، وهي يف أربعة أمور: 

األّول: )جباية األموال( وهي من الوظائف املالّية.

الثاين: )جهاد العدو( الشؤون احلربّية.

والصحة  والثقافة  األمن  ويشمل  املواطنني(  حال  )استصالح  الثالث: 
ووظائف الدولة واخلدمات، وما إىل ذلك من الشؤون االجتامعّية.

واإلسكان  والتجارة  والصناعة  الزراعة  وتعّم  البالد(  )عامرة  الرابع: 
واملواصالت.

الداخل  يف  األمن  توفر  يف  الراعي  عى  الّرعّية  حقوق  اإلمام  أمجل  وهنا 
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وإقامة  االجتاعّي،  والتوجيه  والتعليم  االقتصادية،  احلياة  وتأمن  واخلارج، 
ذلك  بعد  فّصلها  ثم  امجاال  احلقوق  هذه  أمجل  العهد  هذا  صدر  ففي  العدل. 

تفصيال.

املستوى الصويّت

س: الفعل )اضطرب( يف " حن اضطرب أمر أمرها " فيه إبدال صويّت، ما 
نوعه وعّلته؟.

يف الفعل ُأبدلت التاء طاء، ألّن أصل الفعل املجرد )رضب( وعند بنائه عى 
افتعل صار )اضرب(، فجاورت الطاء التاء يف املخرج نفسه )األسناين اللثوي( 
مهموس  صوت  والتاء  مطبق  جمهور  صوت  فالضاد  صفتيها  يف  اختالف  مع 
طاء  التاء  بقلب  الصوتّن  بن  قورب  لذا  النطق،  يف  صعوبة  ذلك  فسّبب  مرّقق 
ألنه صوت يشبه التاء يف صفة اهلمس ويشبه الضاد يف صفة اإلطباق فهو نظر 

لكليها.

عن  النفس  خروج  عن  للتعبر  )اجلََمَحات(  لفظة   اإلمام استعمل  س: 
حدها الطبيعّي وهي من اجلموح فهل يمكن استبدال لفظة )الطموح( هبا ألداء 
فاء  عى  الصويّت  التعاقب  يف  النظر  خالل  من  صوتّيا  ذلك  عّلل  ذاته؟  املعنى 

اللفظة ؟

ِجامح  فهي  املرأة  مجحت  يقال:  معجمّيا،  واحد  بمعنى  اللفظان  يرد  قد 
مشتقات  أّن  غر  يديه.  رفع  تطميحا:  الفرس  وطمح  نشزت،  بمعنى  طامح 
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اجلذرين )مجح وطمح( تشرك يف معنى اخلروج عن اليشء، فإذا كان خروجا 
عن املألوف ُسّمي مجاحا، نحو امتناع الفرس عن طاعة فارسها، وهو خروج عن 
احلالة الطبيعّية.أّما الطموح فهو خروج عن مستوى ما إىل أعى منه، فيستعمل 
فيه  ملا  مذموم  فهو  والفرس  املرأة  يف  استعمل  إذا  واإلجياب.اما  النفع  جمال  يف 
من االرتفاع عى من له حّق الطاعة، فاملرأة الطامح تعلو عى زوجها، والفرس 
والّرخاوة  الشّدة  بن  املرّكبة  اجليم  بملحظ  فجمح  عنادا،  قدميه  يرفع  الطامح 
فيه خروج عن احلّد الطبيعّي يستلزم جهدا فهو بمعنى ذهاب اليشء ُقُدما بغلبة 

وقّوة: مجح الفرس مجاحا: إذا اعتّز فارسه حتى يغلبه، قال تعاىل:

ْوا إيله َوُهْم َيَْمُحوَن﴾ ]التوبة: 
َّ
َول

َ
 ل

ً
َخل  أو َمَغاَراٍت أو ُمدَّ

ً
َجأ

ْ
ْو َيُِدوَن َمل

َ
﴿ل
.]57

اللجام  يرّده  الذي ال  يرّده يشء كالفرس اجلموح  أي: يرسعون إرساعا ال 
فال يستطيع أحد منعه، وإن تعّرض له أحد دفعه، وهذا حال املنافقن يف فرارهم 
أعى  إىل  اللسان  معها  يرتفع  التي  املطبقة  الطاء  فبملحظ  طمح  املعارك.أّما  من 
احلنك أفاد اللفظة داللة عى خروج بارتفاع وهو ليس خروجا عن املألوف وإّنا 
 خروج يف دائرة املألوف الطبيعّي إىل ما هو أعى منه، ويف النّص املتقّدم أراد
كبح هوى النفس التي إن ُترك هلا املجال ترّدت إىل أسفل سافلن فصارت أضّل 
من األنعام، لذا استعمل )مجحات( للداللة عى خروج النفس عن حدها الذي 
رسمه اهلل هلا، ومل يستعمل لفظة )طمحات( ملا فيها من اجلانب اإلجيايب عى ما 

وّضحنا.

"يزعها عند   :قوله )يزعها( يف  للفظة  إحياء صويّت  املتقّدم  النّص  س: يف 
اجلمحات" جعلها أوىل يف االستعال من ألفاظ أخرى، نحو )يكّفها أو يمنعها 



35املقطع األول: يف أعامل احلكم .......................................................... 

أو ينهاها(، فا أثر الصوت يف إيثار هذه اللفظة عى غرها؟.

املاّدّي  املنع  يشمل  وهو  واملنع،  الكّف  عى  يدّل  َوَزًعا(  يَزع  )وِزع  اجلذر 
واملعنوّي، فاملنع املادّي الظاهر نحو قوله تعاىل:

ْيِ َفُهْم يُوَزُعوَن﴾ ]النمل: 
ِس َوالطَّ

ْ
ن ِ

ْ
ِنِّ َوال

ْ
ْيَماَن ُجُنوُدهُ ِمَن ال

َ
﴿وَُحِشَ لُِسل

.]17

أو  ُمهملن  يكونوا  مل  كثرهتم  عى  فهم  بالنظام  اإلخالل  من  ُيمنعون  أي: 
أّوهلم  يرّد  بأن  منتظمن  سليان  مع  حمشور  جنس  كّل  أفراد  كان  بل  مروكن، 
عى آخرهم كي يقفوا مجيعا يف صف واحد لئال يتقدموا يف املسر عى بعضهم، 

وكذا قوله تعاىل:

َِّ إىل انلَّارِ َفُهْم يُوَزُعوَن﴾ ]فصلت: 19[. ْعَداُء الل
َ
﴿َويَْوَم ُيَْشُ أ

أي: يمنعون من اإلفالت من هذا احلرش واجلمع فيحبس آخرهم عى أوهلم 
بأن يوقف أوائلهم ليخلفهم أواخرهم ثم يساقون للحرش مجيعا. والوازع: الذي 
يتصف  املنع  هذا  أّن  وزعة.غر  ومجعه:  ويؤّخر،  يقّدم  فيصلحه،  الصّف  يتقّدم 
فيه  يتساهل  وال  تفريطا  فيكون  فيه  يبلغ  ال  متقن  منه  فهو  والتقدير  باالنتظام 
الفطرة  تستدعي  التي   قوله يف  اإلنسانية  بالنفس  اقرن  ولذا  إفراطا،  فيكون 
السليمة أن يضبط كّل امرئ نفسه عن هواها بمقدار معن يراعي العرف والرشع 
فليس املنع للنفس تاّما عن كّل يشء كا يفعل املتصّوفة والرهبان وليس النفس 
اكتساهبا  أثر كبر يف  الكلمة  السفهاء والفسقة، وإلحياء جرس  يفعل  مطلقة كا 
هذه الداللة الدقيقة الذي هو املنع الداخيّل النابع من الصميم والوجدان وليس 
السليمة  للفطرة  لتكون مساوقة  النفس عن هواها  كّف  فالوزع  بأداة خارجية، 
فيه كا يف  منتظم حمّدد حن يكون اجلموح مرغوبا  بمقدار  إاّل  منها  تنفلت  وال 
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ألّن  املنتظم  املنع  عى  الداللة  يفيدان  فال  واملنع  الكّف  أّما  مثال،  احلرب  ساحة 
الوراء وهو خالف االنطالق، واملنع خالف اإلعطاء  إىل  الرجوع  يعني  الكّف 

وهو يف املاّديات كقوله تعاىل:

﴿َوَيْمَنُعوَن الَْماُعوَن﴾ ]املاعون: 7[.
وأّما النهي فخالف األمر وهو يف املعقوالت كا يف قوله تعاىل:

]النازعات:  الَْهَوى﴾  َعِن  انلَّْفَس  َوَنَه  َرّبِهِ  َمَقاَم  َخاَف  َمْن  ا  مَّ
َ
﴿َوأ

.]40

املستوى الرصيّف

س: استخرج أبنية األفعال املزيدة الواردة يف النّص، مع بيان معاين األحرف 
الزائدة يف كّل صيغة؟

)فّعل(، . 1 عى  العن  بتضعيف  مزيد  مقرون،  لفيف  ماض  فعل  واّله:   
و  األمَر  فالن  ويِل  يقال:  إذ  الثاين  املفعول  إىل  التعدية  أفاد  والتضعيف 

واّله الوايل األمَر.

اضطرب: ماض مزيد هبمزة الوصل والتاء عى )افتعل( يفيد املطاوعة . 2
ومعنى املطاوعة هو إّن أثر الفعل يظهر عى مفعوله فكأّنه استجاب له، 
معقول  أو  حمسوس  بيشء  رضبه  من  ثمة  أّن  فالن(  )اضطرب  فمعنى 
املبالغة يف  معناه  )اضطرب(  إّن  يقال  وقد  عليه،  اليشء  ذلك  أثر  فظهر 

الرضب لألمر، وهو جانب معنوّي يفهم منه عدم استقرار الوضع.



37املقطع األول: يف أعامل احلكم .......................................................... 

ضان . 3 يف  املبالغة  يفيد  العن،  وتضعيف  بالتاء  مزيد  ماض  تكّفل: 
حصول النرص ملن نرص اهلل باّتباع أوامره، فكفل يعني: ضمن. وتكّفل 
يفيد  وقد  املعنى،  يف  اختالف  توجب  املبنى  يف  زيادة  كّل  ألّن  منه  أبلغ 
املحصل  واملعنى  الفعل  التدّرج واالستمرار يف حصول  معنى  )تكّفل( 
تعاىل  ُه".أّنه  َأَعزَّ َمْن  َوإِْعَزاِز  ُه،  َنرَصَ َمْن  بِنرَْصِ  َل  َتَكفَّ َقْد   "  قوله من 

ينرص أصحابه مع تعاقبهم يف األزمنة والعصور حّتى قيام الساعة.

أعّزه: ماض مزيد هبمزة القطع ليفيد التعدية، واملجّرد: عّز اليشء: قّل . 4
وندر، وأعّزه: جعله عزيزا ال ُيقدر عليه.

اجلعل، . 5 أفاد  والتضعيف  العن،  بتضعيف  مزيد  مثال  ماض  وّجهتك: 
وأصله من الوجه وهو ما يقابل به اليشء، يقال: وُجه بالضم وجاهة: 

صار ذا منزلة بن قومه، ووّجهت اليشء: جعلته عى جهة.

والتاء، . 6 والسن  الوصل  هبمزة  مزيد  للمجهول،  مبنّي  مضارع  ُيستدّل: 
مهزة  يريد.وحذفت  با  يعلمه  دليٍل  ذا  صار  أي:  الصرورة،  عى  يدّل 

الوصل لصياغة املضارع.

من . 7 آخر  ملعنى  يأيت  واملجّرد  القطع،  هبمزة  مزيد  مضّعف  ماض  أحّب: 
بمعنى  احلُّب  أن  ويبدو  البرشة،  عى  احلَّب  ظهور  وهو  اخلامس  الباب 
أصاب  بمعنى  وأحّبه  حبَّه  يقال:  إذ  البرشة  عى  احلَّب  من  مشتّق  الوّد 
دماغه،  ًأصاب  إذا  ودمغه  جلده،  أصاب  إذا  جلده  يقال:  كا  قلبه  حّبة 
وبطنه إذا أصاب بطنه وغر هذا ولكنهم ذكروا أّن املجّرد )حّب بمعنى 
وّد( غر مستعمل فيبدو أهنم اكتفوا عنه باملزيد أحّب الدال عى املبالغة 
"حّب  فقالوا  الوّد  بمعنى  املجّرد  املعجمّين  بعض  ذكر  ذلك  ومع  منه 
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اإلنسان: صار حمبوبا وحّب فالنا: وّده".

س: استخرج املصادر املزيدة الواردة يف النّص، وبّن دالالهتا؟

جباية: مصدر عى فِعالة من جبيت املال أجبيه جباية، وهو مصدر داّل . 1
عى احلرفة ملن يقوم بجمع املال.

جهاد: مصدر من جاهد عى فِعال، داّل عى املشاركة.. 2

استصالح: مصدر عى استفعال من استصلح، أي: صرورهتا صاحلة.. 3

عامرة: مصدر من عَمر الناس األرض ِعارة يعُمروهنا من الباب األول، . 4
مصدر  هو  الذي  العارة  من  مبالغة  والتعمر  معمورة،  عامرة  وهي 

َوِعَماَرَة  َاجِّ 
ْ

ال ِسَقايََة  ُتْم 
ْ
َجَعل

َ
﴿أ تعاىل:  قوله  يف  وهو  احلرفة  عى  دال 

 َِّ الل َسبِيِل  ِف  وََجاَهَد  ِخِر 
ْ

ال َْوِم  َوايلْ  َِّ بِالل آَمَن  َمْن 
َ
ك ََراِم  الْ َمْسِجِد 

ْ
ال

.]19 الِِمنَي﴾]التوبة:  الظَّ َقْوَم 
ْ
ال َيْهِدي   

َ
ل  َُّ َوالل  َِّ الل ِعْنَد  يَْسَتُووَن   

َ
ل

يف  وجاهد  اآلخر  واليوم  باهلل  آمن  الذي  املؤمنن  أمر  يف  نزلت  واآلية 
أفضل  املسجد  وعارة  احلاّج  سقاية  أن  ظّن  بمن  تعريض  سبيله.وفيها 

من اإليان واجلهاد.

اهلل . 5 تفضيل طاعة  )إفعاال(، وهو  إيثارا  أفعل  آثر عى  مصدر من  إيثار: 
للقاعدة  وجوبا  اهلمزة  سهلت  ثم  أأثر  واألصل:  يشء،  كّل  عى  تعاىل 
ساكنة  والثانية  متحركة  األوىل  الكلمة،  أّول  مهزتن  التقاء  يف  الرصفّية 

فتقلب الساكنة حرف مّد من جنس حركة األوىل.

جحود: مصدر عى ُفعول من جحد يفيد تغّر اليشء من حال إىل آخر . 6
بصورة مفاجئة، وهو ما يعرّب عنه رصفّيا بـ)العالج(، واملصدر املقيس: 

)جحدا(.
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اللفظة . 7 فاء  أدغمت  افتعل،  عى  اّتبع  من  االفتعال  عى  مصدر  اّتباعها: 
)تبع( يف تاء االفتعال، وهو داّل عى املبالغة يف التبعّية.

رأي . 8 عى  إفالة  عى  أو  سيبويه،  رأي  عى  إَِفْعلة  عى  مصدر  إضاعتها: 
)عن  الساكنن  اللتقاء  إعالل  حصل  ثم  إفعاال  أفعل  من:  األخفش، 
ألن  التعدية  أفادت  الصيغة  يف  اهلمزة  وزيادة  الصيغة(،  وألف  الفعل 

املجرد )ضاع( الزم و)أضاع( متعٍد.

إعزاز: مصدر عى إفعال من أعّزه: صّره عزيزا بزيادة مهزة القطع عى . 9
أفعل.

املعاملة . 10 وهو  أفعل،  عى  أنصف  من  اإلفعال  عى  مصدر  اإلنصاف: 
أظلم  أن  دون  حّقه  له  استوفيت  فالن:  من  فالنا  وأنصفت  بالعدل، 
أحدمها فكأين وقفت يف النصف منها فاملجرد يدّل عى منتصف اليشء 
يقال: نصفت اليشء إذا بلغت نِْصَفُه. تقول: َنَصْفُت القرآن، أي بلغت 
ساقه.  اإلزار  وَنَصَف  رأَسه،  الشيُب  وَنَصَف  ُعمَره  وَنَصَف  النِْصَف. 
وعى هذا املعنى دلت ألفاظ أخرى منها الَعدل إذ هو من الِعدل بالكرس 
ومعناه املِْثُل. تقول: عندي ِعْدُل غالِمك وِعْدُل شاتَِك، إذا كاَن غالمًا 
فهو جماز  الرصيّف لإلنصاف  املعنى  وأما  تعدل شاًة،  َيْعِدُل غالمًا وشاًة 
اليشء  نصف  ألن  خافيا  كان  بعدما  وإظهاره  اليشء  نصف  بلوغ  من 
عى  جور  دون  وتعادهلا  بينها  واملساواة  أمرين  بن  التوسط  يف  حقيقة 

أحدمها.

احلفظ . 11 وهي  وقاية،  اخّتذ  أي:  اّتقاء،  اّتقى  من  مصدر  اسم  التقوى: 
والصيانة، من وقى املجّرد، وقاه اهلل وقيا ووقاية، واألصل )وقوى( عى 
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)فعى( فأبدلت الواو تاء، ويف )اّتقى اّتفاء( قلبت الواو تاء وأدغمت يف 
تاء االفتعال.

س: ملاذا ُحذفت مهزة الوصل من الفعل )شّح( يف قوله: "وشّح بنفسك"، 
ومل حتذف من الفعل )علم( يف قوله: " ثّم اعلم يا مالك"؟.

تلزمه  وعندئذ  االدغام  فّك  منه  األمر  يف  وجيوز  مضّعف،  شّح  الفعل  ألّن 
َواْغُضْض  َمْشِيَك  يِف  َواْقِصْد  أّوله فيقال: اشحح، نحو  مهزة الوصل لسكون 
َأْنَكَر اأْلصوات َلَصْوُت احْلَِمِر ]لقان: 19[، وجيوز اإلدغام  إِنَّ  ِمْن َصْوتَِك 

فيحّرك أّوله النتقال حركة عينه إىل فائه ألجل االدغام، نحو قول جرير: 

فغّض الطرف إّنك من نمر فال كعبا بلغت وال كالبا

بّن موقفك  اللغوّين،  الرصفّية حمّل خالف بن  الصيغ  بتناوب  القول  س: 
يف  باملذخورة  تفرّس  التي  )ذخرة(  لفظة  توضيح  خالل  من  املسألة  هذه  من 

قوله: "فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل الصالح"؟

اللفظ،  ملعنى  التقريبّي  التفسر  ناحية  من  قبوهلا  يمكن  التناوب  مسألة  ان 
أخرى،  صيغة  إىل  خروجها  يمكن  فال  الرصفّية  للصيغة  الدقيقة  الداللة  أّما 
أّن  غر  مذخورة،  فهي  هلا،  احلاجة  ليوم  النفائس  من  يّدخر  ملا  اسم  والذخرة 
عليه  وقعت  ما  تفيد  صيغة  املفعول  أّن  هنا،  ومفعولة  فعيلة  بن  الدقيق  الفرق 
فهي  الذخرة  أّما  مىض.  زمن  يف  اّدخارها  حلظة  يف  أي  غره،  دون  معّن  بزمن 
ما يّدخره اإلنسان يف كّل وقت وهو خمّصص بالنفائس دون غرها، وقد يكون 
غر مدخور بعد، أي إّن هناك أعاال صاحلة رّبا مل تتيرس له وعى الوايل حتصيلها 
ما  أي:  النقل لالسمية،  تاء  فالتاء يف ذخرة هي  ليوم شّدته،  يّدخره  ممّا  لتكون 

يعّد ألن يّدخر عى مثال ذبيحة أي: ما أعّد للذبح وان مل يذبح.
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س: الرمحة هي العطف االهلّي عى اخلليقة، وهي مأخوذة من ماّدة )رحم( 
غر أّن هلا اشتقاقن متالزمن مها )الرمحن، الرحيم( فا الفرق الداليّل بن هاتن 

الصيغتن؟

الرحيم فهو )فعيل( صفة مشّبهة. أّما  مبالغة،  الرمحن )فعالن( وهو صيغة 
والفرق بن الصيغتن واضح بن املبالغة والثبوت، وإّنا تتالزم هاتان الداللتان 
الدنيا إذ حيتاج فيها  يف صفة اخلالق تعاىل لتجمع دعوة املخلوق خلالقه يف زمن 
إىل دوام رمحة اخلالق تعاىل بصيغة الرحيم، ودعوة املخلوق خلالقه التي ال ختلو 
من املبالغة يف طلب الرمحة يف يوم شّدة االحتياج اليها وهو يوم القيامة، لذلك 
يقال يف حّقه تعاىل: رحيم الدنيا ورمحن اآلخرة، وكذلك تطلق لفظة الرمحن يف 
الشدائد الدنيوّية التي حيتاج فيها إىل زيادة العطف االهلي، وهاتان الصفتان ال 

يفصل بينها بالعطف ؛ ألهّنا يالزمان دعوة العباد يف دنياهم وآخرهتم.

س: كيف توّجه رصفّيا داللة لفظة )األشر( ؟

َر، وهو عيب داّل عى شّق يف العن، والعيوب تأيت  هي صفة مشّبهة من الشَّ
صفة ثابتة يف صاحبها من الباب الرابع، يقال: شِرت عينه تَشر َشَرا، فهو أشر 
عى أفعل ومؤنثه شراء عى فعالء، نحو: أعرج وعرجاء، غر أهّنا يف حّق هذا 

املجاهد صفة للبطولة، فهي صفة مدح حازها إلقدامه يف املعارك.

النحوّي املستوى 

س: اجلملتان )ومن كتاب له( و)بسم اهلل الرمحن الرحيم( تعربان خربا، 
عّن املبتدأ لكّل منها؟.

 ،له كتاب  من  هو  املذكور  العهد  هذا  تقديره:  األوىل  اجلملة  يف  املبتدأ 
وجيوز أن يكون املبتدأ مؤّخرا، والتقدير: من كتاب له قوله: بسم اهلل، وأما 
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)بسم اهلل الرمحن الرحيم( فُتعرب خربا ملبتدأ حمذوف، تقديره: ابتدائي هو بسم 
اهلل، عى رأي البرصّين، عى حن يعرهبا الكوفّيون جاّرا وجمرورا يف حمّل نصب 

مفعول به لفعل حمذوف تقديره: قويل باسم اهلل الرمحن الرحيم.

س: استخرج اجلمل االعراضّية من النّص، وبّن حمّلها اإلعرايّب وداللتها؟.

اجلمل املعرضة هي، )رمحه اهلل(، )سبحانه(، )جّل اسمه(.وهي مُجل ال 
املطلق  املفعول  عن  نائبا  فُتعرب  سبحانه  الدعاء.أّما  تفيد  اإلعراب  من  هلا  حمّل 

والتقدير: أسّبحه سبحانه، واملعنى تنزيه اهلل تعاىل.

الوالية عى هذا  أهّنا جزء من  لفظة )أعاهلا( عى مرص، مع  ُعطفت  ملَ  س: 
املرص؟

القيام بأعال مرص جزء من الوالية عليها، وال يعطف اليشء عى نفسه أو ما 
هو جزء منه إال إذا أريد إبراز أمهّية هذا اجلزء، والوالية للحاكم تشمل األمور 
السياسّية والعسكرّية واالدارّية واالقتصادّية والثقافّية، أي نواحي احلياة كلها.

النفس  و"فإن  باّتباعها"  اال  أحد  يسعد  "ال   :قوله يف  )إاّل(  نوع  ما  س: 
أّمارة بالسوء اال ما رحم اهلل"؟.

إال يف اجلملة األوىل أداة حرص سبقها نفي، واملعنى: السعادة هي اّتباع أوامر 
اهلل، و إال أداة استثناء ملغاة، نحو قوله تعاىل:

ْبُتْم 
َ
تَِل اْنَقل

ُ
إِْن َماَت أو ق

َ
ف
َ
ْبلِِه الرُُّسُل أ

َ
ْت ِمْن ق

َ
ْد َخل

َ
 َرُسوٌل ق

َّ
ٌد إِل ﴿َوَما ُمَمَّ

 َُّ الل َوَسَيْجزِي  َشيًْئا   ََّ الل يَُضَّ  ْن 
َ
ل
َ
ف َعِقَبْيِه  َعَ  َيْنَقلِْب  َوَمْن  ْعَقابُِكْم 

َ
أ َعَ 

اكِِريَن﴾]آل عمران: 144[. الشَّ

استثناء  أداة  )إال(  الثانية  اجلملة  ويف  كّل،  من  جزء  إخراج  هبا  ُيراد  فال 
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الذين رمحهم اهلل إلخالصهم وصدقهم من  الزكّية  النفوس  أخرجت أصحاب 
تعاىل  قال  ويزّكوها،  يعاجلوها  ومل  بالسوء  نفسهم  تأمرهم  الذين  الناس  عموم 

العموم  يفيد  لفظ  والنفس   ،]9 ]الشمس:  َها﴾  َزكَّ َمْن  َح 
َ
ل
ْ
ف
َ
أ ْد 

َ
﴿ق النفس  عن 

مللحظ )أل( اجلنسّية، أي: كّل النفوس عدا ما رحم اهلل تعاىل.

س: ملَ ورد املنادى مضموما يف قوله: " ثّم اعلم يا مالُك "؟.

املنادى منصوب ولكنّه إن كان علا أو نكرة مقصودة فإّنه ُيبنى عى ما يرفع 
به يف حمّل نصب، فمثال العلم: يا مالُك، وهو األشر، ومثال النكرة املقصودة 

؛يا طالُب، واملراد طالب مقصود.

عى  واّله  "مّلا  الريّض:  قول  يف  بالفتح  حمّركة  )مرص(  لفظة  وردت  مل  س: 
مرَص" مع إهنا مسبوقة بحرف جّر؟

الرصف  من  فُمنع  البلد  هذا  به  ُسّمي  أعجمي  علم  اسم  اللفظة  هذه  ألّن 

إِْن  ِمْصَ  وا 
ُ
اْدُخل اَل 

َ
﴿َوق للعلمية والعجمة كا يف قوله وكذا يف قوله تعاىل: 

أّن مرص معّرب من  الزخمرشي وغره  99[، ورأى  آِمننَِي﴾]يوسف:   َُّ الل َشاَء 
ملكان  علم  إّنه  قيل:  إذا  هذا  وعى  فُعّرب،  ِمرْصائيم  أصله  فإّن  الَعَجِم،  لسان 
عى  اجلمهور  أمجع  ولذلك  إليه،  الُعْجمة  النضام  يرصف  أن  ينبغي  فال  بعينه، 

قوله  يف  اللفظة  رصف  أما   .﴾ ِمْصَ ﴿ادخلوا  تعاىل:  قوله  يف  الرصف  من  منعه 

ُْم﴾ ]البقرة: 61[ فإّما أْن يكون املراد 
ْ

ل
َ
ُكْم َما َسأ

َ
إِنَّ ل

َ
تعاىل: ﴿اْهبُِطوا ِمْصًا ف

اسم البلد نفسه، ولكنه نّون لسكون وسطه، كا نّون نوح وهود عليها السالم 

 تَُكْن 
َ

ْب َمَعَنا َول
َ
يف قوله تعاىل: ﴿َونَاَدى نُوٌح اْبَنُه َوَكَن ِف َمْعِزٍل يَا ُبَنَّ اْرك

 َتتَُّقوَن﴾ 
َ

ل
َ
ُخوُهْم ُهوٌد أ

َ
ُهْم أ

َ
اَل ل

َ
 ق

ْ
َكفِِريَن﴾ ]هود: 42[. وقوله تعاىل: ﴿إِذ

ْ
َمَع ال

]الشعراء: 124[ أو يكون املراد باملرص يف هذه اآلية بقعة من األرض وليست 
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علا للبلد ألّن املرِْص يف أصل اللغة: احلَّد الفاصل بن الشيئن.

س: ما نوع )ما( يف قوله: " وإّنام يستدّل عىل الصاحلني بام يري اهلل لم 
عىل ألسن عباده "؟.

)ما( األوىل زائدة كاّفة ملجيئها بعد حرف التوكيد )اّن(، فكفته عن العمل، 
أّما )ما( الثانية فهي اسم موصول، واجلملة بعدها صلة ال حمّل هلا من اإلعراب، 

و)ما( وما بعدها يف حمّل جّر بالباء؟.

س: يف النّص ألفاظ ُتعرب بدال، عّينها وبن نوع البدل يف كّل منها؟

لفظة )ابن( يف: حممد بن أيب بكر، مالك بن األشر، وهي بدل كّل من . 1
ألّن  مرفوع  األول  فابن  اإلعراب،  يف  منه  للمبدل  تابع  والبدل  كّل، 
املبدل منه )حممد( يعرب فاعال للفعل اضطرب. وابن يف العبارة الثانية 

منصوب ألّن املبدل منه )مالك( مفعول به للفعل وىّل.

لفظة )عيّل( بدل من )عبد اهلل(، مرفوع ألّن املبدل منه فاعل وهو بدل . 2
كّل من كّل.

لفظة )جباية( بدل من )مرص(، وهو بدل اشتال ؛ألّن مرص تشتمل يف . 3
البالد  وعارة  األهل  واستصالح  اجلهاد  من  األمور  هذه  عى  واليتها 
وجباية اخلراج، وهذه نحو قوله: أعجبني زيد علمه، والبدل )جباية( 

منصوب ألّن املبدل منه )مرص( مفعول به للفعل )وىّل(.

الزمانّية  الظرفّية  عى  تداّلن  اللتان  و)حن(  )مّلا(  األداتان  استعملت  س: 
الرشطّية غر العاملة، فهل يمكن استبدال أحدمها باألخرى يف قوله: " ومن 
اضطرب  حن  وأعاهلا  مرص  عى  واّله  النخعّي...مّلا  لألشر  كتبه   له كتاب 

أمر أمرها "؟
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االستعال  يف  بينها  دقيقا  فرقا  ثّمة  أّن  غر  واحدة  األداتن  هاتن  داللة  إّن 
قوله  املايض واملستقبل كا  املطلق فهي سواء يف  الزمن  لتشمل  )مّلا( تستعمل  فـ 
وَن]يس: 32[ والزمن هو يوم القيامة  مَلَّا مَجِيٌع َلَدْينَا حُمرَْضُ تعاىل: َوإِْن كّل 

ْم َيْهِدِن 
َ
ِئْ ل

َ
اَل ل

َ
َل ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
اَل َهَذا َربِّ ف

َ
َقَمَر بَازًِغ ق

ْ
ى ال

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
وقوله تعاىل: ﴿ف

نَي﴾]األنعام: 77[ وما بعد مّلا يكون سببا ملا قبلها 
ِّ
ال َقْوِم الضَّ

ْ
وَننَّ ِمَن ال

ُ
ك

َ َ
َربِّ ل

ففي قوله هذا كان تويّل االشر مرص سببا هلذا الكتاب، أّما )حن( فتدّل عى 
التولية  كان يف زمن  العهد  كتابة  إّن  أي  بعدها  با  قبلها مظروف  وما  التوقيت، 

ُكْم فِيَها َجَاٌل ِحنَي تُِريُوَن وَِحنَي تَْسَُحوَن﴾ ]النحل: 
َ
﴿َول ويف قوله تعاىل: 

املرعى عرصا ويف  مالكها يف وقت رواحها من  نظر  األنعام مجيلة يف  6[ تكون 
وقت رسوح إليه صباحا.

املعجمّي املستوى 

تتّبعك  خالل  من  نوعه  بّن  داليّل،  تطّور  حصل  )اخلراج(  لفظة  يف  س: 
اللغوّي تارخيّيا؟. لالستعال 

لفظة اخلراج اسم من أخرج خيرج إخراجا، وهي يف األصل تدّل عى كّل ما 

َخَراُج َربَِّك َخْيٌ َوُهَو 
َ
ُهْم َخرًْجا ف

ُ
ل
َ
ْم تَْسأ

َ
خيرج بمقدار معلوم حمّدد، قال تعاىل: ﴿أ

َخْيُ الرَّازِقنَِي﴾ ]املؤمنون: 72[، واخلرج هو اسم أيضا من أخرج اال أّنه يكون 
مقابل عمل، أي هو األجر عى عمل يشء وهو غر معّن باملال وال باملقدار كا 

ْرِض 
َ ْ
ال ِف  ُمْفِسُدوَن  ُجوَج 

ْ
َوَمأ ُجوَج 

ْ
يَأ إِنَّ  َقْرَننْيِ 

ْ
ال َذا  يَا  وا 

ُ
ال

َ
﴿ق تعاىل:  قله  يف 
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ا﴾ ]الكهف: 94[، فهم  َوَبيَْنُهْم َسدًّ بَيَْنَنا  َْعَل  ْن تَ
َ
أ َعَ  َخرًْجا  َك 

َ
ل َْعُل  َفَهْل نَ

أّما اخلراج فهو  لذا سّموه خرجا،  أن يدفعوا أجرا لكنّه غر معّن نوعه  أرادوا 
حمّدد ممن خيرجه مقدارا ال نوعا، لذا قال: )فخراج ربك خر( ال يعلم نوعه لكنّه 
نوعا  املعلوم  املقدار  عى  دااّل  ليصرا  اخلراج  تطور  ثم  بمشيئته،  يقّدره  سبحانه 
فضال عن كونه معلوما مقدارا وهو الرضيبة التي تدفع عى األرايض الزراعّية، 
وقيل إهّنا خّصت بعد هذا التخصيص أيضا با يفرض عى أهل الذّمة من مال 

عى أراضيهم، فاللفظ طرأ عليه ختصيص بعد عموم.

باجلور  يستبدل  أن  يمكن  فهل  باجلور،  العدل   املؤمنن أمر  قرَن  س: 
لفظة الظلم، وبالعدل لفظة اإلنصاف الواردة يف النّص نفسه؟.

تغطية  ألنه  الظالم  ُسمي  ومنه  وحجبه  وإخفائه  احلّق  نقصان  الظُّلم  أصل 
َعن  َجار  َقْولنَا:  من  عنه،  واالبتعاد  احْلق  َعن  اْلُعُدول  فهو  اجلور  وأما  للنور، 
اإلنصاف  الظُّلم:  نقيض  يِف  َفقيل  النقيضن  َبن  وقوبل  َعنُه.  عدل  إذا  الطَِّريق 
َوُهَو إظهار احْلق وبيانه وذلك بلزوم نصفه وعدم التطرف فيه بغية إخفائه، وأما 
نقيض اجْلور فهو اْلعْدل واالستقامة وذلك باتباع احلق وعدم خمالفته. ومّلا كان 
اجلور والعدل من امليل عن احلّق وإليه، اقرنا يف كالم أمر املؤمنن، فال يمكن 
استبدال الظلم باجلور؛ ألّن الظلم تغطية للحق وتعمية عليه.واجلور ترك احلّق 
فيميل عن  بيتك  إىل اجلانب من  بيته  امللحظ سمي اجلار جارا ألن  جانبا.وهبذا 

بابه يمينا أو شاال.

بالنفس اإلنصاف  الشّح  "فإّن  الُبخل يف قوله:  الشّح دون   س: استعمل
منها فيا أحّبت أو كرهت"، فا الفرق اللغوّي بن اللفظن أم أهّنا مرادفان؟

االعطاء،  من  املنع  معنى  تتقارب داللتها عى  وإّنا  ليسا مرادفن  اللفظان 
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االمساك  عى  حتملها  النفس  يف  غريزة  وهو  حرص  مع  منع  هو  الشّح  أّن  غر 
والتقتر.أّما البخل فهو املنع فقط، وهو عى هذا أقّل مرتبة من الشّح، واستعمل 
املحّرمات  ارتكاب  من  النفس  منع  عى  احلرص  إلرادة  اللفظة  هذه   اإلمام
أي امحل  املحّرمات،  ارتكاب  النهي عن  أبلغ من  تأكيد  فقط، وهو  امتناعها  ال 
بأّنه  بالنفس  الشّح  عّرف  ثم  املحّرمات،  اجتناب  عى  احلرص  عى  نفسك 
أحّبته،  إن  الرّشّ  نفسك عن  تردع  أن  أي  أو كرهت،  أحّبت  فيا  منها  اإلنصاف 
وتدفعها إىل اخلر إن كرهته وصّدت عنه، واإلقبال عى اليشء املحّرم البّد من 

َِك 
َ

ول
ُ
أ
َ
أن يقابله منع شديد يؤّديه لفظ الّشّح، قال تعاىل: ﴿َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنْفِسِه ف

ُمْفلُِحوَن﴾، وجاء اللفظ يف سياق كالمه عّمن يؤثرون عى أنفسهم ولو 
ْ
ُهُم ال

كان هبم خصاصة، فاإليثار عى النفس حيتاج إىل التخّلص من احلرص الداخيّل 
حتى يصل إىل الفالح.

اجلحود  هل  وإضاعتها"،  جحودها  مع  إال  يشقى  "وال   :قوله يف  س: 
بمعنى االنكار؟.

ْيِه َفَعَرَفُهْم 
َ
وا َعل

ُ
َدَخل

َ
اإلنكار هو عدم معرفة اليشء ﴿وََجاَء إِْخَوةُ يُوُسَف ف

ُ ُمْنِكُروَن﴾ ]يوسف: 58[. أّما اجلحود فهو عدم اعراف با هو ثابت يف 
َ

َوُهْم ل

اْنُظْر 
َ
وًّا ف

ُ
ًما َوُعل

ْ
ْنُفُسُهْم ُظل

َ
القلب معرفته وحقيقته، ﴿وََجَحُدوا بَِها َواْستَْيَقَنْتَها أ

األصفهاين  الراغب  فرّسه  ولذا   ،]14 ]النمل:  ُمْفِسِديَن﴾ 
ْ
ال َعقَِبُة  َكَن  ْيَف 

َ
ك

تكون  قد  اهلل  أوامر  قبول  امتناع عن  فاإلنكار هو  إثباته،  القلب  ما يف  نفي  بأّنه 
عن عدم معرفة أو عن عناد وعصيان، أّما اجلحود فال يكون إال عن معرفة قلبّية 

َِّ َيَْحُدوَن﴾]األنعام:  الِِمنَي بِآيَاِت الل ِكنَّ الظَّ
َ
بُونََك َول  يَُكذِّ

َ
إِنَُّهْم ل

َ
يقينّية ﴿ف

33[، ولذا استعمله يف النّص القرانه باجلزاء وهو الّشقاء.
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الفرق  فا  بالواجبات،  وأخرى  تارة  بالفرائض  االهلّية  األوامر  تسّمى  س: 
"واتباع   :بن االستعالن ؟ وملاذا استعملت الفرائض مقابل السنن يف قوله

ما أمر به يف كتابه من فرائضه وسننه "؟

وغرمها  والصوم  كالصالة  الناس  عى  تعاىل  اهلّل  أوجبها  ما  هي  الفرائض 
فرضُت  يقال:  اليشء.  يف  احلَزُّ  الفرض:  من  وحاله  صفته  يف  حمدد  هو  ملا  وهي 

اخلشبة إذ حززهتا وجعلت هلا حدودا

َا 
ْ

نَْزنل
َ
َوأ َرْضَناَها 

َ
َوف َاَها 

ْ
نَْزنل

َ
أ ﴿ُسوَرٌة  النور  سورة  مبتدأ  يف  تعاىل  قوله  ومنه 

حمددة  أحكام  الفرائض  ويف   ]1 ُروَن﴾]النور: 
َّ
تََذك ُكْم 

َّ
َعل

َ
ل بَيَِّناٍت  آيَاٍت  فِيَها 

السنن فجمع  فيها كآيات تفصيل احلجاب وغرها.أما  تأويل  التنفيذ ال  واجبة 
األنبياء  طريق  وهو  مستقيا  يكون  وقد  ُيّتبع  الذي  الواضح  الطريق  وهي  سنّة 
 قوله إبليس.ويف  أتباع  من  الغاوين  كطريق  ُمهلكا  يكون  وقد  والصاحلن 

أضيفت السنن إىل ضمر لفظ اجلاللة تفريقا بينها وبن سنّة الغاوين.

البالغّي املستوى 

وبّن  النّص،  يف  عّينه  متعّددة،  حاالت  له  بالغّي  أسلوب  االلتفات  س: 
نوعه.

أسلوب  فهو  السامع،  بحال  يعنى  ؛ألّنه  املعاين  علم  فنون  من  االلتفات 
وذلك  السامع،  مع  به  املتكّلم  أسلوب  تكرار  من  احلاصل  امللل  لدفع  يستعمل 

ِك 
ْ
ُفل

ْ
ال ِف  ْنُتْم 

ُ
ك إذا  ﴿َحتَّ  نحو:  الغيبة  إىل  اخلطاب  من  الكالم  جهة  بتغير 
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 ،]22 َعِصٌف﴾]يونس:  رِيٌح  َجاَءْتَها  بَِها  رُِحوا 
َ
َوف َطيَِّبٍة  بِِريٍح  بِِهْم  وََجَرْيَن 

من  التكلم  زمن  بتغّر  االلتفات  حيصل  وكذلك  وبالعكس،  التكلم  إىل  أو 

يَاَح َفُتثُِي  ِي يُْرِسُل الرِّ
َّ

َُّ ال املايض إىل املضارع أو األمر أو بالعكس نحو: ﴿الل

نحو:  تثنية  أو  مجع  أو  إفراد  بن  الضائر  بتغّر  وحيصل   ،]48 َسَحابًا﴾]الروم: 

وَن﴾  ُيْبِصُ  
َ

َماٍت ل
ُ
ُظل ُهْم ِف 

َ
َوتََرك بُِنورِِهْم   َُّ َذَهَب الل  ُ

َ
َما َحْول َضاَءْت 

َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
﴿ف

األطهار  األئمة  وكالم  الرشيف  واحلديث  الكريم  القرآن  ويف   .]17 ]البقرة: 
يؤتى بااللتفات ألغراض داللّية هي االهتام وتركيز الذهن عى املعنى امللتفت 
 :الغيبة إىل اخلطاب يف قوله التفاتا من  املؤمنن نجد  أمر  إليه، ويف كالم 
"هذا ما أمر به عبد اهلل عيّل امر املؤمنن...أمره بتقوى اهلل...ثّم أعلم يا مالك 

االلتفات  من  والغرض  احلارض،  إىل  املايض  الزمن  من  وهو  وّجهتك"  قد  أيّن 
هو التنبيه عى امللتفت إليه، فبعد أن أوىص اإلمام با هو من مباين اإلسالم 
العهد وهو  باحلديث عن خصوص هذا   توّجه اهلل  التقوى وخمافة  العاّمة يف 
اجلديدة  املهّمة  عى  الفكر  تركيز  يستلزم  وهذا  وإليه  إليها  املرسل  البالد  حال 

التي تشّكل حمور هذه الرسالة.

ويف النّص التفاٌت من نوع آخر يندر استعاله وهو التحّول من صيغة املبنّي 
للمعلوم إىل املبنّي للمجهول يف قوله: " واتباع ما أمر به يف كتابه من فرائضه 
إاّل مع جحودها وإضاعتها"  َيشقى  باّتباعها وال  إاّل  أحد  ُيسعد  التي ال  وسننه 
وهلذه املغايرة يف بناء الفعلن ملمح داليّل يراد منه تنبيه اإلنسان عى أّن أسباب 
شقائه هي من صنع يده واختياراته لذا أسند الفعل للفاعل الظاهر عى حن أّن 

أسباب السعادة هي ما هيّيئه اهلل له فطرة وتوفيقا.

إن كان  املخاطب  فيها حال  يراعى  التي  املعاين  فنون علم  التوكيد من  س: 
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منكرا أو متسائال أو رافضا للقول، عّن هذا األسلوب ؟

         :قوله يف  )إّن(  التوكيد  حرف  استعال  يف  جلّيا  األسلوب  هذا  يظهر 

وكذلك  منها(،  اإلنصاف  بالنفس  الشحَّ  و)وإن  وءِ﴾  بِالسُّ اَرٌة  مَّ
َ َ
ل انلَّْفَس  ﴿إِنَّ 

يظهر يف أسلوب القرص بـ)إّنا( يف قوله: "إنا يستدّل عى الصاحلن.." ؛ألّنه 
حيرص االستدالل عى الصاحلن بكالم العباد يف مدحهم، وهو أكثر توكيدا من 

استعال حرف التوكيد إّن.

هذا  استخرج  باملقّدم،  االهتام  به  يراد  والتأخر  التقديم  أسلوب  س: 
األسلوب وبّن نوع التقديم ؟

يف النّص أناط من التقديم والتأخر منها: 

املتعّلق عى . 1 قّدم اجلار واملجرور وهو  إذ  "جرت عليها دول"   :قوله
الفاعل دول.

يف قوله: "فليكن أحبَّ الذخائر إليك ذخرُة العمل الصالح" إذ قّدم . 2
( عى اسمها وهو العمل الصالح. خرب كان )أحبَّ

س: أسلوب الفصل والوصل من األساليب البالغّية اخلاّصة باجلمل، عّينه 
واذكر الغاية منه ؟

)حروف  الربط  أدوات  إىل  حيتج  مل  واحد  بمعنى  املتتالية  اجلمل  كانت  اذا 
العطف( لذا يسّمى عدم استعال حروف العطف معها بأسلوب الفصل نحو: 

يتساَو  ومل  اجلمل  معاين  اختلفت  إذا  حن  عى  يَاِت﴾، 
ْ

ال ُل  ُيَفصِّ ْمَر 
َ ْ
ال ﴿يَُدبُِّر 

ببعض وهذا هو أسلوب  لربط بعضها  العطف  أدوات  اسُتعملت  العاّم  معناها 

االستعانة،  عن  ختتلف  فالعبادة  نَْسَتِعنُي﴾  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  ﴿إِيَّاَك  نحو:  الوصل، 
من  يكرس  ان  أمره   "  :قوله يف  املتقّدم  النّص  يف  نجده  الوصل  وأسلوب 
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"فاملك هواك وشّح  قوله:  ويزعها عند اجلمحات"، ويف  الشهوات  عند  نفسه 
بنفسك".

س: يف النّص طباق استخرجه وبّن نوعه ؟

جيتمع  إذ  املعنوّية  املحّسنات  من  نوع  وهو  البديع،  علم  فنون  من  الطباق 
كانت  إذا  اإلجياب  نوعن: طباق  متقابل، وهو عى  نحو  الكالم عى  لفظان يف 

ْيَقاًظا َوُهْم 
َ
َْسُبُهْم أ اللفظتان متضادتن، أي: خمتلفتان لفظا ومعنى، نحو: ﴿َوتَ

وٌد﴾، وطباق السلب إذا اجتمعت لفظتان متشاهبتان لفظا ومعنى وبينها نفي 
ُ
ُرق

النّص  ويف   ،﴾َِّ الل ِمَن  يَْسَتْخُفوَن   
َ

َول انلَّاِس  ِمَن  ﴿يَْسَتْخُفوَن  نحو:  وإثبات، 
" إىل بالد قد جرت عليها دول من قبلك من عدل   :طباق اإلجياب يف قوله
"ال  و   ،" كرهت  أو  أحبت  فيا  منها  اإلنصاف  بالنفس  الشّح  فان  و"  وجور"، 
يوّضح  األسلوب  وهذا  جحودها"  مع  اال  يشقى  وال  باتباعها  إاّل  أحد  يسعد 

املعنى ويؤّكده لدى املتلقي.

س: يف النّص اقتباسات، استخرجها وبّن الفّن البالغّي الذي تنتمي إليه ؟

االقتباس من فنون علم البديع وهو من املحّسنات اللفظّية، ويكون بإدراج 
القرآن  من  اقتباس  النّص  الرشيف، ويف  احلديث  أو من  الكريم  القرآن  من  آية 

 ﴾ َربِّ رَِحَم  َما   
َّ

إِل وءِ  بِالسُّ اَرٌة  مَّ
َ َ
ل انلَّْفَس  إِنَّ  َنْفِس  ُئ  بَرِّ

ُ
أ ﴿َوَما   :قوله يف 

وهو اقتباس من سورة يوسف اآلية 53، وكذلك يف النّص اقتباس من احلديث 
النبوّي يف قوله: "وأن ينرص اهلل بيده وقلبه ولسانه" مقتبس من قوله صّى اهلل 
منكم  َرأى  )َمْن  وغرمها:  أمحد  ومسند  مسلم  صحيح  يف  كا  وسلم  وآله  عليه 
ُمنَكرًا فاْستطاَع أن ُيغَرُه بيده فلُيغْرُه بيده، فإن مل َيْسَتطِْع فبلَسانِِه، فإن مل َيستطْع 

فبَقلبِِه، وذاك أضعُف اإِلَيَاِن(.
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س: يف قوله: "يزعها عند اجلمحات" استعارة، بّن نوعها؟

شّبه اإلمام نفس اإلنسان بالفرس عندما جتمح بفارسها، أي: خترج عن 
طاعته، ثّم ُحذف املشّبه به )الفرس( وذكر الزما من لوازمه وهو اجلاح، فهذه 

مكنّية. استعارة 

س: يف قوله: "اين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول قبلك " جماز، 
بّن نوعه؟

لفظة بالد مجع بَلد كَجمل مجال وَجبل جبال، والكالم عن مرص وهي بلد 
بعالقة  مرسل  جماز  وهذا  املفرد،  به  وأريد  اجلمع  فأطلق  مجعا  وليست  واحد 
ما يشتمل  بأجزائه وهي  املعروف  البلد  الكلّية ففي قوله هذا عرّب عن مرص 
بكّل  )مرص(  البلد  هذا  عن  مسؤوال  كونه  عى  للتأكيد  والقرى  املدن  من  عليه 

أجزائه، فالبلد بلد بمدنه وقراه وسائر ثغوره.

فلاذا صدرت  والتقى،  بالزهد  اهلل عنه  مالك األشر ريض  س: ُعرف عن 
األوامر العلوّية له بالتزام هذه اخلصال وهي من صفاته؟.

أمر بذلك لوجهن: األّول: التأكيد عليها من خالل التذكر هبا، عمال بقوله 

 وَِعيِد﴾]ق: 45[، والثاين: أّنه عى أسلوب: 
ُ

ْر بِالقرآن َمْن َيَاف
ِّ
َذك

َ
تعاىل: ﴿ف

إّياك أعني واسمعي يا جارة، وهو أسلوب بالغّي يراد به إساع غر املخاطب 
من خالل إصدار األوامر ملن هو أعى منه رتبة فيفهم منه العمل هبا عى نحو ما 
للطاعة،  الكسل والتوفيق  بالغفران وإبعاد  السالم  أدعية األئّمة عليهم  نجد يف 

وهم من يأيت هبا كّلها فا دوهنم من اخلالئق أوىل.
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الثاين املقطع 
)يف خصال احلاكم(

َوالَ  ِبِْم،  َواللُّْطَف  ْم،  َلُ َواْلـَمَحبََّة  ِعيَِّة،  لِلرَّ َة  مْحَ الرَّ َقْلَبَك  َوَأْشِعْر   "  :قوله
يِن، َوإّما  ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ ُْم ِصنَْفاِن: إِمَّ َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم، َفإِنَّ
ُم اْلِعَلُل، ُيْؤَتى َعىَل َأْيِديِْم يِف  َلُل، َوَتْعِرُض َلُ ْلِق، َيْفُرُط ِمنُْهُم الزَّ َنظرٌِي َلَك يِف اخْلَ
َطأ، َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك َوَصْفِحَك ِمْثَل الَِّذي حُتِبُّ َأْن ُيْعطَِيَك اهللُ ِمْن  اَلَعْمِد َواخْلَ
َوالََّك!  َمْن  َفْوَق  َواهللُ  َفْوَقَك،  َعَلْيَك  األْمِر  وَوايِل  َفْوَقُهْم،  َفإِنََّك  َوَصْفِحِه،  َعْفِوِه 

َوَقِد اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم، َواْبَتاَلَك ِبِْم.

ْه الَ َيَدْي َلَك بِنِْقَمتِِه، َوالَ ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه  ْرِب اهللِ، َفإِنَّ َوالَ َتنِْصَبنَّ َنْفَسَك حِلَ
َعنَّ إىل َباِدَرة َوَجْدَت  تِِه. َوالَ َتنَْدَمنَّ َعىَل َعْفو، َوالَ َتْبَجَحنَّ بُِعُقوَبة، َوالَ ُتْسِ َوَرمْحَ
اْلَقْلِب،  يِف  إِْدَغاٌل  ذلَِك  َفإِنَّ  َفُأَطاُع،  آُمُر  ٌر  ُمَؤمَّ إيِنِّ   : َتُقوَلنَّ َوالَ  َمنُْدوَحًة،  ِمنَْها 
ًة  َ .َوإَِذا َأْحَدَث َلَك َما َأْنَت فِيِه ِمْن ُسْلَطانَِك ُأبَّ ٌب ِمَن اْلِغرَيِ يِن، َوَتَقرُّ َوَمنَْهَكٌة لِلدِّ
يَلًة، َفاْنُظْر إىل ِعَظِم ُمْلِك اهللِ َفْوَقَك، َوُقْدَرتِِه َمنَْك َعىَل َما الَ َتْقدُر َعَلْيِه ِمْن  أو َمِ
َنْفِسَك، َفإِنَّ ذلَِك ُيَطاِمُن إليك ِمْن طاَِمِحَك، َوَيُكفُّ َعنَْك ِمْن َغْربَِك، َيِفيُء إليك 
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وتِِه،  بِِه يِف َجرَبُ َوالتََّشبَُّه  َوُمَساَماَة اهللِ يِف َعَظَمتِِه،  اَك  إِيَّ ِمْن َعْقلَِك!  َعنَْك  باَِم َعَزَب 
َفإِنَّ اهللَ ُيِذلُّ كّل َجبَّار، َوُينُِي كّل ُمَْتال ".

العام املعنى 

عرض يف هذا املقطع لبيان خصال احلاكم وعالقته مع رعيته من العاّمة 
واخلاّصة ألنه واٍل عى النّاس وبيده القدرة واألمر والنهي، وبّينها يف أمور هي: 

أْن يكون ملء قلبه املحّبة واللطف والّرمحة للرعّية كاّفة.. 1

ألّن . 2 يأكلهم  غنم  عى  وقع  ذئبا  فيصر  عليهم  بقدرته  يستقوي  ال  أْن 
اإلنسانية كغر  إخوانه يف  وإّما  الّدين كاملسلمن،  إخوانه يف  رعاياه.إّما 

املسلمن كاّفة.

أْن يصفح عن خطاياهم ويعفو عن ذنوهبم جلهلهم بحقائق األمور.. 3

أْن ال يندم عى عفو املجرم مها كان.. 4

أْن ال يرّس ويفرح لعقوبة املجرم إذا اقتضتها الرضورة.. 5

أْن يالزم احللم وجيتنب الغضب.. 6

أْن ال يفسد قلبه بحديث الرياسة والسلطة.. 7

أن يطيل النظر والتدّبر إىل عظم ملك اهللّ حّتى خيضع قلبه ويدرك عجز . 8
نفسه األمارة بالسوء.

أْن ال يغّر بالتفاف النّاس حوله فتطغى نفسه كفرعون الذي بارز اهللّ يف . 9
عظمته وجربوته، فأذّله وصار عربة ملن خيشى.
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املستوى الصويّت

يف  إدغال  ذلك  فان  فأطاع،  آمر  مؤّمر  إيّن  تقولن  "وال   :قوله يف  س: 
القلب"، ُفرّس اإلدغال باإلدخال، فهل للتعاقب الصويّت عى عن اللفظة أثر يف 

التفريق بن داللتها اخلاّصة؟

وكذلك  حلقي،  صوت  فكالمها  املخرج،  يف  والغن  اخلاء  صوتا  يشرك 
يشركان يف الرخاوة غر أّن اخلاء صوت مهموس، والغن صوت جمهور، واخلاء 
صوت مفّخم عى حن يكون الغن مرّققا، ومن هنا نجد اللفظن يشركان يف 
املعنى العاّم، غر أّن الدغل هو دخول يف مفسدة، يقال: "أدغل يف األمر: أدخل 
الغن  ما خيالفه ويفسده"، ورّبا يكون لصفة االستفالة والرقيق يف صوت  فيه 
داللة عى اخلفاء غر موجودة يف صوت اخلاء األقرب إىل االستعالء والتفخيم، 
مكان  يف  دخل  بمعنى  دغل  يقال:  اخلفاء،  عى  دااّل  الغن  مع  الدخول  فصار 
خفّي ليختل الّصيد، فهو دخول مريب، ولذا أطلق عى النبات الدخيل امللتف 
مع الزرع َدَغال. والءمت هذه اللفظة ما يدخل يف القلب من داء الِكرْب والعظمة.

با عزب عنك  إليك  "ويفيء   :س: كيف يمكن تفسر )عزب( يف قوله
للدين"؟  ومنهكة  القلب  إدغال يف  ذلك  "فإّن  وتفسر )هنك( يف  من عقلك"؟ 
ابن  أقّره  الذي  الكبر  الصوتّية يف باب االشتقاق  النظائر االشتقاقية  اعتاد عى 

جني يف كتابه اخلصائص.

املراد باالشتقاق الكبر عند ابن جنّّي هو اإلبدال، أي أن يبدل صوت من 
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أصوات الكلمة بآخر ويبقى املعنى قريبا وذكر مجلة من األمثلة يف بابن من كتابه 
االلفاظ  إمساس  واآلخر  املعاين  لتصاقب  األلفاظ  تصاقب  األول:  اخلصائص 
يف  موجود  املعنى  وهذ  البعد  من  نمط  عى  دال  )عزب(  املعاين.واجلذر  اشباه 
وبعده عن  اليشء  ندرة  يدّل عى  )عّز(  فاجلذر  يثلثها،  وما  والزاي  العن  جذر 
والعزل  الطرد  يعني  املجّرد  )عزر(  يرى.و  يكاد  ال  حتى  عّز  يقال:  األنظار، 
ألجل العقوبة بالرضب الذي هو احلّد أما املزيد عّزر فيعني سلب العزر وإزالته 

ائِيَل  َُّ ِميَثاَق بَِن إِْسَ َخَذ الل
َ
َقْد أ

َ
وهو التقريب واالتباع كا يف قوله تعاىل: ﴿َول

َة َوآتَيُْتُم 
َ

ل ْمُتُم الصَّ
َ
ق
َ
ِئْ أ

َ
 َمَعُكْم ل

ِّ
َُّ إِن اَل الل

َ
َنْ َعَشَ نَِقيًبا َوق

ْ
َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم اث

ْرُتُموُهْم﴾ ]املائدة: 12[، و)العزوف( عن اليشء زهٌد  َكَة َوآَمْنُتْم بُِرُسِل َوَعزَّ الزَّ
أو  بالبدن  عنه  واالبتعاد  اليشء  جتنب  واالعتزال  و)العزل  عنه،  وانرصاف  فيه 

بالقلب(.

و )العزم( أصله إزالة ما سبق من عهد أو رشع ولذا ُسّمي أولو العزم ألهنم 

ْبُل 
َ
 آَدَم ِمْن ق

َ
َقْد َعِهْدنَا إىِل

َ
جاؤوا برشيعة نسخت ما قبلها.ويف قوله تعاىل ﴿َول

ُ َعْزًما﴾ ]طه: 115[ معنى اآلية أن آدم مل يأت برشيعة تنسخ 
َ

ِْد ل
َ

ْم ن
َ
نَِسَ َول

َ
ف

ما قبلها إذ ال رشع قبله يمكن أن ُينسخ، ثّم صار العزم والعزيمة عقدا للقلب 
عى إمضاء أمر جديد وتعطيل السابق، ومن اجلذر )عزا( ورد )عزين( يف قوله 

َماِل ِعِزيَن﴾]املعارج: 37[: أي مجاعات يف تفرقة  َِمنِي َوَعِن الشِّ تعاىل: ﴿َعِن ايلْ
فكأهّنم  فانتسب  نسبته  أي  فاعتزي  عزوته  من  وأصله  عزة  واحدهتا  وابتعاد، 

مجاعة استقلت بنفسها لنسٍب أو دين.

ولذا مل خيرج )عزب( عن نظائره يف باب االشتقاق الكبر فدّل عى التنّحي 
املبالغة يف االبتعاد، فالعازب من  عن املكان غر أّن يف عزب داللة خاّصة عى 
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الكأل: البعيد املطلب، وكّل يشء يفوتك ال تقدر عليه فقد عزب عنك، فالعزوب 
العازب ملن يبعد عن أهله وماله، ولذا استعملت  تنّح ورشود، وقيل:  بعٌد مع 

 َيْعُزُب 
َ

َغْيِب ل
ْ
هذه اللفظة ملا خفي وغاب عن النظر كا يف قوله تعاىل: ﴿َعلِِم ال

 
َّ

َبُ إِل
ْ
ك

َ
 أ

َ
ْصَغُر ِمْن َذلَِك َول

َ
 أ

َ
ْرِض َول

َ ْ
 ِف ال

َ
َماَواِت َول ٍة ِف السَّ َعْنُه ِمْثَقاُل َذرَّ

ِف كَِتاٍب ُمبنٍِي﴾ ]سبأ: 3[ إذ فرّس العزوب باالختفاء أو الغياب، أي أّنه البّد يف 
العزوب من ابتعاد شديد عى ما هو يف حّبة اخلردل فإهنا مع غياهبا عن األنظار 
اال أهّنا ال تبعد عن قدرة اخلالق سبحانه، وكذلك يف قوله استعمل العزوب 
ملا بُعد من الثوابت العقلّية التي ذهبت عن ذهن صاحبها بعيدا بفعل داء الّتعّظم 
بحّل  اال  صعبا  مناهلا  فيكون  صاحبها  عن  احلقائق  يغّيب  أن  شأنه  من  والذي 
واحد وهو ما ذكره من إمعان النظر وتفّكر اخللق يف عظيم قدرة اهلل، السّيا 
الوايل الذي يتعّرض لعزوب هذه احلقائق دون غره بفعل املنصب والسلطان.

الالم  يف  وخيتلفان  والكاف،  اهلاء  صويت  يف  )هلك(  مع  فيّتفق  )هنك(  أّما 
يف  متقاربان  ومها  الفم  شجر  هو  واحد  خمرج  من  الصوتّن  وكال  والنون، 
الصوت  خيرج  إذ  والرخاوة  الشّدة  بن  املتوسطة  األصوات  من  فها  الصفات 
عند النطق هبا بال قيد، وكالمها صوت جمهور من خمرج واحد وهو اللثة، غر 
أّن الالم صوت منحرف، والنون صوت خيشومّي أغّن، واللفظان يداّلن عى 
الغاية مع )هنك( ويبلغها مع  يبلغ  أّنه ال  اليشء، غر  االضعاف والنقصان من 
جهده  األمر:  وهنكه  حلمه،  ونقصت  أضعفته  احلّمى:  هنكته  يقال:  )هلك(، 
بيت  يف  يكون  الشعر  من  واملنهوك  خلق،  حتى  لبسه  الثوب:  وهنك  وغلبه، 

الرجز ملا ذهب ثلثاه.

أّما اهلالك فهو من هلك هيلك إذا فني ومات، غر أّن اهلالك أعّم من املوت 
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اهلالك  أّن  ذلك، فضال عن  والزرع وغر  املال  من  اإلنسان وغره  فهو يصيب 

َنا 
ْ
ك

َ
ْهل

َ
أ ْم 

َ
﴿َوك األجيال  بن  القطيعة  يف  فيستعمل  الذّم،  مقام  يف  اال  يأيت  ال 

ًيا﴾ ]مريم: 74[، ويف االبادة وانقطاع ذكر 
ْ
ا َورِئ

ً
اث

َ
ث
َ
ْحَسُن أ

َ
ْرٍن ُهْم أ

َ
ُهْم ِمْن ق

َ
ْبل

َ
ق

ا  ِممَّ ِف َشكٍّ  ُْم 
ْ

زِل َفَما  َيَِّناِت  بِالْ ْبُل 
َ
ق ِمْن  يُوُسُف  َجاَءُكْم  َقْد 

َ
﴿َول املّيت  نسل 

َذلَِك يُِضلُّ 
َ
 ك

ً
َُّ ِمْن َبْعِدهِ َرُسول ْن َيْبَعَث الل

َ
ُتْم ل

ْ
ل
ُ
َك ق

َ
َجاَءُكْم بِِه َحتَّ إذا َهل

 ُمْرتَاٌب﴾ ]غافر: 34[؛ ألّن يوسف مل يكن له ولد خيلفه 
ٌ

َُّ َمْن ُهَو ُمْسِف الل

﴿يَْسَتْفُتونََك  نحو:  النسل،  انقطاع  سياق  يف  اللفظة  هذه  فاستعملت  النبّوة  يف 

َها نِْصُف 
َ
ل
َ
ْخٌت ف

ُ
ُ أ

َ
ٌ َول

َ
ُ َول

َ
يَْس ل

َ
َك ل

َ
ِة إِِن اْمُرٌؤ َهل

َ
ل

َ
ل

َ
ك

ْ
َُّ ُيْفتِيُكْم ِف ال ِل الل

ُ
ق

ا  ِممَّ َثاِن 
ُ
اثلُّل ُهَما 

َ
ل
َ
ف نََتنْيِ 

ْ
اث َكَنَتا  إِْن 

َ
ف  ٌ

َ
َول َها 

َ
ل يَُكْن  ْم 

َ
ل إِْن  يَِرُثَها  َوُهَو  تََرَك  َما 

ُكْم 
َ
َُّ ل ُ الل نْثََينْيِ يُبنَيِّ

ُ ْ
ِر ِمْثُل َحظِّ ال

َ
ك لذِلَّ

َ
 َونَِساًء ف

ً
تََرَك َوإِْن َكنُوا إِْخَوةً رَِجال

ٍء َعلِيٌم﴾]النساء: 176[، وهلذا نجده مل يستعمل  َُّ بُِكلِّ َشْ وا َوالل
ُّ
ْن تَِضل

َ
أ

 الدين وهذا غّر وارد، ولذا استعمل انتهاء  تعني  ؛ ألهّنا  الدين  )هلك( مع 
إذا مل يعمل  الوايل  لفظة )النهك( للداللة عى هذا الضعف والنقصان من دين 

التوجيهات. هبذه 

يف  )األُْكل(  لفظة  يف  )الضّمة(  القصر  الصائت  حذف  تعّلل  كيف  س: 

ِن 
ْ
َها لّك ِحنٍي بِإِذ

َ
ل

ُ
ك

ُ
قوله: "تغتنم ُأْكلهم"، وذكره يف اآلية الكريمة: ﴿تُْؤِت أ

ُروَن﴾ ]إبراهيم: 25[؟
َّ
ُهْم َيَتَذك

َّ
َعل

َ
ْمَثاَل لِلنَّاِس ل

َ ْ
َُّ ال َربَِّها َويَْضُِب الل

لتدّل  يؤكل،  ملا  اسم  الفاء والعن، وهي  قرآنّيا بضم  لفظة )األُكل(  وردت 

 َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت وََغْيَ َمْعُروَشاٍت َوانلَّْخَل 
َ
َشأ

ْ
ن
َ
ِي أ

َّ
عى الوفرة يف الثمر ﴿َوُهَو ال

ُه﴾ ]األنعام: 141[، ووردت اللفظة يف سياق العقاب بدال 
ُ
ل

ُ
ك

ُ
ْرَع ُمَْتلًِفا أ َوالزَّ
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َاُهْم ِبَنَّتَْيِهْم 
ْ

نل َعرِِم َوَبدَّ
ْ
ْيِهْم َسْيَل ال

َ
َنا َعل

ْ
ْرَسل

َ
أ
َ
ْعَرُضوا ف

َ
أ
َ
﴿ف من ضّدها يف اخلر 

لِيٍل﴾ ]سبأ: 16[ فقوبل بن 
َ
ق ِسْدٍر  ِمْن  ٍء  َوَشْ ٍل 

ْ
ث
َ
َوأ ٍْط  ٍل خَ

ُ
ك

ُ
أ  ْ

َ
َذَوات َجنَّتنَْيِ 

" تغتنم   :الكثرة بالرّش والكثرة باخلر.ومل تستعمل ساكنة العن، أّما يف قوله
ارتفعت  مها  فالّرعّية  قّلة،  عن  يؤكل  ما  إىل  يشر  الصائت  فحذف  ُأْكلهم" 
الوايل  املعيشّية تقرص عن ُقدرة احلكومة، ولذا يرّقق أمر املؤمنن قلب  قدراهتا 

عى رعّيته.

املستوى الرصيّف

خالل  من  ذلك  وّضح  وملاذا؟  اآلتية،  األفعال  مضارع  عن  حركة  ما  س: 
ذكرك للضوابط املعتمدة يف صياغة األبواب الرصفّية.

يُكّف عنك: الضّم ؛ألّن الفعل مضّعف متعّد فهو من الباب األول.. 1

يفيء إليك: الكرس ؛ألّن الفعل أجوف يائي وهو من الباب الثاين.. 2

)بِقي( . 3 مثل  املايض  العن يف  ناقص مكسور  الفعل  الفتح ألّن  وترىض: 
فصار  قبلها  الكرسة  ملكان  ياء  بقلبها  )رِضو(  املايض  يف  ياؤه  فُأعلت 
والفعل  قبلها  للفتحة  ألفا  بقلبها  املضارع  يف  ُأعلت  حن  عى  )ريِض( 

من الباب الرابع.

وال تندمّن: الفتح ألّن الفعل سامل مكسور العن يف املايض )نِدم( لداللته . 4
عى االمتالء باألسف وهي من الصفات العارضة لإلنسان والفعل من 

الباب الرابع.
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س: اذكر أحرف الزيادة يف األفعال اآلتية، وبّن داللتها ؟

أي: . 1 االخّتاذ،  التي دّلت عى  القطع  املزيد هبمزة  أشعَر  أمر من  وَأشِعْر: 
اخّتذ الرمحة شعارا، والشعار هو لباس بعد الدثار.

تغتنُم: مضارع افتعل املزيد هبمزة الوصل والتاء الّداّلة عى الصرورة.. 2

والتاء . 3 والسن  الوصل  هبمزة  املزيد  استفعل  عى  ماض  استكفاك: 
والزيادة داّلة عى الطلب، أي: طلب حصول الكفاية يف شأهنم.

املبالغة . 4 الّداّلة عى  افتعل املزيد هبمزة الوصل والتاء  ابتالك: ماض عى 
َنْعَلَم  َحتَّى  َوَلنَْبُلَونَُّكْم  تعاىل:  قال  يبلو،  بال  واملجّرد  البالء،  من 

ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم ]حممد: 31[. امْلَُجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ

وهو . 5 ختفيفا،  املضارعة  تاء  منه  حذف  )تفّعل(  عى  مضارع  تبّجحّن: 
عى  حسن  غر  هو  ملا  اإلظهار  عى  الّداّلة  العن  وتضعيف  بالتاء  مزيد 
العارض  الفرح  وهو  البجح  من  املبالغة  عى  داّل  أو  تفّعل  بناء  يف  قّلة 

املبني عى زعم أو كذب.

وال ُترسعّن: مضارع من أرسع املزيد هبمزة القطع الّداّلة عى املبالغة.. 6

أحدث: ماض من أفعل املزيد هبمزة القطع الّداّلة عى التعدية.. 7

 ُيطامن: مضارع من فاعل املزيد باأللف الّداّلة عى املشاركة.. 8

 ُيذّل: مضارع من أذّل املزيد هبمزة القطع الّداّلة عى التعدية.. 9

 هُين: مضارع من أهان عى أفعل املزيد هبمزة القطع الّدالة عى التعدية.. 10

التعدية . 11 الّداّلة عى  العن  املزيد بتضعيف   واّلك: ماض من فّعل )وىّل( 
إىل املفعول الثاين.
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س: زن الكلات اآلتية، واذكر الداللة الرصفّية لكّل لفظة.

غر . 1 مصدر  وهو  الّرحم،  من  الواحدة  املّرة  عى  داّل  اسم  فعلة،  رمحة: 
نحو:  بالوصف  يكون  منه  املّرة  واسم  مصدر،  الرمحة  وقيل  مستعمل، 

رمحة عظيمة.

 حمّبة: َمْفَعلة، اسم يدّل عى تكثر احلدث يف املكان نحو: مقربة.. 2

 اللُّطف: ُفعل، مصدر للفعل لُطف من الباب اخلامس.. 3

 ضاريا: فاعل، ملن اّتصف بالفعل ال قام به من رضي عى الباب الرابع . 4
فهو صفة مشّبهة.

 أخ: فع، اسم ذات حمذوف الالم، وأصله بالواو )أخو( بدليل أخوان.. 5

 الدين: فِعل، اسم معنى ملا يدين به اإلنسان أي: ينقاد ويطيع، من دنته . 6
أدينه، وأدنته دينا: أطعته إىل أجل مسّمى، وهو من االنقياد والذّل، ففي 

الدين ذّل.

تغّر . 7 التي  الدهر  نوائب  وهي  فِعلة،  عى  لعّلة  كثرة  مجع  فِعل،  العلل:   
أحداثه

 اخلطأ: َفَعل، مصدر خطِئ خيطأ عى الباب الرابع واضطربت املعجات . 8
من  مقيس  مصدر  اخلََطأ  أّن  واألظهر  واشتقاقاته،  اخلطأ  بن  التمييز  يف 
االنفعاالت  عى  الداّل  حزنا  وحزن  فرحا  فِرح  نحو:  الرابع  الباب 
النفسّية العارضة، وقد يوصف به فيقال: يشء خطأ، من باب الوصف 
باملصدر للمبالغة كا يقال: هذا رجل َعْدٌل، وقد يكتفى بالصفة وحيذف 

َبٍة 
َ
َرق َفَتْحِريُر   

ً
َخَطأ ُمْؤِمًنا  َتَل 

َ
ق ﴿َوَمْن  تعاىل:  قوله  يف  كا  املوصوف 

فهو  بالكرس  اخِلطء  أّما  خطأ،  قتال  واالصل:   ]92 ُمْؤِمَنٍة﴾]النساء: 
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اسم مصدر من اخلطأ، وهو اسم للذنب املرتكب عن قصد ودراية كا 

ُهْم َوإِيَّاُكْم 
ُ
ُْن نَْرُزق ٍق نَ

َ
َدُكْم َخْشَيَة إِْمل

َ
ْول

َ
وا أ

ُ
 َتْقُتل

َ
قال تعاىل: ﴿َول

التعمد  يف  اخِلطء  ومثل   ]31 ]اإلرساء:  بِيًا﴾ 
َ
ك ِخْطًئا  َكَن  ُهْم 

َ
ْتل

َ
ق إِنَّ 

من  الداللة  هذه  اكتسبت  الكبر  للذنب  اسم  وهي  )اخلطيئة(  والقصد 
أخطأ  للتعدية:  فهمزته  أخطأ  أما  والذبيحة،  كالنطيحة  الرصيّف  بنائها 

ِلبَائِِهْم  ﴿اْدُعوُهْم  عنه  عدل  الطريق:  وأخطأ  يصبه،  مل  اهلدف:  الرامي 

يِن  الِّ ِف  إِْخَوانُُكْم 
َ
ف آبَاَءُهْم  ُموا 

َ
َتْعل ْم 

َ
ل إِْن 

َ
ف  َِّ الل ِعْنَد  َسُط 

ْ
ق
َ
أ ُهَو 

َدْت  ِكْن َما َتَعمَّ
َ
ُتْم بِِه َول

ْ
ْخَطأ

َ
ْيُكْم ُجَناٌح فِيَما أ

َ
يَْس َعل

َ
َوَمَوإيلكْم َول

َُّ َغُفوًرا رَِحيًما﴾ ]األحزاب: 5[ ومصدره اإلخطاء. وُبُكْم َوَكَن الل
ُ
ل
ُ
ق

وجياوز  به  املفعول  عى  اخلطأ  وقوع  يظهر  باهلمزة  املزيد  مشتقات  ومن 
الفاعل، ولذا ذكر املعجمّيون أّن اخلطأ متعمد نابع من ذات الفاعل وأّن 
قصور  هذا  ويف  به  املفعول  إىل  الفاعل  جياوز  ألنه  متعّمٌد  غر  اإلخطاء 
بمعنى  باهلمزة  واملزيد  املجرد  استعمل  القرآن  ألن  ؛  القصد  عن  يبعد 
من  مفهوم  اجلذر  هذا  مشتقات  يف  القصد  أّن  القصد.فالصحيح  عدم 
البناء الرصيّف )فِْعل بالكرس وَفعيلة( الداّلتن عى االساء، ال من تعدية 

الفعل أو لزومه كا ذهب املعجمّيون.

كالعذوبة . 9 اخلامس  الباب  من  يعُقب  عُقب  من  مصدر  ُفعولة،  ُعقوبة:   
وامللوحة بمعنى اجلزاء عى الذنب، ويأيت املجّرد من الباب األول عقب 
يعقب عقبا، أي: اجلري بعد اجلري، وآخر كّل يشء عقبه، وعاقبه بذنبه 

آخذه به فهو اشراك بن فعل وجزاء.

 بادرة، فاعلة، اسم للعمل الذي ترسع به نحو الغر.. 10
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 مندوحة: مفعولة، اسم ملا فيه ِسعة من القول ولذا قيل: "إّن املعاريض . 11
يغني  ما  االتساع  من  بالقول  التعريض  يف  أي  الكذب"  عن  ملندوحة 
لفي  إنك  فيقال:  الواسعة،  األرض  والندح:  ذلك،  تعّمد  عن  الرجل 
لعائشة عند خروجها  أّم سلمة  مندوحة من كذا أي سعة، ويف حديث 
القرآن ذيلك فال تندحيه"، أي: ال توّسعيه باخلروج  "قد مجع  للبرصة: 
إىل البرصة من ندحت اليشء ندحا: وّسعته، وروي فال )تبدحيه( وهو 

َاِهلِيَِّة 
ْ

ال َج  َتَبُّ َتَبَّْجَن   
َ

َول ُبُيوتُِكنَّ  ِف  ْرَن 
َ
﴿َوق أرادت  العالنية، 

ُ﴾ ]األحزاب: 
َ

ََّ َوَرُسول ِطْعَن الل
َ
َوأ َكَة  َة َوآتنَِي الزَّ

َ
ل قِْمَن الصَّ

َ
َوأ  

َ
ول

ُ ْ
ال

.]33

يقال: . 12 الدخل،  مثل  الفساد  والدغل  أدغل،  من  مصدر  إفعال  إدغال:   
أدغل يف األمر: أدخل فيه ما يفسده وخيالفه..

األذى . 13 يف  املبالغة  أي  املكان،  يف  اليشء  لتكثر  اسم  مفعلة،  منهكة:   
والعقوبة.

ب: تفّعل، مصدر من تقّرب يفيد التدّرج.. 14  تقرُّ

ورفع . 15 تكرّب  إذا  تأهّبا،  فالن  عى  فالن  تأّبه  الّتأّبه،  من  اسم  ُفّعلة،  أهّبة:   
قدره عنه، واملجّرد أبه وأبه بفتح العن وكرسها، إذا فطن، وأّبه الرجل: 
والعظمة  الّتكرّب  أي:  لضعفه،  به  آنس  مل  لألمر:  أهبت  وما  فّطنه،  إذا 

املتزايدة.

َخيال . 16 املكان مشتّق من خال خيال  لتكثر احلدث يف  اسم  َمْفَعلة  خَمَْيلة:   
عى  يميض  وفالن  وأخواهتا،  ظّن  باب  من  وهو  ظّن  بمعنى  وَخَيالنا 
املخّيل، أي ما اشتبهت نفسه من غر يقن فهو عى غرر.واملخيلة مظنّة 
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الّشّك، أي: موضعه، لذا هو متكرّب معجب بنفسه لظنّه فيها ما خالف 
حقيقته.

 طاح: فعال، مصدر من طامح الداّل عى املشاركة.. 17

قابله يف االرتفاع والعلّو فهو . 18  مساماة: مفاعلة، مصدر من سامى، أي 
يباريه يف العلّو، داّل عى املشاركة.

املعنوّي وهو يف حّقه . 19 اجلانب  داّل عى  فعلة، مصدر من عُظم  َعَظَمة:   
مادّي  هو  فيا  وأّما  تكرّب،  ألّنه  ؛  ذّم  فهو  اإلنسان  حّق  يف  أّما  تعاىل، 

فاملصدر الِعَظم بكرس فائه وفتح عينه وكالمها من الباب اخلامس.

 تشّبه: تفّعل، مصدر من تفّعل، يدّل عى إظهار الشبه.. 20

  جربوت: فعلوت، صيغت داّلة عى املبالغة يف املصدر ومثله الرهبوت . 21
والرمحوت.

وهو . 22 خال،  واملجّرد  تكرّب،  أي  اختال  من  فاعل  اسم  مفَتعل،  خمتال:   
املختال جيوز  ولفظ  التباهي،  تدّل عى  بطريقة  ترّصف  واختال:  الظّن، 
أن يكون اسم فاعل واسم مفعول معا والفيصل بينها هو السياق ألن 
 حركة ما قبل اآلخر مقدرة عى األلف، فمثال اسم الفاعل ما قوله

ْرِض 
َ ْ
 َتْمِش ِف ال

َ
لِلنَّاِس َول َك  ْر َخدَّ  تَُصعِّ

َ
هذا ومنه قوله تعاىل: ﴿َول

فاعل  وهو   ]18 ]لقان:  ُخوٍر﴾ 
َ
ف ُمَْتاٍل  لّك  ُيِبُّ   

َ
ل  ََّ الل إِنَّ  َمرًَحا 

االختيال.ومثال اسم مفعول قولنا: املاُل خمتاٌل فيه.

القّوة، جرب . 23 داّل عى  اجلرب، وهو أصل  مبالغة من  فّعال، صيغة   جّبار: 
العظم: قّواه، فهو جابر، وجّبار، ويف حّق اخلالق بمعنى قاهر اجلبابرة، 

ويف حّق اإلنسان هو املتسّلط املتكرّب الذي يتعاىل عن قبول احلّق
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 الّرعّية: فعيلة، والتاء فيها للنقل إىل االسمّية، أي ما يرعاه الوايل وهم . 24
عاّمة الشعب، واملرعّي: ما يقوم الوايل وغره برعايته ثّم خّصت بدخول 
التاء بالفئة التي يرعاها ولّيها دون غرها قال صى اهلل عليه وآله وسلم 

"كّلكم راع وكّلكم مسؤول عن رعّيته".

س: تفرّس صيغة )فعيل( يف قوله: )أو نظر لك( عى أهّنا بمعنى )مناظر( 
والنديد.  النّد  مثل  واحد،  بمعنًى  والنَظُر  )النِْظُر  عبيدة:  أبو  وحكى  )نِْظر(  أو 

فكيف يمكن نقض الرادف الداليل التاّم بن الصيغ؟

بالعن، ويف حديث عمران بن حصن قال رسول  تأّمل اليشء  بالنظر  يراد 
اهلل: "النظر إىل وجه عيّل عبادة"، قال ابن األثر: قيل معناه أّن علّيا كّرم اهلل 
وجهه كان إذا برز قال الناس: ال اله اال اهلل ما أرشف هذا الفتى، ما أعلم، ما 
فعيل  وصيغة  التوحيد"،  كلمة  عى  حتملهم   رؤيته فكانت  أشجع  أكرم..ما 
فالن  وتناظره،  يناظرك  الذي  فنظرك:  والشبيه،  املثل  هبا  يراد  االصل  هذا  من 
النظر بمعنى  الناظر رآمها سواء، وتفسر  إليها  إذا نظر  نظره، أي: مثله ؛ألّنه 
املناظر هو لتقريب املعنى وال يتعني الرادف التام بينها، ألّن صيغة فعيل تدّل 
املنظورين يف اخللق وهو  املشاهبة بن  الثابتة، ومّلا كانت  الطبائع والصفات  عى 
عى  املشاهبة  دّلت  للعن  الظاهرة  الصورة  هذه  عى  اخلالق  أوجدها  التي  اهليئة 
يف  هبا  ترّصفوا  ثم  تغير  وال  انفكاك  دون  حلصوهلا  فعيل  عى  فجاءت  الثبوت، 
وهو  الدوام،  ال عى سبيل  النظر  حلظة  مشابه يف  فهو  املناظر  أّما  العاقلن،  غر 
بمعنى  املناظرة  شاعت  ولذا  املشاركة  معنى  من  فيه  ملا  اثنن  من  يقع  وصف 
ُل اليشء  العينّي وهو تأمُّ التحاور والنقاش، فاملناظر هو املشابه لصاحبه بالنظر 

بالعن، 
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السجّية  أو  الظاهرة  اخللقة  يف  الدائمة  لفعيل  خالفا  مؤّقتة  صيغة  فهي 
وهذا  اخلارجّية،  املالمح  يف  تكون  املشاهبة  ؛ألّن  لك  شبيه   يقل ومل  الكامنة. 
يف  متساوون  الناس  إذ  أفعاله،  جنس  يف  لنظره  املقابل  هو  فالنظر  مراد،  غر 
والعوارض  واهلواء  للاء  األساسّية  حاجاهتم  يف  ومتكافئون  البرشّية  أفعاهلم 

املؤثرة من األمراض واآلفات األخرى.

إليك من طاحك(  يطامن  )فإن ذلك   :قوله )يطامن( يف  اشتّق  مّم  س: 

ُه 
َ
ذكر الراغب أن اجلذر )طمن( بمعنى السكون بعد االنزعاج ومنه ﴿َوَما َجَعل

وذكر   ،]126 عمران:  ]آل  بِِه﴾  وُبُكْم 
ُ
ل
ُ
ق َوِلَْطَمِئَّ  ُكْم 

َ
ل ى  بُْشَ  

َّ
إِل  َُّ الل

صاحب اللسان أّن طمن غر مستعمل يف الكالم وإّنا اطمأن، وذهب سيبويه 
إىل أّن اطمأن مقلوب طأمن، وقال بعضهم: إّنه كامحاّر ثم مُهز، واستعال أمر 
املؤمنن )يطامن( فيه دليل قطعي عى أّن املجرد هو )طمن( وعليه ُبني )طامن( 
ومن  ثالثة  اهلمزة  بزيادة  بالرباعي  ملحقا  )طمأن(  منه  اشتق  ثم  باأللف  مزيدا 
يف  كا  آخره  يف  والتضعيف  أوله  يف  الوصل  مهزة  بزيادة  )اطمأّن(  اشتّق  هذا 
)ارشأّب( من رشأب واشمأّز من شمأز واقشعّر من قشعر وغر هذا كثر من 

األفعال التي وزهنا افعلّل.

النحوّي املستوى 

َيَدْي َلَك  ْه الَ  س: ما نوع )ال( يف: )وال تكوّنن عليهم سبعا ضاريا(، و)َفإِنَّ
بِنِْقَمتِِه(؟
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بالفتح  والفعل جمزوم هبا وحّركت المه  الناهية،  األّول هي  القول  )ال( يف 
عمل  تعمل  للجنس،  النافية  ال  فهي  الثاين  القول  يف  التوكيد.أّما  نون  ألجل 
وخربها  مثنى  ألنه  الياء  وهو  به  ينصب  ما  عى  مبنّي  اسمها  و)يَدي(  )إّن(، 
نون  وحذفت  املحذوف.  باخلرب  متعّلق  وجمرور  جاّر  و)لك(  وجوبا،  حمذوف 
تنوين  حذف  وملا  املفرد  االسم  يف  التنوين  بمنزلة  املثنى  نون  ألن  للبناء  املثنى 
املفرد بعد ال النافية للجنس نحو )ال طالَب يف الصف( حذف كذلك نون املثنى 
ونون اجلمع فيقال: ال طالَبي يف الصف بدال من )ال طالبِن( إن أريد نفي جنس 
املثنى كّله، ولو ثبت التنوين والنون لكان النفي لألفراد وتكون )ال( نافية وما 
الياء حذفا  )َيْدي( فحذفت  الالم واألصل:  بعدها مرفوع، واليد لفظ حمذوف 

ساعّيا وأعربت باحلركات.

اهلل يف عظمته( ويف )وأشعر  )اياك ومساماة   :قوله الواو يف  نوع  ما  س: 
قلبك الرمحة للرعية( ؟

ما  مع  قبلها  ما  اشراك  تفيد  ال  التي  املعّية  واو  هي  األّول  القول  يف  الواو 
فاملساماة  منصوب،  بعدها  واالسم  املصاحبة،  عى  تدّل  بل  احلكم  يف  بعدها 
منصوب عى أّنه مفعول معه، أّما يف القول الثاين فالواو عاطفة تفيد اشراك ما 
فعل  عطفت  فهي  قبلها،  ملا  تابعا  بعدها  ما  ويكون  احلكم،  يف  بعدها  وما  قبلها 

( بنفسك. األمر أشعر عى فعل األمر قبله )شحَّ

س: ما نوع الفاء يف قوله: )إيّن مؤّمر آمر فأطاع(، وقوله: "وإذا أحدث 
فوقك"  اهلل  ملك  عظم  إىل  فانظر  خميلة  أو  أهّبة  سلطانك  من  فيه  أنت  ما  لك 

و)واشعر قلبك الرمحة للرعية..فاهنم صنفان....فأعطهم من عفوك( ؟.

الفاء يف القول االّول عاطفة إذ عطفت الفعل املبنّي للمجهول من املضارع 
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أطاع عى الفعل املبنّي للمعلوم من املضارع آمر، والفاء يف القول الثاين واقعة يف 
جواب الرشط غر اجلازم باألداة إذا، والفعل )انظر( أمر جمزوم وعالمة جزمه 
السكون.والفاء يف القول الثالث هي الفاء التفريعّية التي تسّمى أيضا الفصيحة 

؛ ألهّنا تبّن احلدود الفرعية ملا هو جممل.

س: ما نوع التنوين يف قوله: " وال غنًى لك عن عفوه ورمحته "، ويف "وال 
تندمّن عى عفٍو "؟

ال  لفظا  املحذوفة  األلف  عن  العوض  تنوين  هو  التنوين  االول  القول  يف 
أّما  اسمها،  الفتح يف حمل نصب  مبني عى  للجنس  النافية  اسم ال  خّطا، وغنى 
يف القول الثاين فالتنوين هو للتنكر الذي يفيد العموم، أي ال تندمن عى عفٍو 

أصدرته.

س: أين املفعول به الثاين يف ما يأيت؟: 

1. )وأشعر قلبك الرمحة للرعية(

املفعول االول ألشعر هو )قلبك(، والثاين هو )الرمحة(، 

اهلل  أْن يعطيك  الذي حتّب وترىض  2 .)فأعطهم من عفوك وصفحك مثل 
من عفوه وصفحه(.

يف  اهلاء  هو  األّول  واملفعول  )مثل(  هو  أعطى  للفعل  الثاين  به  املفعول 
أعطهم، و)مثل( مضافة إىل )الذي( والفعل )حتّب( صلة للموصول ال حمّل هلا 
من اإلعراب، وجيوز أن تعرب )مثل( صفة للمفعول به املحذوف أي: أعطهم 

عفوا مثل الذي حتب.

3 . )وقد استكفاك أمرهم(.

املفعول االول هو الضمر الكاف يف )استكفاك(، واملفعول الثاين )أمرهم(، 
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أي: طلب منك كفاية أمرهم.

س: أستخرج اجلمل التي هلا حمّل من اإلعراب، وبّن هذا املحّل ؟

 مجلة: )يفرط منهم الزلل(، يف حمّل نصب حال من اسم إّن وهو الضمر . 1
)هم(.

 مجلة )تغتنم أكلهم( يف حمّل نصب حال من اسم كان.. 2

س: كيف تعرب )فوقك( يف قوله: ووايل االمر عليك فوقك؟

فوق: ظرف مبنّي عى الفتح مضاف إىل الكاف وهو يف حمّل رفع خرب للمبتدأ 
)وايل األمر(.

املعجمّي املستوى 

الزلل... منهم  "يفرط  قوله:  يف  واخلطأ  الزلل  لفظتي   اإلمام ذكر  س: 
ويؤتى عى أيدهيم يف العمد واخلطأ" فا الفرق بينها؟.

سوى  فيه  يلحظ  ال  اخلطأ  أّن  غر  الّصواب،  جمانبة  بمعنى  اللفظن  كال 
تعّدي الصواب وجماوزته إىل غره، حّتى عّده ابن فارس من معتّل الالم الذي 
فيلحظ معه سبب جمانبة  الزلل  أّما  الصحيح.  فكأّنه خطوة يف االجتاه غر  هيمز 

﴿ تعاىل:  قوله  أعظم كا يف  إىل كبرة ومصيبة  فهو خطأ جيّر صاحبه  الصواب، 

إِنَُّه  ْيَطاِن  الشَّ ُخُطَواِت  تَتَّبُِعوا   
َ

َول ًة 
َّ
َكف ِم 

ْ
ل السِّ ِف  وا 

ُ
اْدُخل آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ يَا 

 ََّ الل نَّ 
َ
أ ُموا 

َ
اْعل

َ
ف َيَِّناُت  الْ َجاَءتُْكُم  َما  َبْعِد  ِمْن  ُتْم 

ْ
ل
َ
َزل إِْن 

َ
ف ُمبنٌِي  َعُدوٌّ  ُكْم 

َ
ل

إرادّي،  السبب غر  الغالب يكون  ]البقرة: 208–209[، ويف  َحِكيٌم﴾  َعِزيٌز 
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أي بتهيئة الظروف اخلارجّية املحدثة للزلل، فاألصل فيه قوهلم: زّلت قدمه يف 
آدم  هني  بعد  تعاىل  قال  فيه،  واالنغاس  للوقوع  سبب  فالطن  انزلقت،  الطن: 

ا َكنَا  ْخرََجُهَما ِممَّ
َ
أ
َ
ْيَطاُن َعْنَها ف ُهَما الشَّ

َّ
َزل

َ
أ
َ
﴿ف وزوجه عن األكل من الشجرة: 

ْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إىل 
َ ْ
ُكْم ِف ال

َ
َنا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم ِلَْعٍض َعُدوٌّ َول

ْ
ل
ُ
فِيِه َوق

ِحنٍي﴾ ]البقرة: 36[، أي: عمل عى جّرمها نحو اخلطأ، وتسّبب بإخراجها من 
فيه،  تعّمد  ال  زلل  فهذا  هلا،  ناصح  بأّنه  االهلّية  بالذات  القسم  طريق  عن  اجلنّة 
وقد يكون الزلل يف اللسان، وذلك بأن تسقط السقطة وال يريدها، ولكن جتري 
عى لسانه بفعل الّترّسع تشبيها باملاء الزالل العذب ؛ ألّنه يزّل عن ظهر اللسان 

ْوا 
َّ
تََول ِيَن 

َّ
ال ﴿إِنَّ  األعال  يف  التهاون  من  ناشئا  الزلل  سبب  يكون  وقد  لرّقته، 

َقْد َعَفا 
َ
َسُبوا َول

َ
ْيَطاُن بَِبْعِض َما ك ُهُم الشَّ

َّ
ل َْمَعاِن إِنََّما اْسَتَ ََق الْ

ْ
ِمْنُكْم يَْوَم ال

ْيَمانَُكْم 
َ
 َتتَِّخُذوا أ

َ
ََّ َغُفوٌر َحلِيٌم﴾ ]آل عمران: 155[، ﴿َول َُّ َعْنُهْم إِنَّ الل الل

 َِّ وَء بَِما َصَدْدُتْم َعْن َسبِيِل الل وا السُّ
ُ
َدٌم َبْعَد ُثُبوتَِها َوتَُذوق

َ
 بَيَْنُكْم َفَتِلَّ ق

ً
َدَخل

ُكْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ ]النحل: 94[، أي األيان املاكرة يزّل املؤمن.
َ
َول

بالعمد  اخلطأ  قوبل  إذ  عمدا  ال  سهوا  يقعان  والزلل  اخلطأ  أّن  واملالحظ 

َدْت  َتَعمَّ َما  ِكْن 
َ
َول بِِه  ُتْم 

ْ
ْخَطأ

َ
أ فِيَما  ُجَناٌح  ْيُكْم 

َ
َعل يَْس 

َ
﴿َول تعاىل:  قوله  يف 

" يؤتى عى   :َغُفوًرا رَِحيًما﴾ ]األحزاب: 5[.ويف قوله َُّ َوَكَن الل وُبُكْم 
ُ
ل
ُ
ق

أيدهيم يف العمد واخلطأ ".

وكذلك الزلل ال عمد فيه نحو املعصية، وإّنا هو انزالق اليها بظرف موجب 

ِيَن 
َّ

ال يََكاُد  ﴿َوإِْن  تعاىل:  قوله  يف  زلق  ماّدة  وهو  الصويّت  النظر  بدليل  هلا، 

َمْجُنوٌن﴾]القلم: 
َ
وَن إِنَُّه ل

ُ
َر َويَُقول

ْ
ك ا َسِمُعوا الِّ مَّ

َ
بَْصارِِهْم ل

َ
لُِقونََك بِأ ُيْ

َ
َكَفُروا ل
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 51[،فالتثليث الصويّت يوّضح االنجرار نحو املعصية دون قصدها.ويف قوله
بالفعل  الزّلة  تصدر  إذ  الّترّسع  بدافع  االنجرار  هلذا  بيان   " الزلل  منهم  "يفرط 
)فرط( الداّل عى السبق والتقّدم، يقال: فرط أصحابه: إذا تقّدمهم للاء فرطا 
وفروطا، وكأّن الّزلة تسبق منهم رغا عنهم، ولذا عى الوايل أن يغفر ذلك وأن 

يعالج أسباب الزلل يف جمتمعه.

ومن األلفاظ القريبة من الزلل واخلطأ لفظ الغلظ، وهو وضع اليشء يف غر 
أن يكون صوابا يف نفسه.عى حن اخلطأ ال يكون صوابا عى  موضعه، وجيوز 
وجه، وقيل الغلط يكون يف املنطق والكالم وهو أن ال تعرف وجه الصواب فيا 
تقول فيكون بدون قصد، بينا اخلطأ يكون يف األفعال بغر قصد. فالغلط يمكن 

إصالحه ألّنه أخطأ وجه الصواب.

س: ما الفرق بن العفو والصفح يف قوله: " فأعطهم من عفوك وصفحك 
مثل الذي حتب وترىض ان يعطيك اهلل من عفوه وصفحه"؟.

إّن العطف بن االلفاظ يدل قطعا عى املغايرة بينها، وقد ذكر اللغويون الفرق 

تعاىل:  قوله  اللفظن يف  لتوضيح هذين  التفاهتم  العفو والصفح يف معرض  بن 

ِديٌر﴾]البقرة: 
َ
ق ٍء  َشْ لّك  َعَ   ََّ الل إِنَّ  ْمرِهِ 

َ
بِأ  َُّ الل ِتَ 

ْ
يَأ َحتَّ  َواْصَفُحوا  اْعُفوا 

َ
﴿ف

109[ وآيات أخرى مجعت بن اللفظن، فذكروا أن العفو هو إسقاط للعقوبة 
من دون إسقاط الذنب، فمن عفا عن أحد فقد امتنع عن العقوبة مها كانت إاّل 

إّن املؤاخذة عى الذنب ال تسقط بل حتجب تفّضال منه واختبارا هلم ﴿َفَعَفْونَا 

سبحانه  أعطى  أي:   ]153 ]النساء:  ُمبِيًنا﴾  َطانًا 
ْ
ُسل ُموَس  َوآتَيَْنا  َذلَِك  َعْن 

إذ  الذين آمنوا  القتال من  املنهزمن يف  فرصة للتوبة، وكذلك قال تعاىل يف حّق 
أحد  معركة  يف  فرارهم  بعد  الكّفار  قتال  يف  للمشاركة  أخرى  فرصة  أعطاهم 
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َْمَعاِن  ََق الْ
ْ

ْوا ِمْنُكْم يَْوَم ال
َّ
ِيَن تََول

َّ
وبّن سبحانه عّلة العفو فقال تعاىل: ﴿إِنَّ ال

ََّ َغُفوٌر  إِنَّ الل َعْنُهْم   َُّ َقْد َعَفا الل
َ
َول َسُبوا 

َ
َما ك بَِبْعِض  ْيَطاُن  الشَّ ُهُم 

َّ
ل اْسَتَ إِنََّما 

ُبوا  وا ِلِْخَوانِِهْم إذا َضَ
ُ
ال

َ
ِيَن َكَفُروا َوق

َّ
 تَُكونُوا َكل

َ
ِيَن آَمُنوا ل

َّ
يَُّها ال

َ
َحلِيٌم يَا أ

َذلَِك   َُّ الل يِلَْجَعَل  وا 
ُ
تِل

ُ
ق َوَما  َماتُوا  َما  ِعْنَدنَا  َكنُوا  ْو 

َ
ل ُغزًّى  َكنُوا  أو  ْرِض 

َ ْ
ال ِف 

ِف  ُتْم 
ْ
تِل

ُ
ق ِئْ 

َ
َول بَِصٌي  وَن 

ُ
َتْعَمل بَِما   َُّ َوالل َويُِميُت  ُيِْي   َُّ َوالل وبِِهْم 

ُ
ل
ُ
ق ِف  ةً  َحْسَ

ُتْم 
ْ
تِل

ُ
ِئْ ُمتُّْم أو ق

َ
ا َيَْمُعوَن َول َِّ َورَْحٌَة َخْيٌ ِممَّ َمْغِفَرٌة ِمَن الل

َ
َِّ أو ُمتُّْم ل َسبِيِل الل

ِب 
ْ
َقل

ْ
ال ا َغلِيَظ  ْنَت َفظًّ

ُ
ْو ك

َ
َول ُهْم 

َ
ل نِلَْت   َِّ بَِما رَْحٍَة ِمَن الل

َ
وَن ف َْشُ َِّ تُ  الل

َ
ىل ِ

َ
ل

ْمِر فإذا َعَزْمَت 
َ ْ
ُهْم َوَشاوِْرُهْم ِف ال

َ
اْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر ل

َ
وا ِمْن َحْولَِك ف ْنَفضُّ

َ
ل

نَِي﴾ ]آل عمران: 155–159[. ُمَتَوكِّ
ْ
ََّ ُيِبُّ ال َِّ إِنَّ الل  َعَ الل

ْ َفَتَوكَّ

وعقابه،  مؤاخذته  برك  متاما  املذنب  عن  التجاوز  أّنه:  فذكروا  الصفح  أّما 
واملساحمة  العفو  من  أعى  فالصفح  الوجه،  من  مجيلة  صفحة  إبداء  من  وأصله 
إذ املساحمة: إيقاف املؤاخذة والذّم بغّض النظر عن إسقاط العقوبة عن املذنب 

وكأّن شيئا مل يكن.

وبالرجوع إىل االصل املعجمّي واالستعال اللغوي للفظن نرى أّن الصفح 
تعّدى  إذا  الثالث،  الباب  من  يصفح  صفح  اجلانب،  وهو  الصفح  من  مأخوذ 
بنفسه فمعناه أعرض وترك، واذا تعّدى بـ)عن( فمعناه عفا، ومنه صفحة الوجه 
أريته  أّنك  وهو  فمنعته،  سألك  إذا  الرجل:  صفحت  يقال:  لذا  عرضه،  أي 
قد واّله  كأّنه  ذنبه  إعراض عن  أّما صفحت عنه فذلك  صفحتك معرضا عنه، 
الذنب  عن  واإلعراض  وشخصه،  ذاته  عن  ال  ذنبه  عن  أعرض  أي  صفحته، 
الذنب  اإلعراض عن رؤيتك هلذا  وإّنا  الوجه  إبداء صفحة مجيلة من  يعني  ال 
أْن تنساه فال تعاتب عليه وإن كان يف القلب أثر منه، لذا فهو أعى  كأّنك تريد 
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بقليل من العفو إذ ال عتب عى الذنب، وأّما العفو فهو ترك العقوبة دون إزالة 
تناوله،  تركت  إذا  املرعى:  االبل  عفت  ترك،  إذا  عفا  من  مأخوذ  وهو  الذنب، 

وعفا شعر البعر: ترك ليطول حتى يغّطيه.

الغفران  مها  أخريان  لفظتان  والصفح  العفو  لفظتي  إىل  جتتمع  وللفائدة 

ْن آِمُنوا بَِربُِّكْم 
َ
يَماِن أ ِ

ْ
َنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي لِل والتكفر، قال تعاىل: ﴿َربََّنا إِنَّ

بَْرارِ﴾ ]آل عمران: 
َ ْ
َنا َمَع ال

َّ
ْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتََوف فِّ

َ
َا ُذنُوَبَنا َوك

َ
ِفْر نل

ْ
اغ

َ
آَمنَّا َربََّنا ف

َ
ف

الدكتور  والتغطية، وقال  السر  داّلتان عى  اللفظتن  أّن  اللغوّيون  193[ وذكر 
فاضل السامّرائّي متابعة منه للمتقّدمن " املغفرة أكمل من لفظ التكفر فيتضمن 

السر واإلزالة ؛ ألّن املِغفرة آلة ُتّتقى هبا السهام فهي حلفظ الرأس، 

ويبدو من مراجعة االستعال اللغوّي لّلفظتن أّن املغفرة أدنى من التكفر، 
أّن  غر  والتغطية،  السر  عى  دااّلن  املعجات  يف  فاللفظان  ؛  العكس  وليس 
بلفظ  الغفر  فيعّرفون  التغطية  أو  السر  لفظة  الكفر  مع  يزيدون  املعجمّين 
واحد: سر أو تغطية، ويعّرفون الكفر باللفظن، ونالحظ من استعال العرب 
وسره،  أدخله  الوعاء:  يف  املتاع  غفر  يقال:  التغطية،  من  أبلغ  يكون  الكفر  أّن 
الزّراع، أي غّطى احلّب براب  يقال كفر  والشيب باخلضاب: غّطاه، عى حن 
تغييبا  الكفر  فكان  غّطته،  حّتى  عليه  الريح  سعت  مكفور:  ورماد  األرض، 
احلّق  يغّطي  ألّنه  ؛  كافر  املؤمن:  يقابل  ملن  يقال  ولذا  فقط،  حجبه  ال  للمغّطى 
وال يظهره بأشّد التغطية، ومّلا كانت الذنوب سّيئات يتبعها أثر ال متحى نتائجه 
نفسّيا أو أخروّيا استعمل معها الغفران ؛ ألّنه تغطية ال تغييب إذ تبقى الّتبعات 
فاستعمل  تغيب  أن  يمكن  قبائح  فهي  الّسّيئات  أّما  اهلل،  عى  حساهبا  للذنوب 

الّتكفر،  معها 
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س: ما الفرق بن اإلرساع واملبادرة يف قوله: "وال ترسعّن إىل بادرة" وما 
يرادفها كالسبق والعجل؟

واملعنى  تباعا،  تأيت  سبق(  رسع،  )بدر،  الثالثة:  األلفاظ  إّن  القول  يمكن 
اجلامع هلا هو احلركة املنتظمة نحو نقطة اخلتام، فبداية احلركة هو البدر، لذلك 
يقال: بادر إىل اليشء بمعنى أّول رشوعه فيه، ويبدو أّن البدر سّمي بذلك ألّنه 

﴿ تعاىل:  الثانية عرشة، قال  إىل  التاسعة  الليلة  يبدأ يف  فالبدر  القمر،  أّول ضياء 

وا﴾ ]النساء: 6[ فكلمة بدار، مصدر بادر  ْن يَْكَبُ
َ
ا َوبَِداًرا أ

ً
اف وَها إِْسَ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تَأ

َ
َول

الداّل عى املشاركة، فهي تدّل عى النهي عن تسابق أولياء أمور اليتامى إىل أكل 
هو  وهذا  اليتيم،  مال  أكل  ابتداء  هو  فالبدار  احللم،  يدرك  أن  قبل  اليتيم  مال 

املعنى اللغوّي ألّن بدر يدّل عى أّول احلركة، 

أّما الرسعة فتأيت بعد املبادرة، وهي خالف البطء، يعني االنتظام يف ميدان 

َربُِّكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  إىل  ﴿َوَسارُِعوا  تعاىل:  قال  اخلتام،  نقطة  بلوغ  قبل  سباق 

ُمتَِّقنَي﴾ ]آل عمران: 133[، أي: 
ْ
ْت لِل ِعدَّ

ُ
ْرُض أ

َ ْ
َماَواُت َوال وََجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

اشركوا يف الرسعة حتى إذا وصل أحدكم إىل نقطة النهاية قيل له سابق، وملن 
بلوغ  يف  جمموعته  عى  تقّدم  الذي  اليشء  إىل  فالسابق  الحق،  ثّم  مصّل  بعده 
آية )وسابقوا إىل مغفرة( هي  لذا تكون  نقطة اخلتام  بلوغ  اهلدف، والسباق هو 
اكتفاء  االنسحاب  وعدم  اخلتام  نقطة  بلوغ  عى  حتّث  ألهّنا  ؛  اإليان  يف  األبلغ 
بالرسعة غر املثمرة، ومن هنا نفهم قيمة املدح االهلّي ملن بلغ الدرجة الرفيعة يف 

ِيَن 
َّ

نَْصارِ َوال
َ ْ
ُمَهاِجِريَن َوال

ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
ابُِقوَن ال اإلسالم يف قوله تعاىل: ﴿َوالسَّ

َْتَها  ْرِي تَ ُهْم َجنَّاٍت تَ
َ
ل َعدَّ 

َ
َوأ َعْنُه  َوَرُضوا  َعْنُهْم   َُّ َبُعوُهْم بِإحسان َرِضَ الل اتَّ

الذين  أي:   ،]100 ]التوبة:  َعِظيُم﴾ 
ْ
ال َفْوُز 

ْ
ال َذلَِك  بًَدا 

َ
أ فِيَها  َخاِلِيَن  ْنَهاُر 

َ ْ
ال
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أرسعوا ثّم وصلوا إىل أعظم غايات اإلرساع يف نرصة اإلسالم، ولذا ال تشمل 
أعى  إىل  فيه  وصل  من  ختّص  وإّنا  اإلسالم  إظهار  يف  أرسع  من  كّل  اآلية  هذه 
مراتب النرصة والطاعة، فثمة من أظهر اإلسالم أّوال ومل يكن منه إيان ونرصة 
أّول  الذي كان  أم حبيبة  بن جحش زوج  اهلل  قبل غره كعبيد  تفده هجرته  ومل 
اهلجرة  من  زوجه  رجعت  وتنرّص.ومّلا  اإلسالم  ترك  ثّم  احلبشة  اىل  املهاجرين 

تزّوجها الرسول صى اهلل عليه وآله، 

أّما العجلة فهي حركة عشوائّية بال هدف وال نقطة ختام لذا غلبت يف موارد 
الذّم، وسّمي العجل عجال حلركته اهلائمة بال هدف، وسّميت الواهلة من االبل 

ءِ َعَ 
َ

ول
ُ
اَل ُهْم أ

َ
﴿ق التي فقدت وليدها عجول، وسّميت الدنيا العاجلة، وأّما 

ُت إيلك َربِّ لَِتَْض﴾ ]طه: 84[ فقد ارتقت داللتها ؛ألّن مآهلا إىل 
ْ
رِي َوَعِجل

َ
ث
َ
أ

اهلل، وإْن تبعها ارتداد قوم موسى بعد تركه هلم وذهابه إىل رّبه تعاىل.

ولذا نجد اإلمام يذكر إرساع الوايل إىل البادرة وهي اسم عى زنة فاعلة 
ألّول ما خيرج من فم اإلنسان حلظة غضبه وحّدته، يقال: كانت منه بوادر، أي: 
سقطات ؛ ألّن أّول ما خيرج ال يكون عن وعي ساعة الغضب، فهو من األخطاء 

والزاّلت، فنهاه اإلمام عن هذا النوع من الكالم.

" ويكّف عنك من غربك"، ما  س: عرّب عن حّدة الطبع بلفظة الغرب: 
التأصيل  متابعة  طريق  عن  وّضحه  اللفظة،  هلذه  احلاصل  الداليّل  التطور  نوع 

للفظة؟ املعجمّي 

هذه اللفظة داّلة عى اخلفاء، وأصل إطالقها من الغارب، وهو عنق البعر 
الذي ييل السنام العايل، سّمي بذلك النخفاضه وخفائه بن سنام البعر ورأسه. 
وأطلق الغرب عى الّدلو العظيمة لكثرة ما ختفيه فيها من املياه، ويطلق الغرب 
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املعنوّيات  نحو  الداللة  تطّورت  ثّم  املقتول،  يف  خيتفي  ألّنه  ؛  السيف  حّد  عى 
املجّردة فسّمي ما يقابل الظهور )غرب( وهو اجلهة التي تقابل الرشق، وبملحظ 
اخلفاء يف جهة الغرب اشتّق لكّل عجيب صيغة من هذا املعنى، فالغربة ملا فيها 
من أمور خفّية تنتظر املبتعد عن وطنه، وكذا الغراب ألنه صوته يؤذن باالغراب 
والرحال عى وفق ما شاع يف العرف العريّب، وكذا أطلق الغرب عى احلّدة يف 
يعني حصول  نفسه، وهذا  قليال من كثر خيفيه يف  الغاضب خيرج  ؛ ألّن  الطبع 

ختصيص داليّل للفظة.

س: هل يمكن استبدال األلفاظ اآلتية بأخرى ذكرت املعجات اللغوية أهّنا 
مرادفة هلا: 

1. "ويفيء إليك با عزب عنك"، ومل يقل: يرجع؟

ُجوع من قرب، َوِمنْه َقْوله َتَعاىَل  ُجوع والفيء َأن اْلَفْيء ُهَو الرُّ اْلفرق َبن الرُّ

َماُل  َوِمنْه سّمي  بَِبِعيد  َلْيَس  ُجوع  الرُّ َيْعنِي  إِن الل َغُفور رَِحيم﴾ 
َ
ف إِن فاءوا 

َ
﴿ف

ُه يتبع  ُه َفاء من َجانب إىل َجانب، َوُيَقال اْلَفْيء التبع أِلَنَّ امْلُرْشكن َفْيئا لَذلِك َكَأنَّ
عقل  قد  َجَرة  الشَّ َساق  من  امْلَقال  َموِضع  إىل  ْمس  الشَّ اْرَتَفعت  َوإِذا  ْمس  الشَّ
الظل، وهبذا ناسب استعال الفيء قبال العزوب يف قول أمر املؤمنن للداللة 

عى الرجوع الرسيع بعد الرك.

2. "وقد استكفاك أمرهم وابتالك هبم "ومل يقل: امتحنك هبم؟ أو حمّصك، 
اختربك، فتنك.

املعنى مالئم حلال  املكاره واملشاّق وهو هبذا  بتحميل  إاّل  االبتالء ال يكون 
احلاكم العادل مع الّرعّية أن يتحّمل مشاّقهم وما َيكره منهم. واالختبار يكون 
بتحّمل املكروه واملحبوب، إذ يقال اختربه باإلنعام عليه، وال يقال ابتاله بذلك 



77املقطع الثاين : يف خصال احلكم ........................................................ 

واالختبار  واملعصية،  الطاعة  من  املبتى  عند  ما  استخراج  يقتيض  االبتالء  ألّن 
يقتيض إظهار اخلرب بحال املخترَب.

أما الفتنة فهي أشد االختبار وأبلغه، وأصلها عرض الذهب عى النار لتبيان 

ُيْفَتُنوَن﴾ ]الذاريات:  صالحه من فساده ومنه قوله تعاىل: ﴿يَْوَم ُهْم َعَ انلَّارِ 

ُكْم 
ُ
ْمَوال

َ
أ نََّما 

َ
أ ُموا 

َ
﴿َواْعل تعاىل:  قوله  يف  كا  والرّش  اخلر  يف  وتكون   ]13

﴿ تعاىل  وقال   ]28 ]األنفال:  َعِظيٌم﴾  ْجٌر 
َ
أ ِعْنَدهُ   ََّ الل نَّ 

َ
َوأ فِْتَنٌة  ُدُكْم 

َ
ْول

َ
َوأ

ا﴾ ]اجلن: 16[ فجعل النعمة 
ً
ْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدق

َ َ
ِريَقِة ل ِو اْسَتَقاُموا َعَ الطَّ

َّ
ل
َ
وَأ

املبالغة يف  املبالغة يف اختبار املنعم عليه هبا كالذهب إذا أريد  فتنة ألّنه قصد هبا 
فحصِه.

)اإلبدال(  الكبر  االشتقاق  باب  يف  فنظران  والتمحيص  االمتحان  أّما 
العيوب  من  اليشء  ختليص  املحص  وأصل  حمن(  )حمص،  األصلن  من  ألهنا 
وحمو الشوائب عنه، يقال: حمصت الذهب وحمّصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من 

َكفِِريَن﴾ ]آل عمران: 
ْ
ِيَن آَمُنوا َويَْمَحَق ال

َّ
َُّ ال َص الل خبث، قال تعاىل ﴿َويِلَُمحِّ

املؤمنن  كتمحيص  وغره  للعاقل  والتنقية  التخليص  هو  فالتمحيص   ،]141
األلباب  لذوي  االمتحان  يكون  حن  عى  يشوبه،  مما  والذهب  الكافرين  من 
خاّصة، فاملحن واالمتحان بمعنى ابتالء الناس واختبارهم كي يناز الفاضل من 

ُمْؤِمَناُت 
ْ
ِيَن آَمُنوا إَِذا َجاَءُكُم ال

َّ
يَُّها ال

َ
املفضول بينهم، نحو قوله تعاىل: ﴿يَا أ

ِعْنَد  ْصَواَتُهْم 
َ
أ وَن  َيُغضُّ ِيَن 

َّ
ال ﴿إِنَّ   ،]10 ]املمتحنة:   ﴾ اْمَتِحُنوُهنَّ

َ
ف ُمَهاِجَراٍت 

ْجٌر َعِظيٌم﴾ 
َ
ُهْم َمْغِفَرٌة َوأ

َ
وَبُهْم لِلتَّْقَوى ل

ُ
ل
ُ
َُّ ق ِيَن اْمَتَحَن الل

َّ
َِك ال

َ
ول

ُ
َِّ أ َرُسوِل الل

]احلجرات: 3[.

3. "فإّنه ال يدي لك بنقمته" ومل يقل: بغضبه أو سخطه أو بالئه أو غيظه؟



........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة 78

عليه  نقمت  تقول  اإلنكار  شّدة  وأصلها  وعقوبة  جزاء  إال  تكون  ال  النقمة 
األمر إذا أنكرته عليه والفرق بن البالء والنقمة: أن البالء يكون رضرا ويكون 

ًء َحَسًنا 
َ

ُمْؤِمننَِي ِمْنُه بَل
ْ
نفعا وإذا أردت النفع قلت أبليته ويف القرآن ﴿َويِلُْبِلَ ال

ََّ َسِميٌع َعلِيٌم﴾ ]األنفال: 17[ ويقال: بلوته، وأصله أن ختتربه باملكروه  إِنَّ الل
الرضا،  ضّد  والغضب  ابتداء.  ذلك  ويكون  به  الصرب  من  عنده  ما  وتستخرج 
يكون  ما  بكثرة  الطبع  هيجان  والغيظ:  باملعايص.  املستحّق  العقاب  إرادة  وهو 
اغتاظ منهم.  يقال:  الكفار(، وال  يقال: )غضب اهلل عى  املعايص، ولذلك  من 
والفرق بن الغضب والسخط: أّن الغضب يكون من الصغر عى الكبر ومن 
سخط  يقال  الصغر  عى  الكبر  من  إال  يكون  ال  والسخط  الصغر  عى  الكبر 
الغضب  ويستعمل  االمر  عى  احلاجب  سخط  يقال  وال  احلاجب  عى  االمر 

فيها.

4. "وال تندمّن عى عفو" ومل يقل: وال تأسفّن وال تتوبّن؟.

إّن التوبة أخّص من الندم فالندم يكون عى فعٍل قبيح أو حسن، وال تكون 
األسف  بن  والفرق  توبة.  ندم  كّل  وليس  ندم  توبة  فكّل  قبٍح  من  إال  التوبة 
والندم: أن التأّسف يكون عى الفائت من فعلك وفعل غرك والندم جنس من 

أفعال القلوب ال يتعلق إال بواقع من فعل النادم دون غره.

"وال تبجحّن بعقوبة" ومل يقل: وال تفرحّن أو ترسّن، حتربّن، جتذلّن أو   .5
تستبرشّن ؟.

بفخٍر،  مشوب  كذب  أو  زعم  عى  املبنّي  العارض  الفرح  يعني  البجح  إّن 
عمال  إليك  ينسبوا  بأن  يفرحوك  ال  تفعله(:  مل  بباطل  يبّجحوك  )وال  ومعنى 
بِي  الصَّ كفرح  ة  َلذَّ َواَل  بنفع  َلْيَس  بَِا  يكون  قد  والفرح  فعلته،  تكن  مل  عظيا 
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انبساط  والرسور:  ويؤذيه.  يتعبه  مِمَّا  َذلِك  َوغر  والسباحة  والعدو  بالرقص 
ة عى احْلَِقيَقة وهو  القلب لنيل حمبوب أو توقعه واَل يكون إِالَّ بَِا ُهَو نفع أو َلذَّ
فرح خفّي بلحاظ مادته )رسر(، بخالف احلبور الذي هو رسور يظهر يف الوجه 

َنََّة  الْ وا 
ُ
﴿اْدُخل بقوله:  اجلنة  أهل  تعاىل  خاطب  ولذا  الرسور،  أشد  فهو  أثره، 

وَن﴾ ]الزخرف: 70[ أي تفرحون فرحا ظاهرا للعيان.  َْبُ ْزَواُجُكْم تُ
َ
ْنُتْم َوأ

َ
أ

واجلذل رسور عميق ثابت مأخوذ من قولك جاذل أي منتصب ثابت ال يربح 
مكانه فكأنه فرح متجّذر يف النفس، وجذل كّل يشء أصله كاجلذر للنبات.أما 
برشة  يِف  ذلك  لُظُهور  اْلبرَشة  من  وأصله  بالبشارة  فرُسور  واالستبشار  التبشر 

اْلَوْجه.

6. "وجدت عنها مندوحة" ومل يقل: ِسعة؟

خاّصة  املعلوم  املكان  يف  سعة  واملندوحة  الواسعة،  األرض  الندح  أصل 
مرابضها،  من  الغنم  َحِت  وَتنَدَّ فيقال:  األمكنة  يف  )ندح(  مشتقات  وتستعمل 
البطنة.  اتَّسع من  اندحاحًا:  بطُن فالٍن  واْنَدحَّ  البِطنة.  دْت واتَّسعْت من  تبدَّ إذا 
، من ِسَمٍن كان ذلك أو علَّة. ويف حديث  واْنداَح بطنه انِدياحًا، إذا انتفخ وتدىلَّ
عيه  ا قالت لعائشة: "قد مَجََع القرآن َذْيَلِك فال َتنَْدحيِه "، أي ال توسِّ أم سلمة أهنَّ
باخلروج إىل البرصة. ويستعمل جمازا كقوهلم: يل عن هذا األمر َمنْدوَحٌة وَمنَْتَدٌح، 
كالقدرة  الفعل  احلال ويف  االمكنة ويف  ففي  السعة  أما  آخر.  مكان  أي سعٌة يف 
املكان نحو قوله )إن أريض واسعة( ويف احلال قوله  واجلود ونحو ذلك، ففي 
تعاىل )لينفق ذو سعة من سعته( وقوله )عى املوسع قدره( والوسع من القدرة 
ما يفضل عن قدر املكلف، قال ) ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ( والسعة تكون 

يف غر املعلوم مقداره كقوله تعاىل )وسع كرسيه السموات واألرض(.
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7. "وإذا أحدث لك ما انت فيه من سلطانك ُأهّبة" ومل يقل: )من ُملكك(.

الفرق بن السلطان وامَلِلك: أّن السلطان قوة اليد يف القهر للجمهور االعظم 
وللجاعة اليسرة أيضا فيقال: اخلليفة سلطان الدنيا وَمِلك الدنيا وتقول ألمر 
البلد: سلطان البلد وال يقال له: مِلك البلد ألن امَلِلك هو من اّتسعت مقدرته، 
فامُللُك هو القدرة عى أشياء كثرة، وللسلطان قدرة حمدودة عى أشياء كثرة أو 

قليلة.

البالغّي املستوى 

س: يف قوله: )وال تكونن عليهم سبعا ضاريا( تشبيه، بّن نوعه وطرفيه؟.

التشبيه، وبقي وجه الشبه واملشّبه  النوع املجمل إذ حذفت أداة  التشبيه من 
الوايل باألسد من حيث الرضاوة وهي اجلُرأة عى االفراس،  واملشّبه به، فشّبه 
وكذلك الوايل إذا شابه السبع الضاري صار ظاملا للرعّية ومع أدنى طبقاهتا بال 

رمحة.

س: ما نوع املجاز يف قوله: "فانه ال يَدي لك بنقمته" و"ُيْؤَتى َعَى َأْيِدهيِْم 
يِف اَلَعْمِد َواخْلََطأ" ؟.

املجاز هو اللفظ املستعمل يف غر ما وضع له يف اصطالح التخاطب بقرينة 
البيان. ولفظة )اليد( حقيقة  صارفة عن إرادة ما وضع له، وهو من فنون علم 
يراد هبا العضو املعروف الذي يشمل الكّف والساعد والعضد، وتستعمل جمازا 

﴿ تعاىل  قال  ما،  أمر  التسّبب يف حصول  أو  القّوة  أو  اإلنعام  نحو:  عّدة،  ملعان 
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وا بَْل يََداهُ َمبُْسوَطَتاِن 
ُ
ال

َ
ِعُنوا بَِما ق

ُ
يِْديِهْم َول

َ
ْت أ

َّ
ٌة ُغل

َ
ول

ُ
َِّ َمْغل َُهوُد يَُد الل ِت ايلْ

َ
ال

َ
َوق

ٍء َوُهَو ُيُِي  وُت لّك َشْ
ُ
ك

َ
ْل َمْن بَِيِدهِ َمل

ُ
ْيَف يََشاُء﴾ ]املائدة: 64[ و﴿ق

َ
ُيْنِفُق ك

انفاذ  عى  القادر  هو  أي   ]88 ]املؤمنون:  ُموَن﴾ 
َ
َتْعل ْنُتْم 

ُ
ك إِْن  ْيِه 

َ
َعل ُيَاُر   

َ
َول

عى  القادر  أي   ]237 ]البقرة:  انلَِّكِح﴾  ُعْقَدةُ  بَِيِدهِ  ِي 
َّ

ال َيْعُفَو  ﴿أو  أمره، 
القدرة  بمعنى  اليد  استعملت  بنقمته"  لك  يد  ال  "فانه   :قوله الترّصف.ويف 
عى مواجهة نقمة اخلالق تعاىل فهو جماز لغوي مرسل عالقته سببية ألن اليد أداة 
َطأ"  البطش وسبب للقوة والقدرة، أما قوله: " ُيْؤَتى َعىَل َأْيِديِْم يِف اَلَعْمِد َواخْلَ
فمجاز مرسل بعالقة اجلزئية ألن اليد جزء من سائر أجزاء جسد اإلنسان الذي 

يبدر منه الغلط واخلطأ. ويف الكالم كناية عن كوهنم غر معصومن.

س: ما املراد بأسلوب الّتقسيم من فنون علم البديع، عّرفه واستشهد له من 
كالم اإلمام؟

آلة  وهو  شيئا،  يغادر  ال  بحيث  اليشء  أقسام  املتكلم  استيفاء  هو  التقسيم 
احلرص ومظنّة االحاطة باليشء، سّاه الزخمرشّي التفصيل، وهو أسلوب بالغّي 
قوله  نحو  القرآيّن  االستعال  يف  ونجده  لغوّية،  ملكة  إىل  وحيتاج  خربة  يتطلب 

نِلَْفِسِه  َظالٌِم  ِمْنُهْم 
َ
ف ِعَباِدنَا  ِمْن  اْصَطَفْيَنا  ِيَن 

َّ
ال ِكَتاَب 

ْ
ال َنا 

ْ
ْوَرث

َ
أ ﴿ُثمَّ  تعاىل: 

بُِي﴾ 
َ
ك

ْ
ال َفْضُل 

ْ
ال ُهَو  َذلَِك   َِّ الل ِن 

ْ
بِإِذ َْيَاِت  بِالْ َسابٌِق  َوِمْنُهْم  ُمْقَتِصٌد  َوِمْنُهْم 

كذب،  حّدث  إذا  ثالث:  املنافق  "آية  الرشيف:  احلديث  يف  وكذا   ]32 ]فاطر: 
ائتمن خان"، ونجد هذا األسلوب يف كالمه يف عّدة  واذا وعد أخلف واذا 
مواضع من النهج، ومنها قوله: " الناس صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظر 
لك يف اخللق" فهذا تقسيم عاّم لإلنسانية كّلها، جيعل الناس كّلهم عى اختالف 
أمنهم، فهم  الّرعّية، واحلاكم مسؤول عن ضان  ألواهنم وأدياهنم حتت مسّمى 
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يف رشاكة عادلة يتناصفون قسمن: أخّوة الدين والشبه يف اإلنسانية، ومها أدعى 
.الحرامها كا يقول

س: أسلوب التوكيد من فنون علم املعاين، وهو إنشاء غر طلبّي يراعى فيه 
حال السامع، ويؤتى به لالهتام به، استخرجه وبّن أدواته؟

استعمل اإلمام أسلوب التوكيد بصورة واضحة عن طريق نون التوكيد 
الثقيلة، وهي حرف يفيد التوكيد تتصل بأفعال األمر أو الفعل املضارع، تتكون 
تكونّن، وال  قوله: وال  بالفتح، يف  متحّركة  والثانية  األوىل ساكنة  نونن  من 
الفعل معها  تقولّن، وال تدخلّن، ويبنى  تندمّن، وال ترسعّن، وال  تنصبّن، وال 

عى الفتح عند خماطبة املفرد.

فإهّنم   :قوله نحو  )إّن(،  بالفعل  املشّبه  باحلرف  التوكيد   واستعمل
فإّن  يطامن،  ذلك  فإّن  مؤمر،  إيّن  لك،  يَدي  ال  فإّنه  فوقهم،  فإّنك  صنفان، 
األوامر  اّتباع  أمهّية  عى  التشديد  به  يراد  التوكيد  وأسلوب  جبار،  كّل  يذّل  اهلل 

واالنتباه إىل معنى اجلمل التي يريد املتكّلم إقرارها وااللتزام هبا.
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الثالث املقطع 
)بني العامة واخلاّصة(

قوله: "َأْنِصِف اهللَ َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك، َوِمْن خاّصة َأْهلَِك، َوَمْن 
اهللُ  َكاَن  اهللِ  ِعَباَد  َظَلَم  َوَمْن  َتْظلِْم،  َتْفَعْل  إاِلَّ  َفإِنََّك  َرِعيَّتَِك،  ِمْن  َهوًى  فِيِه  َلَك 
َينْزَع  َتُه، َوَكاَن هلل َحْربًا َحتَّى  َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه، َوَمْن َخاَصَمُه اهللُ َأْدَحَض ُحجَّ

َوَيُتوَب.

ٌء َأْدَعى إىل َتْغيرِِي نِْعَمِة اهللِ َوَتْعِجيِل نِْقَمتِِه ِمْن إَِقاَمة َعىَل ُظْلم، َفإِنَّ  َوَلْيَس يَشْ
اهللَ َسميٌِع َدْعَوَة امْلَْظُلوِمنَي، َوُهَو لِلظَّاملنَِِي بِامْلِْرَصاِد.

ُعَها  َوَأْجَ اْلَعْدِل،  يِف  َها  َوَأَعمُّ  ، قِّ احْلَ يِف  َأْوَسُطَها  إليك  األمور  َأَحبَّ  َوْلَيُكْن 
اخْلاّصة  ُسْخَط  َوإِنَّ  اخْلاّصة،  بِِرَض  ُيِْحُف  ِة  اْلَعامَّ ُسْخَط  َفإِنَّ  الّرعّية،  لِِرَض 

ِة. ُيْغَتَفُر َمَع ِرَض اْلَعامَّ

َخاِء، َوَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُه يِف  َوَلْيَس َأَحٌد ِمَن الّرعّية، َأْثَقَل َعىَل اْلَوايِل َمُؤوَنًة يِف الرَّ
َوَأْبَطَأ  اإلْعَطاِء،  ِعنَْد  ُشْكرًا  َوَأَقلَّ  اِف،  بِاإلحْلَ َوَأْسَأَل  لإِلنصاف،  َوَأْكَرَه  اْلَباَلِء، 
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ْهِر ِمْن َأْهِل اخْلاّصة، وإّنام َعُموُد  ِت الدَّ ُعْذرًا ِعنَْد امْلَنِْع، َوَأْضَعَف َصرْبًا ِعنَْد ُملاِمَّ
ْم،  َلُ َفْلَيُكْن ِصْغُوَك  ِة،  ِمَن األُمَّ ُة  اْلَعامَّ ُة لأِلْعَداِء،  َواْلُعدَّ امْلُْسلِِمنَي،  اُع  َوِجَ يِن،  الدِّ

َمَعُهْم". َوَمْيُلَك 

العام املعنى 

سواء  وخلقه،  اهللّ  مع  اإلنصاف  يراعي  بأْن  األشر   أمر املقطع  هذا  يف 
بالنسبة إىل نفسه أو أهله أو من هيواه من رعّيته، فال هيضم حّق اهللّ وحّق أحد 

يَُّها 
َ
أ ﴿يَا  تعاىل:  للظامل.قال  خصٌم  واهللّ  ظلم،  فإّنه  هؤالء  لرعاية  عباده  من 

يِْن  َواِلَ
ْ
ال ْنُفِسُكْم أو 

َ
أ ْو َعَ 

َ
َول  َِّ لِل ُشَهَداَء  ِقْسِط 

ْ
بِال وَّاِمنَي 

َ
ق ونُوا 

ُ
آَمُنوا ك ِيَن 

َّ
ال

وا 
ُ
ْن َتْعِدل

َ
َهَوى أ

ْ
 تَتَّبُِعوا ال

َ
ل

َ
 بِِهَما ف

َ
ْول

َ
َُّ أ الل

َ
ِقيًا ف

َ
َربنَِي إِْن يَُكْن َغنِيًّا أو ف

ْ
ق
َ ْ
َوال

وَن َخبِيًا﴾ ]النساء: 135[. وأْن 
ُ
ََّ َكَن بَِما َتْعَمل إِنَّ الل

َ
ُووا أو ُتْعرُِضوا ف

ْ
َوإِْن تَل

العدل  إجراء  الّرعّية يف  أعّم جلميع  احلّق وما هو  أداء  ما هو األفضل يف  يرعى 
وما هو أمجع لرضا الّرعّية يف متشية األمور وإْن كان يوجب سخط اخلاّصة من 
أرباب النفوذ وأصحاب املقامات الّسامية، وعّلل ذلك بأّن غضب عاّمة الّرعّية 
مها  اخلاّصة  يقدر  وال  والبلوى  الثورة  يوجب  وضعهم  عن  رضاهم  وعدم 
كانوا خُملصن عى مقاومة الثائرين كا حدث يف زمان عثان لعدم تأديته حقوق 
خاّصته  يقدر  ومل  وحرصوه  واليمن  والكوفة  مرص  من  عليه  فاجتمعوا  الناس، 
كمروان بن احلكم وسائر رجال بني امّية مع كال نفوذهم ودهائهم أن يصّدوا 
احلوادث،  من  تبعه  ما  وتبعه  داره  يف  عثان  ُقتل  حّتى  واملهامجن  الثائرين  سيل 
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ولكن إذا كان العموم راضيا وموافقا مع الوايل فسخط بعض اخلواّص ال يؤثر 
شيئا، ألّن األفراد القليلن ال يقدرون عى مقاومة الوايل.فالعنرص البرشي مهّم 
إلقامة الدين، ولو انحرص الدين بالفئة املرفة جلعلوه تبعا ألهوائهم، قال تعاىل: 

تَيَْناُهْم 
َ
ْرُض َوَمْن فِيِهنَّ بَْل أ

َ ْ
َماَواُت َوال َفَسَدِت السَّ

َ
ْهَواَءُهْم ل

َ
َقُّ أ َبَع الْ ِو اتَّ

َ
﴿َول

املستضعفة  الفئة  71[.أما  ]املؤمنون:  ُمْعرُِضوَن﴾  رِِهْم 
ْ
ِذك َعْن  َفُهْم  رِِهْم 

ْ
بِِذك

ينمو فيها اإلسالم وال تعمل إال يف ظل احلق والعدل  التي  الربة اخلصبة  فهي 
ومها الضامن هلا ولذا اهتم بعواّم الناس وساوى بينهم وبن اخلاّصة تطبيقا 

لقول الرسول صى اهلل عليه وآله وسلم )الناس متساوون كأسنان املشط(.

يشاور  فكان  برأهيم  واألخذ  الناس  دور  عى  املقطع  هذا  يف   ورّكز
" من شاور  يقول:   املحّمدّي، وكان يارس، وسلان  بن  نحو عّار  الصادقن 
كال  مع  بالوايل  املالصقة  اخلاّصة  وصف  ثّم   ،" عقوهلم  يف  شاركهم  الرجال 

أدهبم وتواضعهم با يأيت: 

معاش . 1 من  يتوّقعون  وما  املؤونة  جهة  من  الوايل  عى  النّاس  أثقل  هم 
الّرخاء  حال  يف  كان  كا  واملاليك،  والغلان  واحلشم  كاخلدم  ترشيفي 

والعافية.

هم أقّل النّاس معونة عند حلول البالء وضيق احلال.. 2

عى . 3 التعّدي  يقتيض  وضعهم  ألّن  واإلنصاف  للعدل  النّاس  أكره  هم 
حقوق غرهم.

هم أقّل النّاس شكرا للعطايا وأبطأ لقبول االعتذار عند املنع.. 4

هم أضعف صربا يف النوائب وجتاه احلوادث فيفّرون عن صّف اجلهاد . 5
عند شّدة البأس.
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ثّم وصف العاّمة من النّاس بأهّنم عاد الّدين وحّفاظه، ويتشّكل منهم مجاعة 
املسلمن والّسواد األعظم وهم العّدة يف الّدفاع عن األعداء.

املستوى الصويّت

السؤال،  يف  باإلحلاح  يفرّس  باإلحلاف"  "وأسأَل   :قوله يف  اإلحلاف  س: 
أثر يف إحداث  الكلمة  الفاء واحلاء وتعاقبها عى الم  فهل للمغايرة بن صويت 

التايز الداليّل بينها ؟ بّن ذلك صوتّيا.

بالركون إىل جرس الفاء اخلفّي يمكن القول إّن االحلاف هو طلب احلاجة 

عى نحو خفّي وهو الالئق بحال الفقراء املتعّففن املمدوحن يف قوله تعاىل: ﴿

ْرِض َيَْسُبُهُم 
َ ْ
ًبا ِف ال  يَْسَتِطيُعوَن َضْ

َ
َِّ ل وا ِف َسبِيِل الل ْحِصُ

ُ
ِيَن أ

َّ
ُفَقَراءِ ال

ْ
لِل

َوَما  ا 
ً
َاف

ْ
إِل انلَّاَس  وَن 

ُ
ل
َ
يَْسأ  

َ
ل بِِسيَماُهْم  َتْعرُِفُهْم  ِف  الََّعفُّ ِمَن  نَِياَء 

ْ
غ

َ
أ َاِهُل 

ْ
ال

ََّ بِِه َعلِيٌم﴾]البقرة: 273[ إذ هم أغنياء يف أعن اجلهلة  إِنَّ الل
َ
ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍ ف

فلم يِشع أمرهم باملسألة بن الناس ألهّنم مل يسألوهم رّسا وال عالنية، ومن هنا 
االحتحاكي  احلاء  جرس  بلحاظ  املكرور  الظاهر  السؤال  هو  اإلحلاح  أّن  يفهم 
بن اإلحلاف واإلحلاح  الداليل  الفرق  اجلذر )حلح(.وهذا  املكرور يف مشتقات 
وخفية  رّسا  فيسألونه  الوايل  من  مقّربون  هم  إْذ  الّرعّية  من  اخلاّصة  حلال  مالئم 

فهم أكثر الّرعّية سؤاال باإلحلاف.

س: يذكر اللغوّيون أّن )اآلل( مقلوب )األهل( تباعا لسيبويه، كيف تفرّس 
ومن  نفسك  من  الناس  "أنصف   :قوله عى  وقوفك  ضوء  يف  صوتّيا  هذا 
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خاّصة أهلك"، 

أن  إىل  سيبويه  فذهب  واو؟  عن  أم  هاء  عن  أمنقلبة  )آل(  ألف  يف  اختلفوا 
)آل( أصله )أهل(، ألّنه بمعناه وألّنه يصّغر كتصغر أهل فيقال فيها: )ُأَهيل(، 
ورأى الكسائّي أن )آل( أصله )َأَول( وقلبت الواو ألفا، لتحّركها وفتح ما قبلها، 
وأهّنم قالوا: إّنا هم )آل( ألّن اإلنسان يؤول إىل أصله وحسبه أي: يرجع، يقال: 

آل يؤول أْوالً: إذا رجع، وُسمع من العرب قوهلم: )ُأَويل( يف التصغر.

إىل  باإلضافة  "ُخّص  فاآلل  و)اآلل(،  )األهل(  بن  دالليا  فرقًا  ثّمة  ولكن 
أعالم الناطقن دون النكرات ودون األزمنة واألمكنة، يقال: آل فالن وال يقال 
آل رجٍل وال آل زمان كذا أو موضع كذا وال يقال: آل اخلّياط، بل يضاف إىل 
األرشف األفضل، يقال: آل اهلل وآل السلطان، واألهل يضاف إىل الكل يقال: 
عى  مُجع  و)آل(  كذا"،  وبلد  كذا  زمن  أهل  يقال:  كا  اخلياط،  وأهل  اهلل  أهل 
)أولو( أصله )أولون( كا مجع أهل عى )أهلون(، ومّلا مل يستعمل )أولون( إال 

مضافًا، حذفت نون اجلمع ألجل اإلضافة.

عن  مقلوب  )أحد(  إّن  يقال  أثقل"،  الّرعّية  من  أحُد  "وليس   :قال س: 
الطويل؟  الصائت  نرب  أم  اإلعالل  ضمن  اللفظة  هذه  تصنّف  فهل  )وحد(، 

وملاذا؟.

اختلفوا يف )أحد( الوارد يف قوله تعاىل )ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد(]اإلخالص: 1[، 
املنشعب من  )َوَحد(  )أحد( أصله  أن  األّول: وهو  زنة وتأصياًل عى مذهبن: 
فقالوا:  )وحد(  يف  املفتوحة  الواو  مهزت  ثّم  ختفيفا،  األلف  بحذف  )واحد( 
)أحد( كا قالوا: )َأجم( يف )َوجم(، ومل يسمع إبدال اهلمزة من الواو املفتوحة 
يف غر هذا. ومّلا استعمل )أحد( صفة للباري دّل عى معنين: األّول إّنه بمعنى 
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أصله الذي منه انشعب )واحد(. واآلخر إّنه بمعنى األّول. أي إّن معنى )أحد( 

َحٌد﴾ ]اإلخالص: 1[ هو أّنه )تعاىل( األّول الذي 
َ
َُّ أ ْل ُهَو الل

ُ
يف قوله تعاىل: ﴿ق

ال يشء قبله وهو أحد ال ثاين له وال رشيك معه.

)َفَعل(  فكأّنه  تغير  فيه وال  إبدال  أّن )أحد( ال  الثاين فظاهره  املذهب  وأما 
قيل:  ومنه  )أّول(،  بمعنى  دال  فاؤه مهزة وعينه حاء والمه  من أصل مهجور، 

َحٌد﴾ 
َ
أ  َُّ ْل ُهَو الل

ُ
اليوم األول، وكذلك هو يف قوله تعاىل: ﴿ق اليوم األحد أي 

]اإلخالص: 1[ أي: األول.
الباحثن املحدثن املذهب القائل: )أحد( مشتّق من أصل  ورّجح كثُر من 
ثالثي فاؤه مهزة وعينه حاء والمه دال وهو أصل سامّي قديم كان موجودا يف 
العربّية اجلنوبّية واللحيانّية والنبطّية، أما يف العربّية احلديثة فُهجر االشتقاق من 
كان  وقد  )واحد(،  ومنها  واو  فاؤها  مفردات  منه  اشتّقت  تاّما.ولكن  اللفظة 
اللفظن  من  لكّل  فخّصصت  العربّية  اما  )واحد(  يعني  السامّيات  يف  )أحد( 
معنى خاّصا فصارت )أحد( تطلق عى رضبن االول: اجلنس والثاين الواحد. 
َحتَّ  ِجْرهُ 

َ
أ
َ
ف اْسَتَجاَرَك  ُمْشِكنَِي 

ْ
ال ِمَن  َحٌد 

َ
أ ﴿َوإِْن  تعاىل:  قوله  األّول  فمثال 

 ]6 ]التوبة:  ُموَن﴾ 
َ
َيْعل  

َ
ل ْوٌم 

َ
ق نَُّهْم 

َ
بِأ َذلَِك  َمَنُه 

ْ
َمأ بْلِْغُه 

َ
أ ثّم   َِّ الل َم 

َ
ل

َ
ك يَْسَمَع 

َْضْعَن   تَ
َ

ل
َ
ف اتََّقْيُتَّ  إِِن  النَِّساءِ  ِمَن  َحٍد 

َ
أ
َ
ك ْسُتَّ 

َ
ل انلَِّبِّ  نَِساَء  تعاىل ﴿يَا  وقوله 

 ]32 ]األحزاب:  ا﴾ 
ً
َمْعُروف  

ً
ْول

َ
ق َن 

ْ
ل
ُ
َوق َمَرٌض  بِِه 

ْ
ل
َ
ق ِف  ِي 

َّ
ال َفَيْطَمَع  َقْوِل 

ْ
بِال

 َِّ بِالل آَمَن  ُمْؤِمُنوَن لّك 
ْ
َوال َربِِّه  ِمْن  إيله  نِْزَل 

ُ
أ بَِما  الرَُّسوُل  آَمَن  تعاىل: ﴿  وقوله 

َطْعَنا 
َ
َوأ َسِمْعَنا  وا 

ُ
ال

َ
َوق ُرُسلِِه  ِمْن  َحٍد 

َ
أ َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ  

َ
َوُرُسلِِه ل ُتبِِه 

ُ
َوك ئَِكتِِه 

َ
َوَمل

تعاىل ﴿قل  قوله  الثاين  ]البقرة: 285[ ومثال  َمِصُي ﴾ 
ْ
ال َوإيلك  َربََّنا  ُغْفَرانََك 

بعد  تلزم األفراد والتذكر وتقع  املستعملة يف اجلنس  هو الل أحد﴾. و)أحد( 
النفي والنهي واالستفهام والرشط.
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املستوى الرصيّف

س: استخرج األفعال املزيدة، واذكر أحرف الزيادة، ثم بن املعنى الرصيّف 
هلا؟

بمعنى . 1 أنه  وذكروا  القطع  هبمزة  املزيد  أنصف  من  أمر  فعل  أنصْف: 
اليشَء  اليشُء  َنَصَف   " فيقال:  متعديا  يأيت  فكالمها  )نصف(  املجّرد 
َينُْصُفه: َبَلَغ نِْصَفه. وَنَصَف النهاُر َينُْصف وينِصف واْنَتَصَف وَأْنَصَف: 
َبَلَغ  َما  وكلُّ  َأْنَصَف؛  َفَقْد  َذاتِِه  يِف  نِْصفه  َبلغ  َما  كّل  َوِقيَل:  نِْصفه،  َبَلَغ 
ِه َفَقْد َنَصَف" ومعنى هذا أن )أنصف( يدل عى املبالغة من  نِْصَفُه يِف َغْرِ
)نصف( واإلنصاف يف املعاملة: العدالة، وذلك أن ال يأخذ من صاحبه 
يناله منه،  إاّل مثل ما  ينيله من املضاّر  املنافع اال مثل ما يعطيه، وال  من 

فاإلنصاف كأّنه الرضا بالنِّصف.

أدحض: مزيد هبمزة القطع التي أفادت التعدية ؛ألّن املجّرد هو دحض . 2
ُدحوضا:  احلُّجة  ودحضِت  هبا،  فحص  الثالث:  الباب  عى  برجله 

َِّ ِمْن َبْعِد َما اْسُتِجيَب  وَن ِف الل ِيَن ُيَاجُّ
َّ

بطلت، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوال

َشِديٌد﴾  َعَذاٌب  ُهْم 
َ
َول َغَضٌب  ْيِهْم 

َ
َوَعل َربِِّهْم  ِعْنَد  َداِحَضٌة  ُتُهْم  ُحجَّ  ُ

َ
ل

ُمْرَسلنَِي 
ْ
ال نُْرِسُل  ﴿َوَما  تعاىل:  زائلة. وقوله  باطلة  أي   ]16 ]الشورى: 

بِِه  يِلُْدِحُضوا  َاِطِل 
ْ

بِال َكَفُروا  ِيَن 
َّ

ال ُيَاِدُل  َو َوُمْنِذرِيَن  يَن  ِ
ُمبَشِّ  

َّ
إِل
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لُيبطلوا  أي   ]56 ]الكهف:  ُهُزًوا﴾  نِْذُروا 
ُ
أ َوَما  آيَاِت  َُذوا  َواتَّ َقَّ  الْ

وُيزيلوا.

واملخاصمة، . 3 اخِلصام  يف  املشاركة  أفادت  التي  باأللف  مزيد  خاصمه: 
فيا  غلبته  فالنا:  خصمت  يقال:  الغلبة،  يفيد  واملجّرد  اجلدل،  أي: 

ِف  اْخَتَصُموا  َخْصَماِن  ﴿َهَذاِن  املبالغة  فيفيد  اختصم  أّما  خاصمته. 

جانب  هو  بالضم  اخلُصم  وأصل  فريقان،  أي:   ]19 ]احلج:  َربِِّهْم﴾ 
الفراش: طرفه وجانبه، وأصل املخاصمة أن يتعّلق كّل  اليشء، ُخصم 

واحد بُخصم اآلخر أي جانبه.

متعّد، . 4 منه  املجّرد  ألّن  ؛  املبالغة  تفيد  التي  القطع  هبمزة  مزيد  جُيحف: 
وجحفت  وجرفه،  قرّشه  إذا  الثالث  الباب  عى  جيحفه  جحفه  يقال: 
الدلو املاء: أخذته، وجحف له الطعام: غرف، وأجحف باليشء: ذهب 

به، وجحفت به الفاقة: أفقرته، أي ذهبت به كّله.

املحذوفة . 5 الوصل  ومهزة  بالتاء  مزيد  للمجهول،  مبنّي  مضارع  ُيغتفر: 
ألجل صياغة املضارع فهو عى افتعل، والزيادة أفادت املبالغة ليس يف 
كّمّية الغفران وإّنا يف اإلقدام عى الغفران وتكّلفه، غفر املتاع يف الوعاء: 
واجلهد  عنه،  وعفا  عليه  غّطى  ذنبه:  سبحانه  اهلل  وغفر  وسره،  أدخله 
واملبالغة يف قوله "وإّن سخط اخلاّصة يغتفر مع رضا العاّمة"، واضح 

من سياق الكالم ؛ ألّنه يف احلّث عى امليل نحو العاّمة دون اخلاّصة.

س: استخرج املصادر وبّن داللتها الرصفّية؟

أّنه . 1 اال  الظَّلم  والقياس  الثاين،  الباب  يظِلم عى  الفعل ظَلم  الظُّلم: من 
غر مستعمل.ورّبا جاء بالضم خلصوص املوضوع يف كّل منها، ظَلمه 
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حّقه يظِلمه املصدر احلقيقي َفعل بالفتح واالسم الظُّلم بالضم.

َخط . 2 السخط: من الفعل سخط يسخط عى الباب الرابع، والقياس السَّ
بفتحتن مثل غِضب َغَضًبا وفِرح فرًحا.

ْكر بالفتح، . 3 كر: مصدر شكر يشُكر عى الباب األّول، والقياس الشَّ الشُّ
غر مستعمل.

احلّق: من حّقه حيّقه عى الباب الثاين، ألّنه مضّعف متعّد.. 4

العدل: من عدل يعدل عى الباب الثاين.. 5

املنع: من منعه عى الباب الثالث والفعل متعّد.. 6

الصرب: من صرب يصرب عى الباب الثاين.. 7

امليل: من مال يميل عى الباب الثاين.. 8

الصغو: من صغا يصغو عى الباب األول.. 9

ضا: من الفعل ريض يرىض عى الباب الرابع، نحو: كرِب ِكرَبا، وصِغر . 10 الرِّ
ِصَغرا يف العمر، ورّبا خّص معتّل الالم من الباب الرابع بِفَعل نحو بيِل 

الثوب بًِى.

و﴿. 11 أحّبه  هو:  فهو  الرابع  الباب  عى  كرضيه  هويه  من  مصدر  هوى: 

هبواه  ذهبت   ]71 ]األنعام:  ْرِض﴾ 
َ ْ
ال ِف  َياِطنُي  الشَّ اْسَتْهَوتُْه  ِي 

َّ
َكل

وعقله وحّرته.

إقامة: مصدر مقيس من أقام عى أفعل، ومصدره اإلفعال، ومن معتّل . 12
العن إفعلة عى مذهب سيبويه بحذف ألف اإلفعال اللتقائها بسكون 
العن بعد نقل حركتها إىل الصحيح الساكن قبلها أو إفالة عى مذهب 
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األخفش بحذف عن اإلفعال.

إحلاف: مصدر من أحلف املزيد هبمزة القطع.. 13

إعطاء: مصدر من أعطى املزيد هبمزة القطع.. 14

عّجل . 15 التفعيل،  عى  العن  بتضعيف  املزيد  فّعل  من  مصدر  تعجيل: 
تعجيال.

َرخاء: مصدر عى َفعال من الباب اخلامس، رُخو العيش يرخو: َرخاء . 16
والن  اّتسع  إذا  للعيش  ثابتة  صفة  هو  فيا  الثبات  عى  داّل  وَرخاوة، 

وسهل كالكال واجلال.

مِجاع: فِعال، أصله اسم آلة كالرداء واحلجاب والنطاق واملهاد فهو اسم . 17
ما جيمع  اجتاعهم ومجاع كّل يشء  املسلمن  اليشء ومعنى مجاع  جلمع 
هذا  يقال:  املعنى،  لتقريب  فاعل  بمعنى  جعلوه  ورّبا  املتعّددة،  أصوله 

الباب مجاع األبواب، أي اجلامع هلا الشامل ملا فيها.

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفيا حمكا، وبّن داللتها الرصفّية ؟

نِعمة: اسم عى فعلة، داّل عى هيئة حصول اإلنعام.. 1

نقمة: اسم عى فعلة داّل عى هيئة حصول النقم، من نقمت عليه أنقم . 2
بالكرس: إذا أنكرت عليه فعله باللسان.

ثم . 3 املساعدة،  أي  العون  من  مفعول  اسم  الفاء،  بضم  َمُفْعلة  معونة:   
صياغة  عند  الساكنن  اللتقاء  سيبويه  رأي  عى  مفعول  واو  حذفت 

مفعول أو مفولة عى رأي االخفش بحذف العن.

َمؤونة: اسم عى فعولة، وأغلب املعجمّين عى أّنه من املون، يقال: مان . 4
عياله يموهنم أي: قام بكفايتهم ونفقتهم، ثّم مهزت الواو، واملؤونة هي 
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القوت، وقيل من مأن الشخص يمأنه إذا احتمل مؤونته أي: قّوته فهو 
مائن، واملفعول ممؤون.

قوله . 5 يف  كا  وامتحنه  اختربه  إذا  أباله  من  َفعال  عى  مصدر  اسم  َبالء: 

 َعلِيٌم َسِميٌع   ََّ الل إِنَّ  َحَسًنا  ًء 
َ

بَل ِمْنُه  ُمْؤِمننَِي 
ْ
ال َويِلُْبِلَ  تعاىل: 

نْبََتُكْم 
َ
َُّ أ ]األنفال: 17[، فهو كالنبات من أنبت يف قوله تعاىل: َوالل

ْرِض َنَباتًا ]نوح: 17[.
َ ْ
ِمَن ال

ُعّدة: اسم عى ُفعلة، وهي صيغة تدّل عى موضع احلدث يف األشياء، . 6
يغرف،  ما  ملقدار  والُغرفة  الرأس،  من  الصلع  موضع  لعة  الصُّ نحو 
والُعّدة: ما ُأعّد ألمر يراد حدوثه، من أعددت اليشء إعدادا أي: هّيئته.

القاصدة . 7 اجلاعة  واألّمة:  القصد،  وهو  األّم  من  ُفعلة  عى  اسم  أّمة: 
لطريق واحد، فاألّمة كّل مجاعة جيمعهم أمٌر ما إّما دين أو زمان واحد 

يَن  ِ
ُمبَشِّ انلَّبِيِّنَي   َُّ َفَبَعَث الل َواِحَدةً  ًة  مَّ

ُ
أ انلَّاُس  َكَن  أو مكان واحد 

أو عى طريقة واحدة يف  213[ أي صنفا واحدا  ]البقرة:   َوُمْنِذرِيَن

ْم يَُك ِمَن 
َ
َِّ َحنِيًفا َول انًِتا لِل

َ
ًة ق مَّ

ُ
الضالل والكفر، وإِنَّ إِبَْراِهيَم َكَن أ

ُمْشِكنَِي ]النحل: 120[ أي قائا مقام مجاعة يف عبادة اهلل وتوحيده.
ْ
ال

ُعُمد . 8 اخليمة، ومجعه  عليه  تعتمد  ما  َفُعول، وهو  ذات عى  اسم  عمود: 

 َدٍة ُمَمدَّ َعَمٍد  ِف  اجلمع  عى  داّل  اسم  بفتحتن  والَعَمد  بضمتن، 

تََرْوَنَها ]لقان: 10[،  َعَمٍد  بَِغْيِ  َماَواِت  السَّ َق 
َ
]اهلمزة: 9[، و"َخل

وقيل: العمد بفتحتن هو مجع عاد أو مجع عمود، والعاد: الطول إَِرَم 

عمود  يقال  األمّهّية،  عى  دااّل  هنا  استعمل   ]7 ]الفجر:   ِعَماِد
ْ
ال َذاِت 
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االمر قوامه الذي ال يستقيم اال به، وعمود الصبح: ابتداء ضوئه تشبيها 
بالعمود يف اهليئة، ويف رواية أخرى للنهج )عاد(.

خاّصة: اسم عى فاعلة، والتاء للنقل لالسمّية، أي: اسم ملا خيّص، أي . 9
يفّضل، وهو أقرباء املرء، وكذا العاّمة: اسم عى فاعلة، والتاء للنقل إىل 

االسمّية، أي الداللة عى الشعب.

ثم . 10 )ُمْلِمَمة(  أصلها  أملّ  من  فاعل  اسم  مفعلة،  عى  ملّمة  مجع  ملّات: 
تنزل  التي  للشديدة  اسم  وهي  اإلدغام،  ألجل  للكرسة  نقل  حصل 

وحتيط بالفرد من نوازل الدهر، أي: شديدة نزلت به وضاممته.

 أدعى، أقّل، أبطأ، أحّب، أعّم: أساء تفضيل عى زنة أفعل، وإّنا قلبت . 11
واو أدعى ألفا لتحّركها بعد الفتح.

 مرصاد: مفعال، اسم آلة نحو: مفتاح، من رصد إذا ترّقب، وقيل اسم . 12

مكان إِنَّ َجَهنََّم َكنَْت ِمْرَصاًدا ]النبأ: 21[ أي مكان خاّص بالرّصد 

ِمْرَصاِد ]الفجر: 14[ أي: ال ملجأ وال مهرب.
ْ
ِال

َ
وإِنَّ َربََّك ل

الفاعل ُمضطهد، من اضطهد عى زنة )افتعل( . 13  مضطهدين: مجع اسم 
تفيد  االفتعال،  تاء  يف  قياسا  الصوتّية  للمجانسة  طاء  التاء  وقلبت 
مجعه  نحو:  فاضطهد،  قهره  أي:  الثالث  الباب  عى  ضهده  املطاوعة، 

فاجتمع.

 ُعْذر: اسم ملا يأيت به اإلنسان من حّجة يعتذر هبا ليمحو سوء ما فعله، . 14
يقال: أعذر عذرا، واملصدر اإلعذار، أي أتى با صار به معذورا.وأصل 
الُعذر مصدر لعذرته: رفعت اللوم عنه، أي: وجدت له حّجة، واالسم 

املعذرة.
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 عباد: فِعال، مجع كثرة لعابد، نحو نيام مجع نائم، وجيمع عى عّباد أيضا.. 15
أّما عبيد فاسم مجع واحده )عبد(، كنخل نخيل.

واجلمع، . 16 للواحد  جنس  اسم  وهو  لـ)عدّو(  قّلة  مجع  أفعال  أعداء:   
والذكر واألنثى، ضد صديق، والِعدى: اسم اجلمع.

خُماصمه،  بمعنى  اهلل خصمه"،  "كان   :قوله لفظة )خصم( يف  تفرّس  س: 
ولفظة )حرب( يف قوله: "وكان هلل حربا" بمعنى حُماربا، فهل الداللة الرصفّية 

للفظتن واحدة مع اختالف الصيغة ؟.

مّلا اختلفت الصيغتان فال بّد من اختالف املعنى، فاخلصم يطلق عى املصدر 
بن  للمشاركة  وخصاما  خماصمة  وخاصمته  نازعته،  أي:  خصا،  خصمته  من 

ََياةِ  ُ ِف الْ
ُ

ْول
َ
الطرفن يف اخلصام كا يف قوله تعاىل: ﴿َوِمَن انلَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك ق

]البقرة: 204[، وأصل  َِصاِم﴾ 
ْ

ال  ُّ
َ

ل
َ
أ َوُهَو  بِِه 

ْ
ل
َ
ق ِف  َما  َعَ   ََّ َويُْشِهُد الل ْنَيا  الُّ

املخاصمة أن يتعّلق كّل واحد بُخصم بالضّم اآلخر أي: جانبه. وصيغة املجّرد 
خصم خصا يعني أّن اجلدل من طرف واحد، واخلصم مصدر من باب املغالبة، 
يقال: خاصمته فخصمته، أي: غلبته يف اخلصام، وإّنا استعمل اخلصم للواحد 
واجلمع ألنه مصدر فالوصف به من باب التشبيه البليغ فكا نقول: فالن أسد، 
ولذا  والعدل،  واخلصام  الكرم  كأنه  واملراد  وكرم  وخصم  عدل  فالن  نقول: 
فاملخاصم ليس بمعنى اخلصم ؛ ألّن اسم الفاعل يقّيد بزمن معّن، هو خماصم 
لفالن أي: حصل منه ذلك يف زمن ما، أّما خصم لفالن فهو من باب الوصف 
باملصدر، وهو استعال يراد به املبالغة يف جعل الفاعل كأّنه احلدث نفسه لكثرة 

تعاطيه اّياه، عى نحو قول اخلنساء: 

ترَتع ما َرَتَعْت، حتَّى إذا اّدركْت فإنام هي إقباٌل وإدبار
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واألدبار  االقبال  عملّية  إىل  ركضها  حتّول  فصيلها  عى  وهلها  لشّدة  فالناقة 
نفسها، وكذا فالن حرب لفالن أي: مبالغة يف العداوة كأّنه احلرب نفسها.وهنا 

عرّب اإلمام باملصدر عن شّدة حرب اهلل وخماصمته للحاكم اجلائر.

النحوّي املستوى 

س: ما نوع حّتى يف قوله: " وكان هلل حربا حّتى ينزع أو يتوب" ؟

الغاية أي: يرجع  بعدم دخول  أهّنا تفرق عنها  حتى هنا بمعنى )إىل(، غر 
يف  وحّتى  ألهله،  احلّق  إعادة  من  التوبة  بلوازم  يرسع  ثّم  أّوال  بنّيته  ظلمه  عن 
العربّية عى ثالثة أنواع: أْن تكون بمعنى )الواو( وهي العاطفة التي تدخل عى 
أكلت  االستئنافّية:  وحّتى  ورأسها،  أي:  رأسها  حتى  السمكة  أكلت  األساء: 
مبتدأ،  رأسها  فيعرب  أكلته،  رأسها  حّتى  أي:  بالضّم،  رأُسها  حّتى  السمكة 
إىل  أي:  بالكرس  رأِسها  حّتى  السمكة  أكلت  يقال:  )اىل(  بمعنى  التي  وحّتى 

ِع 
َ
ٌم ِهَ َحتَّ َمْطل

َ
رأسها وهي اجلاّرة إذا دخلت عى االسم الظاهر نحو ﴿َسل

َفْجِر﴾ ]القدر: 5[.
ْ
ال

س: ما نوع إاّل يف قوله: " فانك إاّل تفعل تظلم".

النون  ُقلبت  ثّم  النافية،  و)ال(  اجلازمة  الرشطّية  )أن(  من  مرّكبة  هنا  إاّل 
للنون  املعروفة  االدغام  قواعد  حسب  وذلك  الالم،  يف  وأدغمت  الما  الساكنة 
بأن  جمزوم  بعدها  والفعل  )يرملون(.  اإلدغام  حروف  أحد  تالها  إذا  الساكنة 

وهو فعل الرشط، وتظلم جواب الرشط.
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س: ما نوع )َمن( يف قوله: " أنصف اهلل...وَمن لك هوى فيه" وقوله: " 
وَمن َظَلم عباد اهلل كان اهلل خصمه" ؟

)هوى(  املبتدأ  من  بعدها  االسمّية  واجلملة  املوصولة،  هي  األوىل  )من( 
اإلعراب. من  هلا  حمّل  ال  املوصول  صلة  )فيه(  واملتعّلق  )لك(  املقّدم  واخلرب 
يف  بعدها  املايض  والفعل  مبتدأ،  تعرب  اجلازمة،  الرشطّية  فهي  الثانية  َمن  أّما 
حمّل جزم فعل الرشط، ومجلة كان اهلل خصمه، خرب لـ)من( يف حمّل جزم جواب 

الرّشط.

يف  أوسطها  إليك  األمور  أحّب  "وليكن   :قوله يف  الالم  نوع  ما  س: 
احلق....وامجعها لرضا الّرعّية"؟.

وحذفت  هبا،  جمزوم  واملضارع  املكسورة،  األمر  الم  هي  )ليكن(  يف  الالم 
سعته"،  من  سعة  ذو  "لينفق  تعاىل:  قوله  ومثلها  اجلزم،  بسكون  اللتقائها  عينه 

واسم كان لفظة )أحّب(، وخربها لفظة )أوسطها(.

بالكرسة  جمرور  بعدها  واالسم  املكسورة،  اجلاّرة  هي  )لرضا(  يف  والالم 
املقّدرة عى األلف منع من ظهورها التعّذر.

عى  داّلة  وهي  هلا،  عمل  ال  الساكنة  التعريف  الم  هي  )احلّق(  يف  والالم 
الرجل  أنت  نحو:  بـ)كّل(،  تبديلها  صّحة  وعالمتها  األفراد  صفات  استغراق 
حّقا، أي: جامع كّل صفاهتم، وهي نوع من )ال( تعريف اجلنس وهي عى ثالثة 
أنواع: الّداّلة عى حقيقة اجلنس: الرجل أقوى من املرأة، والّداّلة عى استغراق 

 ]العرص: 2[. والّداّلة عى استغراق صفات  ِف ُخْسٍ
َ
اجلنس: إِنَّ النسان ل

األفراد وهي هذه.

س: ما نوع اإلضافة يف قوله: "دعوة املضطرين"، "سخط العاّمة"، "مجاع 



........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة 98

املسلمن"، "أحّب األمور"، " ملّات الدهر"، " نعمة اهلل"؟

حرف  بمعنى  تكون  التي  وهي  املحضة  نوعن:  عى  العربّية  يف  اإلضافة 
الالم، أي  "دعوة املضطهدين" فهي بمعنى   :من حروف اجلّر، وعليها قوله
دعوة هلؤالء املظلومن، ومثلها "سخط العاّمة" أي سخط هلم عى الوايل الظامل، 
)من(  بمعنى  فاإلضافة  األمور"  "أحّب  أّما  اهلل(،  )نعمة  يف  الالم  بمعنى  وهو 
املحّببة من غرها،  األمور  بعض  اختيار  التفضيل عى  اسم  لداللة  ؛  التبعيضّية 
من  وقت  يف  تنزل  ملّات  أي  )يف(،  بمعنى  حمضة  إضافة  الدهر"  "ملّات  ويف 

الّدهر دون غره متتحن فيها األّمة.

إضافة  من  تكون  التي  املحضة،  غر  فهي  اإلضافة  من  الثاين  النوع  أّما 
وحسن  األب،  ومرضوب  زيد،  ضارب  نحو:  معموهلا،  إىل  العاملة  املشتّقات 
الوجه، أو من إضافة الصفة إىل املوصوف نحو: "زينة الكواكب" أي: الكواكب 
املزّينة، ويف قوله: "مجاع املسلمن" إضافة غر حمضة، من نوع إضافة املصدر 

إىل عامله أي؛ )اجتاع املسلمن(.

 :س: يف النّص مبتدآت نكرة من نحو قوله

عى . 1 اقامة  من  نقمته  وتعجيل  اهلل  نعمة  تغير  إىل  أدعى  يشء  وليس   "
ظلم"

"أنصف اهلل...ومن لك هوى فيه من رعيتك". 2

بّن . 3 اخلاّصة"،  أهل  الوايل مؤونة من  أثقل عى  الّرعّية  أحد من  "وليس 

املسّوغ لالبتداء هبا دون املعرفة؟

يف العبارة األوىل املبتدأ هو )يشء( وهو اسم ليس مرفوع، وخربها هو لفظة 
)أدعى(، أّما مسّوغ االبتداء بالنكرة فهو كوهنا خمصوصة بجملة "من إقامة عى 
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)هوى(  لفظة  املبتدأ  الثانية  العبارة  ويف  عندنا،  الكرام  من  رجل  نحو:  ظلم"، 
أّما  نكرة منّونة، خربها اجلاّر واملجرور )لك(، ومجلة )لك هوى( صلة )من(، 
املبتدأ  نّكر  الثالثة  العبارة  عليها.ويف  خربها  تقديم  فهو  بالنكرة  االبتداء  مسّوغ 
)أحد( وهو اسم ليس، وخربها )أثقل(، ومسّوغ االبتداء بالنكرة هو ختصيصه 

باجلاّر واملجرور )من الّرعّية(.

س: أعرب األلفاظ: مؤونة، معونة، شكرا، عذرا، صربا؟

أبطأ،  أقّل،  أثقل،  وهي:  هلا،  التابعة  التفضيل  ألساء  متييزات  كّلها  هذه 
أضعف.

"و من ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون   :س: ما نوع )دون( يف قوله
عباده " ؟

)دون( عى ثالثة أنواع: اما أن تكون ظرف مكان، أو اسا جمرورا إذا سبقت 

بـ)من( نحو: َوِمْن ُدونِِهَما َجنََّتاِن ]الرمحن: 62[، أو تكون اسم فعل مبنّيا 
يف  و)دون(  خذه،  أي:  الكتاب،  دونك  نحو:  اخلطاب  ضمر  إىل  أضيفت  إذا 

النّص املتقّدم ظرف مكان مبنّي عى الفتح مضاف، و)عباده( مضاف إليه.

املعجمّي املستوى 

س: استعمل اإلمام لفظتي: الظلم واالجحاف، كّل يف مكاهنا، ويف هذا 
ذكر  عى  وعّرج  بينها  الفرق  وّضح  داللتها،  عموم  عن  معنامها  بتباين  إشعار 

معنى اجلور املرادف هلا.
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للنور.وأّما  تغطية  ألنه  الظالم  ُسمي  ولذا  وحجبه  للحّق  تغطية  الظُّلم  إّن 
به. وأزاله حتى كأنه زواه يف جحر. به، أي ذهب  َأْجَحَف  اإلجحاف فمصدر 
ِة جُيِْحُف بِِرىَض اخْلاّصة" أي  وهذا املعنى مالئم ملا يف قوله: "َفإِنَّ ُسْخَط اْلَعامَّ
 :يزيله وخيفيه من دون ظلم وال ذنب، ولكن التبعة تقع عى الظامل كا يف قوله
"َوَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللِ َكاَن اهللُ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه"، أما اجْلور فخالف االْستَقاَمة 

اجلور  ألن  َذلِك  يِف  االْستَقاَمة  َفارق  إذا  حكمه  يِف  احْلَاِكم  َجار  َتقول  احلكم  يِف 
يعني جتنب احْلق واالبتعاد عنه، من َقْولنَا: َجار َعن الطَِّريق إذا عدل َعنُه.

س: عطف امليل عى الصغو، فهل ثّمة فرق بن اللفظن؟ وكيف تفرق 
بينها وبن السمع.

﴿إِْن  الصغو مصدر صغا يصغو إذا َمال وأصغى َغره، َويِف القرآن الكريم 

َمَع  َماَلْت، وصغوك  َأي  ]التحريم: 4[  وُبُكَما﴾ 
ُ
ل
ُ
ق َصَغْت  َفَقْد   َِّ َتُتوَبا إىل الل

ُيَقال  إليه  الّسمع  بإمالة  املسموع  إِْدَراك  طلب  ُهَو  واالصغاء  ميلك،  َأي  فاَلن 
ميل  فالصغو  شيئا،  تسمع  كأهنا  الرجل  إىل  رأسها  أمالت  إذا  الناقة  أصغت 
وإدراك  اختيار  وهو  السمع  إطراق  هو  واإلصغاء  وعمدا  قصدا  يقع  عاطفي 
هبا  لتدفع  حيلة  لك  ليس  إذ  اختيار  فيه  لإلنسان  ليس  الذي  السمع  بخالف 
يشء  كّل  يف  فعاّم  امليل  أما  حتا،  تسمعها  فأنت  سمعك  عن  بعيدا  األصوات 

سواء يف احلواّس الظاهرة أم املشاعر اخلفّية.

س: ذكر لفظتي النقمة والسخط، فا الفرق بينها؟ وما حقلها الداليّل؟

وعقوبة  َجَزاء  إال  تكون  اَل  النقمة  لكن  البالء  من  قريب  معناها  النقمة 
ْنَكار َتقول نقمت َعَلْيِه اأْلَمر إذا أنكرته َعَلْيِه َوقد تسمى النقَمة  ة اإْلِ َوَأصلَها شدَّ
را ويكون نفعا  اْلباَلء يكون رَضَ اْبتَِداء ألن  َكاَن  َواْلَباَلء اَل ُيسمى نقمة إذا  باَلء 
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َومن  باَلء حسنا(  ِمنُْه  امْلُؤمنَِن  القرآن )وليبى  َويِف  أبليته  النَّْفع قلت  أرْدت  َوإِذا 
َويكون  رْب  الصَّ من  ِعنْده  َما  وتستخرج  باملكروه  ختتربه  َأن  وأصله  بلوته  الرّض 

َذلِك اْبتَِداء.

وأما السخط فقريب من الغضب ذلك إّن "اْلَغَضب يكون من الصغر عى 
ِغر  الصَّ عى  اْلَكبِر  من  إِالَّ  يكون  اَل  والسخط  ِغر  الصَّ عى  اْلَكبِر  َومن  اْلَكبِر 
ُيَقال سخط اأْلَِمر عى احْلَاِجب َواَل ُيَقال سخط احْلَاِجب عى اأْلَِمر َويْسَتْعمل 
َضا ُيَقال رضيه َوسخطه  اْلَغَضب فيهَا والسخط إذا عديته بِنَفِسِه َفُهَو خالف الرِّ

َوإِذا عديته َفُهَو بَِمْعنى اْلَغَضب َتقول سخط اهلل إذا َأَراَد ِعَقابه".

وممّا يدخل يف احلقل الداليّل هلذه األلفاظ لفظتا اْلَكَراَهة والبغض فاْلَكَراَهة 
أبغضه  ُيَقال  َواَل  الطََّعام  َهَذا  أكره  َفُيَقال  البغض  فِيِه  يْسَتْعمل  اَل  َما  يِف  تْسَتْعمل 
َأنَّك  الطََّعام  َهَذا  ُأِريد  بَِقْولِك  امُلَراد  َأن  َكَا  أكله  أكره  َأينِّ  َوامْلَراد  َتقول أحبه  َكَا 
يغتاظ  َأن  جيوز  فاإلنسان  والغيظ(  )الغضب  لفظتا  وكذا  اَءُه،  رِشَ أو  أكله  ُتِريُد 
ر للمغضوب  َ من َنفسه َواَل جيوز َأن يْغضب َعَلْيَها َوَذلَِك َأن اْلَغَضب إَِراَدة الرضَّ

ر، والغيظ يقرب من َباب اْلغّم. َ َعَلْيِه َواَل جيوز َأن ُيِريد اإلنسان الرضَّ

لفظة  تدّل   " احلّق  يف  أوسطها  إليك  األمور  أحب  "وليكن   :قال س: 
نصف  عى  االستعال  أصل  يف  تدّل  وهي  املدح  سياقات  يف  اخلر  عى  الوسط 
تتّبع  خالل  من  اللفظة  هذه  مسار  يف  الداللة  تطور  وّضح  نقطتن،  بن  املسافة 

املعجمّي؟ استعاهلا 

ملقّربيه،  اختياره  يف  الوسطّية  منهج  اعتناقه  احلاكم  عى  يؤّكد  هذا   قوُله
وليس املراد بالوسطّية أن يكون بن احلّق والباطل، بمعنى أن خيتار من مقّربيه 
الشخص الذي يعرف بالكذب والصدق معا، أو يعرف بمواقف احلّق والباطل.
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وإّنا املراد بالوسطّية هي اختيار األفضل واألقوى ثبوتا يف احلّق من الناس ؛ألّن 
لفظة الوسط تدّل عى اإلنصاف، ووسط اليشء ماله طرفان متساويان بالقدر، 
إذا جلس  الثاين  الباب  العمر، أي: منتصفه، وسطهم يسطهم عى  يقال: وسط 
والليل  النهار  بن  ما  الوسطى(  )الصالة  و  طرف  كّل  عن  متساو  بشكل  بينهم 
أو ما بن  املغرب،  أريد هبا  إذا  الركعتن واألربع  أو ما بن  الفجر،  أريد هبا  إذا 

اسراحتن إذا أريد هبا العرص ؛ألهّنا يف قّمة انشغال الناس.

عى  الداللة  يف  الوسط  استعمل  اليشء  يف  ما  أفضل  الوسط  نقطة  ولكون 

ْل 
ُ
ق
َ
أ ْم 

َ
ل
َ
أ ْوَسُطُهْم 

َ
أ اَل 

َ
﴿ق تعاىل:  قال  أوسطها،  األشياء  فأمحد  والفضل،  العدل 

َذلَِك 
َ
 تَُسبُِّحوَن﴾ ]القلم: 28[ أي: خّرهم وأعدهلم، وكذلك ﴿َوك

َ
ْول

َ
ل ُكْم 

َ
ل

ْيُكْم 
َ
َعل الرَُّسوُل  َويَُكوَن  انلَّاِس  َعَ  ُشَهَداَء  ونُوا 

ُ
ِلَك َوَسًطا  ًة  مَّ

ُ
أ َناُكْم 

ْ
َجَعل

الوادي خر موضع  أّمة عادلة ومنصفة. ووسط  ]البقرة: 143[ أي:  َشِهيًدا﴾ 
تكون  أن  عليك  يقال:  ال  إذ  أبدا  الّذّم  بالوسط  يراد  وال  وماء،  كأل  وأكثر  فيه 
مطلقة  كانت  إذا  الوسط  نقطة  ؛ ألّن  أشياء  واترك  منها شيئا  بمعنى خذ  وسطا 
واال  منفصلن  شيئن  بن  ال  ببعض،  بعضه  املّتصل  الواحد  اليشء  من  تكون 
املنفصلن، فيقال: هو وسط  يتأتى إال بقرهنا با يمّيز هذين  كانت ذّما وهذا ال 

بن احلّق والباطل.

س: ما نوع التطّور الداليّل يف لفظة )العذر(؟.

به  صار  با  أتى  أعذر:  ذنوبه،  به  يمحو  ما  اإلنسان  حتّري  هو  العذر  أصل 
ومنه  النجس،  اليشء  وهو  الَعَذرة،  من  الُعذر  أصل  بعضهم:  قال  معذورا، 
وكذا  عذرته،  وأزلت  طهرته  إذا  الّصبّي  عذرت  فقيل:  الَعذرة،  القلفة  سّميت 
أي: سرت  له،  عنه، كقولك: غفرت  بالغفر  ذنبه  نجاسة  أزلت  فالنا:  عذرت 
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ذنبه. فالتطور الداليل للفظة العذر من نوع رقّي الداللة بعد أن كانت هابطة.

البالغّي املستوى 

س: ما نوع األسلوب البالغّي يف قوله: "وإّنا عمود الدين...العامة من 
االمة" ؟

احلرص  وهو  املعاين،  علم  أساليب  من  األّول  أسلوبان:  السابقة  العبارة  يف 
إذ ينحرص املوصوف  للّتثّبت  السامع حمتاجا  إذا كان  التوكيد  يفيد  الذي  بـ)إنا( 
عمود  بأهّنم  العاّمة  تشبيه  يف  الثاين  واألسلوب  خاّصة،  له  وتكون  الصفة  هبذه 
فيه  التشبيه  يتنوع  والذي  البالغّي،  األسلوب  هبذا  البيان  علم  ويعنى  الدين، 
وهنا  الّشبه،  ووجه  التشبيه،  وأداة  به،  واملشّبه  املشّبه،  األربعة:  أركانه  حسب 
حذفت أداة التشبيه، وشّبهت العاّمة باخلباء، الذي هو ملجأ اإلنسان، ثم حذف 

املشّبه به وبقي الزم منه وهو العمود، فهذه استعارة مكنّية.

س: الكناية لفظ أريد به الزمه، استخرج هذا األسلوب البالغّي من النّص 
الذي بن يديك؟

 نجد هذا األسلوب يف قوله: " وكان هلل حربا حتى ينزع أو يتوب" . 1
لكونه  هلل  حماربا  جتعله  رعّيته  مع  الوايل  غلظة  أّن  عن  باحلرب  فكنّى 

عاصيا يف رعاية العاّمة من الناس.

سبحانه . 2 اخلالق  أّن  عن  كناية  باملرصاد"  للظاملن  "وهو   :قوله ويف   
عمله  عى  فيجازيه  ويرقبه  يرصده  الوايل،  به  يقوم  ما  كّل  ويرى  يسمع 
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َصد بفتحتن القوم يرصدون  باملثل، والراصد باليشء: الراقب له، والرَّ
كاحلرس "جيد له شهابا رصدا" أي: يرقبه ليصيبه.

ولفظة . 3 الّرعّية،  من  والفقرة  الوسطى  الطبقة  عن  كناية  العاّمة  لفظة   
اخلاّصة كناية عن بطانة الوايل القريبة منه واملّطلعة عى جمريات حكمه، 

وهم املقّربون إليه يف جملسه.

يستعمل إلبراز  املعاين،  علم  فنون  من  التأخر  ما حّقه  تقديم  أسلوب  س: 
أمّهية املقّدم، ضع يدك عى هذا األسلوب يف النّص املتقّدم، مع بيان نوع الّتقديم؟

يف قوله: "ومن لك هوى فيه"، لك: شبه مجلة يف حمّل رفع خرب مقّدم . 1
ألّن املبتدأ )هوى( نكرة ال مسوغ لالبتداء هبا إاّل بتقّدم اجلاّر واملجرور 

عليها.

" تقّدم خرب كان ) أحّب( عى . 2 إليك أوسُطها  "وليكن أحبَّ األمور  يف 
اسمها )أوسطها(، 

"وكان هلل حربا" تقّدم اجلاّر واملجرور عى خرب كان )حربا(، واسم . 3 يف 
كان ضمر مستر يعود عى احلاكم الظامل.

يف "وهو للظاملن باملرصاد" تقّدم اجلاّر واملجرور )للظاملن( عى متعّلقه . 4
وهو اخلرب شبه اجلملة )باملرصاد(.

س: يف النّص اقتباس، استخرجه وبّن أثره البالغّي؟

َربََّك  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  من  مقتبس  باملرصاد"  للظاملن  "وهو   :قوله يف 

ِمْرَصاِد﴾ ]الفجر: 14[، ويف قوله: "وأسأل باإلحلاف" اقتباس من قوله 
ْ
ِال

َ
ل

ْرِض 
َ ْ
ال ِف  ًبا  َضْ يَْسَتِطيُعوَن   

َ
ل  َِّ َسبِيِل الل ِف  وا  ْحِصُ

ُ
أ ِيَن 

َّ
ال ُفَقَراءِ 

ْ
﴿لِل تعاىل 
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ا 
ً
َاف

ْ
وَن انلَّاَس إِل

ُ
ل
َ
 يَْسأ

َ
ِف َتْعرُِفُهْم بِِسيَماُهْم ل نَِياَء ِمَن الََّعفُّ

ْ
غ

َ
َاِهُل أ

ْ
َيَْسُبُهُم ال

ََّ بِِه َعلِيٌم﴾ ]البقرة: 273[. واالقتباس بالغة يف  إِنَّ الل
َ
َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍ ف

تزين الكالم لتلطيف وقعه عى السامع وتعميق اثره.
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الرابع املقطع 
أسس اختيار البطانة

ملََِعائِِب  َأْطَلُبُهْم  ِعنَْدَك،  َوأْشنََأُهْم  ِمنَْك،  َرِعيَّتَِك  َأْبَعَد  َوْلَيُكْن   "  :قوله
َها، َفاَل َتْكِشَفنَّ َعامَّ َغاَب َعنَْك  النَّاِس، فإنَّ يف النَّاِس ُعُيوبًا، اْلَوايِل َأَحقُّ َمْن َسَرَ
اَم َعَلْيَك َتْطِهرُي َما َظَهَر َلَك، َواهللُ حَيُْكُم َعىَل َما َغاَب َعنَْك، َفاْسُرِ اْلَعْوَرَة  ِمنَْها، َفإنَّ

ُه ِمْن َرِعيَّتَِك. َما اْسَتَطْعَت َيْسُرِ اهللُ ِمنَْك ما حُتِبُّ َسْرَ

َعْن  َوَتَغاَب  ِوْتر،  َسَبَب كّل  َعنَْك  َواْقَطْع  ِحْقد،  ُعْقَدَة كّل  النَّاِس  َعِن  َأْطلِْق 
اِعَي َغاٌش، َوإِْن َتَشبََّه  كّل َما الَ َيِضح َلَك، َوالَ َتْعَجَلنَّ إىل َتْصِديِق َساع، َفإِنَّ السَّ

بِالنَّاِصِحنَي.

َوالَ  اْلَفْقَر،  َوَيِعُدَك  اْلَفْضِل،  َعِن  بَِك  َيْعِدُل  َبِخياًل  َمُشوَرتَِك  يِف  ُتْدِخَلنَّ  َوالَ 
اْلُبْخَل  َفإِنَّ  ْوِر،  بِاجْلَ َه  َ الرشَّ َلَك  ُن  ُيَزيِّ َحِريصًا  َوالَ  األمور،  َعِن  ُفَك  ُيضعِّ َجَبانًا 

َمُعَها ُسوُء الظَّنِّ بِاهللِ. ْرَص َغَرائُِز َشتَّى َيْ ْبَن َواحْلِ َواجْلُ

َفاَل  اآلَثاِم،  يِف  َكُهْم  َشِ َوَمْن  َوِزيرًا،  َقْبَلَك  اِر  لأَِلْشَ َكاَن  َمْن  ُوَزَرائَِك  َشُّ 
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ِمنُْهْم  َواِجٌد  َوَأْنَت  الظََّلَمِة،  َوإِْخَواُن  األََثَمِة،  َأْعَواُن  ُْم  َفإِنَّ بَِطاَنًة،  َلَك  َيُكوَننَّ 
َوَأْوَزاِرِهْم  آَصاِرِهْم  ِمْثُل  َعَلْيِه  َوَلْيَس  َوَنَفاِذِهْم،  آَرائِِهْم  ِمْثُل  َلُه  َّْن  ِم َلِف  اخْلَ َخرْيَ 
َعَلْيَك  َأَخفُّ  ُأولئَِك  إِْثِمِه،  َعىَل  آثاًِم  َوالَ  ُظْلِمِه،  َعىَل  َظاملًِا  ُيَعاِوْن  مَلْ  َّْن  ِم وآَثاِمِهْم، 
ِْذ ُأولئَِك  َك إِْلفًا، َفاتَّ َمُؤوَنًة، َوَأْحَسُن َلَك َمُعوَنًة، َوَأْحنَى َعَلْيَك َعْطفًا، َوَأَقلُّ لَِغرْيِ
ُهْم  قِّ َلَك، وَأَقلَّ ْم بُِمرِّ احْلَ َلَواتَِك َوَحَفاَلتَِك، ُثمَّ ْلَيُكْن آَثُرُهْم ِعنَْدَك َأْقَوَلُ خاّصة خِلَ
َّا َكِرَه اهللُ ألْولَِيائِِه، َواِقعًا ذلَِك ِمْن َهَواَك َحْيُث َوَقَع." ُمَساَعَدًة فَِيام َيُكوُن ِمنَْك ِم

العام املعنى 

وأمر  الناس  عيوب  طلب  يف  الساعن  النّامن  املقطع  هذا  يف   وصف
عيوب  عى  السر  الوايل  مصلحة  من  أّن  عى  ونّبه  وبغضهم،  بإبعادهم  الوايل 
حقد  يوجب  ما  بتجنّب   وأمر عنه.  ينفروا  لئال  عنها  التفتيش  وعدم  النّاس 

النّاس وجيلب البغضاء يف صدورهم.

وأمره بالتجاهل عن أمور ال يصّح للوايل الدخول فيها من أحوال الناس 
اخلاّصة التي ينبغي أن حتفظ هلم وال تعلن، وأمر الوايل بالتوّقف عن تصديق من 
يسعى لديه بخرب حّتى يتفّحص ويتحّقق ووصف مثل هذا الساعي بأّنه غاش يف 
مع  اجلبان.واملشورة  مع  البخيل.واملشورة  مع  املشورة  عن  ناصح.وهناه  صورة 
احلريص. وأشار إىل أّن املشورة مع هؤالء ال هتتدي إىل رأي صالح مصيب 
فالبخيل  ويكّدره،  رأهيم  يف  يؤّثر  األخالق  مساوئ  من  طبعهم  يف  ركز  ما  ألّن 
يمنع عن اإليثار والبذل لكّل أحد، واجلبان ال يرى احلرب واجلهاد مع األعداء 
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واالختفاء  النفس  حفظ  إىل  يدعوه  جبنه  ألّن  األحوال،  من  حال  يف  مصلحة 
عن العدّو، واحلريص اجلامع للدنيا يدعو إىل الرّشه.ثّم نّبه عى أّن هذه الذمائم 

ترجع إىل مبدأ واحد وهو سوء الظّن باهلّل تعاىل وقّلة معرفته.

يف  رشكه  فقد  قبُل  من  الرّشير  للوايل  وزيرا  كان  إْن  الوزير  أّن  عى   ونّبه
من  فإّنه  احلكومة  أمور  يف  بطانة  واخّتاذه  عليه  االعتاد  جيوز  فال  واملظامل  اآلثام 
هؤالء  أمثال  عى  يفّضلون  آخرين  رجال  إىل  أرشده  ثّم  الظلمة،  األثمة  أعوان 

يف وجوه منها: 

أهنم مرّبؤون من األوزار لعدم املعاونة عى الظلم واإلثم فيكون رأهيم . 1
أصوب.

املعيشة . 2 يف  اإلرساف  يعتادوا  ومل  صالح  أهل  الهّنم  مؤونة  أخّف  أهنم 
واّدخار األموال.

إّن معونتهم للوايل أكثر من الوزراء السابقن لعدم تساهلهم وتساحمهم . 3
يف تنفيذ األمور.

إّن صفاء قلوهبم ال تغّره املطامع واملكائد فيكون حّبهم للوايل خالصا.. 4

املستوى الصويّت

س: الفرار من توايل األمثال ظاهرة صوتّية ثابتة يف لغتنا العربّية، عّرف هبا 
لفظتي:  يف  والتاء  باأللف  مجعها  عند  )َفْعلة(  صيغة  عن  فتح  توجيه  خالل  من 

َخَلَواتك وَحَفاَلتك مجعي )َخْلوة وَحْفلة( ؟.
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تلجأ  الطول  يف  متساوية  مقاطع  ثالثة  أو  متشاهبة  أصوات  ثالثة  تتابع  عند 
)دّساها(  نحو  مّد  حرف  األصوات  أحد  تقلب  بأن  بينها  املخالفة  إىل  العربّية 
املتشاهبة  الكلمة  تغير يف مقاطع  أن حيصل  أو  بثالث سينات،  أصله )دسّسها( 
اثنان متشاهبان يف مقطع واحد كا يف إسناد )كتب( إىل ضائر الرفع  بأن يدمج 
املتحركة إذ أصل التشكيل الصويّت للفعل هو َك، َت، َب وهو من ثالثة مقاطع 
مقاطع  أربعة  من  التشكيل  يصبح  عليه  )ُت(  الفاعل  تاء  زيادة  وعند  قصرة، 
طويل  مقطع  إىل  ليتحوال  والثالث  الثاين  املقطعن  بن  دمج  فيحصل  قصرة، 
)َخَلَواتك،  اجلمعن  يف  املقطعّي  التشكيل  وكذا  ُت  َتب،  َك،  التشكيل  يف  كا 
تِك(،  وا،  )َخْل،  هي:  األصل  يف  طويلة  مقاطع  ثالثة  فيها  توالت  َحَفاَلتك( 
الطويل  املقطع  انشطر  بأن  الثالثة  األمثال  هذه  بن  فخولف  تِك(،  ال،  )حْف، 
املغلق األول فيها إىل قصرين مفتوحن كا يف )َخ، َل، وا، تِك( و)َح، َف، ال، 

تِك(.

س: حتدث التغّرات الصوتّية غالبا بن أصوات العّلة، ويدخل معها صوت 
من  الصوتّية  الظاهرة  هذه  عّلل  الصحيحة،  األصوات  من  غره  دون  اهلمزة 
 :خالل توضيحك قلب اهلمزة ألفا يف صيغة التفضيل من الفعل أثر يف قوله

" ثم ليكن آثرهم عندك أقوهلم بمّر احلّق لك "؟.

اسم التفضيل من )األثر( أصله )َأْأثُر( عى وزن )أحسُن(، ولكن عند اجتاع 
القدماء-  الثانية–عند  تقلب  ساكنة  والثانية  متحركة  األوىل  الطرف  يف  مهزتن 
الثانية  قلبت  هنا  مفتوحة  األوىل  كانت  ومّلا  األوىل،  حركة  جنس  من  مّد  حرف 
ألفا ألّن األلف من جنس الفتحة، فصار اسم التفضيل )آثُر(. أّما املحدثون فلم 
ثم  اهلمزة واأللف ومن  بن  الصوتّية  املناسبة  لعدم  القدماء هذا  تعليل  يرتضوا 
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وّجهوا التغير الصويّت احلاصل يف لفظ التفضيل باحلذف واملّد ذلك أن األصل 
)أـَ ْأ، ث ـَ، رـُ ( ورد فيه املقطع األول طويال مغلقا يشتمل عى مثلث صويّت قلق 
ألن مكون من مهزتن وفتحة فحذف منه اهلمزة الثانية ثم مّد الصائت القصر 

)الفتحة( ليتحول إىل صائت طويل )ألف( كا يف التشكيل )أـً، ث ـَ، رـُ (.

س: للصائت القصر أثر يف حتديد املعنى، فهل يف حذفه أثر داليّل عى بنية 
الداللة بن فتح عن لفظة )اخللف( يف  تلّمس  اللفظة؟ وّضح ذلك من خالل 
القرآيّن  التعبر  منهم خر اخلََلف"، وحذف حركتها يف  "وأنت واجد   :قوله

 
َ

ْدن
َ ْ
ال َهَذا  َعَرَض  ُخُذوَن 

ْ
يَأ ِكَتاَب 

ْ
ال وا 

ُ
َورِث ٌف 

ْ
َخل َبْعِدِهْم  ِمْن  َف 

َ
َخل

َ
ف

]األعراف: 169[.

وهو  الفاء  ساكن  )خلفا(  ومصدره  األّول  الباب  عى  خيلف(  )خلف  الفعل 
ثم  بعده،  جاء  أباه:  وخلف  عنهم،  تأّخر  القوم:  عن  وخَلف  وسَلف،  تقّدم  ضّد 

َبْعِدِهْم  ِمْن  َف 
َ
َخل

َ
ف  " الطالح  يف  وغلب  بعد،  يأيت  من  لكّل  مجع  اسم  استعمل 

أّما  َغيًّا ]مريم: 59[،  َقْوَن 
ْ
يَل  

َ
َسْوف

َ
ف َهَواِت  الشَّ َبُعوا  َواتَّ َة 

َ
ل َضاُعوا الصَّ

َ
أ ٌف 

ْ
َخل

إذا ما ُحّركت العن صار املعنى بالّضّد أي أّن اخلََلف هو اسم جنس إفرادّي ملن هو 
صالح من الولد أو األمة: خر اخلَلف خلر السَلف، وهو خَلف خر ألبيه، وقطع 
جعل  من  ومنهم  نقيضه،  إىل  املخلوفن  يف  االجّتاه  هذا  أوقف  العن  عن  احلركة 
ساكن العن دااّل عى احلّي واجلامد معا.وهذا هو الراجح ألّن اخلْلف يف األصل 
عى  داال  اللفظ  كاستعال  جمازا  أو  حقيقة  سلفه  خيلف  ملن  اسا  صار  ثّم  مصدر 

ِفِهْم 
ْ
ا َوِمْن َخل يِْديِهْم َسدًّ

َ
َنا ِمْن َبنْيِ أ

ْ
الظرفية بمعنى الوراء كا قوله تعاىل وََجَعل

بالفتح  اللفظ  9[ لكن حتريك عن  وَن ]يس:  ُيْبِصُ  
َ

ل َفُهْم  َشيَْناُهْم 
ْ
غ

َ
أ
َ
ف ا  َسدًّ

منحها داللة عى احلركة واحليوية والنشاط وهذه من لوازم األحياء الصاحلن.
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املستوى الرصيّف

الزيادة فيها واملعاين  النّص، وبّن أحرف  املزيدة من  س: استخرج األفعال 
الرصفّية التي أفادهتا؟

التعدية . 1 الزيادة  القطع، وأفادت  املزيد هبمزة  أمر من أطلق  أطلْق: فعل 
عن  كناية  فتحها،  بخر:  يده  طلق  فاملجّرد  املتكّلم،  ذات  غر  إىل 
أفلّته، وطّلقته  البعر من عقاله أي:  اجلود، وأطلق لغر نفسه، أطلقت 

ُقوُهنَّ 
ِّ
َفَطل النَِّساَء  ْقُتُم 

َّ
َطل إذا  انلَِّبُّ  يَُّها 

َ
أ يَا  ومنه  جهد،  بعد  أي: 

]الطالق: 1[. تِِهنَّ لِِعدَّ

استطعَت: استفلت، فعل ماض عى استفعل من طاع يطوع: إذا انقاد، . 2
الفعل  اّتصال  ألجل  الالم  سكون  مع  سكوهنا  اللتقاء  عينه  حذفت  ثم 
ويضاّده  االنقياد  وهو  طاعه  من  والّطوع  )استطوْعَت(.  الرفع  بضمر 

تَِيا َطْوًع 
ْ
ْرِض ائ

َ ْ
َها َولِل

َ
َماءِ َوِهَ ُدَخاٌن َفَقاَل ل الكره ُثمَّ اْسَتَوى إىل السَّ

)استِفالة(  11[، واالستطاعة  َطائِِعنَي ]فصلت:  تَيَْنا 
َ
أ َا 

َ
ال

َ
ق ْرًها 

َ
ك أو 

صار  كذا:  فعل  من  فالن  استطاع  ومعنى  الّطوع،  من  )استِفعلة(  أو 

ْن 
َ
أ اْسَطاُعوا  َفَما  تعاىل:  قوله  ويف  أمره.  وطوع  له  متأّتيا  الفعل  ذلك 

تاّما  الفعل  ورد  إذ   .]97 ]الكهف:   َنْقًبا  ُ
َ

ل اْسَتَطاُعوا  َوَما  َيْظَهُروهُ 
السّد  عبور  عى  يقدروا  مل  أهنم  ومعناه  أخرى  مرة  التاء  وحمذوف  مرة 
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الفعل السهل وهو عبور السد وبقيت مع  التاء من  وال خرقه فحذفت 
قوله  يف  )طّوع(  األخرى  املشتقات  ومن  السد.  خرق  وهو  األصعب 

 يَن َاِسِ
ْ

ْصَبَح ِمَن ال
َ
أ
َ
ُه ف

َ
ِخيِه َفَقَتل

َ
ْتَل أ

َ
َنْفُسُه ق  ُ

َ
َفَطوََّعْت ل تعاىل: 

]املائدة: 30[ وهو مبالغة من الطوع.

حُتّب: مضارع )أفعل( مزيد هبمزة القطع التي تفيد اجلعل "حَببُت فالنا . 3
فالنا:  وأحببت  وفأدته،  وكبدته  شغفته  نحو  قلبه،  حّبة  أصبت  بمعنى 
جعلت قلبي معّرضا حلّبه، لكن يف التعارف وضع حمبوب موضع حمّب، 
هو  املفعول  أّن  املجّرد  فمعنى  أحببت،  موضع  أيضا  حببت  واستعمل 

الذي يوّدين، واملزيد يعني املتكّلم هو الذي يوّد املتكّلم معه.

واأللف، . 4 بالتاء  املزيد  تفاعل  من  )تفاَع(  وزن  عى  أمر  فعل  تغاَب 
غر  عى  األمر  إظهار  أي  الّتكّلف،  أفادت  والزيادة  تغابى،  واملايض 
حقيقته ملا خيتّص بالقبائح واألمور الّسّيئة نحو: جتاهل وتعامى، ولكون 
منفعل  حذفت  غباوة  الرابع  الباب  عى  يغبى  غبي  من  ياء  الفعل  الم 

االمر للجزم.

داّلة . 5 والزيادة  الشبه،  من  العن،  وتضعيف  بالتاء  مزيد  تفّعل،  تشّبه: 
وهذا  حممود،  هو  فيا  حقيقته  غر  عى  اليشء  إظهار  أي  الّتكّلف،  عى 

الشخص يظهر شبهه بالصاحلن وهو ليس مثلهم.

التعدية إىل . 6 أفادت  التي  القطع  املزيد هبمزة  تدخلّن: مضارع من أدخل 

َنََّة َعرََّفَها  ُهُم الْ
ُ
املفعول الثاين مبارشة أو بوساطة حرف اجلّر َويُْدِخل

وَها 
ُ
ُهْم ]حممد: 6[ ". أّما املجّرد فهو متعّد ملفعول واحد فقط اْدُخل

َ
ل

ٍم آِمننَِي ]احلجر: 46[.
َ

بَِسل
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والزيادة . 7 العن،  بتضعيف  املزيد  فّعل  مضارع  يفّعلك،  يضّعفك: 
من  اخلامس  الباب  عى  املجّرد  ألّن  ؛  به  املفعول  إىل  التعدية  أفادت 
يضعف  ضعف  الثابتة،  والصفات  الطبائع  عى  الّداّلة  االزمة  األفعال 
القّوة أي ذهبت قّوته وصّحته، وضّعفه تضعيفا:  فهو ضعيف، خالف 
صّره ضعيفا،، وكذلك يقال: ضّعفت احلديث أي نسبته إىل الضعف، 

وضّعفت العدد جعلته ضعفن، كّل حسب سياقه.

تفيد . 8 والزيادة  العن،  بتضعيف  املزيد  زّين  مضارع  يفّعل  يزّين: 
زان  الالم،  اجلّر  حرف  بوساطة  الثاين  للمفعول  التعدية  أو  الصرورة 
إذا  زّينه  فازدان،  حسنا  صّرته  لزيد:  الكرم  وزّينت  صاحبه،  الكرم 

َمرِْجُعُهْم  َربِِّهْم  إىل  ُثمَّ  ُهْم 
َ
َعَمل ٍة  مَّ

ُ
أ  

ِّ
لُِك َزيَّنَّا  َذلَِك 

َ
حسنه...ك أظهر 

ْنَيا  الُّ َماَء  السَّ َزيَّنَّا  ]108إِنَّا  وَن]األنعام: 
ُ
َيْعَمل َكنُوا  بَِما  َفُينَبُِّئُهْم 

بإبداعها  َواكِِب]الصافات: 6[، وتزين اهلل لألشياء يكون 
َ
ك

ْ
ال بِِزيَنٍة 

مزّينة وإجيادها كذلك.وتزين الناس لليشء: بتزويقهم أو بقوهلم، وهو 
.أن يمدحوه ويذكروه با يرفع منه وهذا معنى قوله

يعاون: يفاعل من عاون املزيد باأللف الّداّلة عى املبالغة يف اإلعانة ؛ألّن . 9

ِيَن 
َّ

ال اَل 
َ
َوق تعاىل:  قال  التعدية،  عى  يدّل  القطع  هبمزة  املزيد  أعان 

َجاُءوا  َفَقْد  آَخُروَن  ْوٌم 
َ
ق ْيِه 

َ
َعل َعنَُه 

َ
َوأ َتَاهُ 

ْ
اف ٌك 

ْ
إِف  

َّ
إِل َهَذا  إِْن  َكَفُروا 

املساعدة  بمعنى  مستعمل  غر  واملجّرد   ]4 ]الفرقان:   َوُزوًرا ًما 
ْ
ُظل

وإّنا من قوهلم: عانت املرأة وعّونت: صارت عوانا، والعوان: الّتوّسط 

اَل إِنَُّه َيُقوُل إِنََّها َبَقَرٌة 
َ
َا َما ِهَ ق

َ
ْ نل َا َربََّك يُبنَيِّ

َ
وا اْدُع نل

ُ
ال

َ
بن السنن ق

]البقرة:   تُْؤَمُروَن َما  وا 
ُ
َعل

ْ
اف

َ
ف َذلَِك  َبنْيَ  َعَواٌن  بِْكٌر   

َ
َول ارٌِض 

َ
ف  

َ
ل
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َتَعاَونُوا   
َ

ِبِّ َوالَّْقَوى َول
ْ
ال َوَتَعاَونُوا َعَ  68[، وتعاون يفيد املشاركة 

ُعْدَواِن ]املائدة: 2[، ورّبا استعمل املبالغة يف مساعدة 
ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
َعَ ال

 الوزير للوالة الظلمة دون جمّرد ارتكاب هذه املساعدة مالحظة منه
مّتقيا اخلطر، فلم يقل: ممّن مل يعن  أو  الوزير مغصوبا  الحتال كون 

ظاملا عى ظلمة.

فاخّتذ: افتعل من األخذ، مزيد هبمزة الوصل والتاء التي أفادت التعدية . 10
)أولئك(،  لفظة  األّول  واملفعول  )خاّصة(،  لفظة  وهو  الثاين  للمفعول 

 َ مِّ
ُ
َوأ ُِذوِن 

َّ
ات لِلنَّاِس  َت 

ْ
ل
ُ
ق نَْت 

َ
أ
َ
أ َمْريََم  اْبَن  ِعيَس  يَا   َُّ الل اَل 

َ
ق  

ْ
َوإِذ

يَْس ِل 
َ
ل َما  وَل 

ُ
ق
َ
أ ْن 

َ
أ َما يَُكوُن ِل  اَل ُسْبَحانََك 

َ
ق  َِّ َهنْيِ ِمْن ُدوِن الل

َ
إِل

هؤالء  اجعل  116[.أي:  ]املائدة:   َعلِْمَتُه َفَقْد  ُتُه 
ْ
ل
ُ
ق ْنُت 

ُ
ك إِْن  ِبَقٍّ 

خاّصة لك، ومعنى أخذ: حاز اليشء وتناوله بالسلم أو بالقهر وأبدلت 
الفاء تاء ملناسبة العن، وهو تأّثر رجعّي يف تاء االفتعال.

س: استخرج مجوع التكسر الواردة يف النّص، واذكر أوزاهنا، ومفرداهتا ؟

عى . 1 داّل  اسم  وهي  معيبة،  مجع  وهو  مفاعل،  عى  كثرة  مجع  معايب: 
الفعلة الناقصة، والتاء للنقل إىل االسمّية، نحو الكبرة والصغرة اسم 
ملا يرتكبه املرء من ذنوب، واجلمع كبائر وصغائر.واملعيبة اسم ملا يفعل 

من نقص.

عيوب: مجع كثرة عى ُفعول ومفردها عيب وهو مصدر داّل عى النقص . 2

َكنَْت لَِمَساكنَِي 
َ
ِفيَنُة ف ا السَّ مَّ

َ
والشن، من عابه يعيبه عيبا قال تعاىل: أ

لّك  ُخُذ 
ْ
يَأ َملٌِك  َوَراَءُهْم  َوَكَن  ِعيَبَها 

َ
أ ْن 

َ
أ َرْدُت 

َ
أ
َ
ف َْحِر  الْ ِف  وَن 

ُ
َيْعَمل
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َسِفيَنٍة َغْصًبا ]الكهف: 79[، وجيمع املصدر برشط اختالف أنواعه 
فالعيب: قويّل وفعيّل ولذا ساغ تكسره.

غرائز: مجع كثرة عى فعائل مفرده غريزة عى فعيلة اسا دااّل عى الطبيعة . 3
والسجية يف صاحبها، فهي صفة مغروزة يف الشخص.

ُوزراء: مجع كثرة عى ُفعالء ومفرده وزير عى فعيل، والوزير يف األصل . 4
وهو  الِوْزر  من  مشتّق  إنّه  األول:  قوالن:  اشتقاقه  ويف  مشّبهة  صفة 

َواْجَعْل  تعاىل:  قال  ويعينه  أثقاله  الوايل  عن  حيمل  الذي  ألنه  الثقل. 

ْهِل]طه: 29[ ثم صار اسا ملن يقوم هبذه املهّمة، فهو 
َ
ِل َوزِيًرا ِمْن أ

بذلك  سّمي  ثم   ،موسى عهد  يف   هارون وكان  بعينه،  شخص 
األشخاص املساعدون للوايل كّل حسب مهامه. واآلخر: إنّه مشتّق من 

]القيامة: 11[   َوَزَر  
َ

 ل
َّ

ل
َ
ك امللجأ كا يف قوله تعاىل:  الَوَزر بمعنى 

أي ال ملجأ.

أرشار: مجع قّلة عى أفعال، ومفرده رّش عى َفْعل ضّد اخلر، يقال: رجل . 5
رّش عى نحو رجل بّر ورجال أبرار، وذهب األخفش إىل أّن أرشار مجع 
القياس  رشير عى فعيل كيتيم وأيتام ورشيف وأرشاف، وهذا خالف 
؛ألّن فعيال صفة جتمع قّلة عى أفعلة نحو أذّلة مجع ذليل، ويتيم اسم ال 

صفة بدليل عدم جواز مجعه مجع سالمة للمذّكر.

آثام: مجع قّلة عى أفعال ومفرده إثم عى فِعل بكرس الفاء.. 6

الواحد . 7 داّل عى  اسم  َعون، وهو  أفعال، ومفرده  قّلة عى  أعوان: مجع 
عوين  فالن  األمر،  عى  الظهر  والعون:  املظاهرة،  واملعاونة:  واجلمع، 

أي: معيني، 
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األََثَمة: مجع كثرة عى َفَعَلة، مفرده آثم عى فاعل نحو: طالب طلبة.. 8

للكثرة . 9 مجع  َفَعلة  وصيغة  ظامل،  ومفرده  َفَعلة،  عى  كثرة  مجع  الّظَلَمة: 
ختتلف عن اجلمع الشائع )ُفّعال( نحو طاّلب وظاّلم يف أّن اجلمع عى 
به،  يقومون  خاّص  فعل  هلم  الذين  الذكور  الفاعلن  مجع  به  يراد  َفَعلة 
ليسوا  فيه  الفاعلون  إذ  )فُّعال(  اجلمع  بخالف  مطلقا  ليس  وفعلهم 
واحلاجة  العلم  لطالبي  مجع  فالطالب  عاّم  بل  خاّص  بفعل  معنّين 
فللعلم  الطلبة  أما  األفعال،  وسائر  والباطل  واحلق  والثأر  والتجارة 

ْيُكْم 
َ
َعل َويُْرِسُل  ِعَباِدهِ  ْوَق 

َ
ف َقاِهُر 

ْ
ال َوُهَو  خاّصة، ومثله )حفظة( يف 

 ُيَفرُِّطوَن 
َ

َنا َوُهْم ل
ُ
ْتُه ُرُسل

َّ
َمْوُت تََوف

ْ
َحَدُكُم ال

َ
َحَفَظًة َحتَّ إذا َجاَء أ

يقومون  الذين  بعينه دون  أمر  يقوم بحفظ  ]األنعام: 61[ فهو مجع ملن 
احلفظة  خّص  لذلك  حّفاظ،  مجعهم  والذين  عاّمة  بصورة  باحلفظ 
باملالئكة، وكذا الظلمة واألثمة فهم من يّتصفون باقراف الظلم واإلثم 
الذي يصدر من صنف خاّص من الناس وهم والة أمور العاّمة الذين 
إىل  تعّداه  ورّبا  األّمة،  أفراد  كّل  ليشمل  هبم  املحيطن  ظلمهم  يتجاوز 

األجيال الالحقة.

إخوان: مجع كثرة عى فِعالن، ومفرده أخ معتّل الالم عى فعل، وأصله . 10
أخو، وجيمع قّلة عى إخوة.

تغير . 11 اللفظة  هلذه  وحصل  رأي،  ومفرده  أعفال،  عى  قّلة  مجع  آرائهم: 
اهلمزة  قّدمت  ثم  )أفعال(  عى  أرأاي  مجعها  فاألصل  املكايّن،  بالقلب 
َأْأراي ثم قلبت  لتخفيفها، فصارت  الكلمة متهيدا  التي هي عن  الثانية 
مفتوحة  األوىل  الكلمة،  أّول  مهزتن  اللتقاء  ألفا  )العن(  الثانية  اهلمزة 



118........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة

والثانية ساكنة، ثم قلبت الياء مهزة لتطرفها بعد ألف زائدة.

ثم . 12 )َأْأصار(  وأصله  إرص  ومفرده  أفعال  زنة  عى  قّلة  مجع  آصارهم: 
قلبت اهلزة الثانية ألفا.

أوزارهم: مفرده ِوزر وهو الذنب ووزنه أفعال وهو مجع قّلة.. 13

 آثامهم: مجع قلة مفرده إثم وأصله )أأثام( ثم قلبت اهلمزة الثانية ألفا.. 14

 أوليائه: مجع كثرة عى أفعالء ومفرده ويّل عى فعيل صفة مشّبهة.. 15

والّتجّرد،  الزيادة  حيث  من  املقطع  هذا  يف  الواردة  املصادر  صنّف  س: 
والقياس والّساع، مبّينا دالالهتا الرصفّية؟.

املصادر املجّردة يف املقطع قسم منها قياسّية هي: )سر، عطف، رشه، فقر، 
ر  السَّ نحو:  َفْعل،  عى  تأيت  أن  املجّردة  املصادر  يف  القياس  ألّن  ؛  جبن(  بخل، 
من  مقيس  مصدر  ُه  َ والرشَّ والَفقر،  والَعطف،  بالكرس،  ر  السِّ واالسم  بالفتح 
فرح  نحو:  الصفة  هبذه  االمتالء  عى  للداللة  الرابع  الباب  عى  املجّرد  الفعل 
الباب  عى  املجّرد  من  قياسّيان  مصدران  واجلُبن  والُبخل  حزنا،  وحزن  َفَرحا 

اخلامس الّداّل عى الطبائع والغرائز الثابتة، 

حَرص  مصدر  كاحِلرص  فساعي  الثالثية  املصادر  من  اآلخر  القسم  وأما 
اشتداد  فهو  املحمود  يف  اإلفراط  هذا  يكون  أن  فأما  الرغبة،  يف  أفرط  إذا  عليه 
 َيْهِدي 

َ
ََّ ل إِنَّ الل

َ
ْرِْص َعَ ُهَداُهْم ف الرغبة يف النفع واهلداية قال تعاىل: إِْن تَ

يَن]النحل: 37[ أو يكون يف الّذّم فهو من اجلشع  ُهْم ِمْن نَاِصِ
َ
َمْن يُِضلُّ َوَما ل

من  ولكنه  احلَْرص  فهو  املقيس  املصدر  أّما  االنفاق،  عن  االمساك  يف  والرغبة 
املطر  وحرص  شّقه،  إذا  الثوب  القّصار  حرص  الّشّق،  عى  يدّل  إذ  آخر  معنى 
األرض: مل يرك منها شيئا، فهذا من املتعّدي عى القياس، فُفّرق بن املصدرين 
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الختالف املعنى.

وء بالفتح للداللة عى عموم  وء، فاملصدر املستعمل هو السَّ وء والسُّ وكذا السَّ
لنوع  خاّص  هو  بالضم  وء  السُّ حن  عى  ونقص  ورّش  وقبح  أذى  من  يكون  ما 
ُسوء  احلال،  ُسوء  الفهم،  ُسوء  العاقبة،  ُسوء  الظّن،  ُسوء  يقال  القبائح،  من  ما 

خاّص  رضر  أي:   ]188 ]األعراف:   وُء السُّ ِنَ  َمسَّ َوَما  تعاىل:  قال  احلّظ، 

عراب َمْن 
ْ

وء ملقام العموم قال تعاىل: َوِمَن ال به.فاالستعال القرآيّن جعل السَّ

َُّ َسِميٌع  ْوءِ َوالل ْيِهْم َدائَِرةُ السَّ
َ
َوائَِر َعل بَُّص بُِكُم الَّ َيتَِّخُذ َما ُيْنِفُق َمْغَرًما َويََتَ

َعلِيٌم ]التوبة: 98[ وواضح إرادهتم الدوائر فقوبلوا بعموم ما يعاقبون عليه 
ملن  باهلل  الظّن  ُسوء   جعل إذ  القرآيّن  لالستعال  اّتباع   قوله سوء.ويف  من 
البخل،  احلرص،  ذكرها:  التي  الذميمة  الثالث  الّصفات  من  واحد  منه  يصدر 
الّصفات  اجتاع  باهلل، عى حن  إذا ساء ظنّهم  للمسلمن  اجلبن. وهي صفات 
عى  الّداّلة  وء  السَّ لفظة  معه  فتكون  املنافقن  أو  للمرشكن  اال  يكون  ال  كّلها 

َكِت  ُمْشِ
ْ
َوال ُمْشِكنَِي 

ْ
َوال ُمَنافَِقاِت 

ْ
َوال ُمَنافِِقنَي 

ْ
ال َب  َويَُعذِّ تعاىل:  قال  العموم 

َعدَّ 
َ
َعَنُهْم َوأ

َ
ْيِهْم َول

َ
َُّ َعل ْوءِ َوَغِضَب الل ْيِهْم َدائَِرةُ السَّ

َ
ْوءِ َعل َِّ َظنَّ السَّ انِّنَي بِالل الظَّ

ُهْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًا ]الفتح: 6[.
َ
ل

اّياه واملصدر َوَترا، ورّبا  والِوتر: هو اسم من وتره حّقه أي ظلمه وأنقصه 
قصد به احلقد ملا يبقى يف النفس من آثار الظلم الذي مل يرفع، يقال: وتر فالنا: 

َوتَْدُعوا  تَِهُنوا   
َ

ل
َ
ف بدمه  يدرك  فلم  قتيل  له  يقتل  الذي  واملوتور:  قتل عزيزه، 

ُكْم ]حممد: 35[ 
َ
ْعَمال

َ
أ ْم 

ُ
ك ْن يَِتَ

َ
َُّ َمَعُكْم َول ْوَن َوالل

َ
ْعل

َ ْ
ْنُتُم ال

َ
ِم َوأ

ْ
ل إىل السَّ

فكان  الفرد،  وهو  الوتر  من  مشتّق  هو  الفراء:  وقال  أجوركم،  ينقصكم  أي: 

ْفِع  َوالشَّ بالفتح  جاء  الفرد  بمعنى  ثواب.والوتر  بغر  يفردكم  لن  املعنى: 
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َوتِْر]الفجر: 3[ أي: الزوج والفرد، واملراد بالفرد يوم عرفة أو صالة الليل 
ْ
َوال

خالفا  االسم  بالكرس  والِفعل  بالفتح،  الفعل  ركعات.فالقياس  ثالث  أو  ركعة 
ملن جيعل الفتح والكرس مصدرين.

ـ النفاذ: مصدر من قوهلم: نفذ السهم يف الرمّية ينفذ نفوذا ونفإذا، يَا َمْعَشَ 

اْنُفُذوا 
َ
ْرِض ف

َ ْ
َماَواِت َوال َطارِ السَّ

ْ
ق
َ
ْن َتْنُفُذوا ِمْن أ

َ
ِس إِِن اْسَتَطْعُتْم أ

ْ
ن ِ

ْ
ِنِّ َوال

ْ
ال

َطاٍن ]الرمحن: 33[ ويبدو أّن النفاذ ملا هو معنوّي، يقال: 
ْ
 بُِسل

َّ
 َتْنُفُذوَن إِل

َ
ل

الوزراء  النفاذ يف الكالم عن   نفاذا، ولذا استعمل اإلمام نفذ فالن يف األمر 
التغير  املاّدّيات، أي  العالج يف  النافذة، والنفوذ مصدر داّل عى  البصائر  ذوي 

املفاجئ للحركة، نحو مخدت النار مخودا.

أّما املصادر املزيدة فكّلها قياسّية وهي: 

ـ تصديق: عى تفعيل وهو مقيس من صّدق الّداّل عى النّسبة، صّدق فالنا: 
نسبه للصدق، أي: اعرف به وآمن بأقواله ومل يكّذهبا.

كأّنه  املشاركة  عى  الداّل  فاَعل  عى  ساعد  مصدر  وهو  ُمفاعلة  مساعدة:  ـ 
ضّم ساعده إىل ساعده، والسعد خالف النحس.

ـ تطهر: تفعيل من طّهره عى فّعل الداّل عى التعدية، أي نزهه عن الذّم.

س: زن األلفاظ اآلتية، واذكر معانيها الرصفّية ؟

 َجبان: َفعال صفة مشّبهة من الباب اخلامس.. 1

القطع منه لكثرة االستعال، . 2   رشُّ وزرائك: اسم تفضيل حذفت مهزة 
وأدغمت عينه يف المه فصار وزنه )فعل(، والقياس: أرَشُر عى أفعل.

 ُمّر: صفة مشّبهة عى ُفعل من الباب الرابع.. 3
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 غاّش: اسم فاعل عى زنة فاعل.. 4

واألصل . 5 َفعل،  زنة  عى  اليشء  حصول  عّلة  عى  داّل  اسم  سبب:   

ُغ 
ُ
بْل

َ
أ َعلِّ 

َ
ل َصًْحا  ِل  ابِْن  َهاَماُن  يَا  فِْرَعْوُن  اَل 

َ
َوق الطريق  فيه 

عى  داّل  أصل  وهو  وطرقها،  نواحيها  أي:   ،]36 ْسَباَب]غافر: 
َ ْ
ال

الطريق املمتّد ثم ُتُوّسع فيه فصار يدّل عى كّل يشء يتوصل به إىل غره 

ْتَبَع َسبًَبا ]الكهف: 85[، وسّبب األسباب: أوجدها.أّما السّب 
َ
أ
َ
ف

بمعنى الشتم فهو من أصاب سّبته أي: عجزه ويف ذلك قطع المتداده 
عى خالف املعجات يف ذهاهبا إىل أّن األصل هو القطع ثم جتّوز به إىل 

الطريق.

 اإلْلف: فِعل وهو صفة مشّبهة داّلة عى املؤالف، يقال: ألِفه يأَلفه ألفا . 6
السهم  أّلفت  يقال:  لفّعل،  اسم مصدر  السياق  ويأيت حسب  لزمه،  إذا 
ويف  قلوبكم"،  بن  فاّلف  اعداء  كنتم  إذ  وااللتئام:  االجتاع  وهو  إلفا: 

قوله يراد به املؤالف عى سبيل الدوام ال للمصالح الشخصّية.

ُفعلة . 7 ألّن  ؛  الوايل  نفس  يف  احلقد  ترّكز  موضع  عى  داّل  اسم  عقدة:   
لعة والُغرفة، مأخوذ من العقد وهو  ملوضع الفعل من اليشء نحو: الصُّ

ُعَقِد ]الفلق: 4[ 
ْ
اِت ِف ال

َ
اث َوِمْن َشِّ انلَّفَّ اجلمع بن أطراف اليشء 

وهي ما تعقده الساحرة.

بآخر: . 8 ثويب  بّطنت  الطهارة،  خالف  وهي  فعالة  عى  آلة  اسم  بطانة:   
جعلته حتته، وهم خاّصة الرجل املالصقون له.

أي: . 9 املبّعد،  املشّتت  وهو  شتيت،  واملفرد  فعى،  عى  كثرة  مجع  شّتى:   
الصفات املتباعدة، ومثل هذه الصفة يف اجلمع: مريض مرىض.
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إذا حذفنا واو . 10  مشورة: اسم مفعول من شاره يشوره عى وزن مفعلة 
نقل  بعد  الصيغة(  وواو  الفعل  )عن  الساكنن  التقاء  بسبب  مفعول 
ضّمة العن املعتلة إىل الشن الساكنة، وهي ما ينصح به من رأي وغره 
من: شار العسل يشوره شورا: استخرجه، ثم استعملت يف أخذ أفضل 

 َعَ 
ْ ْمِر فإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

َ ْ
اآلراء واملعاين. قال تعاىل: َوَشاوِْرُهْم ِف ال

نَِي ]آل عمران: 159[ فاملشاورة يف األمر من  ُمَتَوكِّ
ْ
ََّ ُيِبُّ ال َِّ إِنَّ الل الل

)فإذا  بعدها  قال  ألنه  برأهيم  االلتزام  وليس  باملسؤولية  إشعارهم  باب 
عزمت فتوكل عى اهلل(.

الباب األول وهو . 11 َفْعل من فَضل يفُضل عى  الفضل: مصدر عى زنة   

ْضلِِه إِنَّ 
َ
ََّ ِمْن ف وا الل

ُ
ل
َ
الزيادة يف اليشء، واستعمل اسا لإلحسان َواْسأ

ٍء َعلِيًما ]النساء: 32[. ََّ َكَن بُِكلِّ َشْ الل

 عورة: اسم عى َفعلة لكّل ما كان قبيحا من قول أو فعل.. 12

س: ملاذا استعمل اإلمام الفعل املجّرد )رشك( يف قوله: "رّش وزرائك من 
كان قبلك لألرشار وزيرا ومن رِشكهم يف آثامهم " دون املزيد باأللف )شارك( 

مع أّن )فاَعَل( هو املسموع الغالب نحو قوله تعاىل: َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت 

ِد 
َ

ْول
َ ْ
ْمَواِل َوال

َ ْ
ُهْم ِف ال

ْ
ْيِهْم ِبَْيلَِك َورَِجلَِك َوَشارِك

َ
ْجلِْب َعل

َ
ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َوأ

 ُغُروًرا ]اإلرساء: 64[؟
َّ

ْيَطاُن إِل َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّ

ممّن  الناس  يشارك  فإبليس  ما،  أمر  يف  طرفن  بن  املبادلة  تقتيض  املشاركة 
القطع  املزيد هبمزة  احلرام، ويرد  يأتون هبا من  مّلا  أمواهلم وأعراضهم  يتابعه يف 
املبادرة  عى معنى اجلعل، أرشك فالن فالنا: جعله رشيكا له، فاألّول صاحب 

)رِشك(  املجّرد  يأيت  حن  عى   ]32 ]طه:   ْمرِي
َ
أ ِف  ُه 

ْ
ك ْشِ

َ
َوأ تابع:  والثاين 
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واحلزن  الفرح  نحو:  العارضة،  الصفات  عى  تدّل  وأفعاله  الرابع  الباب  من 
يف  العروض  وهذا  رشكة،  يرشكه  واملراث  البيع  يف  رِشكه  يقال:  والغضب، 
مشاركة احلّكام األرشار يكون منه وفقا ملصاحله فيتزّلف للظلمة لينال عطاءهم 
تعود  جهة  كّل  مع  يتلّون  شخص  فهو  ملشاركتهم،  له  الدافع  هو  هواه  ويكون 
الشخص  وهذا  املشاركة  يتبادالن  طرفن  فتستدعي  الرشاكة  بالنفع.أّما  عليه 
يدخل متزّلفا ليدخل نفسه مع كّل من حيصل منه نفع وال يبقى عى واحد بعينه.

النحوّي املستوى 

س: تكّررت )ما( مخس مّرات يف قوله: " فإّنا عليك تطهر ما ظهر لك، 
واهلل حيكم عى ما غاب عنك، فاسِر العورة ما استطعت يسر اهلل منك ما حتّب 

سره من رعّيتك". فهل كّلها بمعنى واحد ؟ وّضح ذلك.

فال  بالفعل،  املشّبه  احلرف  )اّن(  لعمل  الكاّفة  الزائدة  هي  )فإنا(  يف  )ما( 
تنصب اسا وال ترفع خربا، لذا يعرب )عليك( جاّر وجمرور متعّلق بخرب املبتدأ 

)تطهر( املضاف إىل )ما( ظهر لك.

وظهر  باإلضافة،  جّر  حمّل  يف  الذي  بمعنى  موصول  اسم  الثانية  )ما(  و 
صلتها.

و)ما( الثالثة اسم موصول بمعنى الذي غاب عنك.

و )ما( اخلامسة هي اسم موصول و)حتّب( صلته.

الزمان،  يفيد  اسم رشط غر جازم  فهي  استطعت،  ما  الرابعة يف:  )ما(  أّما 
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 ]16 اْسَتَطْعُتْم]التغابن:  َما   ََّ الل اتَُّقوا 
َ
ف تعاىل:  قال  استطاعتك  مّدة  أي: 

وجّوزوا يف إعراهبا أوجها: 

ما مصدرية، واملصدر املؤول منصوب بفعل حمذوف اي استطاعتكم.. 1

باّتقوا والتقدير . 2 الظرفية متعلق  املؤول منصوب عى  ما ظرفية واملصدر 
استطاعتكم. مدة 

ظرفية مبتدأ وخربها اجلملة الفعلية قبلها.. 3

رشطية زمانية: مدة استقامتكم. وهذا هو األظهر.. 4

اذكر سبب  فعليها،  واقع( عمل  )واجد،  الفاعل  اسا  النّص عِمل  س: يف 
إعاهلا، ثم عّن فاعل كّل منها ؟

فاعال  فرفع  )أنت(  للمبتدأ  خربا  وقع  ألّنه  ؛  )واجد(  الفاعل  اسم  عمل 
الواجد وهو احلاكم، ونصب مفعوال هو خرب اخللف.وعمل  مسترا يعود عى 
اسم الفاعل )واقعا( ؛ ألّنه وقع حاال، فرفع فاعال وهو اسم اإلشارة )ذلك(، 
وكلمة  النصح  عى  جتّرأ  الذي  الناصح  عى  إما  وجهان:  إليه  املشار  تعين  ويف 

احلّق، أو عى القول املّر للحّق الصادر من الناصحن لك.

" ثم ليكن آثرهم عندك أقوهلم بمّر احلّق لك،  س: كيف تعرب )كان( يف: 
وأقّلهم مساعدة فيا يكون منك ممّا كره اهلل ألوليائه "؟.

)كان( األوىل هي الناقصة، واسمها أفعل التفضيل )آثرهم( مرفوع بالضّم، 
التاّمة  الثانية فهي  أّما )كان(  بالفتح،  التفضيل )أقوهلم( منصوب  وخربها اسم 
االسم  )ما(  عى  يعود  مستر  وفاعلها  حصل،  أو  وقع  بمعنى:  تكون  التي 
فيا   :كالمه يف  واملراد  وقع،  أي:  املطر،  فكان  جئت  يقال:  قبلها،  املوصول 
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يقع منك ممّا كِره اهلل أن يصدر منك كونك ولّيا عى رعّيتك.

من  أحّق  الوايل  ُعيوبا  الناس  يف  "فإّن  للجملتن:  اإلعرايّب  املحّل  ما  س: 
جبانا  وال  الفضل  عن  بك  يعدل  بخيال  مشورتك  يف  تدخلّن  "وال  و  سرها" 

يضّعفك عن األمور وال حريصا يزّين لك الرشه باجلور"؟.

)أحّق من سرها( يف حمّل نصب  )الوال(، وخربه  املبتدأ  األوىل من  اجلملة 
صفة للفظة )عيوبا(، أي: عيوبا يسرها الوايل.

واجلملة من الفعل وفاعله املستر )يعدل( بك عن الفضل يف حمّل نصب صفة 
لـ)بخيال(، وكذا يضّعفك صفة لـ)جبانا(، ويزّين لك الرشه صفة لـ)حريصا(.

بخيال  مشورتك  يف  تدخلّن  "وال  اآلتيتن:  اجلملتن  يف  )ال(  نوع  ما  س: 
يعدل بك عن الفضل " و" فال يكونّن لك بطانة "، أعرب تفصيال ؟

املخاطب،  املضارع  عى  تدخل  التي  الناهية  هي  األوىل  اجلملة  يف  )ال( 
والفعل بعدها جمزوم هبا، وعالمة جزمه السكون، وحّرك آخره بالفتح الّتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة وهي حرف ال حمّل هلا من اإلعراب، و)ال( يف اجلملة الثانية 
هي الناهية أيضا وإْن دخلت عى مضارع غائب عى ما نجد مع ال النافية، اال أّن 
السياق حيّدد نوعها إذ قد تأيت ناهية داخلة عى الغائب مادام الكالم مع املخاطب 

ْوٌم ِمْن 
َ
ق يَْسَخْر   

َ
ِيَن آَمُنوا ل

َّ
يَُّها ال

َ
أ يَا  يف اجلملة السابقة، ومثلها قوله تعاىل: 

ِمْنُهْم ]احلجرات: 11[ فصدر اآلية خطاب ثم  ْن يَُكونُوا َخْيًا 
َ
أ ْوٍم َعَس 

َ
ق

إتيان الفعل فقط  كالم عن الغائبن، وهذا أسلوب بليغ ال يدّل عى النهي عن 
الفعل  هذا  جنس  من  أو  قريبة  صورة  يف  املخاطب  املنهّي  يكون  أن  عن  وإّنا 
نفسه، كأّنه يقول: فال يكونّن لك بطانة بمعنى أين ال أريد أن أراهم عندك يف 
حال من األحوال وليس أن متتنع عن أخذهم بطانة لك، والفعل بعدها مضارع 
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هو  والفاعل  اخلمسة،  األفعال  من  ألّنه  النون  حذف  جزمه  وعالمة  هبا  جمزوم 
واو اجلاعة املحذوفة التصاهلا بنون التوكيد اخلفيفة فحذفت اللتقاء الساكنن، 
وبني الفعل عى الضّم الّتصاله بنون التوكيد الثقيلة إشارة إىل الواو املحذوفة.

من  وزرائك  "رّش   :قوله يف  و)حيث(  )قبل(  الظرفن  تعرب  كيف  س: 
كان قبلك لألرشار وزيرا"، "واقعا ذلك يف هواك حيث وقع"؟

الذي  للوزير  صفة  نصب  حمّل  يف  الفتح  عى  مبنّي  )قبلك(  األّول  الظرف 
أن  وجيوز  سابقا.  وزيرا  لألرشار  كان  الذي  الوزراء  رش  والتقدير:  لك  يتقّرب 
يعرب )قبلك( مفعوال فيه ظرف زمان والتقدير: الذي كان لألرشار وزيرا يف 
الزمن السابق.أما الظرف )حيث( فمبنّي عى الضّم يف حمل نصب مفعول فيه، 
فهو يصلح للجواب عن السؤال بـ)أين(، وهو مضاف إىل اجلملة الفعلّية بعده.

"فاسِر   :املضارع يف قوله س: كيف تفرّس كرس آخر فعل األمر والفعل 
العورة ما استطعت يسِر اهلل منك ما حتّب سره " ؟

باجلزم  الفعل  سكون  فالتقى  السكون،  جزمه  وعالمة  جمزوم  األمر  فعل 
بسكون الالم يف لفظ اجلاللة إذ مهزة )ال( التعريف هي مهزة وصل ال ينطق هبا 
يف درج الكالم، لذا حيّرك آخر الفعل فرارا من التقاء الساكنن، أّما ملاذا الكرس 
لفظ  الم  تفخيم  عنها  ينتج  الفتح  أو  الضّم  فألّن  الفتح،  أو  الضّم  دون  حركة 
املضارع  حركة  وكذلك  بالكرسة،  اال  يكون  وال  خّفة  أكثر  والرقيق  اجلاللة، 
من الفعل نفسه ؛ ألّنه جمزوم أيضا لوقوعه يف جواب الطلب، وليس املراد من 
اخلاّصة  الناس  عيوب  عن  البحث  عدم  وإّنا  امليسء  عن  العقوبة  رفع  العبارة 
للناس  وحيفظ  النّميمة،  أهل  يقمع  وذلك  منها،  عنه  غاب  عّا  يكشف  ال  بأن 

أرسارهم وأمورهم الشخصية التي ال عالقة هلا بسياسة الدولة.
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املعجمّي املستوى 

" وال حريصا يزّين   :ُه واحِلْرُص يف سياق واحد هو قوله َ س: ورد الرشَّ
ه باجلور " فا الفرق بينها؟. َ لك الرشَّ

َحريٌص.  فهو  بالكرس،  حيرص  اليشء  عى  َحَرَص  وقد  اجلََشُع.  احِلْرُص: 
االشتقاق  باب  يف  بنظريه  يفرس  )حرص(  اجلذر  ومدلول   . الَشقُّ واحلَْرُص: 
مجع  هو  الثالثة  هلذه  اجلامع  املعنى  إذ  حرس(  )حرز،  وهها  )اإلبدال(  األكرب 
املال وكنزه والبخل يف إخراجه حتى كأّنه حاّر من سكونه يف خزائنه ألن احلرص 
األنفس  يف  ولكنه  مذموما  يبدو  املال  يف  فاحلرص  )حّر(.  املضّعف  من  أصله 
حممود ألنه بمعنى احلفظ والرعاية قال تعاىل: َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم 
.]128 ]التوبة:   َرِحيٌم َرُءوٌف  بِامْلُْؤِمنَِن  َعَلْيُكْم  َحِريٌص  َعنِتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز 
أما الرشه فيعني َغَلَبُة احِلرص. يقال: قْد رشه الرجل فهو رشه. أي صار راغبا 
يف حتصيل املال والسعي يف كسبه وإن كان من حرام وأصل الرشه من املضعف 
)رّش( الذي يعني النرش والشيوع وهذا املعنى يلحظ يف األصول )رشح، رشد، 

رشم، رشخ، رشع، رشف، رشك( وغرها.

نَأ  الشَّ والكره وهي:  البغض  تدّل عى  النّص  ألفاظ مرادفة يف  س: وردت 
نّص  يف  مجيعا  استعاهلا  خالل  من  تطابقها  عدم  توّضح  كيف  والِوتر،  واحِلقد 

واحد؟.

وُشْنءًا،  َشْنءًا،  شنَأته  يقال:  للعيان  الظاهر  البغض  بمعنى  والشنآن  الشنأ 



128........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة

آَمُنوا  ِيَن 
َّ

ال يَُّها 
َ
أ يَا  تعاىل:  قوله  يف  كا  بالتحريك،  وشنآنا،  ومشنًأ،  وِشْنءًا، 

وا 
ُ
َتْعِدل  

َّ
ل

َ
أ َعَ  ْوٍم 

َ
ق َشَنآُن  َيِْرَمنَُّكْم   

َ
َول ِقْسِط 

ْ
بِال ُشَهَداَء   َِّ لِل وَّاِمنَي 

َ
ق ونُوا 

ُ
ك

الداخيل،  الِضْغن  فيعني  احِلْقُد  أما   ]8 ]املائدة:   لِلتَّْقَوى َرُب 
ْ
ق
َ
أ ُهَو  وا 

ُ
اْعِدل

َحَقدًا.أما  بالكرس  عليه  وَحِقد  ِحْقدًا،  حَيِْقد  عليه  َحَقَد  وتقول:  َأْحقاٌد.  واجلمع 
يقال:  بدِمِه.  ُيدرك  فلم  قتيل  له  ُقتل  الذى  املوتور:  ومنه  النقص  فيعني  الوتر 
صكم يف  يتنقَّ ُكْم أعاَلُكْم( أي لن  َيِرَ ه، أي نقصه. وقوله تعاىل: )ولْن  وَتَرُه حقَّ
كّل  سبب  عنك  واقطع  حقد  كّل  عقدة  الناس  عن  )أطلق   وقوله أعالكم. 
وتر( معناه احلل عقدة األحقاد من قلوب الناس بالعدل فيهم و حسن السرة 

معهم. واقطع السبب يف عداء الناس لك باإلحسان اليهم قوال وعمال.

"وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم" هذه األلفاظ   :س: قال
فكيف  واخلطيئة،  واملعصية  الذنب  هو  واحد  بمعنى  أهّنا  عى  معجمّيا  تفرّس 

عطف بعضها عى بعض مع أّن العطف يفيد التغاير؟.

هاهنا ألفاظ كثرة تسلك يف الرادف وينبغي التفريق بينها وهي: 

اإلثم اسم لألفعال املبطئة عن الثواب، ومجعه آثام، وهي األفعال التي . 1
الفرائض من قوهلم:  الواجب وأداء  تقرص بصاحبها وتؤّخره عن فعل 

ونََك 
ُ
ل
َ
يَْسأ وامليرس  اخلمر  ذكر  يف  تعاىل  متأخرة.وقوله  أي  آثمة،  ناقة 

َبُ 
ْ
ك

َ
ُمُهَما أ

ْ
بٌِي َوَمَنافُِع لِلنَّاِس َوإِث

َ
ٌم ك

ْ
ْل فِيِهَما إِث

ُ
ِسِ ق

َميْ
ْ
َْمِر َوال َعِن الْ

ِمْن َنْفِعِهَما ]البقرة: 219[ أي يف تناوهلا إبطاء عن اخلرات.

ومجع . 2 مأصور  فهو  أرصته  يقال  بقهره،  وحبسه  اليشء  عقد  األرص 

َويََضُع  تعاىل:  قال  صاحبها  حتبس  التي  األفعال  وهي  آصار  اإلرص 
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أي   ]157 ]األعراف:   ْيِهْم
َ
َعل َكنَْت  ِت 

َّ
ال َل 

َ
ل

ْ
غ

َ ْ
َوال ُهْم  إِْصَ َعْنُهْم 

األمور التي تثبطهم وتقيدهم عن اخلرات وعن الوصول إىل الثوابات.
ناقضه  يثبط  الذي  املؤكد  العهد  بمعنى  اإلرص  استعمل  امللحظ  وهبذا 

َذلُِكْم  َعَ  َخْذُتْم 
َ
َوأ َرْرُتْم 

ْ
ق
َ
أ
َ
أ اَل 

َ
ق تعاىل  قال  واخلرات،  الثواب  عن 

إِْصِي ]آل عمران: 81[.

ومنه . 3 الزجر  العربية  يف  أصله  أن  وذلك  عنه  مزجور  أنه  يفيد  احلوب 
ُيزجر.قال  ألّنه  به  اجلمل  سمي  وقد  حوب  حوب  االبل  زجر  يف  يقال 

وا 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تَأ

َ
يِِّب َول َبِيَث بِالطَّ وا الْ

ُ
ل  تَتََبدَّ

َ
ُهْم َول

َ
ْمَوال

َ
ََتاَم أ تعاىل: َوآتُوا ايلْ

بِيًا ]النساء: 2[ ومعنى )حوبا 
َ
ْمَوالُِكْم إِنَُّه َكَن ُحوًبا ك

َ
 أ

َ
ُهْم إىِل

َ
ْمَوال

َ
أ

بإثم  اليتيم فقد جاء  إذا كان مورسا ثم أكل مال  اليتيم  أّن كافل  كبرا( 
يستحق عليه الزجر.

الذنب ما يتبعه الذم، واالصل يف الذنب الرذل من الفعل كالّذَنب الذي . 4
هو أرذل ما يف صاحبه، فهو ما يتبع العبد من قبيح عمله. والذنوب هي 

األفعال التي يتبعها ذم وتقريع.

اجلرم ما ينقطع به عن الواجب وذلك أن أصله يف اللغة القطع. فاجلرم . 5
هو العمل القبيح الذي ينقطع به العبد عن الواجب.

وا . 6
ُ
الوزر أصله الثقل ويعرب به عن االثم كا يعرب عنه بالثقل، قال يِلَْحِمل

 
َ

ل
َ
ٍم أ

ْ
وَنُهْم بَِغْيِ ِعل

ُّ
ِيَن يُِضل

َّ
ْوَزارِ ال

َ
ِقَياَمِة َوِمْن أ

ْ
ًة يَْوَم ال

َ
ْوَزاَرُهْم َكِمل

َ
أ

عى  هو  احلقيقة  يف  الغر  وزر  ومحل   ،]25 ]النحل:   يَِزُروَن َما  َساَء 
نحو ما أشار إليه صى اهلل عليه وسلم بقوله: "من سن سنة حسنة كان 
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له أجرها وأجر من عمل هبا من غر أن ينقص من أجره يشء، ومن سن 
سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل هبا" أي مثل وزر من عمل هبا.

"الوايل   :قوله السر يف  بلفظة  لفظة )احلجاب(  استبدال  س: هل يمكن 
أحّق من سرها" ؟ وملاذا ؟

املنع  يعني  احلجب  أّن  ذلك  فرق  وبينها   . بالِسْرُ احلجاب  املعجمّيون  فرس 
األمر  وحاجب  العن  كحاجب  املحسوسات  يف  شائع  وهو  والقوة.  القهر  مع 
املعنويات  يف  شاع  ولذا  واللن  اللطف  مع  والتغطية  اإلخفاء  فيعني  السر  أما 

َوَبنْيَ  بَيَْنَك  َنا 
ْ
َجَعل القرآن  َت 

ْ
َرأ

َ
ق َوإَِذا  تعاىل:  قوله  ويف  والعيوب  كالذنوب 

)حجابا  معنى   ]45 ]اإلرساء:   َمْسُتوًرا ِحَجابًا  ِخَرةِ 
ْ

بِال يُْؤِمُنوَن   
َ

ل ِيَن 
َّ

ال
مستورا(: حجابا خمفّيا.

ُسوُء  َمُعَها  جَيْ َشتَّى  َغَراِئُز  ْرَص  َواحْلِ َواجْلُْبَن  اْلُبْخَل  َفإِنَّ   "  قوله يف  س: 
الظَّنِّ بِاهللِ." فسوء الّظّن باهلل صفة مجعت البخيل واجلبان واحلريص من الناس، 
ضوء  يف  ذلك  بّن  منه؟  خيرجهم  اهلل  يف  الّشّك  فهل  اإلسالم،  من  خيرجهم  ومل 

الوقوف عى الفرق الدقيق بن الّظّن والّشّك قرآنّيا.

َوالظَّن  أمرها  يف  املشكوك  املسألة  يف  اجلائزين  الطرفِن  اْستَِواء  ك  الشَّ إن 
ك يِف العربّية من َقْولك َشككت  ُرْجَحان أحد الطرفِن اجلائزين فيها.فأصل الشَّ
ّك ُهَو اْجتَِاع َشْيَئْنِ يِف أمر واحد والشاّك  ء تدخله فِيِه َوالشَّ ء إذا مجعته بيَِشْ ْ اليشَّ
ُه اَل َدلِيل ُهنَاَك َواَل َأماَرة َولَذلِك  جيوز َكون َما شّك فِيِه عى إِْحَدى الصفتن أِلَنَّ
ك إىل الظَّن َواْلعلم فيستعن بِالنّظِر ال غر.أما  َكاَن الشاك اَل حْيَتاج يِف طلب الشَّ
َوَلْيَس  الثابتة  الثَِّقة  َحال  ُبُلوغ  امْلَْعنى من غر  قوة  نفسه عى  فيتحصل يف  الظاّن 
ِذي ُهَو وُقوف َبن النقيضن من غر َتْقِوَية َأحدمَها عى اآلخر.  ك الَّ َكَذلِك الشَّ
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قال  معينة  بدرجة  للحق  حمرز  الظان  ألن  باليقن  أشبه  الظن  يكون  هذا  فعى 

َراِجُعوَن]البقرة: 46[،  ِْه  إيِلَ ُهْم  نَّ
َ
َربِِّهْم وَأ و 

ُ
ق

َ
نَُّهْم ُمل

َ
أ َيُظنُّوَن  ِيَن 

َّ
ال تعاىل: 

بخالف الشاّك الذي يقف يف منزلة بن منزلتن ال يدري يف أهيا احلق فيحتاج 
تعاىل:  قوله  يف  قومهم  مع  الرسل  كدأب  احلق  نحو  بيده  ويأخذ  ينوره  من  إىل 

ُكْم 
َ
ل يِلَْغِفَر  ْم 

ُ
يَْدُعوك ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ اِطِر 

َ
ف َشكٌّ   َِّ الل ِف 

َ
أ ُهْم 

ُ
ُرُسل ْت 

َ
ال

َ
ق

 ]إبراهيم: 10[ َجٍل ُمَسمًّ
َ
 أ

َ
ْم إىِل

ُ
َرك ِمْن ُذنُوبُِكْم َويَُؤخِّ

من  بّينه  داليّل،  ختصيص  النّص،  يف  الواردة  )احلفالت(  للفظة  حصل  س: 
خالل تلّمس التطور التارخيّي للفظة ؟

وحَفل  اجتمع،  حفال:  حيِفل  واللبن  املاء  حَفل  االجتاع،  عى  داّل  احلفل 
الشاة،  لبنه، من حفلت  بالسيل: جاء بملء جنبيه، ورضع حافل: كثر  الوادي 
واملحفل  جملسهم،  يف  اجتمعوا  القوم:  وحفل  رضعها،  يف  اللبن  اجتمع  أي: 
اجتاع يف  كّل  دااّل عى  يستعمل  املجتمع أي مكان االجتاع، وهو  كمجلس: 
، ولكّل غاية: من اخلطبة يف الناس أو تعزية يف مّيت، فراد به كثرة  اخلر أو الرّشّ
يف  املجتمعن  بالناس  احلفلة  لفظة  فخّصت  احلارض  العرص  يف  أّما  املجتمعن، 
فرح أو طرٍب. وساعد عى هذا التخصص الداللة كون اللفظة عى صيغة اسم 
املرة الدال عى حصول الفعل مرة واحدة. وآكد منها لفظة املحفل التي خصت 
مصدر  املحفل  ألن  قرآنية  حفلة  يقال:  وال  قرآين  حمفل  فيقال:  الدينية  باجللسة 

ميمي دال عى املكان والزمان واحلدث.
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البالغّي املستوى 

اذكرها موّضحا أمهّية هذا  املتقّدم،  النّص  التوكيد يف  تعّددت أساليب  س: 
األسلوب البالغّي لدى املتلّقي ؟

التوكيد يأيت مراعاة حلال السامع، وهو من فنون علم البيان، ويّتضح جلّيا 
وهي  حكمه  يف  األساسّية  باألمور  احلاكم  يأمر   اإلمام ألّن  ؛  املقطع  هذا  يف 

اختيار البطانة أي: املقّربن له، فاستعمل التوكيد باحلروف ومنها: 

إّن احلرف املشّبه بالفعل يف نحو: " فإّن الساعي غاّش ".. 1

نون التوكيد الثقيلة يف نحو: " فال تكشفّن عّا غاب عنك ". 2

التوكيد بالقرص نحو: " فإّنا عليك تطهر ما ظهر لك".. 3

أسلوب . 4 بتكرار  والنواهي  األوامر  تعديد  أي:  األسلويب  التوكيد 
التفضيل الذي غلب عى النّص، ويف هذا األسلوب تأكيد عى أفضلية 
املختارين، واستعال التوكيد بأسلوب التقديم والتأخر الذي له أثر يف 

تأكيد أمهّية املقّدم ولفت االنتباه إليه نحو: "فان يف الناس عيوبا".

س: يف النّص كنايات لطيفة، استخرجها وبّن معناها ؟

من  قبيح،  كّل  عن  بالعورة  كنّى  استطعت"  ما  العورة  اسر   "  :قوله يف 
أو فعل يصدر منهم، والعورة يف األصل من ذهاب  قول يسمعه عن اآلخرين 
حسن العن بخلل احدى العينن دون األخرى ثم سّمي األمر القبيح أو ما فيه 
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خلل يستوجب سره وعدم إبدائه عورة، منها العورة لسوءة اإلنسان، والوقت 
الذي جيب فيه االستئذان، والبيت غر املحكم، ويف هذه الكناية ترك للفظ إىل 
القبيحة  األلفاظ  عن  بدال  بالعن  تشبيها  العورة  تذكر  إذ  وأمجل  أحسن  هو  ما 

التي يعاب عليها اإلنسان.

ويف لفظة )البطانة( كناية عن اجلاعة املقّربة من احلاكم يف جملسه، وهم الذي 
ال يفارقونه ويشرون عليه، من بطانة الثوب امللتصقة باجلسد.

ويف قوله: " أطلق عن الناس عقدة كّل حقد " كناية عن ابتعاده عّا ييسء 
عندهم  يورث  وهذا  معايشهم،  وتصّعب  عليهم  تثقل  قرارات  من  الناس  إىل 

حقدا عى احلاكم ينعقد يف صدورهم عليه.

س: أسلوب احلكيم من فنون علم البديع الذي يوصل اخلطاب إىل املتلّقي 
برسعة ويرس، وّضح ذلك من خالل النّص املتقّدم ؟.

نالحظ حكمته يف تدريج األوامر للحاكم با يستوعبه وييرّس عليه العمل 
من  احلاكم  جيالسون  ملن  العاّمة  الصفات  له  ذكر  فاألّول   ،اإلمام بوصايا 
البخالء واجلبناء واحلرصاء، واستعمل هلؤالء ما يدّل عى العموم يف اختيارهم 
ما   "  :النبّي قال  املقّربن خرهم ورّشهم،  داّلة عى كّل  ؛ ألهّنا  البطانة  لفظة 
تأمره  بطانة  بطانتان:  له  كانت  إاّل  خليفة  من  استخلف  وال  نبّي  من  اهلل  بعث 
فاملعصوم من عصم  بالرّشّ وحتّضه عليه،  تأمره  باملعروف وحتّضه عليه، وبطانة 
اهلل تعاىل") 1 (.ثم خّصص األقرب من هؤالء املغربلن أّوال إىل غربلة ثانية 
"ممن مل يعاون ظاملا عى ظلمه" فهذا املعيار مهّم جّدا  بقوله خمّصصا بعد تعميم 
فإّن  ألفعاهلم  التطبيقّي  العميّل  اجلانب  إىل  ينظر  ؛ألّنه  األشخاص  تصنيف  يف 

) 1 ( رواه البخاري
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اإلنسان إذا تشّبه باألخالق كشفه عمله، فيقول: التمس من ال يعرف باجلُبن 
أو البخل فإذا وجدت هؤالء اكشف عن صدقهم بأهّنم مل يكونوا ممّن تلّطخت 
أيدهيم بأعال فساد مع من كان قبلك من احلكومات.واستعمل يف ختصيصه 
يف  والتدّرج  التعميم  بعد  التخصيص  البطانة.وأسلوب  دون  )اخلاّصة(  لفظة 
إيصال األوامر أسلوب قرآيّن معروف عى ما نجد يف حتريم اخلمر، وما نجد من 

َمْعِز 
ْ
ننَْيِ َوِمَن ال

ْ
ِن اث

ْ
أ ْزَواٍج ِمَن الضَّ

َ
تفصيل بعد امجال يف أنواع األنعام َثَمانَِيَة أ

نْثََينْيِ نَبُِّئوِن 
ُ ْ
ْرَحاُم ال

َ
ْيِه أ

َ
ْت َعل

َ
ا اْشَتَمل مَّ

َ
نْثََينْيِ أ

ُ ْ
ِم ال

َ
َرْيِن َحرََّم أ

َ
ك ْل آلَّ

ُ
ننَْيِ ق

ْ
اث

ْنُتْم َصاِدقنَِي ]األنعام: 143[.
ُ
ٍم إِْن ك

ْ
بِِعل

خللواتك  خاّصة  أولئك  فاخّتذ   "  :قوله يف  جتده  بالغّي  فن  ثّمة  س: 
وحفالتك "؟

كلمتان  تكون  أن  وهو  إجياب،  طباق  وحفالتك  خلواتك   :قوله يف 
اخلاّصة  املجالس  هي  واخللوات  متقابلتان،  ولكنّها  واملعنى  اللفظ  يف  خمتلفتان 
التي ال حيرضها اال القّلة التي يعتمد عليها احلاكم يف إدارة حكمه، أّما احلفالت 

فهي املجالس العاّمة التي حيرضها احلاكم برفقة كثر من الناس للخطبة فيهم.
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َوالَ  ُيْطُروَك  َأالَّ  َعىَل  ُرْضُهم  ُثمَّ  ْدِق،  َوالصِّ اْلَوَرِع  بَِأْهِل  "َواْلَصْق   :قوله
ِة. ْهَو، َوُتْديِن ِمَن اْلِعزَّ ِدُث الزَّ ُحوَك بَِباطِل مَلْ َتْفَعْلُه، َفإِنَّ َكْثَرَة اإلْطَراِء حُتْ ُيَبجِّ

َوالَ َيُكوَننَّ اْلـُمْحِسُن َوامْلُيِسُء ِعنَْدَك بَِمنِْزَلة َسَواء، َفإِنَّ يِف ذلَِك َتْزِهيدًا ألهِل 
َما  ِمنُْهْم  ُكالًّ  َوَأْلِزْم  اإلَساَءِة،  َعىَل  اإلَساَءِة  أِلْهِل  َوْدِريبًا  اإلحسان،  يِف  اإلحسان 

َنْفَسُه. َأْلَزَم 

إَِلْيِهْم،  إحسانِه  ِمْن  بَِرِعيَّتِِه  َواٍل  َظنِّ  ُحْسِن  إىل  بَِأْدَعى  ٌء  يَشْ َلْيَس  ُه  َأنَّ َواْعَلْم 
َفْلَيُكْن  ِقَبَلُهْم،  لُه  َلْيَس  َما  َعىَل  اُهْم  إِيَّ اْستِْكَراِهِه  َوَتْرِك  َعَلْيِهْم،  امْلَُؤوَناِت  ِفيِفِه  َوَتْ
َتِمُع َلَك بِِه ُحْسُن الظَّنِّ بَِرِعيَّتَِك، َفإِنَّ ُحْسَن الظَّنِّ َيْقَطُع َعنَْك  ِمنَْك يِف ذلَِك َأْمٌر َيَ
َنَصبًا َطِوياًل، َوإِنَّ َأَحقَّ َمْن َحُسَن َظنَُّك بِِه مَلَْن َحُسَن َباَلُؤَك ِعنَْدُه، َوإِنَّ َأَحقَّ َمْن 

َساَء َظنَُّك بِِه مَلَْن َساَء َباَلُؤَك ِعنَْدُه.

األْلَفُة،  ا  ِبَ َواْجَتَمعْت  ِة،  األمَّ هِذِه  ُصُدوُر  ا  ِبَ َعِمَل  ًة  َصاحِلَ ُسنًَّة  َتنُْقْض  َوالَ 
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نَِن، َفَيُكوَن  ِدَثنَّ ُسنًَّة َترُضُّ بَِشء ِمْن َماِض تِْلَك السُّ َوَصَلَحْت َعَلْيَها الّرعّية، الَ حُتْ
األَْجُر بَِمْن َسنََّها، َواْلِوْزُر َعَلْيَك باَِم َنَقْضَت ِمنَْها. َوَأْكثِْر ُمَداَرَسَة اَلُعَلاَمِء، َوُمنَاَفَثَة 
َكاَمِء، يِف َتْثبِيِت َما َصَلَح َعَلْيِه َأْمُر باَِلِدَك، َوإَِقاَمِة َما اْسَتَقاَم بِِه النَّاُس َقْبَلَك". احْلُ

العام املعنى 

الناس وليس معنى  يف هذا املقطع أمر األشر برعاية العدالة واحلّق بن 
لديه  سواسية  وامليسء  املحسن  ويكون  واحدة  بنظرة  مجيعهم  إىل  ينظر  أْن  هذا 
ثّم  اإلساءة هبا،  أهل  أهل اإلحسان يف اإلحسان ومتّسك  تزهيد  يوجب  فذلك 
نّبهه عى أّن أفضل ما يتوّجه إليه الوايل هو جلب حسن ظّن الّرعّية وذلك يتّم 
واحلوائج،  املؤونة  من  حيتاجون  ما  ببذل  بالرعايا  اإلحسان  األول:  بأمرين: 
استكراههم عى  وترك  واملؤونات  اخلراج  منهم من  يطلب  ما  واآلخر: ختفيف 
الظّن  فحسن  الوايل  عى  واعتادهم  ظنّهم  حسن  جللب  عهدهتم  يف  ليس  ما 
العيون  بّث  إىل  حيتاج  وال  طاعتهم  يف  عليه  األمر  يسّهل  الرعايا  عّم  إذا  بالوايل 

واملحافظن عليهم، وحسن الظّن ال بّد وأن يكون أثر التجربة واالمتحان.

اإلسالمّية  االّمة  صدور  هبا  عمل  اّلتي  الصاحلة  السنن  برعاية  وّصاه  ثّم 
بالبدع  السنن وتبديلها  املسلمن وألفوا هبا، فال يصّح نقض هذه  وشاعت بن 
اقتداء  املسلمون  هبا  عمل  اّلتي  احلسنة  السنن  منها  واملقصود  رأسا  تركها  أو 
عليه  اهلل  النبّي صى  من  أو عملوها يف مشهد  وآله وسلم  عليه  اهللّ  بالنبّي صى 
وآله وسلم فأقّرهم عليها. فالسنن احلسنة يؤخذ هبا وإن كانت للكفار كحلف 
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 الفقر.وأوصاه وإعانة  املظلوم  نرصة  به  ُيراد  صالح  ُعرف  هو  إذ  الُفضول 
من  كاألخذ  البرشية  خر  يستهدف  الذي  بالعلم  واألخذ  العلاء  بمدارسة 
احلضارات التي سبقت أو األمم املجاورة ما يفيد الناس يف عيشهم بعد مناقشة 

احلكاء من قومه.

املستوى الصويّت

س: ما الفرق يف التعليل الصويّت لقلب الصائت الطويل )الواو( صائتا آخر 
)األلف( يف الفعل )استقام( بن القدماء واملحدثن؟.

استقام عى وزن استفعل وأصله )استْقَوم( فنقلت حركت الواو إىل القاف 
الساكنة قبلها ألّن الصحيح أوىل باحلركة من املعتّل ثم قلبت الواو ألفا لتحركها 
يف األصل وسبقها بفتح اآلن، وهذا تعليل القدماء.أما املحدثون فرأوا أّن الذي 
قبلها  الفتحة  ومد  للواو  حذف  هو  األفعال  من  النمط  هذا  تشكيل  يف  جرى 
وليس قلبا للواو ألفا إذ األصل: )إـِ س، ت ـَ ق، وـَ، م ـَ( ومّلا كان املقطع الثالث 
)وـَ( مزدوجا صائتا حذفت قاعدته الواو ومّدت قّمته )الفتحة( وأعيد التشكيل 
املقطعّي بنقل القاف لتكون قاعدة للمقطع اجلديد )قـ( كا يف التشكيل: )إـِ س، 

ت ـَ، ق ـً، م ـَ(.

ثم   "  :قوله يف  )راض(  األمر  فعل  من  األلف  حذف  صوتّيا  عّلل  س: 
ُرضهم"؟

القصر  الصائت  وقطع  املضارعة،  حرف  بحذف  يصاغ  األمر  فعل  إّن 
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)احلركة( من آخره، واملضارع هو )يروُض( حذفت الياء من أوله والضمة من 
آخره فصار )ُرْوْض( فالتقى ساكنان فيه فحذف أوهلا )الواو( فصار )ُرض(

املستوى الرصيّف

حرف  حركة  واضبط  النّص،  يف  الواردة  املزيدة  األفعال  استخرج  س: 
املضارعة فيها، ثم بّن داللتها الرصفّية ؟

يطروك: حيّرك حرف املضارعة )الياء( بالضّم ؛ ألّن املايض مزيد هبمزة . 1
قوله  ومنه  غّض  طراوة:  اليشء  طري  التعدية،  أفادت  واهلمزة  القطع، 

ًْما َطِريًّا ]النحل: 14[  وا ِمْنُه لَ
ُ
ل

ُ
ك

ْ
َْحَر ِلَأ َر الْ ِي َسخَّ

َّ
تعاىل: َوُهَو ال

أي: غّضا جديدا، وأطراه: أحسن الثناء عليه.

يبّجحوك: حيّرك حرف املضارعة )الياء( بالضّم أيضا؛ ألّن املايض مزيد . 2
فرح،  الرابع:  الباب  به عى  التعدية، بجح  أفادت  التي  العن  بتضعيف 

فتبّجح. وبّجحته 

بالضّم ؛ ألّن املايض مزيد هبمزة . 3 حُتدث: حيّرك حرف املضارعة )التاء( 
القطع التي أفادت التعدية، حدث اليشء حدوثا: صار بعد أن مل يكن، 

نقيض قدم، وأحدثه: أوجده.

هبمزة . 4 مزيد  املايض  ألّن  ؛  بالضّم  )التاء(  املضارعة  حرف  حيّرك  ُتدين: 
  َفَتَدىلَّ َدَنا  ُثمَّ  قرب  دنّوا:  يدنو  دنا  التعدية،  أفادت  التي  القطع 

]النجم: 8[، وأدناه: قّربه.
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ألزْم: فعل أمر ماضيه مزيد هبمزة القطع التي حتذف يف املضارع ويؤتى . 5
مفتوحة. قطع  هبمزة  يؤتى  األمر  ويف  مضموما،  املضارعة  بحرف 
وأفادت الزيادة التعدية إىل املفعول الثاين، لزمه عى الباب الرابع يلزمه 

لزما ولزوما: مل يفارقه، وألزمه اّياه فالتزمه.

جيتمع: حُيّرك حرف املضارعة بالفتح ؛ألّن الفعل ليس من الصيغ األربع . 6
يأيت مضارعها مضموما وهي: )أفعل، فّعل، فاعل، فعلل(، وهو  التي 
مزيد هبمزة الوصل والتاء، وأفادت الزيادة املطاوعة لصيغة َفَعل، مجعته 

فاجتمع.

أكثِْر: عى نحو ألزم، ومهزة القطع أفادت التعدية للمفعول االّول، كُثر . 7
اليشء: نقيض قّل، وأكثره.

داللتها  مبّينا  اشتقاقها،  طريقة  واذكر  القياسّية،  املصادر  استخرج  س: 
الرصفّية؟.

َنَصبا: مصدر مقيس عى الفعل بفتحتن ؛ ألّنه من الباب الرابع إذ تأيت . 1
الَفَعل،  عى  واخللّو  االمتالء  من  الطارئة  الصفات  عى  الّدالة  األفعال 
بمعنى  َنَصبا  ينَصب  نِصب  ويقال:  والَغَضب،  والَفَرح  التََّعب  نحو: 

تِعب َتَعبا شديدا.

يرع . 2 وِرع  االمتالء،  عى  يدّل  الرابع  الباب  أفعال  من  كسابقه،  الورع: 
ورعا و وراعة أي حتّرج من االثم.

إطراء: مصدر عى زنة إفعال، وهو قياس يف صيغة أفعل نحو: أذهب . 3
إذهابا، داّل عى التعدية.

تزهيد: مصدر عى زنة )التفعيل( وهو قياس يف صيغة فّعل، نحو: قّرب . 4
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تقريبا، وهو داّل عى التعدية، فاملجّرد زِهد يف اليشء عى الباب الرابع 

َبٍْس  بَِثَمٍن  ْوهُ  َوَشَ تعاىل:  قال  اليشء  ُزهدا وَزهادة، أي: رغب عن 

َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكنُوا فِيِه ِمَن الزَّاِهِديَن ]يوسف: 20[ أي: الراغبن 
عنه.

أفادت . 5 والزيادة  فّعل،  من  قياس  وهو  التفعيل،  عى  مصدر  تدريب: 
به،  ولصق  لزمه  ودربة:  دربا  الرابع  الباب  من  باليشء  دِرب  التعدية، 

وتسّمى العادة والتجربة: ُدربة.

الذي . 6 )أفعل(  من  مقيس  سيبويه  رأي  عى  إَفْعلة  عى  مصدر  إساءة: 
مصدره األفعال، وحصل تغير إعاليّل بحذف األلف اللتقائها بسكون 
العن املعتّلة بعد نقل حركتها إىل الفاء الصحيحة، وعّوض بالتاء، وهو 

ْحَسنُْتْم 
َ
أ إِْن  فاستاء  يكره  ما  به  فعل  سوءا:  ساءه  املبالغة،  عى  داّل 

لِيَُسوُءوا  ِخَرةِ 
ْ

ال َوْعُد  َجاَء  فإذا  َها 
َ
ل
َ
ف ُتْم 

ْ
َسأ

َ
أ َوإِْن  ْنُفِسُكْم 

َ
ِل ْحَسنُْتْم 

َ
أ

وُُجوَهُكْم  ]اإلرساء: 7[، وأساء إليه إساءة: ضّد أحسن.

اإلحسان: مصدر عى إفعال أيضا، وزيادة مهزة القطع أفادت التعدية، . 7
فهذا  حسن  فهو  قُبح،  نقيض  اخلامس:  الباب  عى  اليشء  حُسن  يقال: 

 
َ
َوَبَدأ َقُه 

َ
َخل ٍء  َشْ لّك  ْحَسَن 

َ
أ ِي 

َّ
ال تعاىل:  قال  متعٍد،  وأحسن  الزم 

َق النسان ِمْن ِطنٍي ]السجدة: 7[.
ْ
َخل

الوصل . 8 هبمزة  املزيد  استكرهه  من  االستفعال،  عى  مصدر  استكراه: 
ُكرها  اليشء  كره  فيقال:  املبالغة،  عى  داّلة  والزيادة  والتاء،  والسن 
من  أبلغ  عليه،  واستكرهه  أجربه  أي  فعله  عى  غره  وأكرهه  وَكرها. 
قدرته  عدم  مع  والقهر  بالقوة  فعله  عى  جيربه  بأن  وذلك  عليه  أكرهه 
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عى فعله فقولنا: )أكرهت فالنا عى فعل كذا( يعني إجباره عى القيام 
إجباره  فيعني  )استكرهته(  ذلك.أما  يأبى  لكنه  عليه  قادر  وهو  بالفعل 
اْستِْكَراِهِه  )َوَتْرِك   قوله يف  واضح  وهذا  به،  له  طاقة  ال  فعل  عى 
الرعية  إجبار  الوايل  أن يرك  املراد هو  إذ  ِقَبَلُهْم(  لُه  َلْيَس  َما  َعَى  اُهْم  إِيَّ
عى فعل يشء ال طاقة هلم به.فاستكره أكثر مبالغة من أكره الذي يعني 

َِغاءِ إِْن 
ْ

 تُْكرُِهوا َفَتَياتُِكْم َعَ ال
َ

احلمل عى فعل اليشء املكروه َول

فيعني احلمل عى فعل اليشء  أما استكره  ]النور: 33[   ًنا َصُّ
َ

َرْدَن ت
َ
أ

الذي يفوق القدرة والسعة. أّما كّره فيفيد الصرورة، أي: جعل اليشء 

َِك 
َ

ول
ُ
أ ِعْصَياَن 

ْ
َوال ُفُسوَق 

ْ
َوال ُكْفَر 

ْ
ال رََّه إيلكُم 

َ
َوك كرهيا، قال تعاىل: 

ُهُم الرَّاِشُدوَن ]احلجرات: 7[.

الباب . 9 من  يأجر  أجر  كّلها،  األفعال  من  قياسا  َفْعل  عى  مصدر  أجر: 
فاهلمزة  غره  وآجره  العمل،  عى  اجلزاء  وهو  جزاه،  أجرا:  األّول 

للتعديه، وأجرت اململوك: أكريته، واستأجرته: صّرته أجري.

باأللف، . 10 املزيد  )فاعل(  من  قياس  وهو  املفاعلة  عى  مصدر  مدارسة: 
اّما  للعلاء،  الوايل  مشاركة  أي:  اجلهة،  املحّددة  املشاركة  عى  ويدّل 

االشراك فهو تبادل املشاركة دون حتديد البادئ باملبادرة.

استقصاء . 11 يف  االشراك  أي:  فاعل،  عى  ناقش  من  مفاعلة  مناقشة: 
من  مأخوذ  ؛ألّنه  شيئا  املسألة  من  يرك  ال  حتى  واستخراجها  احلقائق 
نقش  يشء:  منه  يرك  ال  حّتى  واستيعابه  يشء  استخراج  وهو  النقش، 

نَتفه. الشعر باملنقاش: 

تثبيت: مصدر عى التفعيل من ثّبت، املزيد بتضعيف العن، الدّاّل عى . 12
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يَُّها 
َ
أ يَا  تعاىل:  قال  الزوال  ضّد  ثابت:  فهو  اليشء  عى  ثبت  املبالغة، 

بُُتوا ]األنفال: 45[، وأثبتُّه: صّرته ثابتا 
ْ
اث

َ
ِقيُتْم فَِئًة ف

َ
ِيَن آَمُنوا إذا ل

َّ
ال

وَك 
ُ
بُِتوَك أو َيْقُتل

ْ
ِيَن َكَفُروا يِلُث

َّ
ُر بَِك ال

ُ
 َيْمك

ْ
حمبوسا، قال تعاىل: َوإِذ

]األنفال:   َماكِِريَن
ْ
ال َخْيُ   َُّ َوالل  َُّ الل ُر 

ُ
َويَْمك ُروَن 

ُ
َويَْمك ُيْرُِجوَك  أو 

ُيثبوك: حيبسوك يف دارك فال خترج منها، وكان هذا سبب  30[ فمعنى 
مبالغة  والتثبيت  املنون،  ريب  به  ترّبصوا  القوم  ألّن  متخّفيا   هجرته

ََياةِ  َقْوِل اثلَّابِِت ِف الْ
ْ
ِيَن آَمُنوا بِال

َّ
َُّ ال يف الثبات قال تعاىل: يُثَبُِّت الل

َُّ َما يََشاُء ]إبراهيم:  الِِمنَي َويَْفَعُل الل َُّ الظَّ ِخَرةِ َويُِضلُّ الل
ْ

ْنَيا َوِف ال الُّ
.]27

ثم . 13 الالم عى اإلفعال  أفعل معتّل  إفالة من  أو  إفعلة  إقامة: مصدر عى 
حذف األلف التي هي أما عن الصيغة أو ألف اإلفعال وعّوضت بتاء 

يف اآلخر.

التعدية، خّف . 14 أفادت  والزيادة  التفعيل من خّففه،  ختفيف: مصدر عى 
الثقل خيّف، وخّففته.

س: استخرج املشتقات من النّص، وحّدد نوعها؟

امُلحسن: اسم فاعل عى زنة مفعل من أحسن.. 1

امُليسء: اسم فاعل عى مفعل من أساء ييسء، وحصل إعالل بالنقل.. 2

واٍل: اسم فاعل عى زنة فاعل من ويل فهو الوايل، حذفت الياء ألجل . 3
التنوين

طويال: صفة مشّبهة عى فعيل، من الباب اخلامس طال يطول.. 4
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أدعى: اسم تفضيل عى أفعل، حصل إعالل للواو فقلبت ألفا لفتح ما . 5
قبلها.

أحّق: اسم تفضيل أيضا وحصل إدغام للمتجانسن.. 6

)أنزلوا . 7 املكانة واملرتبة  نزوال.ويراد هبا  ينزل  نزل  ميمّي،  منزلة: مصدر 
الناس منازهلم(، وتأيت يف سياق آخر اسم مكان، منزلة القافلة: موضع 

نزوهلا.

عى . 8 داّلة  )فاعل(  صيغة  وتأيت  فاعلة،  زنة  عى  مشّبهة  صفة  صاحلة: 
الثبوت إذا مل يسمع منها فعيل، نحو: طاهر ومالح وغرها.والصاحلون 

ضّد الطاحلن، وهم األخيار الذين ال يفسدون.

َنا . 9
ْ
ك

َ
ْهل

َ
أ
َ
ف املايض: اسم فاعل من مىض يميض وهو النفاذ، قال تعاىل: 

لنَِي ]الزخرف: 8[، فهو ماض. وَّ
َ ْ
َشدَّ ِمْنُهْم َبْطًشا َوَمَض َمَثُل ال

َ
أ

 باطل: اسم فاعل من بطل اليشء يبطل عى الباب األّول بطال وبطوال . 10

 ،]118 ]األعراف:   وَن
ُ
َيْعَمل َكنُوا  َما  َوَبَطَل  َقُّ  الْ َع 

َ
َوق

َ
ف وبطالنا 

وهو ذهاب اليشء وقّلة مكثه، ثم سّمي به كّل ما خالف احلّق ؛ ألّنه ال 
مكث له.

عامل  أم  عليم  مجع  العلاء"  مدارسة  "وأكثر   :قوله يف  )علاء(  هل  س: 
؟وملاذا؟

فقر  نحو:  الصحيح،  من  مشّبهة  صفة  فعيل  يف  قياسا  عليم  مجع  )علاء( 
وَعَلمة،  ُعاّلم  مجعه:  وقياس  فاعل  اسم  فهو  عامل  أّما  وكرماء،  فقراء  وكريم: 

كطالب ُطاّلب َطَلبة.
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س: زن الكلات اآلتية، واذكر معانيها الرصفّية؟

العّزة: فِعلة، مصدر هيئة من عّز يعّز عى الباب الثاين عّزا وعزازة: قوي . 1
أرض  قوهلم:  من  ُيغلب،  أن  من  لإلنسان  مانعة  حالة  ذّلة.والعّزة  بعد 

ِم 
ْ
ث ِ

ْ
ةُ بِال ِعزَّ

ْ
َخَذتُْه ال

َ
ََّ أ ُ اتَِّق الل

َ
ِعزاز، أي: صلبة قال تعاىل: َوإَِذا قِيَل ل

بأن   أمره وهنا   .]206 ]البقرة:   ِمَهاُد
ْ
ال ِئَْس 

َ
َول َجَهنَُّم  َحْسُبُه 

َ
ف

من  وتقّربه  بنفسه  مزهّوا  الوايل  جتعل  ؛ألهّنا  اإلطراء  كثرة  من  يمنعهم 
قّوته  أو  باله  اإلنسان  يغّر  بأن  للعّزة مذمومة  بنفسه، وهذه هيئة  العّزة 
أو جاهه، والعّزة هيئة للقّوة واملنعة حتصل للمؤمن من اهلل منّة وتفضال 

 
َ

ُمَنافِِقنَي ل
ْ
ال ِكنَّ 

َ
َول ُمْؤِمننَِي 

ْ
َولِل َولَِرُسوِلِ  ةُ  ِعزَّ

ْ
ال  َِّ َولِل قال سبحانه: 

يمنح  سبحانه  فهو  اهليئات،  هذه  مجيع  أي   ]8 ]املنافقون:   ُموَن
َ
َيْعل

املؤمن العّزة، وال تكون له من نفسه.

ِقَبلهم بكرس ثم فتح: ظرف مكان مبنّي عى زنة فَِعل بمعنى )عند( قال . 2

أّما   .]36 ]املعارج:   ُمْهِطِعنَي َك 
َ
قَِبل َكَفُروا  ِيَن 

َّ
ال َفَماِل  تعاىل: 

)قبل( فهو ظرف أيضا يكون للزمان أو للمكان.

سنّة: اسم عى ُفعلة وهي صيغة تدّل عى ظهور أثر الفعل يف املوضع، . 3
ويقال: سنّة  املاء وجمراه،  أثر سيل  فيها  يظهر  التي  الطريقة  والّسنّة هي 
الوجه: طريقة جريان املاء عليه، وسنّة اهلل: طريقة طاعته وحكمه، قال 

 
ً

َِّ َتْبِديل َِد لُِسنَِّة الل
َ

ْن ت
َ
ْبُل َول

َ
ْوا ِمْن ق

َ
ِيَن َخل

َّ
َِّ ِف ال تعاىل: ُسنََّة الل

]األحزاب: 62[.

فائتلفوا، . 4 ألفة  بينهم  أّلفت  يقال:  االئتالف،  من  ُفعلة  عى  اسم  األُلفة: 
وهو االجتاع وااللتئام.
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سواء: اسم مصدر من ساوى بينهم يساوي مساواة، أي: عدل وجعلهم . 5
متساوين ال فرق بينهم. والسواء هو العدل من كّل يشء، سواء الطريق، 

ِكَتاِب 
ْ
ال ْهَل 

َ
أ يَا  ْل 

ُ
ق تعاىل:  قال  املتساوي،  املعتدل  منه  املستقيم  أي: 

َوَبيَْنُكْم ]آل عمران: 64[، أي: عدل،  بَيَْنَنا  َسَواٍء  َكَِمٍة  ْوا إىل 
َ
َتَعال

وسواء النهار: منتصفه.

النحوّي املستوى 

س: استخرج اجلُمل التي هلا حمّل من اإلعراب، وبّن حمّلها اإلعرايب؟

مجلة "ليس يشء بأدعى" يف حمّل رفع خرب )أّنه( قبلها.. 1

مجلة "إّنه ليس يشء بأدعى" سّدت مسّد مفعويل )اعلم( قبلها.. 2

مجلة "جيتمع لك هبا" يف حمّل رفع صفة السم كان، وهو )أمر(.. 3

مجلة )عمل هبا صدور هذه األّمة( يف حمّل نصب صفة ثانية للمفعول به . 4
)سنّة(.

"ترّض بيشء من مايض تلك الّسنن" يف حمّل نصب صفة للمفعول . 5 مجلة 
به )سنّة(.

مجلة )مل تفعله( يف حمّل جّر صفة للفظة )باطل( املجرورة بالباء.. 6

مجلة )حتدث الزهو( يف حمّل رفع خرب إّن.. 7

سبب  وعّلل  استخرجها،  فعليها،  عمل  عمال  مصدران  النّص  يف  س: 
إعاهلا؟
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فاملصدر . 1 قبلهم"،  له  ليس  ما  عى  اّياهم  استكراهه  "وترك   :قوله يف 
بأن  تأويله  لصّحة  وذلك  ؛  )استكرههم(  فعله  عمل  عمل  )استكراه( 
والفعل، والتقدير: وترك أن يستكرههم عى ما ليس له قبلهم، فاملصدر 
أضيف إىل فاعله، وهو )الوايل(، ونصب مفعوال به هو الضمر املنفصل 

)اّياهم(.

يف "وختفيفه املؤوناِت عنهم" املصدر )ختفيف( عمل عمل فعله )خّفف( . 2
وهو  املفعول  ونصب  فاعله،  إىل  فأضيف  والفعل،  بأن  تأويله  لصّحة 

)املؤونات( وعالمة النصب الكرسة ؛ألنه مجع مؤّنث سامل.

س: كيف توّجه حذف النون من )يطروك( يف: " ثم رضهم عى أاّل يطروك 
"؟.

النون  وأدغمت  النافية،  و)ال(  الناصبة  املصدرية  )أن(  من  مكّونة  أداة  أاّل 
مع الالم، ولذا الفعل )يطروك( منصوب وعالمة نصبه حذف النون ؛ ألّنه من 
األفعال اخلمسة، والواو ضمر مّتصل مبنّي يف حمّل رفع فاعل، والكاف ضمر 

مّتصل يف حمّل نصب مفعول به.

س: بّن نوع الالم يف "وإّن أحّق من حسن ظنك به ملن حسن بالؤك عنده 
"؟

الالم هي املزحلقة التي تفيد التوكيد، دخلت عى خرب إّن وهو )َمن( االسم 
املوصول، و)حسن( فعل ماض، و)بالؤك( فاعل، و)عنده( ظرف مفعول فيه، 

واجلملة الفعلّية صلة لـ)من(، واسم )إن( هو )أحّق(.

س: ما نوع الباء يف: "ليس يشء بأدعى إىل حسن ظّن واٍل برعّيته من إحسانِه 
إَِلْيِهْم "؟
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والتمّسك  االلصاق  تفيد  أهّنا  واألظهر  الزائدة،  الباء  أهّنا  النحوّيون  يذكر 
باليشء وهذا هو املعنى الرئيس للباء، واملراد: ال يوجد يشء يتمّسك به الوايل 
ثّم  إليهم  باإلحسان  التمسك  من  أفضل  به  الناس  ظن  حسن  جللب  دعوته  يف 

املداومة عى هذه اخلصيصة لكسب وّدهم وضان والئهم.

س: ما نوع الفاء يف )فيكون األجر ملن سنّها( و)فليكن منك يف ذلك أمر( 
و)فان يف ذلك تزهيدا ألهل اإلحسان( ؟

مضارع  فعل  وبعدها  بنفي،  مسبوقة  الّسببّية  هي  األوىل  اجلملة  يف  الفاء 
منصوب، والفاء يف اجلملة الثانية هي الفاء العاطفة، عطفت مجلة "فليكن منك" 
جمزوم  مضارع  فعل  و)يكن(  األمر،  الم  هي  والالم  ليس"،  أّنه  "واعلم  عى 
اجلملة  يف  والفاء  الساكنن،  اللتقاء  عينه  وحذفت  السكون،  جزمه  وعالمة 

الثالثة تعليلّية إذ بّينت عّلة املنع يف مساواة امُلحسن بامليسء.

" وال حتدثّن سنّة   :قوله السنن واألجر يف  لفظتي:  )أل( يف  نوع  ما  س: 
ترّض بيشء من مايض تلك الّسنن فيكون األجر ملن سنّها "؟

صاحلة  سنّة  تنقضّن  "وال  يف:  ذكرها  لسبق  العهدّية  هي  )السنن(  يف  )أل( 
عمل هبا صدور األّمة "، أّما يف )األجر( فهي الم التعريف.

ما  "وإقامة  يف  و)َقبل(  قبلهم"،  له  ليس  ما  "عى  يف  )ِقَبل(  إعراب  ما  س: 
استقام به الناس قبلك" ؟

فعل  ويلس:  فيه،  مفعول  نصب  حمّل  يف  اجِلهة  بمعنى  مكان  ظرف  )ِقَبل(: 
جامد ناقص مبنّي عى الفتح، واسمها مستر يعود عى )ما( املوصولة قبلها، أي: 
اليشء املكره، و)له( جاّر وجمرور خرب وقد جاء الظرف )قبل( داال عى املكان 

َمْغرِِب]البقرة: 
ْ
ِق َوال َمْشِ

ْ
وا وُُجوَهُكْم قَِبَل ال

ُّ
ْن تَُول

َ
ِبَّ أ

ْ
يَْس ال

َ
يف قوله تعاىل: ل
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177[، أّما )َقْبل( فهو ظرف زمان يف حمّل نصب مفعول فيه.

س: أعرب اسمّي اإلشارة وما بعدها فيا يأيت: " عمل هبا صدور هذه األّمة 
"، و" بيشء من مايض تلك الّسنن "؟

)هذه( اسم اشارة للقريب مبنّي يف حمّل جّر باإلضافة، واألّمة بدل من اسم 
اإلشارة جمرور.واسم اإلشارة )تلك( للبعيد يف حمّل جّر باإلضافة، والّسنن بدل 

من اسم اإلشارة جمرور.

املعجمّي املستوى 

أقوال  عى  تطلق  فصارت  داللّيا،  ختصيصا   ) )السنّة  لفظة  اكتسبت  س: 
يف  املعنى  هبذا  هي  فهل  وأفعاله،  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صّى  األكرم  الرسول 

قوله: " وال تنقض سنّة صاحلة عمل هبا صدور هذه األّمة "؟

ضمن  أي  الّترشيعّية،  الناحية  من  التخصيص  اكتسبت  )الّسنّة(  لفظة  اّن 
فهي  اللغوّية  الناحية  من  أّما  ومصطلحاته،  اإلسالمّي  الرشع  مع  استعاهلا 
مستعملة بقرينة داّلة عى هذا األصل، وهي يف النّص موصوفة بجملة )عمل هبا 
صدور األّمة( للتنبيه عى إرادة غر املعنى الفقهّي الذي صار عرفا عند الناس.
واملراد من كالمه السنة العرفية عى الرغم من إشارته يف املقاطع السابقة إىل 
األخذ  من  يمنع  ال  والّصدق  العدل  حتّري  أّن  سبقته  التي  والعدل  اجلور  دول 
يد  عى  اهلل  جيري  قد  إذ  الصالح  سنن  من  وجائرين  عادلن  السابقن:  بسنّة 

الظاملن شيئا من احلّق، وقال: " ان اهلل لينرص هذا الدين بالرجل الفاجر".



149املقطع اخلامس: أسس التعامل مع البطانة ............................................... 

س: يفرّس اإلطراء باملدح والثناء، فا الفرق بن األلفاظ، أم هي مرادفة؟.

إّن اإلطراء َمْدح يِف اْلَوْجه َوِمنْه َقْوهلم اإلطراء ُيورث اْلَغْفَلة ُيِريُدوَن امْلَْدح يِف 
اْلَوْجه وأما املدح فيكون ُمَواجَهة َوغر ُمَواجَهة ويكون للحي َوامْلَيِّت والتقريظ 
اَل يكون إِالَّ للحي َوِخاَلَفة التأبن َواَل يكون إِالَّ لْلَميت، أما الثَّنَاء فمدح ُمَكرر 
إليه خيطا  إذا أضفت  بِالتَّْشِديِد  وثنّيته  إذا جعلته طاقن  اخْلَيط  ثنيت  َقْولك  من 
كّل  يِف  تَكرر  َا  أِلهَنَّ احْلَمد  ُسوَرة  َيْعنِي  املثاين(  من  )سبعا  َتَعاىَل  َقْوله  َوِمنْه  آخر 
املمدوح  لدى  ما  بأحسَن  مدٌح  اإلطراء  ألّن  املدح  من  أبلغ  واإلطراء  َرْكَعة. 
وأصله من الطراوة التي هي الغضاضة والليونة، ومعنى أطراه جعله طرّيا من 
فرط املدح أي إّن اإلطراء جيمع املواجهة والتأثر يف نفس املمدوح فيجعله لينا 
غّضا ملِا يسمع.واملدح ال يؤدي هذا املعنى النفيس ألنه ال يستدعي املواجهة وال 

التأثر يف النفس.

 ،" طويال  نصبا  عنك  يقطع  الّظّن  ُحسن  فإّن   " النََّصب  لفظة   ذكر س: 
األلفاظ  الفرق بن هذه  فا  بالتعب واللغوب،  استعملت فرست  اللفظة  وهذه 

الثالث؟

َقْد 
َ
اَل لَِفَتاهُ آتَِنا َغَداَءنَا ل

َ
ا َجاَوَزا ق مَّ

َ
ل
َ
النََّصُب بمعنى التََّعُب. قال تعاىل: ف

ِقيَنا ِمْن َسَفِرنَا َهَذا نََصًبا ]الكهف: 62[ وأصله من َنْصِب اليشِء: َوْضُعُه 
َ
ل

عى  ُتنَْصُب  احلجارة  والنَِّصيُب:  واحلََجِر،  والبِنَاء  ْمِح،  الرُّ كنَْصِب  ناتئًا  وضعًا 
مكانه  يف  منتصبا  فيجعله  بصاحبه  يقعد  ألنه  نصبا  سّمي  التعب  إن  أي  اليشِء، 
التعب من  يظهر عليهم  املسافرين ألهّنم  لوازم  به حركة وهو من  ما  كأّنه رمٌح 
َتَعبًا:  َتِعَب  السفر. فعى هذا النصب إعياء ظاهر.أّما التعب فإعياء خفّي يقال: 
َأْعَيا. وَأْتَعَبُه غُره، فهو َتِعٌب وُمْتَعٌب.ومل ترد مشتقات )تعب( يف التعبر القرآين.
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وذكر  البدن،  يف  الضعف  يعني  وهو  له  ونتيجة  النصب  مآل  فهو  اللُُّغوُب  أّما 
ضعيفة،  قذذه  كان  إذا  َلِغٌب:  "سهم  قوهلم:  من  أصله  أّن  األصفهايّن  الراغب 
َغاَبِة". فاللغوب نتيجة للنصب ومآل له كا يف قوله  ورجل َلِغٌب: ضعيف بّن اللَّ

َنا   َيَمسُّ
َ

َنا فِيَها نََصٌب َول  َيَمسُّ
َ

ْضلِِه ل
َ
ُمَقاَمِة ِمْن ف

ْ
ال َنا َداَر 

َّ
َحل

َ
أ ِي 

َّ
ال تعاىل: 

ُغوٌب ]فاطر: 35[ فقدم النصب الذي هو مقدمة لّلغوب وأخر الّلغوب 
ُ
فِيَها ل

الذي هو نتيجة للنصب.

س: هل املراد بأهل الورع يف قوله: " والصق بأهل الورع " أهل التقوى، 
ما الفرق بن اللفظن؟

ِه.  ٍء بَِغرْيِ ٍء َعْن يَشْ التقوى من اجلذر )وقى( الذي تدل مشتقاته عى "َدْفِع يَشْ
ُه، َأِي اْجَعْل َبْينََك َوَبْينَُه  ِق اهللََّ: َتَوقَّ َء. َواتَّ ْ َوَوَقْيُتُه َأِقيِه َوْقًيا. َواْلِوَقاَيُة: َما َيِقي الشَّ
ُه  َتَْرٍة، َوَكَأنَّ ُقوا النَّاَر َوَلْو بِِشِق  اتَّ َم:  َكاْلِوَقاَيِة. َقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ

َبْينَُكْم َوَبْينََها". َأَراَد: اْجَعُلوَها ِوَقاَيًة 

َوِهَي  ُة،  اْلِعفَّ اْلَوَرُع:  ِمنُْه  َوااِلْنِقَباِض.  اْلَكفِّ  َعَى  مشتقاته  فتدل  الورع  أما 
اْلَكفُّ َعاًّ اَل َينَْبِغي ; َوَرُجٌل َوِرٌع. والورع يف الرشع هو الكّف عن احلالل خمافة 

الوقوع يف احلرام.

" فان يف ذلك تزهيدا ألهل  س: ذكر لفظتي التدريب والرياضة بقوله: 
ثم   "  :وقال  ،" االساءة  عى  االساءة  ألهل  وتدريبا  اإلحسان،  يف  اإلحسان 

رضهم عى أن ال يطروك "، فا الفرق بن اللفظن؟

التدريب من الَدْرُب وأصله امَلضيق يف اجلبل. وقد َدِرَب باليشء إذا اعتاده 
ٌب  ُمَدرَّ ورجل  ُدْرَبًة.  َّذها  اختَّ حتى  فالن  عن  أعفو  زلت  ما  تقول:  فيه.  ومىض 
عليها.  وَمَرَن  َقوَي  حتى  الشدائد  َبْتُه  َدرَّ وقد  ٌب.  وجُمَرِّ ٌب  جُمَرَّ مثل  ٌب،  وَمَدرِّ



151املقطع اخلامس: أسس التعامل مع البطانة ............................................... 

الدرب  طرق  يف  مبالغة  فالتدريب  ْبَتُه.  رَضَّ إذا  الصيد،  عى  البازَي  ْبُت  وَدرَّ
املعلوم والدأب عليه صاحلا كان أم طاحلا. أما الرياضة فمن ُرْضُت امُلْهَر َأُروُضُه 
َتْرويضًا،  ْضُتُه  َروَّ وكذلك  َمروٌض.  فهو  للركوب  سهلته  إذا  وِرياَضًة،  رياضًا، 
د للمبالغة. أي إن الرياضة تعني التذليل والتسهيل بخالف التدريب الذي  شدِّ
ُسّهلت  أرض  ألنه  روضا  الروض  سمي  امللحظ  الدرب.وهبذا  يف  امليض  يعني 

بالنبات. وأحييت 

ملاذا  به ملن حسن بالؤك عنده"،  " وان أحّق من حسن ظنّك   :س: قال
استعمل البالء دون التجريب أو االختبار؟

املكاره  بتحميل  إِالَّ  يكون  اَل  ااِلْبتاَِلء  َأن  واالختبار  ااِلْبتاَِلء  َبن  اْلفرق 
اختربه  ُيَقال  َأنه  ترى  َأال  املحبوب  وبفعل  بذلك  يكون  واالختبار  واملشاق 
باإلنعام َعَلْيِه َواَل ُيَقال ابتاله بذلك َواَل ُهَو مبتى بِالنْعَمِة َكَا قد ُيَقال إّنه خمترب هَبا 
َوجيوز َأن ُيَقال: إِن ااِلْبتاَِلء َيْقَتيِض اْستِْخَراج َما ِعنْد امْلُْبَتى من الطَّاَعة َوامْلَْعِصَية، 

واالختبار ُوُقوع اخْلرََب بَِحاَلة يِف َذلِك.

َوَأصلها  وأبلغه  االختبار  اشد  اْلِفْتنَة  أّن  هو  واالختبار،  اْلِفْتنَة  َبن  اْلفرق 

ُهْم  يَْوَم  َتَعاىَل  َقْوله  َوِمنْه  َفَساده  من  َصاَلحه  لتبين  النَّار  عى  َهب  الذَّ عرض 

َعَ انلَّارِ ُيْفَتُنوَن ]الذاريات: 13[ َويكون يِف اخْلَْر َوالرشَّ كَقْوله َتَعاىَل إِنََّما 

ِو 
َّ
ل
َ
وَأ َو  ]التغابن: 15[   َعِظيٌم ْجٌر 

َ
أ ِعْنَدهُ   َُّ َوالل فِْتَنٌة  ُدُكْم 

َ
ْول

َ
َوأ ُكْم 

ُ
ْمَوال

َ
أ

ا ]اجلن: 16[ َفجعل النِّْعَمة فْتنَة 
ً
ْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدق

َ َ
ِريَقِة ل اْسَتَقاُموا َعَ الطَّ

ُه قصد هَبا امْلَُبالَغة يِف اختبار امْلُنعم َعَلْيِه هَبا كالذهب إذا ُأِريد امْلَُبالَغة يِف تعّرف  أِلَنَّ
َحاله َأدخل النَّار َواهلل َتَعاىَل اَل خيترب الَعْبد لتغير َحاله يِف اخْلَْر َوالرشَّ وإّنا امُلَراد 

ة التَّْكِليف. بذلك شدَّ
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التفعيل  َأن  َهَذا  عى  َويدل  منه  واالكثار  االختبار  َتْكِرير  فُهَو  التجريب  أما 
َفنظر  اجلرب  من  داواه  إذا  جّربه  َقْولك:  من  َوَأصله  والتكرير،  لْلُمَباَلَغة  ُهَو 
أصلح َحاله أم اَل َومثله قّرد اْلَبِعر إذا نزع َعنُه القردان وقّرع الفصيل إذا داواه 
من القرع َوُهَو َداء َمْعُروف َواَل ُيَقال إِن اهلل َتَعاىَل جيّرب ِقَياسا عى َقْوهلم خيترب 

ويبتى أِلَن َذلِك جمَاز َوامْلَجاز اَل ُيَقاس َعَلْيِه.

س: قال: " ثم رضهم عى أن ال يطروك وال يبّجحوك بباطل مل تفعله "، 
ملاذا استعملت لفظة )يبّجحوك( دون يفرحوك أو َيرّسوك أو يبرشوك؟

سبق التفريق بن هذه املرادفات يف املقطع الثاين

س: يف قوله: " فإّن كثرة اإلطراء حتدث الّزهو " ُفرّس الزهو بالِكرْب فهل 
ثّمة فرق معجمّي بينها؟

يِف  َوُهَو  ْأن  الشَّ عظم  إظهار  كالتكرّب  اْلِكرْب  َأّن  هو  والزهو  اْلِكرْب  َبن  اْلفرق 
اإلنسان يظهر من رفع النَّفس َفوق ااِلْستِْحَقاق. والزهو أن يرفع اإلنسان نفسه 
َوُهَو مزهو  الرجل  ُيَقال ُزهي  إذ  َذلِك  َوَما أشبه  أو اجلاه  باملال  بل  فيه  ال بيشء 

َكَأن َشْيئا زهاه َأي رفع قدره ِعنْده.

البالغّي املستوى 

علوم  من  قسم  أي  وإىل  اآلتية،  النّصوص  يف  البالغّية  الفنون  اذكر  س: 
تنتمي؟ البالغة 

النّص جماز . 1 ": يف  األّمة  تنقضّن سنّة صاحلة عمل هبا صدور هذه  "وال 
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نحو  الوالة،  عن  )الّصدور(  بلفظة   عرّب إذ  اجلزئّية  عالقته  مرسل، 
العيون(،  )وأرسل  يف  كا  املتجّسس  الشخص  عن  بالعن  التعبر 
فالن  تصّدر  يقال:  به،  والقيام  اليشء  إىل  اإلقدام  عن  به  يعرّب  والصدر 
املجلس، أي: جلس فيه وتوىّل الكالم ؛ألّنه يربز صدره وهو يتحّدث.

طباق . 2 النّص  يف  سواء":  بمنزلة  عندك  وامليسء  املحسن  يكونّن  "وال 

يف  خمتلفتان  لفظتان  ومها  امليسء،  لفظة  املحسن  لفظة  قابلت  إذ  إجياب 
املعنى واللفظ، وهو من أقسام علم البديع.

إّنه أمر الوايل . 3 النّص كناية، أي  "وألصق بأهل الورع والصدق": يف 

اليشء  اّتصال  يفيد  الذي  فاللصق  غرهم،  دون  الورع  أهل  بمالزمة 
ألصق  يقال:  بالسيف،  الّداّبة  قتل  عن  يعرّب  وبه  مفارقة،  دون  باليشء 
بالداّبة، أي: ألصق سيفه هبا فعقرها، واللصيق من أقام يف احلّي وليس 
الوايل  بلصوق  املراد  إذ  التساؤل  عى  تبعث  والكناية  بنسب.  منهم 
اآلخرين،  عى  وتفضيلهم  غرهم  دون  له  تقريبهم  هو  الورع  بأهل 

واستشارهتم يف تفاصيل احلكم كّلها.

"فليكن منك يف ذلك أمر": يف النّص تقديم خلرب )كان( وهو )يف ذلك(، . 4
التشويق  عى  باعث  هنا  والتقديم  )أمر(،  لفظة  وهو  السمها  وتأخر 
ملعرفة املتأّخر، وهو األمر الذي وصف بأّنه جامع حلسن ظّن الّرعّية يف 
الوايل، وهو من أقسام علم املعاين.ومثله قوله: " فإّن يف ذلك تزهيدا 

ألهل اإلحسان يف اإلحسان"

النّص . 5 يف  منها":  نقضت  با  عليك  والوزر  سنّها،  ملن  األجر  فيكون   "
حذف للفعل الناقص )كان(، والتقدير: ويكون الوزر عليك، واحلذف 
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وعدم  البالغة  السامع يف حتّري  حال  فيه  يراعى  إذ  املعاين  علم  من  هو 
االطالة، فهو حذف يف حمّله لالستغناء عن تكرار الفعل الناقص بحرف 

العطف.

"عى أاّل يطروك وال يبّجحوك بباطل مل تفعله ": يف النّص حذف أيضا . 6

يف  ذكرها  لتقّدم  العطف  واو  بعد  الناصبة  املصدرّية  )أن(  حذفت  إذ 
الواو منصوبا بحذف نون  الفعل )يبجحوك( بعد  املعطوف، ولذا جاء 

الرفع عى تقدير وجود )أن( املحذوفة.

توكيد . 7 النّص  يف   :" العّزة  من  وتدين  الّزهو  حُتدث  اإلطراء  كثرة  "فإّن 
بحرف التوكيد )اّن( وهو من علم املعاين، يراعى فيه احتياج املخاطب 
بالنون  توكيد  أيضا  النّص  املتكّلم، ويف  الصادرة من  األوامر  توثيق  إىل 

الثقيلة، وهو الغالب يف أوامره لواليه عى مرص.
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ِغنَى  َوالَ  بَِبْعض،  إالَّ  َبْعُضَها  َيْصُلُح  َطَبَقاٌت الَ  الّرعّية  َأنَّ  "َواْعَلْم   :قوله
ِة َواخْلاّصة، َوِمنَْها ُقَضاُة  بَِبْعِضَها َعْن َبْعض: َفِمنَْها ُجنُوُد اهللِ، وِمنَْها ُكتَّاُب اْلَعامَّ
ِة  مَّ راِج ِمْن َأْهِل الذِّ ْزَيِة َواخْلَ ْفِق، َوِمنَْها َأْهُل اجْلِ ُل اإلنصاف َوالرِّ اْلَعْدِل، َوِمنَها ُعامَّ
ْفىَل ِمْن َذِوي  نَاَعاِت، َوِمنَها الطََّبَقُة السُّ اُر َوَأْهُل الصِّ َوُمْسلَِمِة النَّاِس، َوِمنَْها التُّجَّ
ِه َوَفِريَضتِِه يِف كَِتابِِه  ى اهللُ َسْهَمُه، َوَوَضَع َعىَل َحدِّ اَجِة َوامْلَْسَكنَِة، َوُكلٌّ َقْد َسمَّ احْلَ
نُوُد، بِإِْذِن اهللِ، ُحُصوُن الّرعّية، َوَزْيُن  أو ُسنَِّة َنبِيِِّه َعْهدًا ِمنُْه ِعنَْدَنا َمُْفوظًا. َفاجْلُ

يِن، َوُسُبُل األْمِن، َوَلْيَس َتُقوُم الّرعّية إاِلَّ ِبِْم. اْلُوالَِة، وِعزُّ الدِّ

بِِه يِف ِجَهاِد  َيْقَوْوَن  الَِّذي  َراِج  اخْلَ ِمَن  ْم  َلُ خُيِْرُج اهللُ  باَِم  إاِلَّ  لِْلُجنُوِد  ِقَواَم  ُثمَّ الَ 
َعُدِوِهْم، َوَيْعَتِمُدوَن َعَلْيِه فَِيام أْصَلحُهْم، َوَيُكوُن ِمْن َوَراِء َحاَجتِِهْم.

ِل َواْلُكتَّاِب،  نِْف الثَّالِِث ِمَن اْلُقَضاِة َواْلُعامَّ نَْفنْيِ إاِلَّ بِالصِّ ُثمَّ الَ ِقَواَم ِلَذْيِن الصِّ
ملَِا حُيْكُِموَن ِمَن امْلََعاِقِد، َوَيَْمُعوَن ِمْن امْلَنَافِِع، َوُيْؤَتَنُوَن َعَلْيِه ِمْن َخَواصِّ األمور 
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َعَلْيِه  َتِمُعوَن  َيْ فَِيام  نَاَعاِت،  الصِّ َوَذِوي  اِر  بِالتُّجَّ إاِلَّ  َجِيعًا  ْم  َلُ ِقَواَم  َها.َوالَ  َوَعَوامِّ
َيْبُلُغُه  الَ  مّا  بَِأْيِديِْم  ِق  فُّ َ الرَّ ِمَن  َوَيْكُفوَنُْم  َأْسَواِقِهْم،  ِمْن  َوُيِقيُموَنُه  َمَرافِِقِهْم  ِمْن 

ِهْم. ِرْفُق َغرْيِ

اَجِة َوامْلَْسَكنَِة الَِّذيَن حَيِقُّ ِرْفُدُهْم َوَمُعوَنُتُهْم. ْفىَل ِمْن َأْهِل احْلَ ُثمَّ الطََّبَقُة السُّ

ُرُج اْلَوايِل  َويِف اهللِ لُِكّل َسَعٌة، َولُِكلٍّ َعىَل اْلَوايِل َحٌق بَِقْدِر َما ُيْصلُِحُه. َوَلْيَس خَيْ
ِمْن َحِقيَقِة َما َأْلَزَمُه اهللُ ِمْن ذلَِك إاِلَّ بِاالْهتاِمِم َواالْستَِعاَنِة بِاهللِ، َوَتْوطنِِي َنْفِسِه َعىَل 

رْبِ َعَلْيِه فَِيام َخفَّ َعَلْيِه أو َثُقَل" ، َوالصَّ قِّ ُلُزوِم احْلَ

العام املعنى 

والّرعّية  النّاس  طبقات  لبيان  الرشيف  العهد  من  املقطع  هذا  يف   عرض
الّرعّية طبقات(  وأثبت للّرعية طبقات سبع.ومقصوده من قوله )واعلم أّن 
ليس إثبات الطبقات بمعنى التايز بينهم بحسب اللون والعرق والدين بل بيان 
مدين  اإلنسان  إّن  حيث  البرشّية  احلياة  شئون  من  تتقنه  ما  يف  الّرعّية  اختالف 
بالطبع حيتاج إىل حوائج كثرة يف معاشه من املأكل وامللبس واملسكن وال يقدر 
ُبّد أن تنقسم الّرعّية بحسب  فرد واحد بل أفراد عى إدارة كّل هذه األمور فال 
من  وشغال  الشؤون  من  شأن  إىل  طبقة  كّل  فتتصّدى  طبقات  إىل  مشاغلهم 
املشاغل، ثّم يتبادل حاصل األعال بعضهم مع بعض فيتّم أمر معيشتهم مجيعا 

ُْن  نَ َربَِّك  رَْحََت  َيْقِسُموَن  ُهْم 
َ
أ تعاىل:  بقوله  عمال  حياهتم  حوائج  وتكمل 

َدرََجاٍت  َبْعٍض  ْوَق 
َ
ف َبْعَضُهْم  َوَرَفْعَنا  ْنَيا  الُّ ََياةِ  الْ ِف  َمِعيَشَتُهْم  بَيَْنُهْم  َسْمَنا 

َ
ق
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]الزخرف:   َيَْمُعوَن ا  ِممَّ َخْيٌ  َربَِّك  َورَْحَُت  ُسْخِريًّا  َبْعًضا  َبْعُضُهْم  يِلَتَِّخَذ 
الكتبة،  )اجلنود،  هي:  طبقات  سبع  الّرعّية  املؤمنن  أمر  جعل  ولذا   ،]32
القضاة، عّال احلسبة )الرشطة(، جباة اجلزية واخلراج، الّتّجار، الطبقة السفى(، 

ويف املقاطع السبعة الالحقة تفصيل لواجبات كّل طبقة وحقوقها.

أّنه ال حمّل للعاطل ومن ال يعمل عمال  الّرعّية  وقد بّن يف نظم طبقات 
هذه  من  لواحدة  يتصّدون  ال  مجاعات  من  االّمة  بن  ترى  فا  املجتمع،  يفيد 
الربا  وأرباب  كالّلصوص  ولكنّهم  الّرعّية  بن  عيش  أرغد  ويعيشون  املشاغل 
التعاويذ والدراويش  واحليل واخلدع ممّن يّدعون السحر والشعوذة وأصحاب 
ومن حذا حذوهم.والسائلن بأكّفهم يدورون يف األسواق والّدور ويستغيثون 
بالنّاس لتحصيل املعاش والرزق بالتكّدي.ولو عّد يف مثل هذه العصور طبقات 

النّاس يف أّي بلد إسالمي لتبّن وجود طبقات كثرة ال تدخل يف هذه السبعة.

املستوى الصويّت

س: عّلل صوتّيا حذف الواو من )سعة( الواردة يف قوله: " ويف اهلل لكّل 
سعة "؟

الّسعة من الوسع، وهي مصدر هيئة، واألصل فيه ِوسعة، عى نحو ِوجهة، 
وعند جميء الواو مكسورة ابتداء خّففوها باحلذف مع نقل حركتها إىل ما بعدها، 
وأصلها )ِوسعة( ولكنها لو مُهزت لصارت )إسعة( وفيها ثقل أيضا فلجئ إىل 
حذف الواو ختفيفا وكذا كّل ما جاء مصدر هيئة من املثال الواوي حتذف واوه 
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منها )وجهة( يف  قليلة  أليفاظ  إال يف  ثابتة  الواو  ترد  والصفة ومل  والعدة  كالزنة 

َها ]البقرة: 148[ إذ أمتّوا يف مصدر اهليئة 
ِّ

ُمَويل ُهَو   وِْجَهٌة 
ٍّ

َولُِك قوله تعاىل 
)وجهة( فرقا بينه وبن الظرف )ِجهة(.

س: ما عّلة قلب الياء ألفا يف لفظتي ُقضاة و ُوالة بن القدماء واملحدثن؟

كها وانفتاح ما قبلها واألصل )ُقَضَية،  رأى القدماء أّن الياء قلبت ألفا لتحرُّ
ُوَلَية( عى وزن )ُفَعَلة(، عى حن رأى املحدثون أن الذي جرى هو حذف الياء 
ودمج الفتحتن وأصل التشكيل املقطعي هو: ُقَضَيٌة = ق ـُ، ض ـَ، ي ـَ، ت ـُ ن، 
الفتحتان  ـُ ن. ودجمت  َ، ت  ـَ،  ـُ، ض  الثالث فصار. ق  املقطع  الياء يف  حذفت 

فصارتا ألفا.فصار اللفظ )قضاة( أي )ق ـُ، ض ـً، ت ـُ ن(، وكذا )والة(.

املستوى الرصيّف

 :قوله يف  )يكُفوهنم(  الفعل  يف  اجلاعة  واو  قبل  ما  ضّم  عّلل  س: 
)يقَوون(  لفظة  يف  اجلاعة  واو  قبل  ما  وفتح  بأيدهيم"،  الرفق  من  "ويكُفوهنم 

بالقواعد  العدّو"، مستعينا  به عى جهاد  يقوون  الذي  اخلراج  "من   :قوله يف 
الرصفّية املّتبعة يف إسناد األفعال إىل ضائر الرفع؟

االسناد  عند  المه  حيذف  وكالمها  الالم،  معتال  َيقوى(  و  )َيكفي  الفعالن 
الباب  من  ناقص  )يكِفي(  الفعل  أّن  غر  )الواو(،  الساكن  الرفع  ضمر  إىل 
اجلاعة  واو  قبل  ما  فيضّم  اجلاعة  واو  إىل  إسناده  عند  الياء  الثاين، حتذف المه 
الباب  من  فهو  )يقوى(  الفعل  أّما  الواو،  قبل  ثقيلة  الكرسة  ألن  للواو  مناسبة 
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الرابع والمه )الياء( تقلب ألفا يف املضارع )يقوى( وحتذف األلف عند اّتصال 
الفعل بالضمر الساكن )الواو( ؛اللتقاء الساكنن، وحيّرك ما قبل الواو بالفتحة 

للداللة عى األلف املحذوفة فضال عن عدم ثقل الفتحة قبل الواو.

س: استخرج مجوع الّتكسر من النّص، وبّن نوعها، واذكر مفرداهتا؟

مجع . 1 اسم  جند  ولفظة  ُجند،  مجع  وهو  )ُفعول(،  عى  كثرة  مجع  ُجنود: 
واحده ُجندّي، وجيمع قّلة عى أجناد.

ُكّتاب: مجع كثرة عى )ُفّعال( مفرده كاتب.. 2

ُقضاة: مجع كثرة عى )ُفَعلة(، مفرده قاٍض.. 3

ُعّال: مجع كثرة عى )ُفّعال(، مفرده عامل.. 4

جّتار: مجع كثرة عى )ُفّعال(، مفرده تاجر.. 5

به . 6 ُيتحّصن  بناء  وهو  ِحصن،  مفرده  )ُفعول(  عى  كثرة  مجع  ُحصون: 
لقوته.

ُوالة: مجع كثرة عى )ُفعلة(، مفرده الوايل.. 7

)َمعقد( . 8 مفرده  )مفاعل(،  اجلموع  منتهى  صيغة  عى  كثرة  مجع  معاقد: 
عى مفعل، وهو مصدر ميمّي، من عقد يعقد عقدا، نحو عقد البيع أو 
ِذيَن آَمنُوا  َا الَّ العهد وغرها.والعقد مصدر استعمل اسا فجمع: َيا َأهيُّ
َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ]املائدة: 1[، واإلمام استعمل املصدر امليمّي ملا فيه 
بالزمان واملكان  د  يتحدَّ إذ  العقد  يتمّيز عن عموم داللة  من اختصاص 

واهليئة وبذلك يلمح إىل تنّوع العقود بن الكّتاب والقضاة والعّال.

أمور: مجع كثرة عى )ُفعول( واحده أْمر.. 9
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منافع: مجع كثرة عى مفاعل مجع منفعة، وهي اسم من نفعه ينفعه عى . 10
الباب الثالث، واملصدر: النفع.

مرافقهم: مجع كثرة عى مفاعل مجع ِمرفق بكرس امليم، وهو اسم آلة ملا . 11
بالفتح وهو  َمرفق  أو مجع  الراحة من اآلالت واألدوات،  للناس  يوّفر 
مصدر ميمّي داّل عى ما حيّقق سهولة العيش وليونته بآلة مستعملة أو 

ِمْرَفًقا]الكهف:  ْم 
ُ
ْمِرك

َ
أ ِمْن  ُكْم 

َ
ل َويَُهيِّْئ  تعاىل:  قال  أّولية  ماّدة 

16[، وفعله رفق يرُفق من الباب األّول: أصٌل داّل عى الراحة واملوافقة 
بال عنف.

أسواقهم: مجع قّلة عى أفعال، مفرده ُسوق، وهو مكان البيع والرشاء.. 12

أفُعل مفرده يد، ومجع األيدي )أيادي( وهو مجع . 13 قّلة عى  أيدهيم: مجع 
اجلمع.

قياسا يف . 14 الطريق،  ُفُعل بضّمتن، مجع سبيل، وهو  ُسُبل: مجع كثرة عى 
االسم الرباعّي الذي ثالثه مّد.

خواّص: مجع كثرة عى )فواعل( مجع خاّصة، وهو مجع مّطرد يف فاعلة . 15
اسم  املتجإنسان.واخلاّصة  ُأدغم  ثم  )خواِصص(،  أصله  صفة  أو  اسا 
لنفسه،  خيّصه  الذي  الرجل:  فخاّصة  والرؤساء،  الوالة  من  للمقّربن 

ُموا 
َ
َظل ِيَن 

َّ
ال تُِصيَبَّ   

َ
ل فِْتَنًة  َواتَُّقوا  واجلمع.  املفرد  عى  ويطلق 

ويف   ،]25 ِعَقاِب]األنفال: 
ْ
ال َشِديُد   ََّ الل نَّ 

َ
أ ُموا 

َ
َواْعل خاّصة  ِمْنُكْم 

حديث الرسول صّى اهلل عليه وآله: "إّن اهلل عّز وجّل ال يعّذب العاّمة 
أن  عى  قادرون  وهم  ظهرانيهم  بن  املنكر  يروا  حتى  اخلاّصة  بعمل 

ينكروه، فال ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عّذب اهلل اخلاّصة والعاّمة".
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عواّمها: مجع كثرة عى )فواعل( مفرده )عاّمة(.. 16

س: ما نوع التاء املتصلة بـ)مسلمة الناس( وما داللتها؟

هي تاء النقل إىل االسمية كتاء الذبيحة والنطيحة، وليست هي تاء التأنيث 
ألن مسلمة الناس لفظ يشمل املسلمن واملسلات معا، وليست هي تاء املبالغة 
الكثرة نحو: صيارفة وعبادلة وقيارصة، للتعويض  التي غالبا ما تأيت مع مجوع 
عن ياء النسب أو للتعويض عن ياء منتهى اجلموع، وأمارة تاء النقل إىل األساء 
املفعول،  واسم  الفاعل  واسم  املشبهة  كالصفة  املشتقة  األساء  عى  تدخل  أهنا 
واخلراج  اجلزية  "أهل   قوله )ُمسلم(.ويف  الفاعل  اسم  عى  داخلة  هنا  وهي 
من أهل الذّمة وُمسلمة النّاس" ورد أهل الذّمة ومسلمة النّاس تفصيال لألهل 

األّول، فأهل الذّمة تفسر ألهل اجلزية ومسلمة الناس تفسر ألهل اخلراج.

س: استخرج املصادر املزيدة وبّن دالالهتا ؟

باأللف . 1 املزيد  الفعل  يكثر يف  الذي  فِعال  ِجهاد: مصدر جاهد عى زنة 
أما املصدر املقيس لفاعَل فهو امُلفاعلة.

ل، من املزيد بالتاء وتضعيف العن ترفَّق، الدال . 2 َتَرفُّق: مصدر عى تفعُّ
عى مراعاة الرفق هبم عى نحو متتابع متدّرج.

الوصل والتاء )اهتّم( عى . 3 املزيد هبمزة  افتعال، من  اهتام: مصدر عى 
األمر  مّهه  يقال:  تعاىل،  اهلل  إىل  الّتوّجه  يف  اهلّمة  إظهار  عى  افتعل.داّل 

وأمّهه: أحزنه وشغله فاهتّم به أي لزمه وأظهره.

ألف . 4 بحذف  سيبويه،  رأي  عى  )استفعلة(  زنة  عى  مصدر  استعانة: 
رأي  عى  )استفالة(  أو  )الواو(،  العن  بسكون  ؛اللتقائها  االستفعال 

األخفش بحذف عن االستفعال، وهو طلب العون من اهلل تعاىل.
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توطن: مصدر عى زنة تفعيل، من وّطنه توطينا املزيد بتضعيف العن، . 5
يفيد اختاذ احلّق وطنا لنفسه، من وَطن به يطِن عى الباب الثاين: أقام يف 

الوطن.

ُلُزوم: مصدر عى ُفعول، من لِزم احلّق يلَزمه عى الباب الرابع، أي: مل . 6
األفعال  بعض  سوى  الالزم  من  يأيت  أن  )ُفُعول(  يف  والغالب  يفارقه، 

نحو: ركب ركوبا ولزم لزوما.

نوع  بيان  بعد  ذلك  بّن  اآلتية،  األفعال  يف  الزيادة  أحرف  داللة  ما  س: 
الزيادة؟

سّمى: فعل مزيد بتضعيف العن، التي أفادت اجلعل، أي جعل اهلل له . 1
تسمية  كذا  وسّاه  هو،  وأساه  ارتفع،  إذا  يسمو  سا  من  باسمه،  نصيبا 

 ]78 ْبُل]احلج: 
َ
ق ِمْن  ُمْسلِِمنَي 

ْ
ال اُكُم  َسمَّ ُهَو  تعاىل:  قال  لّقبه  أي 

ِمْن  بَِها   َُّ الل نَْزَل 
َ
أ َما  َوآبَاُؤُكْم  ْنُتْم 

َ
أ ْيُتُموَها  َسمَّ ْسَماٌء 

َ
أ  

َّ
إِل ِهَ  وإِْن 

قوله  يف  أّما  وحّدده،  عّينه  األجل:  وسّمى   ،]23 َطاٍن]النجم: 
ْ
ُسل

الرشكاء،  أي   ]33 ]الرعد:   وُهْم َسمُّ ْل 
ُ
ق َكَء  ُشَ  َِّ لِل وا 

ُ
وََجَعل تعايل: 

الالت  نحو  أساميها  يذكروا  أن  املراد  ليس  املفردات:  صاحب  قال 
والعزى، وإّنا املعنى إظهار حتقيق ما تدعونه إهلا.

يعتمدون: مزيد هبمزة الوصل والتاء، وحذفت اهلمزة لصياغة املضارع . 2
يف  وسندا  عادا  اخلراج  اختاذ  أي  االختاذ،  تفيد  والزيادة  )يفتعلون(، 

إصالح حاهلم.

القطع، من )أصلح إصالحا(، واهلمزة . 3 ُيصلحهم: مضارع مزيد هبمزة 
تفيد التعدية واملجّرد صُلح يصُلح عى الباب اخلامس ضّد فُسد.
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حيكمون: مزيد هبمزة القطع، من أحكمه إحكاما، أي أتقنه فاستحكم، . 4
أي:  حكا  حكمه  الفساد،  من  واملنع  اإلتقان  يف  املبالغة  تفيد  والزيادة 

يتقنون عقده من املعامالت االجتاعّية.

عى . 5 اؤمتن  من  للمجهول  مبنّي  والتاء،  الوصل  هبمزة  مزيد  يؤمتنون: 
اليشء، أي جعل أمينا عليه.

يفيد . 6 الذي  والتاء،  الوصل  هبمزة  املزيد  اجتمع  مضارع  جيتمعون: 
املطاوعة يقال: مجعته فاجتمع.

تفيد . 7 والزيادة  إقامة،  يقيمه  أقامه  من  القطع،  هبمزة  مزيد  ُيقيمونه: 
البناء  أقام  من  بالبضائع،  معمورة  قائمة  األسواق  جيعلون  أي  اجلعل، 

ِجَداًرا  فِيَها  وََجَدا 
َ
ف تعاىل:  قال  عوجه،  وأزال  عّدله  ونحوه:  والعود 

وأقام  شّيده،  البناء:  وأقام   ،]77 ]الكهف:   اَمُه
َ
ق
َ
أ
َ
ف َيْنَقضَّ  ْن 

َ
أ يُِريُد 

األسواق: عّمرها.

تعاىل: مزيد بالتاء واأللف عى تفاعل، قلبت الواو ألفا لسبقها بالفتح، . 8
والزيادة تفيد املبالغة يف العلّو والتنزيه، علت عظمته وقدرته.

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، وبّن دالالهتا الرصفّية.

املقاومة، . 1 واملصدر  املشاركة  عى  الدال  قاوم  مصدر  وهو  فعال،  ِقوام:   
ِرُج  ومعنى املشاركة مفهوم يف سياق القول " ُثمَّ الَ ِقَواَم لِْلُجنُوِد إِالَّ بَِا خُيْ
قد  اجلنود  فكأّن  َعُدِوِهْم"  ِجَهاِد  يِف  بِِه  َيْقَوْوَن  ِذي  الَّ اخْلََراِج  ِمَن  هَلُْم  اهللُ 
قياما  ليصر:  )قوام(  واو  إعالل  وعدم  باخلراج،  احلرب  شّدة  قاوموا 
املصدر  يف  كذلك  صّحت  )قاوم(  الفعل  يف  صّحت  ملا  الواو  أن  سببه 

ِيَن 
َّ

ال  َُّ الل ُم 
َ
َيْعل ْد 

َ
ق تعاىل:  قوله  يف  لواذ  التصحيح  يف  ومثله  )قوام( 
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وَن ِمْنُكْم لَِواًذا ]النور: 63[،إذ صحت واو )لواذ( لصحتها 
ُ
ل
َّ
يَتََسل

فمصدر  القيام  وأما  بصاحبه.  كّل  الذ  إذا  فالنا(  فالن  )الوذ  الفعل  يف 
املّجرد )قام يقوم( وفيه قلبت الواو ياء ألهّنا أعلت يف الفعل فأعلت يف 

املصدر كذلك.

 ُسفىل: فعى، اسم تفضيل للمؤّنث واملذكر منه أسفل.. 2

متعّددة، فهم عى . 3 نواٍح  داّل عى مجاعة متشاهبن يف  َفَعلة، اسم  َطبقة:   
مستوى واحد من العلم واملعرفة.فطبقة املحّدثن ملن جيتمعون يف الشبه 
الشعراء من جيمعهم زمن واحد  والتالميذ، وطبقة  والشيوخ  العمر  يف 
لتأنيث  )َفَعل(  عى  الداخلة  هي  وهكذا.والتاء  واحدة،  وموضوعات 
لفظة )طبق(  ممّا يف  أدّق  التي تضفي عليهم خصوصّية  البرشّية  اجلاعة 
الّداّلة عى اجلاعة املتشاهبة يف جانب واحد، وأصل الطبق هو املاعون 
املتشاهبة يف يشء دون أشياء أخرى، وقد تكون هذه  واستعر للجاعة 

ُبَّ 
َ
ك َتْ

َ
ل اجلاعة مشاهبة لغرها يف زمان آخر، ولذا استعملت قرآنّيا: 

َطَبًقا َعْن َطَبٍق ]االنشقاق: 19[ أي: حالة مساوية حلالة طبق كان يف 
البخارّي وغره  زمان قبلكم، وهو ما يف احلديث الصحيح الذي رواه 
َقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهللُ  َصىَّ  النَّبِيَّ  َأنَّ  َعنُْه،  اهللَُّ  َريِضَ  َسِعيٍد  َأيِب  "َعْن 

َسَلُكوا  َلْو  َحتَّى  بِِذَراٍع،  َوِذَراًعا   ، بِِشرْبٍ ا  ِشرْبً َقْبَلُكْم  َمْن  َسنََن  "َلَتتَّبُِعنَّ 
َقاَل:  َوالنََّصاَرى  الَيُهوَد،  اهللَِّ:  َرُسوَل  َيا  ُقْلنَا  َلَسَلْكُتُموُه"،  َضبٍّ  ُجْحَر 

"َفَمْن") 1 (

جوانب  يف  أفرادها  لتساوي  الطبقة  فاستعملت  املجتمع  تصنيف  يف  أّما 

) 1 (  رقم 3456
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عديدة ضمن زمن واحد.

ِذّمة: فِعلة، اسم هيئة ُسّمي به العهد اخلاّص بغر املسلمن.ومجعها ِذَمم. . 4
والذمام هو مطلق العهد ؛ألّن اإلنسان ُيذّم عى إضاعته، فالّذّم خالف 
الّذّمة أّدوا ما تعاهدوا عليه  احلمد، ذّمه يذّمه عى الباب األّول، وأهل 
بعهودهم مع  نكثهم  بعد  التي فرضت عليهم  املسلمن وهو اجلزية  مع 
ِة  مَّ املسلمن، فأمنوا عى دمائهم وأمواهلم. وسّمى َأهُل العهد بَأهَل الذِّ
وهم الذين يؤّدون اجلزية التزاما بالعهد الذي قطعوه عى أنفسهم فإن 

ضيعوه لزمهم الذّم.

حاَجة: َفَعلة اسم من حاَجُه حيوجه حوجا: اضطّره إىل اليشء، واحلاجة . 5
 يعقوب حاجة  نحو  اضطرار،  فيه  معّن  ليشء  اسم  لتخصيص  بناء 

َِّ ِمْن  بُوُهْم َما َكَن ُيْغِن َعْنُهْم ِمَن الل
َ
َمَرُهْم أ

َ
وا ِمْن َحْيُث أ

ُ
ا َدَخل مَّ

َ
َول

َضاَها ]يوسف: 68[ وهي إبعاد 
َ
َيْعُقوَب ق  َحاَجًة ِف َنْفِس 

َّ
إِل ٍء  َشْ

يتفّرقون يف  افراق يوسف عنهم عندما  بمرارة  عن احلسد وإشعارهم 

 َيُِدوَن ِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة 
َ

الدخول؟ واحلاجة: احلسد أو الغبطة َول

وتُوا ]احلرش: 9[. ويف النّص املتقّدم هي الفقر، ومجعها: حوائج 
ُ
ا أ ِممَّ

محال حلاجة عى حائجة.

حقيقة: فعيلة من حّق األمر حيّق حّقا فهو حقيقة، والتاء نقتله لالسمّية . 6
حسب  ختتلف  احلقيقة  ومصاديق  حقائق،  واجلمع:  مصدر،  اسم  فهو 
املوضوع، فرشف الرجل من أهله وعياله حقيقة يلزمه حفظها والدفاع 
عنها، وحقيقة اللفظ: ما استعمل يف معناه األصيّل.واحلّق أصله املطابقة 

َحِقيٌق  تعاىل:  قال  للواقع،  مطابقته  صّحت  اليشء:  فحّق  واملوافقة، 
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ْرِسْل 
َ
أ
َ
ْد ِجْئُتُكْم بِبَيَِّنٍة ِمْن َربُِّكْم ف

َ
َقَّ ق  الْ

َّ
َِّ إِل وَل َعَ الل

ُ
ق
َ
 أ

َ
ْن ل

َ
َعَ أ

ائِيَل ]األعراف: 105[ أي واجب عيّل أن أثبت ما هو  َمِعَ بَِن إِْسَ
مطابق، وعيّل مع احلّق واحلّق معه ؛ألّن أفعاله مطابقة لواقع القرآن 

ثابتة يف ذلك.

فعلة، اسم هليئة اجلزاء، جزى فالن فالنا جيزي عليه وبه جزاء: . 7 جزية: 
كافأه عليه، فاجلزاء الكفاية والغناء، وهو قيام اليشء مقام غره ومكافأته 

هِ  ِ
َ

 َيْزِي َواِلٌ َعْن َول
َ

يَُّها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوًما ل
َ
إّياه يَا أ

نَُّكُم  َتُغرَّ  
َ

ل
َ
ف َحقٌّ   َِّ الل َوْعَد  إِنَّ  َشيًْئا  َواِلِهِ  َعْن  َجاٍز  ُهَو  وٌد 

ُ
َمْول  

َ
َول

اجلزية  أّما   ،]33 َغُروُر]لقان: 
ْ
ال  َِّ بِالل نَُّكْم  َيُغرَّ  

َ
َول ْنَيا  الُّ ََياةُ  الْ

فهي ما يؤخذ من أهل الّذّمة، وتسميتها بذلك لالجتزاء هبا عن سالمة 
عيشهم وأماهنم يف الدولة اإلسالمية التي تعتمد يف مواردها عى اخلراج 
املسلمن.أما  غر  أموال  يف  وهي  اجلزية  وعى  املسلمن  أموال  يف  وهو 
سائر االمرباطوريات التي نشأت قبل الدولة اإلسالمية فكانت تعتمد 
يف مواردها عى الغزو والنهب والسلب واحتالل األرايض وسلب كّل 

يشء خّف وزنه وغال ثمنه متاما كمجتمع الغاب بن أن َتقتل أو ُتقتل.

املعجمّيون . 8 وجعل  إخراجا،  خيرج  أخرج  من  مصدر  اسم  اخَلراج، 
اخلرج واخلراج بمعنى واحد وهو األجر، ومجع اخلرج: أخراج، ومجع 

ْم 
َ
أ تعاىل:  قوله  اللفظان يف  أجنحة، واجتمع  أخِرجة كجناح  اخلراج: 

َخَراُج َربَِّك َخْيٌ َوُهَو َخْيُ الرَّازِقنَِي ]املؤمنون: 72[ 
َ
ُهْم َخرًْجا ف

ُ
ل
َ
تَْسأ

فكأّن اخلراج جمتمع اخلرج فاستعمل الواحد للناس واجلمع للباري عز 
اجلعل،  عى  دااّل  اخلرج  فجعل  الصيغتن،  بن  فّرق  من  وجل.ومنهم 
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أّن  وواضح  منه،  لزمك  وما  العطاء  عى  دااّل  واخلراج  به،  ترّبعت  وما 
جعل  لذا  خيرج،  ممّا  معّن  حمّدد  هو  ما  عى  يدّل  )الَفعال(  املصدر  اسم 

اخلراج ملا يفرض من رضيبة عى األرايض.

النحوّي املستوى 

استخرج  ثم  حمّلها  وبّن  اإلعراب،  من  حمّل  هلا  التي  اجلمل  استخرج  س: 
التي ال حمّل هلا من اإلعراب، مع ذكر الّسبب؟

اجلمل التي هلا حمّل من اإلعراب يف النّص هي: 

املنصوب . 1 واسمها  بالفعل  مشّبه  حرف  أّن   " طبقات  الّرعّية  أّن   " مجلة 
األمر:  فعل  مفعويّل  مسد  سّد  )طبقات(  املرفوع  وخربها  )الّرعّية( 

)اعلم(.

مجلة " ال يصلح بعضها اال ببعض".)ال( النافية والفعل املرفوع وفاعله . 2
مع متعّلقاته يف حمّل نصب صفة السم أّن )الّرعّية(.

أما اجلمل التي ال حمّل هلا من اإلعراب: 

1ـ اجلمل الّدعائّية: اجلملة االسمّية: "ان شاء اهلل"، والفعلية: " تعاىل "

اجلملة  هذه  عى  املعطوفة  واجلملة  اهلل"  جنود  منها   " االبتدائّية:  اجلملة  2ـ 
وهي: "ومنها كّتاب العاّمة" وما بعدها.

س: ما نوع )ال( يف: 

1. "ثّم ال قوام للجنود اال با خيرج اهلل هلم"
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الفتح، وخربها حمذوف وجوبا  مبني عى  )قوام(  واسمها  للجنس  نافية  ال 
املحذوف،  باخلرب  متعّلق  وجمرور  جاّر  )للجنود(  و  متحّقق،  أو  كائن  تقديره: 
جّر،  حمّل  يف  موصول  اسم  و)ما(  جّر،  حرف  والباء  ملغاة،  استثناء  أداة  وإاّل: 

واجلملة الفعلّية بعدها خرب.

2. "وال غنى ببعضها عن بعض": ال نافية للجنس واسمها )غنى( مبني عى 
الفتحة املقدرة واخلرب حمذوف تقديره كائن أو موجود وما بعده جاّر وجمرور.

اجلملة  عى  لدخوهلا  عاملة  غر  نافية  ال  غرهم":  رفق  يبلغه  ال  "ممّا   .3
فعل  و)يبلغه(  باإلضافة،  جّر  حمّل  يف  موصولة  و)ما(  جّر،  حرف  من  الفعلية، 
مضارع مرفوع، واهلاء مفعول به، و)رفق( فاعل مضاف، وغرهم مضاف إليه، 

واجلملة الفعلّية املنفّية صلة )ما(

4. "وال يصلح بعضها اال ببعض". ال نافيه غر عاملة لدخوهلا عى اجلملة 
الفعلية.

)جهاد  األمور(،  )خواّص  اهلل(،  )جنود  يأيت:  فيا  اإلضافة  نوع  ما  س: 
عدّوهم( ؟

نسبة  أي:  باملحضة،  وتسّمى  الالم  بمعنى  حقيقّية  اهلل،  جنود  يف  اإلضافة 
احلاكم  رغبات  عن  ال  اهلل  حرم  عن  يدافعون  ألهّنم  ؛  تعاىل  اهلل  إىل  اجلنود 
الشخصّية، وكذا هي يف تراكيب أخرى نحو: "حصون الّرعّية" و"أهل اجلزية".
ملوصوفها،  الصفة  إضافة  من  حقيقّية  غر  هي  األمور"  "خواّص  يف  واإلضافة 
إضافة  من  حقيقّية  غر  عدّوهم"  "جهاد  يف  اإلضافة  اخلاّصة.أما  األمور  أي: 
املصدر العامل عمل فعله إىل مفعوله، أي: جهادهم عدّوهم، وكذا يف: "توطن 

نفسه"، و"لزوم احلّق".
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س: ما نوع )إاّل( يف مجل املقطع كّله، وملاذا؟

)إال( أداة استثناء ملغاة أفادت احلرص، وذلك ألهّنا مل خترج قليال من كثر، 
إذ   " ببعض  إاّل  بعضها  يصلح  ال   " نحو:  معّن،  بفاعل  احلدث  حرصت  وإّنا 
قوام  حرصت  إذ  هبم"  اال  الّرعّية  تقوم  "وليس  باجلنود  الّرعّية  قيام  حرصت 
"، ويكون  اخلراج  اهلل هلم من  با خيرج  اال  للجنود  قوام  ثم ال   " باخلراج  اجلند 
ملا بعدها ألهّنا ليست داّلة  النصب  إعراب اجلمل عى ظاهرها فال تعمل )إال( 
عى االستثناء، ففي اجلملة "ال يصلح بعضها اال ببعض" )ال(: نافية غر عاملة، 
أداة  و)إاّل(  اهلاء،  إىل  مضاف  فاعل  و)بعضها(  مرفوع،  مضارع  و)يصلح(: 

استثناء ملغاة تفيد احلرص، وما بعدها جاّر وجمرور.

"وكّل قد سّمى اهلل له   :س: هل يمكنك توجيه إعراب )عهدا( يف قوله
سهمه ووضع عى حّده فريضة يف كتابه أو سنّة نبّيه عهدا منه عندنا حمفوظا" 

عى أكثر من وجه إعرايّب واحد، وملاذا؟.

السهم  تسمية  يف  االهبام  لرفع  منصوبا  متييزا  )عهدا(  لفظ  يعرب  أن  يمكن 
أو يعرب حاال من املفعول به فريضة.واألَوىل أْن يكون منصوًبا عى اإلغراء أي 

ُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس 
ْ
نِْزَل فِيِه ال

ُ
ِي أ

َّ
الزموا عهدا من اهلل تعاىل: َشْهُر َرَمَضاَن ال

اإلغراء  عى  منصوب  فُهدى   ]185 اِن]البقرة: 
َ
ُفْرق

ْ
َوال ُهَدى 

ْ
ال ِمَن  َوَبيَِّناٍت 

وبّينات معطوف عليه.

لكّل  اهلل  "ويف   :قوله يف  كّل(  )سعة،  بالنكرتن:  االبتداء  مسّوغ  ما  س: 
سعة، ولكّل عى الوايل حّق" ؟

و)لكّل(  عليها،  تقّدم  اهلل(  )يف  خربها  ؛ألّن  )سعة(  بالنكرة  االبتداء  ساغ 
واملجرور  اجلاّر  لتقّدم خربها  )حّق(  بالنكرة  االبتداء  بـ)سعة(، وكذلك  متعّلق 



170........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة

)لكّل( عليها.

)الواو(،  العطف  بحرف  بعضها  عى  بعضها  الّسّت  الطبقات  ُعطفت  س: 
عى حن عطفت الطبقة السابعة بحرف العطف )ثم(، وّضح ذلك؟

الواو حرف عطف يفيد اجلمع غر الرتيبي، لذا استعمل لعطف اجلمل التي 
توافقت يف إظهار عّلة اعتاد بعضها عى بعض وبيان نقطة ارتكاز أحدمها عى 
األخرى بلفظة )القوام(، عى حن )ثم( حرف عطف يفيد التعقيب والراخي 
الذي نجده واضحا يف كون هذه الطبقة هي خامتة الطبقات، وكذا اختلفت عن 

سابقاهتا يف كوهنا تعتمد عليهم وهم قوام هلا.

س: أعرب ما حتته خّط ممّا يأيت: 

من . 1 بدل  )الصنفن(:  الثالث".  بالصنف  اال  الصنفن  هلذين  قوام  ال   "  
ألّنه  بالياء  جمرور  وهو  )هذين(،  اجلّر  بحرف  املجرور  اإلشارة  اسم 
أيضا  املجرور  الصنف،  وهو  بالباء  للمجرور  صفة  مثنى.و)الثالث(: 

بالكرسة.

" فيا خّف عليه أو ثقل "، خّف: فعل ماض مبنّي عى الفتح، والفاعل . 2
من  واجلملة  بـ)يف(،  جّر  حمّل  يف  قبله  املوصولة  )ما(  عى  يعود  مستر 
خّف وفاعله صلة لـ)ما( ال حمّل هلا من اإلعراب، و)عليه( جاّر وجمرور 

بـ)خّف(. متعلق 

"من اخلراج الذي يقوون به عى جهاد عدّوهم". الذي: اسم موصول . 3

مبنّي يف حمّل جّر بدل من اخلراج.

األمور".يؤمتنون: . 4 خواّص  من  عليه  ويؤمتنون  املنافع،  من  وجيمعون   "
األفعال  من  ؛ألّنه  النون  بثبوت  مرفوع  للمجهول  مبنّي  مضارع  فعل 
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واجلملة  فاعل،  نائب  رفع  حمّل  يف  مبنّي  مّتصل  ضمر  والواو  اخلمسة، 
معطوفة عى مجلة "جيمعون من املنافع".

"وال قوام هلم مجيعا اال بالتُّجار وذوي الصناعات فيا جيتمعون عليه". . 5

واجلاّر  اجلاعة  بـ)ميم(  اليها  املشار  املذكورة  الطبقات  من  حال  مجيعا: 
املحذوف، وتقديره:  للجنس  النافية  متعّلق بخرب )ال(  واملجرور )هلم( 
جّره  وعالمة  جمرور  الّتّجار،  عى  معطوف  اسم  )ذوي(:  هلم،  متحّقق 
إليه  مضاف  والصناعات  مضاف،  وهو  الّسّتة،  األساء  من  ألّنه  الياء 
بمعنى  ذو  مفرده:  و)ذوي(  سامل،  مؤّنث  مجع  ألّنه  بالكرسة  جمرور 

صاحب، وتثنيته: ذوا، كا يف قوله تعاىل: َيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم 

ْعَبِة ]املائدة: 95[.
َ
ك

ْ
َهْديًا بَالَِغ ال

املعجمّي املستوى 

س: ما التطور الداليل للفظة الصالة ومّم اشتّق فعلها )صّى(؟

لوين ومها العظان  أصل اشتقاق الصالة قديم عند العرب وأصله من الصُّ
البارزان عى جانبي العجر ومعنى )صّى فالن( حّرك صلَويه.وهذا االستعال 
كّل  فيحّرك  ألوثاهنم  يركعون  كانوا  مّلا  اإلسالم  قبل  العرب  عند  ابتداء  ورد 
الصالم  تطّور معنى  ثّم  اليوم  املسلمن  لدى  الركوع  تشبه  منهم صلويه بحركة 
وتعاىل  تبارك  هلل  الركوع  إىل  للوثن  الركوع  من  داللتها  فارتقت  اإلسالم  يف 
السجود  يف  أخرى  حركات  إىل  فقط  الصلوين  حتريك  من  داللتها  واتسعت 
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يف  الداللة  جمرى  انتقل  ثم  الصالة  حركات  وسائر  والقنوت  والتسليم  والقيام 
الصالة من املحسوس إىل املجّرد عندما أسند إىل الباري عّز وجّل واملالئكة إذ 
الباري عّز وجّل ومالئكته ولذا فرّست هذه  ال توجد حركات مرئية يف صالة 

الصالة من اهلل بالرمحة ومن املالئكة بالدعاء.

الرشع  يف  قدحا  تطبيقها  ُيعّد  وهل  واصطالحا  لغة  باجلزية  املراد  ما  س: 
اإلسالمي؟

ُموَن   ُيَرِّ
َ

ِخِر َول
ْ

َْوِم ال  بِايلْ
َ

َِّ َول  يُْؤِمُنوَن بِالل
َ

ِيَن ل
َّ

وا ال
ُ
اتِل

َ
يف قوله تعاىل: ق

ِكَتاَب َحتَّ ُيْعُطوا 
ْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

َّ
َقِّ ِمَن ال  يَِديُنوَن ِديَن الْ

َ
ُ َول

ُ
َُّ َوَرُسول َما َحرََّم الل

عى  داّلة  اجلزية  لفظة  وردت   ]29 ]التوبة:   َصاِغُروَن َوُهْم  يٍَد  َعْن  ْزيََة  ِ
ْ

ال
عاّمة  من  اجلزية  تؤخذ  وال  املسلمن،  ملقاتلتهم  جزاء  الّذّمة  أهل  من  يؤخذ  ما 
أهل الكتاب بدليل صيغة املفاعلة الّداّلة عى املشاركة يف األمر بالقتال إذ مل تقل 
اآلية: واقتلوا الذين ال يؤمنون، وإّنا قال: قاتلوا ؛ ألهّنم يقاتلونكم، فالقتال يف 
اإلسالم ال يكون إاّل دفاعا عن النفس بدليل آيات القرآن األخرى املفرّسة هلذه 

ْم 
ُ
ْم ُيْرُِجوك

َ
َول يِن  ْم ِف الِّ

ُ
وك

ُ
ُيَقاتِل ْم 

َ
ل ِيَن 

َّ
َُّ َعِن ال َيْنَهاُكُم الل  

َ
ل اآلية منها: 

ُمْقِسِطنَي ]املمتحنة: 
ْ
ال ََّ ُيِبُّ  إِنَّ الل ِْهْم  إيِلَ َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َتَبُّ ْن 

َ
أ ْم 

ُ
ِمْن ِديَارِك

ُيِبُّ   
َ

ََّ ل إِنَّ الل َتْعَتُدوا   
َ

َول ونَُكْم 
ُ
ُيَقاتِل ِيَن 

َّ
ال  َِّ َسبِيِل الل ِف  وا 

ُ
اتِل

َ
8[، وَوق

ُمْعَتِديَن ]البقرة: 190[. ولفظة اجلزية بنفسها تدّل عى مقابلة عمل حصل، 
ْ
ال

 
ً

َسَبا نََكال
َ
يِْدَيُهَما َجَزاًء بَِما ك

َ
َطُعوا أ

ْ
اق

َ
ُة ف

َ
ارِق ارُِق َوالسَّ كا يف قوله تعاىل: َوالسَّ

َجنَّاٍت  وا 
ُ
ال

َ
ق بَِما   َُّ الل اَبُهُم 

َ
ث
َ
أ
َ
وف  ]38 ]املائدة:   َحِكيٌم َعِزيٌز   َُّ َوالل  َِّ الل ِمَن 

ُمْحِسننَِي ]املائدة: 85[، 
ْ
ْنَهاُر َخاِلِيَن فِيَها َوَذلَِك َجَزاُء ال

َ ْ
ْتَِها ال ْرِي ِمْن تَ تَ

، والدين اإلسالمّي ال جيرب الناس عى الدخول  فهو ما يقابل اخلر أو يقابل الرّشّ
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فيه عى نحو ما يفرّس به ظاهر اآلية من مقابلة من ال يؤمن باهلل واليوم اآلخر وال 
املعتدين من هؤالء املرشكن  املراد مقابلة  الدين اإلسالمّي، وإّنا  حيّرم ما حّرم 
الذين مل حيّرموا عى أنفسهم خيانة العهود مع املسلمن، وآية اجلزية وردت يف 

ْيَماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم 
َ
سياق آية براءة من املعاهدين الناقضن َوإِْن نََكُثوا أ

 يَنَْتُهوَن ُهْم 
َّ
َعل

َ
ل ُهْم 

َ
ل ْيَماَن 

َ
أ  

َ
ل إِنَُّهْم  ُكْفِر 

ْ
ال َة  ئِمَّ

َ
أ وا 

ُ
َفَقاتِل ِدينُِكْم  ِف  َوَطَعُنوا 

ِمَن  الرُّْشُد   َ تَبنَيَّ ْد 
َ
ق يِن  َراَه ِف الِّ

ْ
إِك  

َ
ل ]التوبة: 12[.وتعضدها آيات أخرى 

 
َ

ل َق 
ْ
ُوث

ْ
ال ُعْرَوةِ 

ْ
بِال اْسَتْمَسَك  َفَقِد   َِّ بِالل َويُْؤِمْن  اُغوِت  بِالطَّ يَْكُفْر  َفَمْن  َغِّ 

ْ
ال

دليل عى نسخها،  يوجد  256[ وال  ]البقرة:   َعلِيٌم َسِميٌع   َُّ َوالل َها 
َ
ل انِْفَصاَم 

انلَّاَس َحتَّ  تُْكرِهُ  نَْت 
َ
أ
َ
ف
َ
أ َجِيًعا  ُهْم 

ُّ
ُك ْرِض 

َ ْ
ال ِف  َمْن  َمَن 

َ
َربَُّك ل َشاَء  ْو 

َ
وَول

َمْوِعَظِة 
ْ
َمِة َوال

ْ
ِك

ْ
يَُكونُوا ُمْؤِمننَِي ]يونس: 99[ واْدُع إىل َسبِيِل َربَِّك بِال

ُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو 
َ
ْعل

َ
ْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ِت ِهَ أ

َّ
ُهْم بِال

ْ
ََسَنِة وََجاِدل الْ

ََّ َيْهِدي  ِكنَّ الل
َ
ْيَك ُهَداُهْم َول

َ
يَْس َعل

َ
ُمْهَتِديَن ]النحل: 125[ ول

ْ
ُم بِال

َ
ْعل

َ
أ

 َِّ الل وَْجِه  ابْتَِغاَء   
َّ

إِل ُتْنِفُقوَن  َوَما  ْنُفِسُكْم 
َ
ِل

َ
ف َخْيٍ  ِمْن  ُتْنِفُقوا  َوَما  يََشاُء  َمْن 

ُموَن ]البقرة: ،]272َويَُقوُل 
َ
 ُتْظل

َ
ْنُتْم ل

َ
 إيلكْم َوأ

َّ
َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍ يَُوف

 َهاٍد ْوٍم 
َ
ق  

ِّ
َولُِك ُمْنِذٌر  نَْت 

َ
أ إِنََّما  َربِِّه  ِمْن  آيٌَة  ْيِه 

َ
َعل نِْزَل 

ُ
أ  

َ
ْول

َ
ل ِيَن َكَفُروا 

َّ
ال

]الرعد: 7[.

فإذا ما انتهوا عن القتال وحماربة اإلسالم واملسلمن رفعت عنهم اجلزية، أّما 
إذا استمّروا بالعداء فتؤخذ منهم إلخضاعهم إىل قانون الدولة اإلسالمّية، وهو 
العادلة.فإذا  القوانن  إليه لفظة )وهم صاغرون( أي: مذعنون هلذه  ما أشارت 
حسنت أعاهلم رفع عنهم هذا اجلزاء الذي يعّن مقداره احلاكم بطريقة أوجب 
فيها اإلسالم مراعاة احلالة االقتصادّية ملن تؤخذ منهم كّل حسب قدرته.وسرة 
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رآه  الذي  للنرصايّن  فرض  مّلا  ذلك  تؤّكد  الناطق  القرآن  وهو   املؤمنن أمر 
قائال:  الّسّن  يف  كرِب  أن  بعد  املسلمن،  مال  بيت  من  جعال  الكوفة  يف  يتسّول 
بيت  من  له  أجروا  منعتموه،  وعّجز  َكرِب  إذا  حتى  استعملتموه  أنصفتموه،  "ما 

املسلمن  قايض  إذ حكم  اليهودّي  مع  التي جرت  املنازعة  راتبا".وكذلك  املال 
لليهودي عى أمر املؤمنن ؛ ألّنه كان مّدعيا أّن الدرع له وال يملك بّينة، 

واليهودّي منكر لذلك.

)األمام(  و  )اخللف(  عى  تدّل  فهي  األضداد،  من  )وراء(  لفظة  تعّد  س: 

َرْدُت 
َ
أ
َ
ف َْحِر  الْ ِف  وَن 

ُ
َيْعَمل لَِمَساكنَِي  َكنَْت 

َ
ف ِفيَنُة  السَّ ا  مَّ

َ
أ تعاىل  قوله  يف  كا 

ُخُذ لّك َسِفيَنٍة َغْصًبا]الكهف: 79[، فهل 
ْ
يَأ َوَراَءُهْم َملٌِك  َوَكَن  ِعيَبَها 

َ
أ ْن 

َ
أ

التضاّد متحّقق يف هذه اللفظة؟.

كتب  فأصحاب  واللغوين،  املفرسين  أقوال  فيها  اختلفت  )َوَراء(  لفظة 
التضاّد، مستدّلن عى داللتها عى اخللف  ألفاظ  أهنا من  إىل  يذهبون  األضداد 

ِمْن  ِل  َفَهْب  َعقًِرا  ِت 
َ
اْمَرأ َوَكنَِت  َوَراِئ  ِمْن  َمَواِلَ 

ْ
ال ِخْفُت   

ِّ
َوإِن بقوله تعاىل: 

َكنَْت 
َ
ف ِفيَنُة  السَّ ا  مَّ

َ
أ تعاىل:  بقوله  األمام  وعى   ،]5 ]مريم:   َويِلًّا نَْك  ُ لَ

ُخُذ 
ْ
يَأ َملٌِك  َوَراَءُهْم  َوَكَن  ِعيَبَها 

َ
أ ْن 

َ
أ َرْدُت 

َ
أ
َ
ف َْحِر  الْ ِف  وَن 

ُ
َيْعَمل لَِمَساكنَِي 

 
َ

َول َجَهنَُّم  َوَرائِِهْم  ِمْن  تعاىل  وقوله   ،]79 ]الكهف:   َغْصًبا َسِفيَنٍة  لّك 

َعَذاٌب  ُهْم 
َ
َول ْويِلَاَء 

َ
أ  َِّ الل ُدوِن  ِمْن  َُذوا  اتَّ َما   

َ
َول َشيًْئا  َسُبوا 

َ
ك َما  َعْنُهْم  ُيْغِن 

أن  فاشرط  األمام،  اللغوّين داللتها عى  وقّيد بعض   ،]10 ]اجلاثية:   َعِظيٌم

﴿ِمْن  تعاىل:  قوله  وعليه  واألزمنة،  املواقيت  يف  منساقة  )الوراء(  لفظة  تكون 

َعلِّ 
َ
ول  ،]17 ]إبراهيم:   َغلِيٌظ َعَذاٌب  َوَرائِِه  وَوِمْن  َجَهنَُّم﴾،  َوَرائِِهْم 



175املقطع السادس: الّتقسيم العاّم للمجتمع عىل طبقات سبع .............................. 

إىل  بَْرَزٌخ  َوَرائِِهْم  َوِمْن  َها 
ُ
ائِل

َ
ق ُهَو  َكَِمٌة  إِنََّها   

َّ
ل

َ
ك ُت 

ْ
تََرك فِيَما  َصاِلًا  ْعَمُل 

َ
أ

من  اللفظة  هذه  املفرّسين  بعض  أخرج  ولذا   ]100 ]املؤمنون:   ُيْبَعُثوَن يَْوِم 
باب التضاّد فقال الطربّي املفرّس: " وقد جعل بعض أهل املعرفة بكالم العرب 
)وراء( من حروف األضداد، وزعم أنه يكون ملا هو أمامه وملا هو خلفه... وقد 
أغفل وجه الصواب يف ذلك، وإّنا قيل ملا بن يديه هو ورائي؛ ألّنك من ورائه، 
 " أمامه  إذ كان مالقيك من ورائك وأنت  فانت مالقيه كا هو مالقيك، فصار 

وَن 
ُ
َيْعَمل لَِمَساكنَِي  َكنَْت 

َ
ف ِفيَنُة  السَّ ا  مَّ

َ
أ إرادة اخللف يف قوله تعاىل:  وفرسوا 

 َغْصًبا َسِفيَنٍة  لّك  ُخُذ 
ْ
يَأ َملٌِك  َوَراَءُهْم  َوَكَن  ِعيَبَها 

َ
أ ْن 

َ
أ َرْدُت 

َ
أ
َ
ف َْحِر  الْ ِف 

]الكهف: 79[ بأنه خلفهم يتتبعهم.ورصف بعضهم داللة )الوراء( إىل املواراة 
أي السر، ليشمل بذلك اخللف واإلمام مادام فيه ما هو مستور، فالوراء "اسم 

ملا توارى عنك سواء كان أمامك أم خلفك".

والظاهر أّن اللفظ ليس من التضاّد؛ ألّن داللة الوراء عى اخللف تدخل يف 
باب الراُدف ال محل اللفظ عى معنى وآخر ضده، فضال عن أّن داللة اللفظة 
عن  مستقّلة  بصورة  حاصلة  وليست  بالتأويل،  إال  تستحصّل  ال  األمام  عى 
السياق كا هو حال ألفاظ التضاّد األخرى، فاملحّصل من مدلول لفظة الوراء: 
"إّنا هي من امُلواراة واالستتار، فا اسَتَر عنك فهو َوراء، َخْلَفَك كان أو ُقّداَمَك 

هذا إذا مل َتَره أو تشاهده، فأّما إذا رأيته فال يكون الذي أمامك َوراء".

باسم معّن،  كّل طبقة  تسمية  اإلمام عى  املتقّدم اصطلح  النّص  س: يف 
تتّبع التطّور الداليل لتلك األساء يف زماننا؟.

 طبقة اجلنود تطّورت إىل اجليش.. 1

 طبقة كّتاب العاّمة واخلاّص تطّورت إىل ما يعرف بموّظفي الّدولة من . 2
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موّظفي الدوائر اخلدمّية وموّظفي الوزارات خاّصة.

 طبقة القضاة يقابلها وزارة العدل إشارة إىل أمّهية استقالل القضاء.. 3

املحافظن . 4 من  املناصب  أصحاب  يقابلهم  والرفق  اإلنصاف  عّال   
ومديري النواحي واالقضية ورؤساء املجالس البلدّية وهكذا.

 أهل اجلزية واخلراج تقابلهم وزارة املالّية ودوائر الرضيبة.. 5

 التّجار وأهل الصناعات تقابلهم وزارة التجارة واملعادن.. 6

 الطبقة اّلسفى وتقابلهم دائرة الرعاية االجتاعّية، وإّنا سّميت بالّسفى . 7
األخرى،  الطبقات  أعال  مع  به  تتبادل  نافعا  تقّدم عمال  أهّنا ال  مللحظ 

وإّنا هي تعتمد عليهم كّلّيا.

س: قال: "من ذوي احلاجة واملسكنة"، فا الفرق بن املسكن واملحتاج 
والفقر وامُلعدم وامُلملق؟

﴿ َتَعاىَل  َقْوله  َعَلْيِه  َويدل  يْسَأل  ِذي  الَّ واملسكن  يْسَأل،  اَل  ِذي  الَّ اْلَفِقر  إّن 

نَِياء 
ْ
غ

َ
َاِهل أ

ْ
ين أْحُصوا ِف َسبِيل الل﴾ إىل َقْوله َتَعاىَل ﴿َيْسبُهم ال

َّ
ُفَقَراء ال

ْ
لل

حَيْسبُهم  َحتَّى  بالتعفف  َعنُْهم  َذلِك  َمَع  َوأْخرب  بالفقر  فوصفهم  العفف﴾  من 
مجيل  َظاهر  َوهَلُم  إِالَّ  َأْغنَِياء  حَيْسبُهم  َواَل  التعفُّف  من  َأْغنَِياء  بحاهلم  اجلاهل 
َوَعَلْيِهم بّرة َحَسنَة َوقيل ألعرايب أفقر َأْنت َفَقاَل بل ِمْسكن َوأْنشد من اْلَبِسيط

ا الفقُر الَّذي كانْت حُلوَبُتُه َوْفَق الِعياِل َفَلْم ُيرْك لُه َسَبد أمَّ

َكنَت 
َ
﴿ف َتَعاىَل  َقْوله  َلُه.َفَأما  ء  يَشْ اَل  ِذي  الَّ وامْلِْسِكن  لْلَفِقر حلوبة،  َفجعل 

ُهْم َمَساِكن فإّنه ُرِوَي  َْحر﴾ َفأْثبت هَلُم ملك سفينة َوَساَّ وَن ِف الْ
ُ
ملساكني يْعمل

َأهنم َكاُنوا ُأجراء فِيَها ونسبها إَِلْيِهم لترّصفهم فِيَها والكون فِيَها َكَا َقاَل تعاىل ﴿
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إليهّن بحكم ترصفهّن فيها إذ هي للنبي  البيوت  َوقرن ِف بيوتكن﴾ إذ نسب 

وا بُيوت انلَِّب﴾.
ُ
 تْدخل

َ
كا يف قوله تعاىل: ﴿ل

أّما الفرق بن اْلفقر َواحْلَاجة فهو َأن احْلَاجة ِهَي النُّْقَصان َوهِلََذا ُيَقال الثَّْوب 
حْيَتاج إىل خزمة َوُفاَلن حْيَتاج إىل عقل َوَذلَِك إذا َكاَن َناِقصا َوهِلََذا َقاَل املتكلمون 
الظُّلم اَل يكون إِالَّ من جهل أو َحاَجة َأي من جهل بقبحه أو ُنْقَصان َزاد جربه 
اْستَِعاَرة  َفُهَو  إىل عقل  مفتقر  فاَلن  َقْوهلم  َفَأّما  اْلغنى  اْلَغْر.والفقر خالف  بُظْلم 

وحمتاج إىل عقل َحِقيَقة.

أهل  َوَقاَل  اْلفقر  يِف  أبلغ  اإلعدام  َأّن  فهو  واإلعدام  اْلفقر  َبن  اْلفرق  وأّما 
اللَُّغة املعدم الَِّذي اَل جيد َشْيئا َوَأصله من اْلَعَدم خالف اْلُوُجود َوقد أعدم كأّنه 
امْلَْعنين َومل يقل: َعدمه  لْلفرق َبن  اْلُوُجود: عدم  َذا عدم َوقيل يِف خالف  َصار 
اهلل وإّنا قيل: أعدمه اهلل َوقيل يِف ِخاَلفه: قد وجد َومل يقل وجده اهلل وإّنا قيل: 

أوجده اهلل َوَقاَل َبعضهم: اإلعدام فقر بعد غنى.

وأّما اْلفرق َبن اْلَفِقر وامُلملق فهو إّن امُلملق ُمْشَتّق من امللق َوُهَو اخلضوع 
َواَل يكون  احْلَال خاضعا مترضعا سمي مملقا  َأكثر  يِف  اْلَفِقر  َكاَن  َفَلاَّ  والترضع 
إاّل بعد غنى كأّنه َصار َذا ملق كا َتقول: أطفلت امْلَْرَأة إذا َصار هَلَا طِْفل َوجيوز َأن 
ن من النََّفَقة عى اْلِعَيال َوهِلََذا َقاَل اهلل َتَعاىَل  ُيَقال: إِّن اإلمالق نقل إىل عدم التََّمكُّ

دُكم خشَية إملق﴾ َأي خشَية اْلَعجز َعن النََّفَقة َعَلْيِهم.
َ

ْول
َ
وا أ

ُ
 تقتل

َ
﴿َول
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البالغّي املستوى 

س: يف النّص كنايات، استخرجها موّضحا املراد هبا؟.

 :تعّددت الكنايات يف النّص، وهي يف قوله

1 . فأراد املفروض،  نصيبه  كناية عن  له سهمه" وهذا  اهلل  "وكّل سّمى 

يف  يطلق  والسهم  إمجاال،  االستحقاق  ذوي  لكّل  االستحقاق  بالسهم 
"فساهم  با يصيبه  إذ يسهم كّل رجل بسهم ويفوز كّل واحد  االقراع 
فكان من املدحضن" ثم ُسّمي الّسهم الواحد كأّنه نصيب من أنصباء، 

وحّظ من حظوظ.

قوله: "يف كتابه أو سنّة نبّيه"، والكتاب كناية عن القرآن الكريم.. 2

أّن . 3 التنبيه عى  أراد بجملة )بإذن اهلل(  بإذن اهلل"  " فاجلنود   :قوله
املراد هبم جنود احلّق، ال مطلق اجلنود.

؛ألهّنم . 4 واملساكن  الفقراء  طبقة  عن  كناية  السفىل"،  الطبقة   "  :قوله
يعتمدون عى الطبقات املنتجة السابقة.

أماكن . 5 للبضائع من  كناية عن جلبهم  بأيديم":  الّرفق  "ويكفونم من 

متعّددة ؛ ألّن املرفق يستعمل يف محل احلقائب واملواد املختلفة.

س: استخرج املجاز يف النّص، واذكر نوعه؟.

املجاز يف النّص عباراته متعّددة: 

األمن، . 1 وسبل  الدين،  وعّز  الوالة،  زين  أهّنم:  اجلنود  عن   قوله يف 
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الناس  أمن  سبب  هم  اجلنود  أّن  أي  الّسببّية،  بعالقة  مرسل  جماز  فهذا 
وعّز الدين وهيبة الوالة.

احلالّية، أي: حاهلم . 2 بعالقة  الّرعّية طبقات" جماز  اّن  "اعلم   :قوله يف 

من حيث وظائفهم التي يقومون هبا، عى نحو: ﴿إّن البرار لِف نعيم﴾ 
أي: حاهلم.

س: يف النّص تشبيه بليغ، استخرجه وعّرف هبذا النوع من التشبيه؟

 :قوله يف  وهو  الّشبه،  ووجه  التشبيه،  أداة  منه  ُحذف  ما  البليغ  التشبيه 
"اجلنود حصون الّرعّية" إذ شّبه اجلنود باحلصون من حيث حفظهم الشعب 

وحياطتهم إّياهم كحال احلصن الذي حُييط ساكنيه ويمنعهم من األخطار.

س: يف النّص طباق إجياب، استخرجه وعّرف هبذا الفّن؟.

طباق اإلجياب هو تقابل لفظن خمتلفن يف املعنى واللفظ يف العبارة، وهو يف 
قوله: " كتاب العاّمة واخلاّصة" إذ قابل بن العاّمة واخلاّصة، وكذا املقابلة 

بن اخلّفة والثقل يف قوله: "والصرب عليه فيا خّف أو ثقل".

س: أي فّن بالغّي جتده يف قوله: "وليس خُيرج الوايل من حقيقة ما ألزمه 
اهلل تعاىل من ذلك اال باالهتام واالستعانة باهلل"؟

بأمور  الوايل  اهلل  إلزام  ذكر   ؛ألّنه الّذّم  يشبه  با  باملدح  يعرف  الفّن  هذا 
حّقة ثم استثنى ما خيرج من هذه األمور بقوله: )االستعانة باهلل(، فهو بّرز هذا 

املستثنى الذي يؤّكد املستثنى منه.

س: أي فّن بالغّي جتده يف تقسيم اإلمام الناس عى طبقات، وملاذا مجع 
القضاة والعال والكّتاب يف طبقة واحدة، بّن ذلك؟

من  فيه  ملا  احلكيم  بأسلوب  البديع  علم  يف  يعرف  ممّا  هو  التقسيم  أسلوب 
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إىل طبقات  الّرعّية  فتقسيم  السامع،  إىل ذهن  املطروح وتبسيطه  املوضوع  تيسر 
 مجع وإّنا  الطبقات،  هذه  من  واحدة  كّل  متعّلقات  فهم  الوايل  عى  ييرّس 
اليهم  احلاجة  وجه  ؛ألّن  الكّتاب  العّال،  القضاة،  الثالث:  األساسّية  الطبقات 
بعد  التفصيل  أسلوب  وكذا  املعاقد،  من  حيكمون  ملا   :قوله وهو  واحد، 
أذهان  يف  للمعارف  ترسيخ  زيادة  من  فيه  ملا  احلكيم  أسلوب  من  هو  اإلمجال 
الّسامعن، ونجده يف عرض اإلمام للصفات الّسبع عموما، ثم الكالم عنها 
تفصيال، وكذا يف قوله: "ومنها أهل اجلزية واخلراج من أهل الّذّمة ومسلمة 
ألهل  بيان  الناس  ومسلمة  اجلزية،  ألهل  وبيان  تفصيل  الّذّمة  فأهل  الناس"، 

اخلراج.

وبالغة  املخاطب،  حال  فيه  يراعى  البيان  علم  من  احلذف  أسلوب  س: 
بن  الذي  النّص  يف  األسلوب  هذا  بّن  املخّل،  الّتكرار  اجتناب  يف  األسلوب 

يديك؟

 :يظهر احلذف يف قوله

ومسلمة . 1 الّذّمة  أهل  من  واخلراج  اجلزية  أهل  "ومنها  يف  املبتدأ  حذف   
الناس " وتقديره: وهم من أهل الّذّمة ومسلمة الناس، وذلك استغناء 
الطبقة   "  :قوله املحذوف.وكذا  هذا  بّعض  الذي  )من(  بحرف  عنه 

الّسفى من أهل احلاجة واملسكنة".

ذكر . 2 لتقّدم  حاجتهم"  وراء  من  "ويكون   :قوله يف  كان  اسم  حذف   
يكون  وما  والتقدير:  يصلحهم"،  فيا  عليه  "ويعتمدون  مجلة:  املبتدأ يف 

من وراء حاجتهم، أي )ما( املوصولة.

تعاىل . 3 اهلل  ألزمه  ما  الوايل من حقيقة  "وليس خيرج  ليس يف   حذف خرب 
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من ذلك اال باالهتام"، فاسم ليس هو اجلملة الفعلّية "خيرج الوايل من 
خيرج  وليس  والتقدير:  حمذوف،  وخربها  تعاىل"،  اهلل  ألزمه  ما  حقيقة 

الوايل خروجا كائنا اال باالهتام واالستعانة باهلل، 

 حذف املضاف إليه يف: "ويف اهلل لكّل سعة"، أي: لكّل طبقة سعة، وإّنا . 4
استغنى عن ذكر لفظة طبقة ؛ ألّن مدار الكالم عنها، وذكرها ُيعّد إطنابا 

خماّل ببالغة الكالم.
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السابع املقطع 
الطبقة األوىل )اجلنود(

وهو قوله: "َفَولِّ ِمْن ُجنُوِدَك َأْنَصَحُهْم يِف َنْفِسَك هلل َولَِرُسولِِه َوإلَماِمَك، 
اْلُعْذِر،  إىل  يُح  َوَيْسَرِ اْلَغَضِب،  َعِن  ُيْبطُِئ  َّْن  ِم ِحْلاًم  َوأفضلُهْم  َجْيبًا،  َوَأْنَقاُهْم 
بِِه  َيْقُعُد  َوالَ  اْلُعنُْف،  ُيثرُِيُه  الَ  َّْن  َوِم األْقِوَياِء،  َعىَل  َوَينُْبو  َعَفاِء،  بِالضُّ َوَيْرَأُف 

ْعُف. الضَّ

َوابِِق  ِة، َوالسَّ احِلَ ُثمَّ اْلَصْق َبَذِوي امْلُُروَءاِت َواألَْحَساِب، َوَأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّ
اٌع ِمَن اْلَكَرِم،  ُْم ِجَ امَحِة، َفإِنَّ َخاِء َوالسَّ َجاَعِة، َوالسَّ َسنَِة، ُثمَّ َأْهِل النَّْجَدِة َوالشَّ احْلَ

َوُشَعٌب ِمَن اْلُعْرِف.

َنْفِسَك  َيَتَفاَقَمنَّ يِف  ا، َوالَ  اْلَوالَِداِن ِمْن َوَلِدمِهَ ُدُه  َيَتَفقَّ ْد ِمْن أمورِهْم َما  َتَفقَّ ُثمَّ 
َبْذِل  إىل  ْم  َلُ َداِعَيٌة  فإّنه   ، َقلَّ َوإِْن  بِِه  ْم  َتَعاَهْدهَتُ ُلْطفًا  ِقَرنَّ  حَتْ َوالَ  بِِه،  ْيَتُهْم  َقوَّ ٌء  يَشْ

النَِّصيَحِة َلَك، َوُحْسِن الظَّنِّ بَِك.

ُلْطِفَك  ِمْن  لِْلَيِسرِي  َفإِنَّ  َجِسيِمَها،  َعىَل  اتَِّكاالً  أمورِهُم  َلطيِِف  َد  َتَفقُّ َتَدْع  َوالَ 
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َيْسَتْغنُوَن َعنُْه. َمْوِضعًا َينَْتِفُعوَن بِِه، َولِْلَجِسيِم َمْوِقعًا الَ 

َوْلَيُكْن آَثُر ُرؤوِس ُجنِْدَك ِعنَْدَك َمْن َواَساُهْم يِف َمُعوَنتِِه، َوأفضل َعَلْيِهْم ِمْن 
ًا  مَهّ ُهْم  مَهُّ َيُكوَن  َحتَّى  َأْهلِيِهْم،  ُخُلوِف  ِمْن  َوَراَءُهْم  َمْن  َيَسُع  َيَسُعُهْم  باَِم  ِجَدتِِه 

ْم َعَلْيَك. ، َفإِنَّ َعْطَفَك َعَلْيِهْم َيْعطُِف ُقُلوَبُ َواِحدًا يِف ِجَهاِد اْلَعُدوِّ

الّرعّية،  ِة  َمَودَّ َوُظُهوُر  اْلباَِلِد،  يِف  اْلَعْدِل  اْستَِقاَمُة  اْلُوالَِة  َعنْيِ  ِة  ُقرَّ أفضل  َوإِنَّ 
بِِحيَطتِِهْم  إاِلّ  َنِصيَحُتُهْم  َتِصحُّ  َبَساَلَمِة ُصُدوِرِهْم، َوالَ  إاِلَّ  ْم  هُتُ َمَودَّ َتْظَهُر  ُه الَ  َوإِنَّ

هِتِْم. ْم، َوَتْرِك اْستِْبَطاِء اْنِقَطاِع ُمدَّ ِة اْستِْثَقاِل ُدَوِلِ َعىَل ُوالَِة أمورِهْم، َوِقلَّ

ْم، َوَواِصْل يِف ُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِهْم، َوَتْعِديِد َما َأْبىل َذُوو اْلَباَلِء  َفاْفَسْح يِف آَماِلِ
ُض النَّاكَِل، إِْن َشاَء اهللُ. رِّ َجاَع، َوحُتَ زُّ الشُّ ْم هَتُ ْسِن َأْفَعاِلِ ْكِر حِلُ ِمنُْهْم، َفإِنَّ َكْثَرَة الذِّ

َوالَ  ِه،  َغرْيِ إىل  اْمرئ  َباَلَء  نَّ  َتُضمَّ َوالَ  َأْبىل،  َما  ِمنُْهْم  اْمِرٍئ  لُِكلِّ  اْعِرْف  ُثمَّ 
َما  َباَلئِِه  ِمْن  ُتْعظَِم  َأْن  اْمِرٍئ إىل  ُف  َيْدُعَونََّك َشَ َباَلئِِه، َوالَ  َغاَيِة  بِِه ُدوَن  نَّ  َ ُتَقرصِّ

َكاَن َصِغريًا، َوالَ َضَعُة اْمِرٍئ إىل َأْن َتْسَتْصِغَر ِمْن َباَلئِِه َما َكاَن َعظياًِم.

ُطوِب، َوَيْشَتبُِه َعَلْيَك ِمَن األمور،  َواْرُدْد إىل اهلل َوَرُسولِِه َما ُيْضلُِعَك ِمَن اخْلُ
اهللَ  َأطِيُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ )َيا  إِْرَشاَدُهْم:  َأَحبَّ  لَِقْوم  سبحانه  اهللُ  َقاَل  َفَقْد 
ُسول،  وُه إىل اهللِ َوالرَّ ء َفُردُّ ُسوَل َوُأويِل األْمِر ِمنُْكْم َفإْن َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ َوَأطِيُعوا الرَّ
اِمعِة َغرْيِ  ُسوِل: األَْخُذ بُِسنَّتِِه اجْلَ دُّ إىل الرَّ دُّ إىل اهللِ: األَْخُذ بُِمْحَكِم كَِتابِِه، َوالرَّ َفالرَّ

َقِة". امْلَُفرِّ
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العام املعنى 

وصف أمر املؤمنن اجلنود يف املقطع الساق بأهّنم: 

إالّ . 1 لألعداء  دفع  وال  للبلدان  ِحفظ  فال  الوطن  وسور  الّرعّية  حصون 
هبم.

زينة للوالة أمام العدّو اخلارجي واملخالف الّداخيل.. 2

عّز للّدين بجهادهم األعداء الكافرين.. 3

خوفا . 4 النّاس  أموال  يسلب  أن  الّلّص  جيرئ  فال  الداخيّل  لألمن  سبٌب 
من اجلنود.

من  اجلندّي  به  يّتصف  أن  يلزم  ما  لبيان  الفصل  هذا  يف   وتعّرض
أمور  أهّم  من  هو  وهذا  السائرين  عى  الوالية  مقام  يستحّق  حّتى  األوصاف 
النظام العسكرّي.وقد أنشئت يف هذه العصور معاهد وكلّيات ومدارس لتعليم 
النظام العسكرّي وإعداد الضّباط واألُمراء يف اجليوش. وتتضّمن هذه التعليات 
مترينات وتدريبات عسكرّية شاّقة يف دورات متعّددة. ولكّن اإلسالم يتوّجه إىل 
روحّية اجلندّي أكثر ممّا يتوّجه إىل تدريبه العميّل، فإّن اجلندّي إّنا يواجه العدّو 
ويدافع عنه بروحه وإيانه وقّوة عقيدته أكثر ممّا يعتمد عى قّوة جسمه وأعاله، 
فالبطولة الفائقة تعتمد عى قّوة الروح وااليان يف اجلند والقادة أكثر ممّا تعتمد 
الوالية  مقام  يستحّق  العملّية، وقد وصف من  والتدريبات  اجلسم  قّوة  عى 

عى اجلند وينبغي أن يكون أمرا بسبعة أوصاف: 



186........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة

أن يكون أنصح هلّل ورسوله ولإلمام املفرض الطاعة من سائر األفراد.. 1

و . 2 الفواحش  عن  وجتنّبا  ورسيرة  قلبا  اجليش  أفراد  أطهر  يكون  أن 
املنكرات.

أن يكون أثبتهم حلا وتسّلطا عى نفسه جتاه ما يثر الغضب.. 3

بالعفو . 4 ويّتصف  خالفا  ارتكب  عّمن  االعتذار  يقبل  ممّن  يكون  أن 
والصفح عن املذنب.

يرأف . 5 القلب  رقيق  األعداء  جتاه  الشكيمة  بشّدة  موصوفا  يكون  أن 
بالضعفاء.

املنافع . 6 إلحراز  الدولة  يف  املتنفذين  من  للمتمردين  مقاوما  يكون  أن 
الشخصية.

أن يكون حليا وصبورا جتاه الشدائد ومفّكرا يف حّل ما ينوبه من العقد.. 7

وإحراز هذه الصفات الكريمة يف األفراد حيتاج إىل درس كامل عن أحواهلم 
الصفات  هذه  وجود  عى  أمارتن   متتالية.فقّرر وامتحانات  جتارب  وإىل 
البيوتات  وأهل  األحساب  فذوى  والبيت،  االرسة  النفسانية.االوىل:  العالية 
صحيحة.والعالمة  تربية  واملرّبون  املؤّدبون  هم  احلسنة  والسوابق  الصاحلة 
األخرى ما ُيستفاد من حال الفرد نفسه فقد دخل يف مجاعة املسلمن خلٌق كثر 
من سائر الشعوب ال ُيعرف هلم أرسة أو بيت وُيعرّب عنهم باملوايل فكان االعتاد 

عليهم يرجع إىل ما يستفاد من أخالقهم فبّن لذلك أربعة أوصاف: 

النجدة، وهي صفة تنبئ عن علّو اهلّمة وإظهار القيادة.. 1

عا . 2 الدفاع  يف  االقدام  رسعة  و  الغرة  عن  تنبئ  صفة  وهي  الشجاعة، 
جيب حفظه.
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واالّدخار . 3 املال  حّب  عدم  و  اليد  بسط  عن  تنبئ  صفة  وهي  السخاء، 
وحّب اإليثار عى األغيار.

الّساحة، وهي صفة تنبئ عن التسّلط عى الناس بحسن اخللق و بسط . 4
اجلود.

فهذه صفات شخصية إذا اجتمعت يف فرد تؤهله لإلمرة وتوجب االعتاد 
عليه يف إعطاء الوالية عى اجلند.

ثّم أشار يف آخر هذا الفصل إىل أّن أفضل رؤساء اجلند وأمراء اجليوش من 
يواسيهم يف املعونة ويوّفر عليهم فيا جيده من املؤونة وال يقترص عى خصوص 
أنفسهم  مؤونة  من  إليه  حيتاجون  عّا  يغنيهم  بحيث  املحدودة  املقّررة  رواتبهم 

وأهلهم.

املستوى الصويّت

س: هل لتعاقب الّصائتن القصرين )الفتحة والضمة( عى الضاد يف لفظة 
معنى  توضيحك  خالل  من  ذلك  بّن  ؟  اللفظة  معنى  توجيه  يف  أثر  عف(  )الضَّ

قوله: "وال يقعد به الضعف"؟.

من اللغوين من مل جيد أثرا صوتّيا لتعاقب الفتح والضم عى فاء هذه اللفظة، 
باب  من  فيها  التعاقب  وعّدوا  عف(،  والضُّ عف  )الضَّ بن  املعنى  يف  يفّرقوا  فلم 
عف  الضُّ والرأي عى حن  العقل  بالفتح يف  عف  الضَّ أّن  اخلليل  اللغات. وذكر 
االّتساع  عى  داّل  الفتح  أّن  يرى  احلديث  الصويّت  والدرس  البدن.  يف  بالضّم 
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حمسوس  موضع  يف  خاّص  الضّم  أّن  حن  عى  الّصوت،  وامتداد  والشمول 
البدن  ضعف  وهو  املاّدّي  يشمل  عاّم  بالفتح  فالّضعف  الشفتن.  ضّم  مللحظ 
والعقل، ويشمل املعنوّي من ضعف احلّجة والفتور النفيّس.واالستعال القرآيّن 

َجَعَل  ُثمَّ  ِمْن َضْعٍف  َقُكْم 
َ
َخل ِي 

َّ
ال  َُّ الل ليدّل عى كال اجلانبن  بالفتح  جاء 

َوُهَو  يََشاُء  َما  ُق 
ُ
َيْل َوَشيَْبًة  َضْعًفا  ٍة  وَّ

ُ
ق َبْعِد  ِمْن  َجَعَل  ُثمَّ  ةً  وَّ

ُ
ق َضْعٍف  َبْعِد  ِمْن 

َف  َن َخفَّ
ْ

َقِديُر ]الروم: 54[ وهو ضعف البدن والعقل معا، وال
ْ
َعلِيُم ال

ْ
ال

َيْغلُِبوا  َصابَِرٌة  ِمائٌَة  ِمْنُكْم  يَُكْن  إِْن 
َ
ف َضْعًفا  فِيُكْم  نَّ 

َ
أ َوَعلَِم  َعْنُكْم   َُّ الل

 ابِِريَن َُّ َمَع الصَّ َِّ َوالل ِن الل
ْ
َفنْيِ بِإِذ

ْ
ل
َ
أ ٌف َيْغلُِبوا 

ْ
ل
َ
أ ِمائَتنَْيِ َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم 

]األنفال: 66[ وهو الّضعف النّفيّس عند لقاء املسلم الواحد لعرشة من عدّوه، 
النفيّس.عى  عف  الضَّ خالف  وهو  بالصرب  املسلمن  القرآيّن  التعبر  أمر  لذلك 
عف بالضّم يف موضع معّن من  عف البدين.ويأيت الضُّ حن تأيت القّوة خالفا للضُّ
اجلسد، نحو: ضعف البرص مثال من بن عموم ضعف البدن، أو ضعف احلاس 
لقضّية ما ضمن اجلانب املعنوّي كّله. ولذا ورد كالم أمر املؤمنن بالضعف 
بالفتح ليدّل عى النّهي عن اختيار القائد الضعيف يف البدن ويف الرأي واحلزم 

واخّتاذ القرارات العسكرّية.

الصاد  أو  أوالسن  الراء  أو  الثاء  أو  الباء  عى  الالم  صوت  إليثار  هل  س: 
الشجاع وحتّرض  "هتّز   :قوله )الناكل( يف  لفظة  توجيه معنى  أثر يف  الفاء  أو 

الناكل"؟

املعنى املحوري بن )نكب، نكث، نكر، نكس، نكص، نكف، نكل( واحد 
ِء: َضُعَف وَعَجَز،  ْ هو امليل عن الصواب.جاء يف مفردات الراغب: َنَكَل َعِن اليشَّ
، واجلْمُع:  ِة، وحديدُة اللَِّجاِم، لكوهنا مانَِعْنِ ابَّ وَنَكْلُتُه: َقيَّْدُتُه، والنِّْكُل: َقْيُد الدَّ



189املقطع السابع: الطبقة األوىل اجلنود ..................................................... 

ْلُت به: إذا  ﴾]املزمل 12[ وَنكَّ
ً
 وََجِحيما

ً
نْكال

َ
يْنا أ َ األَْنَكاُل. قال تعاىل: ﴿إِنَّ لَ

ناها 
ْ
َجَعل

َ
﴿ف تعاىل:  قال  َنَكاٌل.  الفعل  ذلك  واسم  غُره،  به  ُل  ُينَكَّ ما  به  َفَعْلُت 

َفها﴾ ]البقرة 66[. فإّن استعال )الناكل( يف قول 
ْ
 ملِا َبنْيَ يََديْها َوما َخل

ً
نَكال

أمر املؤمنن أليق بسياق القول ألّن احلديث عن احلرب والقتال.وقد ذكر اإلمام 
)الشجاع( والناكل خالفه وهو الذي يميل إىل اخلور والتقاعس والراخي عن 
القتال ويوصف الالم بأنه صوت جانبي ألنه خيرج من جانبي الالم فكأّنه هبذه 
الصفة أكسب لفظة )الناكل( معنى جمانبة احلّق وهو هنا يعني جتنّب جهاد العدّو 

فاحتيج أن حيرض عى اجلهاد.

اكُِبوَن﴾ 
َ

نل اِط  الصِّ ﴿َعِن  تعاىل:  قال  َماَل.  أي:  كذا.  عن  نكب  ويقال: 
]املؤمنون 74[ وامَلنِْكُب: جُمَْتَمُع ما بن الَعُضِد والَكتِِف، ومْجُعه: َمنَاِكُب، ومنه 

واْستَِعاَرُة   ]15 ]امللك  َمناكِبِها﴾  ِف  اْمُشوا 
َ
﴿ف تعاىل:  قال  لأَلْرِض.  اسُتِعَر 

﴿ما تََرَك َع َظْهرِها ِمْن َدابٍَّة﴾ ]فاطر  امَلنِْكِب هلا كاْستَِعاَرُة الظَّْهِر هلا يف قوله: 
البدن وال  املنكب وهو جانب  أن األصل يف نكب هو  45[، وواضح من هذا 
بامليل عن جادة  الناكب وهو خمصوص  الرأس جانبا ومنه اشتق  يرى إال بميل 

الطريق.

واسُتِعَر  النَّْقِض،  ِمَن  َقِريٌب  وهو  والَغْزِل  األَْكِسَيِة  َنْكُث  النَّْكُث  وأصل 

ُهْم  ﴿إِذا   ،]12 ]التوبة  يْماَنُهْم﴾ 
َ
أ نََكُثوا  ﴿َوإِْن  تعاىل:  قال  الَعْهِد  لِنَْقِض 

ُثوَن﴾ ]األعراف 135[ والنِّْكُث كالنِّْقِض.
ُ
َيْنك

َيِرَد  أن  وأصُله  وَنَكْرُت،  كذا،  َأْنَكْرُت  يقال:  الِعْرَفاِن.  ِضدُّ  واإِلْنَكاُر: 

َرأى  ا  مَّ
َ
ل
َ
﴿ف تعاىل:  قال  اجلَْهِل.  من  ٌب  رَضْ وذلك  ره،  يتصوَّ ال  ما  الَقْلِب  عى 
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 ُ
َ

ل َوُهْم  َفَعَرَفُهْم  ْيِه 
َ
َعل وا 

ُ
َدَخل

َ
﴿ف  ،]70 ]هود  نَِكَرُهْم﴾  إيله  تَِصُل  يِْدَيُهْم ل 

َ
أ

ُمْنِكُروَن﴾ ]يوسف 58[ وقد ُيستعَمُل ذلك فيا ُينَْكُر بالّلساِن، وَسَبُب اإِلْنَكاِر 
القلب  يف  وصورُته  اليشَء  الّلساُن  ُينِْكُر  رّبا  لكن  بالقلِب  اإِلْنَكاُر  هو  بالّلساِن 

 َِّ الل نِْعَمَت  وَن 
ُ
﴿َيْعرِف تعاىل:  قوله  ذلك  كاذبًا. وعى  ذلك  ويكون يف  حاصلٌة، 

يَّ آياِت 
َ
ُ ُمْنِكُروَن﴾ ]املؤمنون 69[، ﴿أ

َ
ُثمَّ ُيْنِكُرونَها﴾ ]النحل 83[، ﴿َفُهْم ل

َِّ ُتْنِكُروَن﴾ ]غافر 81[. الل

َقْبَل  ِرْجُلُه  َخَرَج  إذا  الَوَلُد:  ُنِكَس  ومنه:  َرْأِسِه،  َعَى  اليشِء  َقْلُب  والنَّْكُس: 

َرْأِسِه، قال تعاىل: ﴿ُثمَّ نُِكُسوا َع ُرُؤِسِهْم﴾ ]األنبياء 65[ والنُّْكُس يف امَلَرِض 

ْرهُ  ُنَعمِّ ﴿َوَمْن  تعاىل:  قال  الُعُمِر  النَّْكِس يف  إَِفاَقتِِه، ومن  بعد  َمَرِضِه  َيُعوَد يف  أن 

ِق﴾ ]يس 68[.
ْ
َل ْسُه ِف الْ

ِّ
ُنَنك

]األنفال  َعِقَبْيِه(  َعى  )َنَكَص  تعاىل:  قال  اليشء.  اإِلْحَجاُم عن  والنُُّكوُص: 
.]48

ويقال: َنَكْفُت من كذا، واْسَتنَْكْفُت منه: َأنِْفُت. قال تعاىل: ﴿لْن يَْستَْنِكَف 

اليْشَء:  َنَكْفُت  من:  وأصله   ،]172 ]النساء   ﴾َِّ لِل َعْبداً  يَُكوَن  ْن 
َ
أ َمِسيُح 

ْ
ال

ُينَْكُف.  ال  وَبْحٌر  بِاإِلْصَبِع،  اخلَدِّ  عن  ْمِع  الدَّ َتنِْحَيُة  وهو  النَّْكِف،  ومن  ْيُتُه،  َنحَّ
أي: ال ُينَْزُح، واالْنتَِكاُف: اخلُُروُج ِمْن َأْرٍض إىل َأْرٍض.

)يضلعك(  روي  األمور"  من  يضلعك  ما  اهلل  إىل  "واردد   :قوله يف  س: 
بالضاد والظاء، فهل ثّمة فرق صويّت بن )يضلع ويظلع( يؤّثر يف املعنى العاّم ؟ 

وّضح ذلك.

ويف  العمل  ويف  البدن  يف  عموما  واالعوجاج  امليل  عى  يدّل  بالضاد  ضلع 
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البعر:  ظلع  يقال:  فقط،  امليش  يف  امليل  عى  يدّل  بالظاء  ظلع  حن  عى  الرأي، 
صوتا  لكونه  فالّضاد  االشتقاقّية،  باملالزمة  املعاين  اّتسعت  ثّم  مشيه،  يف  غمز 
يف  فامليل  الظاء،  مع  هو  ممّا  أوضح  بصورة  اإلطباق  معه  يالحظ  لثوّيا  أسنانّيا 
بلحاظ  اإلنسان  ضلع  سّمي  وبه  االعوجاج  عى  الداللة  يرافقه  ضلع  معنى 
أكال،  امتأل  إذا  الرجل  تضّلع  قيل:  العضو  هلذا  الّتسمية  ومللحظ  اعوجاجه، 
أي إّن اليشء من كثرته مأل أضالعه، ولذا قيل: محل مضلع، أي ثقيل، أي إّن 
أي:  ما يضلعك،  واردْد   :قوله هنا كان معنى  إىل أضالعه، ومن  ثقله يصل 
لو  احلّق  عن  متيل  جيعلك  ممّا  األمور  من  وحّله  محله  عليك  ويصعب  يثقلك  ما 

عملت برأيك.

أكثر  الّصوت  هذا  صفة  يف  فالرخاوة  األسنايّن  الظاء  بصوت  ظلع  أّما 
وضوحا ممّا جيعل امليل يف معناه يذهب إىل الداللة عى الضعف، فالبعر الظالع 
انته  أي:  ظلعك،  عى  اْرَبْع  يقال:  ولذا  فيه،  ضعف  وهذا  مشيته،  يف  املائل  هو 
أمر  يظلعك  لفظة  باستعال   قوله ومعنى  ضعف،  من  فيك  ملا  تطيقه  ال  عّا 
الّرعّية، واملعنى مع صوت  أمام  ما يضعفه من اخلطوب، أي جيعله ضعيفا  برّد 
الضاد أنسب لعموم داللة ضلع عى ما يثقل عى الوايل محله من اخلطوب سواء 
بضعف قدرته البدنّية أو الفكرّية، السّيا وأّن استشهاده باآلية القرآنّية يدّل 

عى القضايا الفكرّية التي حتتاج إىل بعد نظر يف معاين اآليات.

س: يصاغ فعل األمر من املضّعف فيجوز اإلدغام وفّكه من أمر املخاطب، 
كيف تعلل اختيار فّك اإلدغام يف قوله: "واردد إىل اهلل ورسوله ما يضلعك 

من اخلطوب"؟

آخره  بتحريك  وذلك  باإلدغام،  املضّعف  من  املخاطب  املفرد  أمر  جيوز 
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فّك  والقياس  األمر،  فعل  من  باجلزم  عليه  السكون  وتقدير  االدغام،  ألجل 
األّول  يكون  أن  وهو  االدغام،  يناقض  الذي  األمر  فعل  آخر  لتسكن  اإلدغام 
وإّنا  الدال،  بفتح  رّد  أو:  واردد،  يقال:  أن  فيمكن  متحركا،  والثاين  ساكنا 
تكرار لصوت  فّك االدغام من  ملا يف  املفرد  املخاطب  أمر  املقيس من   اختار

الدال املفّخم، وهذا حيدث تشديدا أبلغ من االدغام املرّقق بفتح األخر.

"وال   :تاء يف لفظة )اّتكال( يف قوله الواو  إبدال  س: كيف تفرّس صوتّيا 
تدع تفّقد لطيف أمورهم اّتكاال عى جسيمها"، وّضح ذلك مستعينا بمعطيات 

الّدرس الصويّت احلديث؟

الفعل  اخّتذ وكيال.وفاء  أي:  االخّتاذ،  يفيد  افتعل  )اّتكل( عى صيغة  الفعل 
التاء مع تاء االفتعال  ثّم تدغم هذه  افتعل تبدل تاء،  )وكل( عند صياغتها عى 
فيصر اّتكل، إذ تقتيض القاعدة الرصفّية لإلبدال يف صيغة االفتعال جعل الواو 
املّد  أصوات  يف  اجلهر  بن  الصوتّية  للمناسبة  تاء  للصيغة  فاء  كانتا  إذا  الياء  أو 

واهلمس يف التاء.

س: عّلل صوتّيا حذف صوت املّد )الواو( من األلفاظ: )جدته، يسع، تدع( 
 :وأفضل عليهم من جدته با يسعهم ويسع من وراءهم "وقوله" :يف قوله

"وال تدع تفّقد لطيف أمورهم اّتكاال عى جسيمها"؟.

1ـ حذفت الواو يف لفظة )جدة( وهي من الفعل: وجد جيد عى الباب الثاين 
أّما  متابعة للقاعدة الرصفّية يف حذف الواو من صيغة فِعلة، إذا أريد هبا اهليئة. 
)جهة(،  بالظرف  لبسه  ألمن  مراعاة  ثقله  رغم  عى  الواو  صوت  فبقي  وجهة 

هو  ليس   ]148 ]البقرة:   َها
ِّ

ُمَويل ُهَو  وِْجَهٌة   
ٍّ

َولُِك تعاىل:  قوله  من  فاملراد 
الظرف، أي جهة الرّشق أو الغرب، وإّنا املراد القبلة التي قد تكون نحو جهة 
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من اجلهات السّت، ووجهة املسلمن هي هيئة الّتوّجه نحو الكعبة الرشيفة أما 
غرهم فله وجهة أخرى.

العاّمة  الداللة  ينايف  فهذا  مصدر  و)جهة(  ظرف،  )ِوجهة(  إّن  قيل:  ما  أّما 
الفاء  واوّية  األفعال  صياغة  عند  املعتمدة  فالقاعدة  )يسع(  يف  أّما  فِعلة.  لصيغة 
أن حيذف منها الّصائت الّطويل )الواو( إذا وقع بن فتح وكرس ختّلصا من الّثقل 
الطويل بن فتحتن فال حيذف ؛ خلّفة ذلك عى  الّصائت  إذا وقع  أّما  املقطعّي، 
اللسان، غر أّنه مع الفعل )وسع( حتذف )الواو( لكون الم الفعل من أصوات 
احللق، فالعن حتدث تغيرا مقطعّيا جيعل النّطق بوجود الواو منقسا إىل مقطعن 

متباينن.

آنفا.مع  املذكورة  الصوتّية  للعّلة  حاصل  فهو  )تَدع(  مع  الواو  حذف  أّما 
مالحظة أّن هذا الفعل ممّا روي بال ماٍض إذ مل يسمع وَدَع وال واِدع، واستغنوا 
دع(، ووردت  )يدع،  واألمر  املضارع  استعمل  وتارك( عى حن  بـ)ترك  عنها 

َل ]الضحى: 
َ
َعَك َربَُّك َوَما ق قراءة بذكر الواو من ماضيه يف قوله تعاىل َما َودَّ

3[ أي: مل يركك، ويف قوله: ال تدع، أي: ال ترك.

س: كيف تعّلل صوتّيا قلب الواو مهزة يف لفظة )بالء(، وقلبها ياء يف لفظة 
)حيطة( ؟.

ه  زائدة، وتعليل هذا صوتّيا مردُّ ألف  بعد  تطّرفت  إذا  الواو مهزة  تقلب  1ـ 
إىل التخلص من املقطع املديد يف آخر اللفظة بقفله باهلمزة، فلفظة )بالء( أصلها 
ثقل  وفيه  مديدا  جاء  الثاين  واملقطع  الو(  )َب،  هو:  الصويّت  وتشكيلها  )بالو( 
عند الوصل فحذفت الواو وجيء باهلمزة قفال للمد الذي ينشطر عند الوصل 
)ءــ(  قصر  صائته  مفتوح  قصر  واآلخر  )ال(  مفتوح  طويل  أّوهلا  مقطعن  إىل 
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بحسب حركة اإلعراب.

2ـ وأما )حيطة( فمصدر هيئة، واألصل )ِحْوطة(، ااّل أّن الواو تقلب ياء إذا 
بعد كرس وهذا  الواو  الصويّت احلاصل من جميء  للثقل  ؛ وذلك  سبقت بكرسة 
الصويّت  املزدوج  الواو ختلصا من  الدرس احلديث حذفت  القدماء، ويف  تعليل 

بن الواو والكرسة ومّدت الكرسة قبلها فصارت ياء ساكنة.

املستوى الرصيّف

املعاين  موّضحا  فيها  الزيادة  أحرف  واذكر  املزيدة،  األفعال  استخرج  س: 
الرصفّية التي أفادهتا هذه األحرف؟.

: فعل أمر من وىّل يويّل، مزيد بتضعيف العن التي أفادت التعدية إىل . 1 ولِّ
 ، املفعول الثاين، ألّن املجّرد: ويِل األمر فهو واٍل، ووّليته األمر فهو متولٍّ

( حذفت الالم لسكون الياء يف صيغة األمر. ( عى زنة )فعِّ و)ولِّ

فيه . 2 الزيادة  وأفادت  )أبطأ(،  من  القطع  هبمزة  مزيد  مضارع  ُيبطئ: 
التعدية إىل املفعول به بوساطة حرف اجلّر ؛ألّن املجّرد الزم عى الباب 

اخلامس )بُطؤ يبُطؤ( وأبطأ إبطاء ضّد أرسع، وأبطأ به اليشء: أّخره، 

اهلمزة . 3 وحذفت  والّتاء،  والّسن  الوصل  هبمزة  مزيد  مضارع  يسريح: 
إجياد  أي:  الّصرورة،  أفادت  اسراح.والزيادة  من  املضارع  لصياغة 

الراحة النّفسّية إىل ما يقّدمه من عذر.

التعدية . 4 أفادت  والزيادة  أثاره،  من  القطع،  هبمزة  مزيد  مضارع  ُيثريه: 

 َُّ َوالل ألّن املجّرد الزم يقال: ثار الغبار يثور ثورا وثورانا، وقد أثرته 

يَاَح َفُتثُِي َسَحابًا﴾ ]فاطر: 9[. ْرَسَل الرِّ
َ
ِي أ

َّ
ال

تفّقد: أمر من املضارع املزيد بالتاء وتضعيف العن، والزيادة تفيد طلب . 5
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ْم َكَن 
َ
ُهْدُهَد أ

ْ
َرى ال

َ
 أ

َ
ْيَ َفَقاَل َما ِلَ ل َد الطَّ املفقود، قال تعاىل: َوَتَفقَّ

َغائِبنَِي ]النمل: 20[، أي: طلب ما فقده من الطر ؛ ألّن الفقد 
ْ
ِمَن ال

عن  وابحث  مصلحتهم  عى  اسهر  أي:  وجوده،  بعد  اليّشء  ضياع  هو 
احتياجاهتم وراعها.

عى . 6 داّلة  والزيادة  )تفاقم(،  من  واأللف  بالتاء  مزيد  مضارع  يتفاقمّن: 
حتى  املاء  من  أصاب  يقال:  والِعظم،  االمتالء  وهو  الفقم،  يف  املبالغة 
جير  ومل  عظم  بحركتن:  وَفَقا  َفْقًا  الرابع  الباب  عى  األمر  وفِقم  ُفقم، 
ال  عليك  فرض  هو  تقّوهيم  ممّا  هلم  تقّدمه  ما  أّن  واملعنى  استواء،  عى 
اّن  فتمنعه عنهم، وقيل  العطاء يف نظرك عظمة  يزداد  تفّضل منك، فال 
إذا  الرابع  الباب  عى  فالن  فِقم  من:  استقامة  وقّلة  اعوجاج  هو  الفقم 

تقّدمت الثنايا السفى فال تقع عليها العليا.

قّويتهم: ماض مزيد بتضعيف العن، والزيادة أفادت التعدية، فاملجّرد . 7
عى الباب الرابع قِوي فالن يقوى فهو قوّي، وقّواه اهلل.

يقال: . 8 املبالغة،  أفادت  والزيادة  العن،  بتضعيف  مزيد  مضارع  حُتّقرّن: 
ويف  به،  واستهان  استصغره  الثاين:  الباب  عى  حيِقُره  اليشَء  حَقر 
ِقرّن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق"،  احلديث: "ال حَتْ

وحّقر اليشء: بالغ يف االستهانة به واستصغاره.

املبالغة، . 9 معنى  الزيادة  وأفادت  واأللف،  بالتاء  مزيد  ماض  تعاهدهتم: 
أي: أكثرت من إعطائه إّياهم وااللتزام بإيصاله هلم.

ُتعّظم: مضارع مزيد بتضعيف العن من عّظم، والزيادة أفادت التعدية . 10
؛ألّن املجّرد هو عظم اليشء فهو عظيم.
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املضارع . 11 لصياغة  املحذوفة  الوصل  هبمزة  مزيد  مضارع  تستصغر: 
والسن والتاء، والزيادة أفادت الصرورة، أي: جتعله صغرا.

ينتفعون: مضارع مزيد هبمزة الوصل والتاء، والزيادة أفادت املطاوعة، . 12
فانتفع. نفعته 

أفادت . 13 الوصل والسن والتاء، والزيادة  يستغنون: مضارع مزيد هبمزة 
الصرورة، استغنى: صار يف غنى عن اليشء.

واساهم: ماض مزيد باأللف، والزيادة أفادت املشاركة، أي: مشاركتهم . 14
أّن املشتقات كّلها من  يف األسى وهو احلزن.وجمّرده من )أسا(، ويبدو 
هذا األصل املهموز الفاء فا سمع منها بالواو إنا هو مقلوب من اهلمزة، 
ولذا روي هذا الفعل يف كالمه بلغتن )واساهم و آساهم(. واألصل 
ُيْبنَى  ُلَغٌة َضِعيَفٌة يِف آَساُه،  " واساُه:  هو اهلمز ووصف صاحب اللسان 
َعَى ُيوايس" يريد أّن مهزة املؤاساة قلبت واوا ختفيفا، ثّم جرى القلب يف 
الفعل فقيل: )واسى يوايس واِس(، وما سمع من أصل مثال واوّي من 
الذي هو احلزن ؛ألّنه بمعنى  يبتعد عن معنى األسى  املاّدة فمعناه  هذه 
احلالقة، يقال: أوساه: حلقه وقطعه، واملوسى: شفرة احلالقة. ويف هذا 
بابان: األّول: أسا يأسو فهو آس، بمعنى املداواة والعالج، قال  اجلذر 
املتنبّي يصف أسدا:  يطُأ الثَّرى ُمرّفعا من تيهِه َفكأّنه آٍس جيسُّ عليال.

تعاىل:  قال  حزن،  بمعنى  الرابع  الباب  من  أسى  يأسى  أيس  من  والثاين: 

َقْوِم 
ْ
َس َعَ ال

ْ
 تَأ

َ
ل

َ
ْرِض ف

َ ْ
ْرَبِعنَي َسَنًة يَتِيُهوَن ِف ال

َ
ْيِهْم أ

َ
َمٌة َعل إِنََّها ُمَرَّ

َ
اَل ف

َ
ق

َفاِسِقنَي ]املائدة: 26[، أي: ال حتزن، ورّصح صاحب املفردات بأّن األصل 
ْ
ال

من الباب الرابع، وأّما الباب األّول فمبنّي عليه وهو إزالة األسى.
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وصلت . 15 يقال:  املبالغة،  عى  دّلت  والزيادة  باأللف،  مزيد  أمر  واصْل: 
اليشء عى الباب الثاين وصال وصلة: بلغته، وواصلته مواصلة ووصاال 

إذا أكثر من الوصل.

أفادت . 16 والزيادة  العن،  بتضعيف  املزيد  حّرض  من  مضارع  حُتّرض:   
معنى الّسلب، أي: إزالة احلرض، وهو املرض النّفيّس، حِرض حيَرض 

َعَ  ُمْؤِمننَِي 
ْ
ال َحرِِّض  انلَِّبُّ  يَُّها 

َ
أ يَا  مرض،  بمعنى  بفتحتن،  حرًضا 

ِقَتاِل ]األنفال: 65[ أي: أزل حرضهم وهو عدم قيامهم للجهاد. 
ْ
ال

 
ُ
َتْفَتأ  َِّ تَالل وا 

ُ
ال

َ
ق ويقال ملن أرشف عى اهلالك وذهب عقله: َحَرٌض، 

َهالِِكنَي]يوسف: 
ْ
ُر يُوُسَف َحتَّ تَُكوَن َحَرًضا أو تَُكوَن ِمَن ال

ُ
تَْذك

85[ وهو من إذابة اهلّم، ويف قوله املراد من حتريض الناكل هو إزالة 
ما به من حرض يف نكوهلم أي: ضعفهم وعجزهم.

املجازّية، . 17 التعدية  أفادت  والزيادة  القطع،  هبمزة  مزيد  ماض  أبىل:   
فاملجّرد الزم من الباب الرابع، يقال: بيل الثوب يبى بى وبالء، وأباله 
هو، فهذه تعدية ماّدّية ملا هو حمسوس كالثوب، أّما أبى يف احلرب بالء 
حسنا فهي تعدية جمازّية تشبيها ببيل الثوب، واملفعول حمذوف للعلم به، 
أي: أبى نفسه يف احلرب إذا اجتهد يف احلرب والقتال.أّما االبتالء وهو 

َونَُّكْم َحتَّ 
ُ
َْبل

َ
َونل بنفسه  الباب األّول متعّد  بمعنى االختبار فهو من 

ْم ]حممد: 31[، 
ُ
ْخَباَرك

َ
أ َو 

ُ
ابِِريَن َوَنْبل ُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ

ْ
َم ال

َ
َنْعل

وكذا باله اهلّم: كأّنه اختربه، ومنه يقال: فالن بيل أسفار وبلوها، أي: 
باله اهلّم والسفر والتجارب.

تقرّصّن: مضارع من قرّص املزيد بتضعيف العن، والزيادة أفادت التعدية . 18
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املعنوّية، فالُقرص أْن ال يبلغ اليشء مداه وهنايته من الباب األّول، يقال: 
مل  أّنه  ال  فيها  يتّم  مل  الصالة:  وقرَص  يبلغه،  مل  اهلدف:  عن  الّسهم  قرَص 

ْيُكْم ُجَناٌح 
َ
يَْس َعل

َ
ل
َ
ْرِض ف

َ ْ
ْبُتْم ِف ال يبلغ مداها قال تعاىل: َوإَِذا َضَ

بعضه:  جّز  شعره:  وقرّص   ،]101 ]النساء:   ِة
َ

ل الصَّ ِمَن  وا  َتْقُصُ ْن 
َ
أ

ُرُءوَسُكْم  ِقنَي 
ِّ
ُمَل آِمننَِي   َُّ الل َشاَء  إِْن  ََراَم  الْ َمْسِجَد 

ْ
ال نَّ 

ُ
َْدُخل

َ
ل

مّهته  قرّص  وكأّنه  توانى،  األمر:  يف  وقرّص   ،]27 ]الفتح:   يَن ِ
َوُمَقصِّ

يف األمر، وقرّص عنه: مل يبلغه.

التي  الرصفّية  القاعدة  واذكر  النّص،  من  القياسّية  املصادر  استخرج  س: 
حتكمها؟

الغضب: مصدر مقيس من الباب الرابع الداّل عى االنفعاالت الطارئة . 1
واالمتالء النفيّس هبا، غِضب يغضب غضبا، نحو فرح فرحا.

الطبائع . 2 عى  الّداّلة  اخلامس  الباب  أفعال  من  مقيس  مصدر  شجاعة: 
الساحة  وكذا  والّطهارة  كالنظافة  ونحوها  شجاعة،  شجع  والغرائز، 

الواردة يف هذا املقطع.

سخاء . 3 يسُخو  سُخو  اخلامس:  الباب  أفعال  من  مقيس  مصدر  سخاء: 
الغرائز  عى  الداّلة  األفعال  ؛ألّن  جواد  أي:  سخّي  فهو  وسخاوة 
ملا  فهو  الرابع  الباب  عى  سِخي  أّما  والَفعالة،  الَفعال  قياسها  والطبائع 
دّل عى داء، أي: أصابه ظلع وهو أن تعرض الريح بن اجللد والكتف 

ومصدره َسًخى.

منها . 4 املتعدي  كّلها  املجّردة  األفعال  من  مقيس  مصدٌر  الَفْعُل  بذل: 
يف  الصيغة  هذه  عى  املصادر  وكذا  أعطاه،  يبذله:  بذله  يقال:  والالزم، 
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النّص، نحو: )مّها( و)الرك(.

تفّقد: مصدر مقيس عى التفّعل من الفعل املزيد بالتاء وتضعيف العن.. 5

املفاعلة، . 6 فيه  والقياس  فاعل،  فِعال، وهو شائع من  جهاد: مصدر عى 
يقال: جاهد جهادا وجماهدة.

هبمزة . 7 املزيد  استفعل  من  مقيس  وهو  االستفعال  عى  مصدر  استبطاء: 
الوصل والسن والتاء، استبطأ استبطاء.وكذا االستثقال يف النّص نفسه 
هذه  اجلنود  إجياد  أي:  ما،  صفة  عى  اليشء  إجياد  بمعنى  استثقل  من 

الوالية ثقيلة وبطيئة يف مّدهتا.

هبمزة . 8 املزيد  )انفعل(  من  مقيس  وهو  االنفعال،  عى  مصدر  انقطاع: 
الوصل والنون، الذي يفيد املطاوعة، قطعت اليشء فانقطع.

تعديد: مصدر عى التفعيل، وهو مقيس من فّعل املزيد بتضعيف العن، . 9
من الفعل الّصحيح الالم عّدد تعديدا.

الباب . 10 أفعال  من  مقيس  وهو  الفاء،  بضّم  فعل  عى  مصدر  ُحسن: 
والصغر،  والقرب  البعد  نحو:  الثابتة،  الصفات  عى  للداللة  اخلامس 
ضّد  وبه  عليه  عنُف  اخلامس:  الباب  من  النّص  يف  العنف  لفظة  وكذا 
الباب اخلامس: لطف لطفا ولطافة فهو  الرفق، وكذا لفظة اللطف من 

لطيف، أي: الرفق واللن.

ألف . 11 بحذف  سيبويه،  مذهب  عى  )استفعلة(  عى  مصدر  استقامة: 
االستفعال ؛ اللتقائها مع عن الفعل، أو استفالة عى مذهب األخفش 

يف حذف عن الفعل وإبقاء ألف االستفعال.

سالمة: مصدر عى )فعالة( مقيس ملا دّل عى الثبوت غر أّنه من الباب . 12
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الرابع، يقال: سلم من اآلفة الظاهرة والباطنة سالمة.

الثالث . 13 الباب  ُظهور: مصدر عى )ُفعول( مقيس من )ظَهر يظَهر( عى 
خول  الدُّ نحو:  للفعل  الطارئ  التغير  أي:  املفاجأة،  عى  للداللة 

جود. واهلُفوت والسُّ

س: وردت لفظتا )اجلُنود( و)اجلُند( يف املقطع، فا الداللة الرصفّية لكّل من 
هذين اجلمعن ؟

جندّي،  فمفرده:  بالياء،  واحده  وبن  بينه  يفّرق  مجعّي  جنس  اسم  اجُلند: 
ومثلها: ُكرد كردّي و ُروم رومّي، وكذلك كّل اسم جنس مجعّي يفّرق بينه وبن 
واحده بالتاء نحو: متر ومترة وورد ووردة، أّما اجلنود: فهو مجع كثرة عى ُفعول 
السم اجلنس اجلمعي جند، كا مجع التمر عى متور والزهر عى زهو وجيمع يف 

القّلة عى األجناد كاألوراق واألزهار مجعي َورق وَزهر.

س: استخرج مجوع التكسر الواردة يف النّص، مبّينا نوعها وذاكرا مفرداهتا؟

صحيح . 1 ملذّكر  وصفا  )فعيل(  يف  مقيس  ُفعالء  عى  كثرة  مجع  ُضعفاء: 
الالم، نحو كريم وكرماء، ورحيم رمحاء.

أقوياء: مجع كثرة عى أفعالء مقيس يف )فعيل( وصفا ملذكر معتّل الالم . 2
أو مضّعف، نحو: ويّل وأولياء، وشديد أشّداء.

أحساب: مجع قّلة عى )أفعال( مفرده )احلََسب( وهو ما يعّده اإلنسان . 3
من مفاخر آبائه.

بيوتات: مجع اجلمع إذ املفرد: بيت، ومجعه يف الكثرة )ُبيوت(، ثّم مجعت . 4
البيوت عى بيوتات مجعا ساملا باأللف والتاء، ويفيد مجع اجلمع باأللف 
ولكنّها  البيوت  من  عددا  أقّل  فالبيوتات  والتعظيم  التخصيص  والتاء 
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أعظم رشفا وأعى شأنا وكذا الرجاالت.

ألف . 5 بعد  يأيت  أن  وهو  اجلموع،  منتهى  صيغة  عى  كثرة  مجع  سوابق: 
مجعها حرفان أو أكثر، وهو مقيس يف مجع ما كان عى )فاعلة( اسا أو 
صفة، وهنا مفرده )سابقة( اسا لألمر السابق منهم واملعروف عندهم.

ُشعب: مجع كثرة عى ُفعل، وهو مجع مقيس ملا كان عى زنة )ُفعلة( من . 6
األساء، ومفرده ُشعبة، نحو: ُغرفة وُغَرف. وكذا )ُدَول( مجع كثرة عى 

)ُفعل( مفرده ُدولة بالضم.

أمورهم: مجع كثرة عى )ُفعول(، وهو مجع مقيس ملا كان اسا مفردا عى . 7
زنة )َفْعل(، نحو: قلب قلوب، قرْص قصور، صْقر صقور كذا أْمر أمور.

رؤوس: مجع كثرة مفرده: رأس.. 8

الذي . 9 الصالح  الولد  أي:  بفتحتن،  خلف  مفرده  كثرة  مجع  خلوف: 
ختّلف مع أهله، فاخللوف هم املتخّلفون، وهو مجع مقيس لفعل بمعنى 

مفعول.

لفظة . 10 وكذلك  قلب،  وهو  )فعل(  املفرد  من  مقيس  كثرة  مجع  قلوبم: 
)صدورهم( مجع صدر، 

)ُفَعلة( مقيس يف ما كان عى )فاعل( صفة ملذّكر . 11  ُوالة: مجع كثرة عى 
وحصل  القضاة(،  القايض  الوالة،  )الوايل  نحو  الالم  معتّل  من  عاقل 

إعالل بقلب الياء ألفا لتحّركها وسبقها بفتح.

 آمالم: مجع قّلة عى )أفعال(، مقيس من االسم املفرد عى )فعل( فرده . 12
أّول  مهزتن  ؛الجتاع  ألفا  الثانية  اهلمزة  بقلب  إعالل  حصل  ثم  أمل، 

الكلمة، األوىل مفتوحة، والثانية ساكنة.
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 فِعالم: مجع كثرة عى )فعال( وهو مجع مقيس من االسم املفرد )فعل(، . 13
نحو: ذئب وذئاب.

س: زن الكلات اآلتية، واذكر داللتها الرصفّية ؟

ولدمها: اسم مجع ال مفرد له من لفظة، نحو: الرهط، ويراد بالولد كّل . 1
ما ولد، ويطلق عى الذكر واألنثى واملثنى واجلمع، 

نحو: . 2 االسمّية،  إىل  للنقل  والتاء  املبالغة،  عى  داّل  اسم  فاعلة،  داعية: 
رجل طاغية، وراوية للشعر، وهذا لطف داعية إىل االخالص لك كأّن 

هذا اللطف حّل حمّل دواع لإلخالص.

رسول: فعول، صيغة مبالغة يستوي فيها املذّكر واملؤّنث. 3

ويسر . 4 جسيم  وكذا:  اخلامس،  الباب  من  مشّبهة  صفة  فعيل،  لطيف: 
وعظيم وصغر.

موّدة: مفعلة، مصدر ميمي داّل عى كثرة الفعل يف املكان، نحو: املقربة . 5
واملطبعة، أي: املوضع الذي يكثر فيها املوّدة واحلّب.

املثال . 6 موضع: مفعل، اسم مكان، وكذا موقع، وقياس اسم املكان من 
ان يأيت عى مفِعل بكرس العن.

عى . 7 جتمع  ولذا  القول،  من  لإلصالح  يقّدم  ملا  اسم  فعيلة،  نصيحة: 
)فعائل(، نحو: صحيفة وصحائف.

حيطة: فِعلة، اسم داّل عى اهليئة من احلوط، وهو االلتفاف حول الوايل . 8
حلفظه وصيانته باحلذر من كّل خطر.

من . 9 وهو  فاؤه،  حذفت  ثّم  )ِوضعة(،  أصله  هيئة  مصدر  علة،  ِضعة: 
الضاد وكرسها، أي:  بفتح  الرجل يوضع ِضعة  الباب اخلامس: وضع 
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صار وضيعا، واملراد به الرجل الديّن من اخلفض واالنحطاط.ويقال يف 
حسبه ضعة، أّما وَضع اليشء من الباب الثالث يضعه، أي: حّطه.

يف . 10 احلدث  موضع  عى  داّلة  الرابع  الباب  عى  يقّر  قّر  من  ُفعلة  ُقّرة: 
التي  العن  يف  تظهر  والراحة  السكون  ؛ألّن  بالعن  اقرنت  لذا  املكان، 

تربد دمعتها لعدم اضطراب النّفس.

 َنجدة: فعلة، اسم داّل عى املّرة الواحدة، من نجد عى الباب اخلامس . 11
نجادة ونجدة، فهو نجيد، وهو املرتفع اهلّمة.

الغاية  . 12 هبا  ويراد  اليّشء،  يف  املّد  موضع  عى  داّل  اسم  فعلة،  مّدهتم:   
الزمان واملكان، والربهة من الّدهر.

 ثناء: فعال، اسم مصدر من أثنى اثناء، أو ثنّى عليه، أي: وصفه باملدح.. 13

 بالء: اسم مصدر عى َفعال من أبى ابالء.. 14

عى . 15 الداّل  اخلامس  الباب  عى  شجع  من  مشّبهة  صفة  ُفعال،  شجاع:   
الطبائع.

 صاحلة: فاعلة، صفة مشّبهة من صلح عى الباب اخلامس صالحا ضّد . 16
فسد.

وهي . 17 الثاين،  الباب  عى  يغوي  غوى  املقرون  اللفيف  من  فعلة،  غاية: 
اسم ذات معنوّي مفرد السم اجلنس اجلمعّي )غاي( عى زنة َفَعل، عى 
وزن اسم اجلنس اجلمعّي آي مفرده آية، وشجر مفرده شجرة، والغاية 

تطلق ويراد هبا اقىص اليشء ومداه، 

إىل . 18 مضاف  اسم  فهو  التفضيل،  عى  دّل  األوىل  العبارة  يف  أفضل:   
ثان  به  مفعول  ألّنه  ؛  نصبه  عالمة  الالم  عى  والفتحة  عليه،  املفّضل 
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لفعل األمر: وّل.

الثانية فدّل عى احلدث فهو فعل ماض فاعله مستر،  العبارة  أّما أفضل يف 
والفتحة عى الالم عالمة بناء الفعل املايض.

النحوّي املستوى 

س: ما نوع الفاء يف: 

1. )فوّل من جنودك أنصحهم(.

كالما  تذكر  ثّم  سابق  كالم  انتهاء  بعد  تأيت  التي  االستئناف  فاء  هي  الفاء 
جديدا ذا صلة، ولكنّه بأبعاد أخرى.ومثل هذه الفاء يف النّص قوله: )فافسح 

يف آماهلم(.

2. )ثّم الصق بذوي امُلروآت... فإهّنم مجاع من الكرم(

فاألمر  سبق،  ما  عّلة  لبيان  تأيت  التي  التعليل  فاء  هي  اجلملة  هذه  يف  الفاء 
باللصوق بذوي املروءات تعليل لكوهنم مجاع من الكرم.ومثلها عبارات كثرة 
يف هذا املقطع من العهد كا يف قوله: "فاّن لليسر"، "فاّنه داعية هلم إىل بذل 
فاّن عطفك عليهم   "  ،" الشجاع  لفعاهلم هتّز  الذكر  فاّن كثرة   " النصيحة لك"، 

يعطف قلوهبم عليك"، " فقد قال...".

3. )واردد إىل اهلل ورسوله ما يضلعك من اخلطوب فقد قال اهلل تعاىل لقوم 
أحّب ارشادهم( ؟

تقّدمها من  ما  تفّصل  الفصيحة ؛ألهّنا  الفاء  تسّمى  التي  التفريعّية  الفاء هي 
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إمجال، وكأّن التقدير: فإن أردت أن تعرف ما الرّد إىل اهلل فهو كذا.

س: ما نوع الواو يف: " َوالَ َتِصحُّ َنِصيَحُتُهْم إِالّ بِِحيَطتِِهْم َعَى ُوالَِة أمورِهْم، 
هِتِْم"؟ ْم، َوَتْرِك اْستِْبَطاِء اْنِقَطاِع ُمدَّ ِة اْستِْثَقاِل ُدَوهِلِ َوِقلَّ

من  املرجّوة  النصيحة  عن  تتكّلم  ألهّنا  االستئناف؟؛  واو  هي  األوىل  الواو 
هي  الثانية  هلم.والواو  الوايل  إيثار  عن  الكالم  وقبلها  للوايل،  اجلند  رؤساء 

العاطفة إذ عطفت أوصاف النصيحة للوايل والثالثة عاطفة أيضا.

س: ما نوع )ال( يف: "وال يتفاقمّن يف نفسك يشء" و"وال تصّح نصيحتهم 
اال بحيطتهم عى والة أمورهم"؟.

)ال( يف اجلملة االوىل هي الناهية، وإن دخلت عى الغائب ؛لداللة السياق 

ْوٍم 
َ
ْوٌم ِمْن ق

َ
 يَْسَخْر ق

َ
ِيَن آَمُنوا ل

َّ
يَُّها ال

َ
عى معناها، وهي نحو قوله تعاىل: يَا أ

ْن يَُكونُوا َخْيًا ِمْنُهْم ]احلجرات: 11[، واملضارع جمزوم هبا وعالمة 
َ
َعَس أ

جزمه السكون، وُحّرك الفعل بالفتح ألجل نون التوكيد الثقيلة التي ال حمّل هلا 
من اإلعراب، و)يشء( فاعل يتفاقمّن، و)يف نفسك( متعّلق به. و)ال( يف اجلملة 

الثانية هي النافية، والفعل بعدها مرفوع بالضم، والفاعل نصيحتهم.

س: ما نوع )حّتى( يف: " حّتى يكوَن مّههم مّها واحدا يف جهاد العدّو " ؟

مضمرة  بأن  منصوب  بعدها  والفعل  الغاية،  تفيد  التي  اجلاّرة  هي  )حّتى( 
يف  قبله  املضمرة  و)أن(  والفاعل  والفعل  )يكون(،  فاعل  و)مّههم(  حّتى،  بعد 

تأويل مصدر يف حمّل جّر بـ )حّتى(.

س: عالم يعود الضمر يف: " فاهّنم مجاع من الكرم" ؟

الضمر املّتصل بأّن هو اسمها يف حمّل نصب، وهو يعود عى ذوي املروءات 
من  الفضائل  هذه  أي  املذكورة،  الفضائل  عى  يعود  أن  وجيوز  واألحساب. 
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والسخاء  والنجدة  احلسنة  والسوابق  الصاحلة  والبيوتات  واإلحسان  املروءات 
فكّلها مجاع من الكرم، أي: جامعة ألصناف الكرم ؛ ألّن غر العاقل ممكن أن 

ِمنَي ]الشعراء: 
َ
َعال

ْ
 َربَّ ال

َّ
إِنَُّهْم َعُدوٌّ ِل إِل

َ
يشار إليه بضمر العقالء، نحو: ف

77[ أي: األصنام.

س: عّن فعل الرّشط وجوابه يف: "وال حتّقرّن لطفا تعاهدهتم به وإْن قّل"، " 
فإّن كثرة الذكر حلسن فعاهلم هتّز الّشجاع وحتّرض الناكل إْن شاء اهلل"؟.

فعل الرّشط يف اجلملة األوىل )قّل( وهو ماض مبني عى الفتح، يف حمّل جزم 
بـ)إن( والفاعل مستر يعود عى اللطف، وجوابه مقّدم عليه لالهتام، أي: إّن 

قّل اللطف منك فال حتّقرّنه.

وفعل الرّشط يف اجلملة الثانية )شاء( وهو ماض مبنّي يف حمّل جزم، ولفظ 
اجلاللة فاعل، أّما جواب الرّشط فهو مقّدم أيضا لالهتام، والتقدير: ان شاء اهلل 
هتّز الشجاع، ومجلة )ان شاء اهلل( مجلة رشطّية ختّصصت داللتها بالّدعاء فهي ال 

حمّل هلا من اإلعراب.

"ترك  العدّو"،  "جهاد  النّصيحة"،  "بذل  الراكيب:  ما نوع اإلضافة يف  س: 
استبطاء"، "حسن الّظّن"، "لطيف أمورهم"، "أهل النجدة"؟

من  حمضة،  غر  االستبطاء  وترك  العدّو  وجهاد  النّصيحة  بذل  يف  اإلضافة 
واألصل:  به،  املفعول  إىل  الفعل  إضافة  أي  معموله،  إىل  العامل  إضافة  نوع 
حسن  يف  واإلضافة  االستبطاء،  وتركوا  العدّو،  وجاهدوا  النّصيحة،  بذلوا 
أي:  املوصوف،  إىل  الّصفة  إضافة  نوع  من  حمضة  غر  أمورهم  ولطيف  الّظّن، 
الّظّن احلسن، واألمور اللطيفة. وأّما اإلضافة يف أهل النّجدة فهي إضافة حمضة 

بمعنى الالم، أي: أهل للنجدة ينتمون.
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س: بّن مفعويل الفعل )وىّل( يف: "فوّل من جنودك أنصحهم"

الزعامة  بمعنى  كان  إذا  الثاين  املفعول  إىل  بالتضعيف  متعّد  )وىّل(  الفعل 

وا 
ُ
اتِل

َ
ق آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ يَا  تعاىل:  إىل واحد كقوله  متعد  املجرد  إذ  والرياسة، 

 ]التوبة: 123[: ومع التضعيف يتعدى إىل اثنن  ارِ فَّ
ُ
ك

ْ
ونَُكْم ِمَن ال

ُ
ِيَن يَل

َّ
ال

الِِمنَي   َبْعَض الظَّ
ِّ

َذلَِك نَُول
َ
لفظا أو تقديرا فمثال اللفظ الظاهر قوله تعاىل: َوك

أمر  قول  يف  ما  التقدير  ومثال   ]129 ]األنعام:   يَْكِسُبوَن َكنُوا  بَِما  َبْعًضا 
يذكر  ومل  مقّدر،  والثاين  )أنصحهم(،  هو  األّول  املفعول  إذ  هذا   املؤمنن
رؤساء  باختيار   أمره وهو  الكالم،  سياق  بداللة  عنه  استغناء  الثاين  املفعول 
)وىّل(  الفعل  يأيت  حن  عى  اجلند،  قيادة  جنودك  أنصح  وّل  والتقدير:  اجلنود، 

َْت ِمْنُهْم  َويلَّ
َ
ْيِهْم ل

َ
ْعَت َعل

َ
ل ِو اطَّ

َ
الزما إذا كان بمعنى هرب كا يف قوله تعاىل: ل

ُملِْئَت ِمْنُهْم رُْعًبا ]الكهف: 18[
َ
فَِراًرا َول

اذكر  ثّم  املتقّدم،  النّص  اإلعراب يف  التي هلا حمّل من  استخرج اجلمل  س: 
هذا املحّل؟

والفعل . 1 قبلها،  )يشء(  للفاعل  صفة  رفع  حمّل  يف  عليه"  "قّويتهم  مجلة 
)قّويتهم( ماض مبنّي عى السكون ؛الّتصاله بتاء الفاعل، واهلاء ضمر 
للجاعة.و)عليه( جاّر وجمرور  به، وامليم  مّتصل يف حمّل نصب مفعول 

متعّلق بالفعل )قوي(.

 مجلة " تعاهدهتم به" يف حمّل رفع عطفا عى اجلملة السابقة.. 2

)موضعا(، . 3 املتأّخر  )اّن(  به" يف حمّل نصب صفة السم  "ينتفعون   مجلة 
والفعل ينتفعون مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، 

والواو فاعل، و)به( جاّر وجمرور متعّلق بينتفعون.
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 مجلة "يعطف قلوهبم عليك" يف حمّل رفع خرب )إّن(، و)يعطف( مضارع . 4
مرفوع، والفاعل مستر يعود عى العطف، و)قلوهبم( مفعول به مضاف 

للضمر )هم(.

مجلة "أحّب إرشادهم" يف حمّل جّر صفة لـ)قوم( املجرور بالالم، والفعل . 5
الفتح، وفاعله مستر يعود عى لفظ اجلاللة،  مبنّي عى  )أحّب( ماض 

و)إرشادهم( مفعول به منصوب مضاف إىل الضمر )هم(.

 مجلة "اآلية القرآنّية " يف حمّل نصب مقول القول قبلها.. 6

والفعل . 7 الرّشطّية،  إِن  بعد  الرّشط  فعل  جزم  حمّل  يف  "تنازعتم"  مجلة 
)تنازعتم( ماض مبنّي عى السكون التصاله بتاء الفاعل.

بالفاء، . 8 القراهنا  وذلك  الرّشط،  جواب  جزم  حمّل  يف  "فرّدوه"  مجلة 
اخلمسة،  األفعال  من  ؛ألّنه  النون  بحذف  جمزوم  أمر  )رّدوه(  والفعل 
حمّل  يف  متصل  ضمر  واهلاء  فاعل،  رفع  حمّل  يف  مّتصل  ضمر  والواو 

نصب مفعول به.

مجلة "األخذ بمحكم كتابه" يف حمّل رفع خرب للمبتدأ )الّرّد( و)اىل اهلل( . 9
متعّلق بالفعل رّد.

تفقد لطيف  "وال تدع  "وأطهرهم جيبا"،  س: أعرب مفّصال ما حتته خّط: 
أمورهم اّتكاال عى جسيمها"، "َوْلَيُكْن آَثُر ُرؤوِس ُجنِْدَك ِعنَْدَك َمْن َواَساُهْم يِف 
البالء منهم"،  أبى ذوو  ما  "وتعديد  "با يسعهم ويسع من وراءهم"،  َمُعوَنتِِه"، 
"ثم اعرف لكل امرئ منهم ما ابى"، "وال تقرصّن به دون غاية بالئه"، " األخذ 

بسنّته اجلامعة غر املفّرقة"، )واطيعوا اهلل واطيعوا الرسول وأويل االمر(.

1ـ جيبا: متييز منصوب رافع لإلهبام عن النسبة، وعالمة نصبه تنوين الفتح.
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2ـ اّتكاال: مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه تنوين الفتح.

3ـ من: اسم موصول مبنّي يف حمّل نصب خرب )ليكن(، والفعل )واساهم( 
)هو(،  تقديره  مستر  والفاعل  األلف،  عى  املقّدر  الفتح  عى  مبنّي  ماض  فعل 
واهلاء مفعول به، واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول صلة املوصول )من( ال 

حمّل هلا من اإلعراب.

4ـ من وراءهم: )من( اسم موصول يف حمّل نصب مفعول به للفعل )يسع( 
الذي فاعله مستر يعود عى االسم املوصول )ما( يف: با يسعهم، الذي هو يف 
حمّل جّر بحرف اجلّر الباء. و)وراءهم( ظرف مبنّي عى الفتح مضاف إىل )هم( 

متعّلق بمحذوف يعرب صلة لـ )ما(، وهذا املحذوف يقّدر بجملة: هو كائن.

إليه املصدر )تعديد(، وهو مضاف، و )أبى(  5ـ ما: اسم موصول مضاف 
األساء  من  ألّنه  ؛  بالواو  مرفوع  فاعل  و)ذوو(  الفتح،  عى  مبنّي  ماض  فعل 

اخلمسة، واجلملة من الفعل والفاعل صلة لـ)ما( ال حمّل له من اإلعراب.

)اعرف(،  األمر  لفعل  به  مفعول  نصب  حمّل  يف  مبنّي  موصول  اسم  ما:  6ـ 
واجلملة )أبى( بعده صلة.

7ـ دون: ظرف مبنّي عى الفتح يف حمّل نصب مفعول فيه، وهو مضاف، و 
)غاية( مضاف إليه وهو مضاف إىل بالئه.

8 غر: صفة ثانية للسنّة، جمرور وعالمة جّره الكرسة مضافا إىل )املعّرفة(، 
والصفة األوىل هي )اجلامعة(.

9ـ أويل: اسم منصوب وعالمة نصبه الياء ألّنه ملحق بجمع املذّكر السامل، 
وحذفت النون لإلضافة، معطوف عى الرسول، وهو مضاف، واألمر مضاف 

إليه.
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املعجمّي املستوى 

س: مشتقات )وجد( من املشرك اللغوي ما معانيه يف العربّية ؟

املسموعة  املصادر  تعّددت  )وجد(  اجلذر  من  املشتقات  معاين  تعددت  ملا 
بالباء  بتعديته  احلب  أو  احلزن  عى  دّل  إذا  )وجد(  الفعل  إّن  فقيل  الفعل،  هلذا 
فيقال:  الغضب  عى  دّل  واذا  الواو،  بكرس  الِوجد  ومصدره  به،  وجد  فيقال: 
ضاّلته  وجد  فيقال:  اليشء،  إجياد  به  أريد  موجدة.واذا  ومصدره  عليه،  وجد 
ومصدره الوجود.واذا أريد به الغنى فيقال: وجد املال أو املطلوب جيده َوجدا 
تعاىل:  قال  الواو،  بضم  والُوجد  واجِلدة  الوجدان  ومصدره  استغنى  ِجدة:  و 

متّكنكم  أي:   ]6 ]الطالق:   وُْجِدُكْم ِمْن  ْنُتْم 
َ
َسك َحْيُث  ِمْن  ْسِكُنوُهنَّ 

َ
أ

وقدر غناكم.ويف هذا املقطع أمر الوايل باإلفضال عى اجلند من جدته، أي: 
قدر متّكنه عى العطاء، فاملراد اهليئة احلاصلة ممّا جيده متوّفرا عنده، ومصدر اهليئة 
يأيت عى فِعلة، أي: وجدة ثّم حتذف فاؤه ختّلصا من الثقل الصويّت احلاصل من 

كرس الواو، وكذا يف كّل ما كان واوّي الفاء، نحو هبة وعدة وصلة.

من  مشتّقة  )الغاية(  و  الرشد،  خالف  وما  الضالل  هو  الغّي  كان  إذا  س: 
هذا اللفظ وداّلة عى هناية اليشء ومداه، فا الرابط بن هذين املعنين ؟ وكيف 

يمكن توضيح العالقات االشتقاقّية املتباينة املنشعبة من هذه املاّدة املعجمّية؟

للنظائر  العاّم  املعنى  يدّل عى االختفاء، وذلك من مالحظة  اجلذر )غوى( 
أي:  األفعال: غاب، وغام، وغار  اخلفاء، وهي  الّداّلة عى  املاّدة  املعجمّية هلذه 
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ابتعد واختفى يف مكان منخفض، وغاص: اختفى يف املاء.وكذا غوى: اختفاء 
االشتقاقات  نالحظ  ومنه  زمانّيا،  أو  مكانّيا  املعلوم  احلّيز  عن  اخلروج  بسبب 
العامل من  التي ال يعرف فيهم  الكثرة املختلطة  الناس هم  املختلفة، فغوغاء من 
ذهنك  يف  تعلمها  التي  النقطة  فهي  الزمانية  والغاية  املكانّية  الغاية  أّما  اجلاهل، 
إليه،  بالذهاب  ااّل  حصوله  يتحّقق  مل  استقبايل  يشء  ألهّنا  ؛  حّسك  عن  وختتفي 
كالغار الذي جتهل ما بداخله، وكذا سّميت الغارة ؛ ألهّنا خترج من الغار، أي 
من مكان جمهول. أّما الغّي فلوحظ فيه نتيجة املعنى اللغوّي هلذه املاّدة إذ غّلب 
فيه نتيجة معنى اخلروج عن املألوف وهو الضياع والتيه حتى صار نقيضا للرشد 

ْد 
َ
يِن ق َراَه ِف الِّ

ْ
 إِك

َ
الذي هو اإلقامة عى الطريق مع تصّلب فيه قال تعاىل: ل

 ]البقرة: 256[. َغِّ
ْ
َ الرُّْشُد ِمَن ال تَبنَيَّ

واللطيف  احلقر  يفرّس   ." به  تعاهدهتم  لطفا  حتقرّن  ال   "  :قوله يف  س: 
بالصغر، فهل هذه األلفاظ مرادفة لتفرّس بعضها ببعض؟.

ء َما نقص َعن امْلِْقَدار امْلَْعُهود جلنسه ُيَقال َهِذه دَجاَجة  إّن احلقر من كّل يَشْ
َجاج َويكون الصغر يِف السّن َويِف  َناِقَصة اخْللق َعن مقادير الدَّ حقرة إذا َكاَنت 
َجاَرة َلْيَس  احلجم َتقول طِْفل َصِغر َوحجر َصِغر َواَل ُيَقال حجر حقر أِلَن احْلِ
َجاج واحلجل َوَما  ء ِمنَْها َعنُه سمي حقرا َكَا َأن الدَّ هَلَا قدر َمْعُلوم فإذا نقص يَشْ
ِغر  َوالصَّ َحِقًرا  َعنُه سّمي  مُجَْلتَها  ء من  فإذا نقص يَشْ َمْعُلوَمة  أقدار  هَلَا  أشبهَها 
َكاَن من جنسه أو اَل فالكوز  َوَسَواء  ِمنُْه  ُهَو أكرب  َما  يكون َصِغرا بِاإْلضافة إىل 
للجمل  يقل  َواَل  اْلِفيل  إىل  بِاإْلضافة  َصِغر  واجلمل  اجلّرة  إىل  بِاإْلضافة  َصِغر 

َصِغر عى اإلطالق وإّنا َيُقول ُهَو َصِغر بِجنب اْلِفيل.

َتَعاىَل لطيف  َفاهلل  اأْلمور وكبرها  يِف َصِغر  ينفذ  ِذي  الَّ التَّْدبِر  واللطف هو 



212........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة

حذف  ثمَّ  التَّْدبِر  اللَّطِيف  يِف  َواأْلَْصل  ء  يَشْ َعنُه  خيفى  اَل  َتْدبره  َأن  َوَمْعنَاُه 
ل  يَتَوصَّ َكاَن  إذا  يَلة  احْلِ َوُفاَلن لطيف  امْلَُبالَغة  ِجَهة  للمدبر عى  الّصفة  وأجريت 

ة. إىل بغيته بالرفق والسهولة ويكون اللطف حسن اْلعرْشَ

يف  أنصحهم  جنودك  من  "فوّل  بقوله:  واإلمام  الرسول  لفظة   ذكر س: 
نفسك هلل ولرسوله وإلمامه"، فهل ثّمة فرق بن الرسول واإلمام؟ وّضح ذلك 

معرجا عى لفظة النبّي التي تستعمل مرادفة للرسول يف الكالم؟

جاء يف األثر أّن بعض أصحاب اإلمام الرضا سأله فقال: ُجعلت فداك 
أخربين ما الفرق بن الرسول والنبّي واإلمام ؟ قال: الفرق بن الرسول والنبي 
وينزل  كالمه  ويسمع  فراه   جربئيل عليه  ينزل  الذى  الرسول  أّن  واإلمام، 
سمع  ربا  والنبّي   ،ابراهيم رؤيا  نحو  منامه  يف  رأى  وربا  الوحى،  عليه 
الكالم وربا رأى الشخص ومل يسمع، واإلمام هو الذى يسمع الكالم وال يرى 

الشخص.

وأما يف اللغة فالنَّبِي مشتّق من النبوة وهي املكان املرتفع ولذا ذكروا أّن النبي 
ُسول فقد يكون َرُسوال لغر اهلل َتَعاىَل َفاَل يكون  يكون َصاحب مْعجَزة، أما الرَّ
النبأ، واإلرسال  ء قد يكون من غر حتميل  ْ َصاحب مْعجَزة، واإلنباء َعن اليشَّ
َفُيَقال نبّوة  النَّبِي  َعَلْيَها اإلضافة إىل  اَل يكون إال بتحميل رسالة، والنبّوة يغلب 
تِي ِهَي عى َطِريقه اْلَفاِعل والرسالة ُتَضاف إىل  ُه يْسَتحق ِمنَْها الّصفة الَّ النَّبِي أِلَنَّ

اَل 
َ
ق تعاىل:  قوله  يف  )برسااليت(  القرآين  التعبر  ذكر  َولِذا  هَبا  امْلُْرسل  ُه  أِلَنَّ اهلل 

ْن 
ُ
ُخْذ َما آتَيُْتَك َوك

َ
ِم ف

َ
ِت َوبَِكل

َ
 اْصَطَفْيُتَك َعَ انلَّاِس بِرَِسال

ِّ
يَا ُموَس إِن

اكِِريَن ]األعراف: 144[ َومل يقل )بنبويت(، والرسالة مجَلة من اْلَبَيان  ِمَن الشَّ
إبالغ  َفيجوز  بالرسالة  اْلقيام  َتْكِليف  والنبوة  َغره  إىل  ليؤدهيا  هَبا  القائم  حيملَها 
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أقواله  يف  به  يؤتّم  ملن  فاسم  اإلمام:  وأما  النبوات،  إبالغ  جيوز  َواَل  الرساالت 
كأن  إنسانا  به،  املؤتّم  عى  ويطلق  وسياستها.  اإلمامة،  بتدبر  ويقوم  وأفعاله، 
أئمة.  يقتدى بقوله أو فعله، أو كتابا، أو غر ذلك حمّقا كان أو مبطال، ومجعه: 

اَم 
َ
َْيَاِت َوإِق ِْهْم فِْعَل الْ وَْحْيَنا إيِلَ

َ
ْمِرنَا َوأ

َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
َناُهْم أ

ْ
قال تعاىل: وََجَعل

وا 
ُ
َا َعبِِديَن]األنبياء: 73[، وقال تعاىل: َفَقاتِل

َ
َكةِ َوَكنُوا نل ةِ َوإِيَتاَء الزَّ

َ
ل الصَّ

ُهْم يَنَْتُهوَن ]التوبة: 12[
َّ
َعل

َ
ُهْم ل

َ
ْيَماَن ل

َ
 أ

َ
ُكْفِر إِنَُّهْم ل

ْ
َة ال ئِمَّ

َ
أ

تدع  "وال   :قوله يف  والعظيم(  )الكبر  دون  )اجلسيم(  لفظ  أوثر  مل  س: 
لطيف أمورهم اّتكاال عى جسيمها" وما الفرق بن هذه الثالثة؟

غر  َومن  اْلَكْثَرة  ِجَهة  من  يكون  قد  اْلَعظِيم  َأن  َواْلَكبِر  اْلَعظِيم  َبن  اْلفرق 
ُه كثر. ُه َعظِيم وال ُيوصف بَِأنَّ ِجَهة اْلَكْثَرة َولَذلِك َجاَز َأن ُيوصف اهلل َتَعاىَل بَِأنَّ
َبن  َبعضهم  َوفرق  التضاعف  ِجَهة  َومن  نْس  اجْلِ ِجَهة  من  ء  ْ اليشَّ يعظم  َوقد 
امْلُْسَتحق  ْأن  الشَّ اْلَعظِيم  ُهَو  َتَعاىَل  اهلل  َأسَاء  يِف  اجْلَِليل  َقاَل  بإن  َواْلَكبِر  اجْلَِليل 
للحمد َواْلَكبِر فِيَا جيب َلُه من صفة احْلَمد َواأْلََجل بَِا َلْيَس َفْوقه من ُهَو أجل 
َمان بَِأْعَى َمَراتِب اجْلَالَلة،  ِذي ينَْفرد يِف الزَّ ْنَيا َفُهَو الَّ ِمنُْه َوأما اأْلََجل من ُمُلوك الدُّ
هَبا  للنفع  جليلة  حكم  َوُيَقال  ْأن  الشَّ بعظيم  خَمُْصوًصا  َكاَن  أطلق  إذا  واجلالل 
من  َكاَن  ملا  بذلك  اْلكثر  الرمل  ُيوصف  َواَل  جليل  بَِأنَُّه  اْلكثر  امَلال  ويوصف 
ملا  بذلك  سّميت  ِحيَفة  الصَّ واملجّلة  لعظمها  اجلّلة  َوسميت  امَلال  يِف  النَّْفع  عظم 

فِيَها من َعظِيم احلكم والعهود.

وأما اجلسيم فاشتقاقه من اجلسم وُهَو اجلرم املشتمل عى الطَِّول والعرض 
إِنَّه جسم وأجسم من  قيل  يِف طوله َوعرضه وعمقه  َزاد  إذا  َأنه  َوَذلَِك  والعمق 
َأمر  َفقيل  امْلَُبالَغة  غر  يِف  جلاز  َحِقيَقة  َكاَن  َوَلو  جماز  جسيم  َأمر  َغره.وَقْوهلم 
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جسيم وكل َما اَل ُيطلق إِالَّ يِف َموِضع خَمُْصوص َفُهَو جمَاز. وجلوء أمر املؤمنن 
أليق بتجسيدها وتشخيصها للوايل فقابل بن  الّرعّية  إىل املجاز يف وصف أمور 

اللطيف الذي وهو الدقيق اجلسم، واجلسيم وهو العظيم اجلسم منها.

مرادف  هو  فهل  أمل،  مجع  آماهلم"  يف  "فافسح   :قوله يف  اآلمال  س: 
للرجاء، أم ال؟ وّضح ذلك ؟

ك فِيِه إِالَّ َأّن َظنّه  َجاء ُهَو الظَّن بُِوُقوع اخْلَْر الَِّذي يعرى َصاحبه الشَّ إّن الرَّ
اِهد َأنه اَل ُيَقال َأْرُجو َأن يْدخل النَّبِي اجْلنَّة  أغلب َوَلْيَس ُهَو من قبيل اْلعلم َوالشَّ
َأْرُجو َأن يْدخل فاَلن اجْلنَّة إذا مل يعلم َذلِك، فالرجاء  َوُيَقال  لَكون َذلِك متيقنا 
َجاء إِالَّ َعن َسَبب َيْدُعو إليه من كرم املرجو أو َما بِِه  األمل يِف اخْلَْر َواَل يكون الرَّ
َجاء  ى بِنَفِسِه َتقول َرَجْوت زيًدا َوامْلَراد َرَجْوت اخْلَْر من زيد أِلَن الرَّ إليه َوَيَتَعدَّ
َجال، أّما األمل فَرَجاء يْسَتمّر، فألجل َهَذا قيل للنََّظر يِف  ى إىل َأْعَيان الرِّ اَل يَتَعدَّ

اليشء إذا اْستمّر َوَطاَل َتأمل َوَأصله من األميل َوُهَو الرمل املستطيل.

فرق  ثّمة  فهل  بالرمحة،  بالضعفاء"  "ويرأف   :قوله يف  الرأفة  تفرّس  س: 
داليّل بينها بدال من القول برادفها؟

مْحَة َوهِلََذا قيل إِن يف َقْوله تعاىل: )رؤوف َرِحيم( َتْقِديًا  إن الرأفة أبلغ من الرَّ
َكاَن  اللَّْفظ  يِف  األبلغ  تقدم  فإذا  امْلَْعنى  يِف  األبلغ  يِف  يكون  التوكيد  وتأخرا ألَن 

ُمَؤخرا يف املعنى.

الّرعّية، وأّنه ال تظهر  الوالة...ظهور موّدة  قّرة عن  "فان   :س: يف قوله
أم  اللفظان مرادفان  املوّدة باحلّب، فهل  إاّل بسالمة صدورهم"، تفرّس  موّدهتم 

ثّمة اختالف بينها؟

اْلفرق َبن احْلّب والِوّد هو إّن احْلّب يكون يِف َما ُيوِجبُه ميل الطباع َواحْلكَمة 
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َوتقول  وأوّده  فاَلنا  ُأِحّب  َتقول  َأنَّك  ترى  َأال  َفَقط  الطباع  ميل  والوّد  مَجِيًعا 
اَلة، واملوّدة واملحّبة كالمها اسم لتكثر الفعل  اَلة َواَل َتقول أوّد الصَّ ُأحّب الصَّ
أمرهم  لويّل  الناس  طاعة  يف  تكون  الّرعّية  من  املوّدة  ظهور  ونقطة  موضعه،  يف 
العمل واالمتثال لألوامر  نفاق مع االخالص يف  التعظيم بال  والتلفظ بكلات 
ولصيغتها  املعجمّي  ؛ملعناها  وحده  احلّب  عى  تقترص  ال  لفظة  ترّدد.وهي  بال 
"ال  يف  الظهور  وبقرينة  كثرة،  بصورة  الوّد  ظهور  موضع  عى  الّداّلة  الرصفّية 
اَل  ُقْل  تعاىل  قوله  يف  كذلك  وهي  الطاعة،  تستلزم  لذا  اال..."  مودهتم  تظهر 
والطاعة  احلّب  أي:   ]23 اْلُقْرَبى]الشورى:  يِف  َة  امْلََودَّ إِالَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم 

للقربى، وعدم عصياهنم.

البالغّي املستوى 

س: استخرج الكنايات الواردة يف النّص، وبّن املعنى املراد منها، والغرض 
من هذه الكنايات؟

 " "وأطهرهم جيبا" كنّى باجليب عن األمانة، وكنّى بقوله:   :1. يف قوله
يبطئ عن الغضب" عن احللم، وبقوله: "يسريح إىل العذر" بالتسامح، والغرض 
عند  التساؤل  لبعث  وذلك  الزمه،  اللفظ  من  يراد  أن  هو  الكناية  لفّن  الرئيس 

املتلّقي ممّا يؤّكد الوصف يف ذهن السامع.

والغرض  هبم،  الشفقة  عن  كناية  ولدمها"  من  الوالدان  يتفّقد  "ما  وقوله: 
 :قوله جنوده.ويف  مع  تعامله  طريقة  يف  الوايل  قلب  ترقيق  هنا  الكناية  من 
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املبالغة  منها  والغرض  الصعبة،  األمور  عن  كناية  اخلطوب"  من  يضلعك  "ما 

بذوي  الصق  "ثّم   :قوله وكذلك  الوايل،  عى  األمور  هذه  أثر  وصف  يف 
القرب،  املبالغة يف  املروءات" كناية عن طول املالزمة واالهتام هبم، وغرضها 

وكذلك قوله: "قّرة عن الوالة" كناية عن رضاهم ورسورهم، 

س: استخرج املجاز، وبّن نوعه؟

بعالقة  مرسل  جماز  عندك"  جندك  رؤوس  آثر  "وليكن   :قوله يف   .1
اجلزئّية إذ عرّب عن قادة اجلند بالرؤوس، وهي جزء من الشخص القائد، مللحظ 
أمّهّية الرأس من اجلسد، الذي بذهابه يموت اإلنسان، وكذا بذهاب القائد هيزم 

اجليش.

إطالقا  املسّببّية،  بعالقة  مرسل  جماز  الكرم"  مجاع  "فإهّنم   :قوله يف   .2
السم الالزم عى ملزومه، أي: الكرم ناتج فيهم عن البيوتات الصاحلة وطهارة 

املنبت؟

س: استخرج االستعارة، وبّن نوعها ؟

1. يف قوله: "ينبو عى األقوياء" استعارة مكنّية إذ شّبه قائد اجلند بالسيف 
من  الزما  وأبقى  به(،  )املشّبه  السيف  حذف  ثم  الفرسان،  أقوى  عى  الصارم 

لوازمه وهو النبّو واالرتفاع بالرضبة احلاسمة.

حّي  إنسان  كأّنه  الضعف  جعل  الضعف"  بك  يقعد  "وال   :قوله يف   .2
يقوم بإقعاد صاحبه، فاستعارة هذا الفعل الذي هو لألحياء استعارة ملا ال يعقل 
بالتشخيص،  املحدثن  عند  يعرف  فهذا  متثيلّية،  استعارة  وهذه  الضعف،  وهو 

وهو من لطيف االستعارة وبليغ املجاز عى نحو ما نجد يف قوله تعاىل: َحتَّ 

ُموَس  َعْن  َت 
َ
َسك ا  مَّ

َ
َول و   ]90 ]يونس:   آَمْنُت اَل 

َ
ق َغَرُق 

ْ
ال ُه 

َ
ْدَرك

َ
أ إَِذا 



217املقطع السابع: الطبقة األوىل اجلنود ..................................................... 

العقالء وأفعاهلم  إذ نسبت صفات  َواَح ]األعراف: 154[ 
ْ
ل
َ ْ
ال َخَذ 

َ
أ َغَضُب 

ْ
ال

لغر العقالء وللمعاين. ويمكن عّده جمازا لغوّيا.

س: يف النّص جناس وطباق، استخرجها وبّن املراد منها؟

1. يف قوله: " وال يدع لطيف أمورهم اّتكاال عى جسيمها" طباق قوبل 
البديع  فّن معروف يف علم  اللطيف واجلسيم، وهذا طباق إجياب وهو  فيه بن 
تتقابل فيه كلمتان خمتلفتان لفظا ومعنى، وكذا الطباق بن )الصغر( و)العظيم( 
"أن تعّظم من بالئه ما كان صغرا...أن تستصغر من بالئه ما كان   :يف قوله

عظيا"

2. يف قوله: "فاّن عطفك عليهم يعطف قلوهبم عليك "جناس غر تام، 
ومها بمعنى واحد وبينها ثالثة أحرف متشاهبة.

أي  واىل  االقتباس،  فائدة  ووّضح  استخرجها،  اقتباسان،  النّص  يف  س: 
فنون البالغة ينتمي؟

يطّيب  با  الكالم  تزين  منه  والغرض  البديع،  علم  إىل  ينتمي  االقتباس 
التاسعة  اآلية  الكريم  القرآن  من   املؤمنن أمر  اقتباس  يف  ونجده  األساع، 
لفظة  الكريم  القرآن  من   اقتباسه يف  النساء.وكذا  سورة  من  واخلمسن 

يَا  املؤمنن:  من  القتال  عن  تقاعس  من  خماطبا  لنبّيه  تعاىل  قوله  يف  التحريض 

َصابُِروَن  وَن  ِعْشُ ِمْنُكْم  يَُكْن  إِْن  ِقَتاِل 
ْ
ال َعَ  ُمْؤِمننَِي 

ْ
ال َحرِِّض  انلَِّبُّ  يَُّها 

َ
أ

ْوٌم 
َ
نَُّهْم ق

َ
ِيَن َكَفُروا بِأ

َّ
ًفا ِمَن ال

ْ
ل
َ
َيْغلُِبوا ِمائَتنَْيِ َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َيْغلُِبوا أ

 َيْفَقُهوَن ]األنفال: 65[، واإلمام قال: "حيّرض النّاكل".
َ

ل

س: الّتفصيل بعد االمجال فّن بالغّي من شأنه تعليم املتلقي وإفهامه بأيرس 
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األساليب، استخرجه ووّضح املراد منه؟

اإلمجال  تفصيل  منها  النّص،  من  عّدة  مواضع  يف  واضح  األسلوب  هذا 
بسّت  العموم  هذا   فوّضح حلا"،  وأفضلهم  جيبا  أنقاهم   "  :قوله يف 
َوَيْرَأُف  اْلُعْذِر،  إىل  يُح  َوَيْسَرِ اْلَغَضِب،  َعِن  ُيْبطِئ  "مِمَّْن  وهي  بعده  متتالية  مجل 
ْعُف."  الضَّ بِِه  َيْقُعُد  َوالَ  اْلُعنُْف،  ُيثُِرُه  الَ  َومِمَّْن  األْقِوَياِء،  َعَى  َوَينُْبو  َعَفاِء،  بِالضُّ
" من خلوف أهليهم"، أي:  "من وراءهم" بقوله:  وكذا وّضح املراد بجملة 
من  الباقون  وإّنا  اخللف  جهة  هو  املراد  أّن  يتصّور  لكيال  وراءه،  تركهم  الذين 
"األخذ  بـ"الرّد إىل اهلل" بجملة توضيحّية هي:  املراد  أهله وعياله.وكذا تفصيل 

بمحكم كتابه"، وتفصيل املراد بالرّد إىل الرسول بجملة األخذ بسنّته.

س: أي فّن بالغّي جتده يف قوله: "ثّم أهل النجدة والشجاعة" ؟

عنه  لالستغناء  وذلك  )الصق(،  الفعل  حذف  إذ  باحلذف  إجياز  النّص  يف 
بتقّدم ذكره، وهذا إجياز يف حمّله، والتقدير: ثّم الصق بأهل النجدة والشجاعة.
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الثامن املقطع 
الثانية )القضاة( الطبقة 

َّْن  ِم َنْفِسَك،  يِف  َرِعيَّتَِك  أفضل  النَّاِس  َبنْيَ  لِْلُحْكِم  اْخَرْ  "ُثمَّ   :قوله
ِمَن  حَيْرَصُ  َوالَ  لَِّة،  الزَّ يِف  َيَتامَدى  َوالَ  ُصوُم،  اخْلُ ُكُه  ُتَحِّ َوالَ  األمور،  بِِه  َتِضيُق  الَ 
َفْهم  بَِأْدَنى  َيْكَتِفي  َوالَ  َطَمع،  َعىَل  َنْفُسُه  ُف  ُترْشِ َوالَ  َعَرَفُه،  إذا  قِّ  احْلَ إىل  اْلَفْيِء 
بُِمَراَجَعِة  مًا  َترَبُّ ُهْم  َوَأَقلَّ َجِج،  بِاحْلُ َوآَخَذُهْم  ُبَهاِت،  الشُّ يِف  َأْوَقَفُهْم  َأقَصاُه،  ُدوَن 
الَ  َّْن  ِم ْكِم،  احْلُ اتَِّضاِح  ِعنَْد  َمُهْم  َوَأْصَ األمور،  ِف  َتَكشُّ َعىَل  ُهْم  َوَأْصرَبَ ْصِم،  اخْلَ
َيْزَدِهيِه إْطَراٌء، َوالَ َيْسَتِميُلُه إِْغَراٌء، ُأولئَِك َقلِيٌل. ُثمَّ َأْكثِْر َتَعاُهَد َقَضائِِه، واْفَسْح 
َتُه، َوَتِقلُّ َمَعُه َحاَجُتُه إىل النَّاِس، َوَأْعطِِه ِمَن امْلَنِْزَلِة َلَدْيَك  َلُه يِف اْلَبْذِل َما ُيزيُِل ِعلَّ
َجاِل َلُه ِعنَْدَك. َفاْنُظْر  تَِك، لَِيْأَمَن بِذَلَك اْغتَِياَل الرِّ ُه ِمْن َخاصَّ َيْطَمُع فِيِه َغرْيُ َما الَ 
فِيِه  ُيْعَمُل  اِر،  األَْشَ َأْيِدي  يِف  َأِسريًا  َكاَن  َقْد  يَن  الدِّ هَذا  َفإِنَّ  بِلِيغًا،  َنَظرًا  ذلَِك  يِف 

ْنَيا." َوى، َوُتْطَلُب بِِه الدُّ بِاْلَ
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العام املعنى 

بن  واحلدود  احلقوق  تعين  يتضّمن  قانون  إىل  حتتاج  الدولة  شؤون  إدارة 
األفراد، ورفع االختالف بينهم عند النزاع، فضال عن قّوة إلجراء هذه القوانن، 
من  القايض  يف  يلزم  وما  القضائّية  القّوة  إىل  املقطع  هذا  يف   تعّرض وقد 
األوصاف واأللقاب ليكون أهال للتصّدي ملنصب القضاء واحلكم بن الناس، 
فأمر باستقالل القّوة القضائّية وأن يكون املتصّدي للقضاء من أفضل أفراد 
بأّنه  األفضل   فرّس ثّم  واألفضل،  الفاضل  عى  حيكم  ال  املفضول  ألّن  االّمة 

الذي جتتمع فيه الرشوط الستة وهي: 

 أْن ال تضيق به األمور لقّلة اإلحاطة بوجوه تدبرها وعدم قّوة التحليل . 1
والتجزئة للقضايا الواردة عليه فيحار فيها ويعرضه الشّك والرديد يف 

حّلها وفصلها.

 أْن ال متحكه اخلصوم، أي ال يغلبه اخلصم يف النقاش واجلدال.. 2

أّنه خالف احلّق . 3 له  تبّن  ثّم  الّزّلة، فإذا عرض له رأى  أْن ال يتادي يف   
ينبغي عليه العودة إىل احلق، وأن ال خيشى الرجوع إىل احلّق حفظا جلاهه 

وخوفا من الشناءة كا يفعله قضاة السوء.

 أن ال حيرص يف احلُّجة أي ال يعيا يف املنطق، ألّن من الناس من إذا زّل . 4
ُحرص عن أن يقنع املقابل ملا أصابه من العّي.

إىل . 5 فيتوّجه  املرافعن  من  االستفادة  يف  بالطمع  نفسه  حيّدث  ال  أن   
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إىل  ذلك  جيّره  ثّم  جاهه،  أو  ماله  من  ليفيد  جاها  أو  ثروة  منهم  األوفر 
أخذ الرشوة وامليل عن احلّق.

يكتفي . 6 فال  عليه  املعروضة  القضّية  تفاصيل  كشف  يف  دقيقا  يكون  أن   
القضّية ويقلبها يف نظره  يتدبر  السطحي يف دعوى اخلصوم، بل  بالنظر 

وصوال إىل كشف اجلرم.

ومل يكتف هبذه الرشوط إذ أكملها بسّتة أخرى هي: 

أن ال يأخذ بأحد طريف الشبهة حّتى يفحص فيظهر له احلّق بدليل علمّي . 1
يوجب االطمئنان.

عى . 2 واألمارات  الدالئل  مجع  يف  يقرّص  فال  باحلجج،  اخلصم  يأخذ  أن 
فهم احلقيقة.

قال . 3 بيان احلال،  ليسع هلم  ينهر اخلصوم وال يصيح يف وجوههم  أن ال 
القلق  فإّن   ،رشطه ما  حماسن  من  اخلصلة  وهذه  املعتزيل:  الشارح 

والضجر والترّبم قبيح وأقبح ما يكون من القايض.

أن يكون أصرب الناس عى كشف حقيقة األمور بالبحث ومجع الدالئل.. 4

أن حيكم عند وضوح احلّق رصحيا وقاطعا وال يؤّخر صدور احلكم.. 5

أن ال يؤّثر فيه املدح والثناء من املتداعيِن أو غرمها فيصر متكرّبا.وال . 6
يؤّثر فيه حتريض الغر فيجلب نظره إىل أحد اخلصمن.

ظهر  قليلون.وقد  هلا  اجلامعن  أّن  األوصاف  هذه  بيان  بعد   وأعلن
سافر  أّنه  ذلك  من  ذكر  فمّا  العجب،  منه  يقيض  ما  الكثرة  قضاياه  يف   منه
أّنه هو املالك لسّيده وأّنه عبده  عبد مع موىل له شاّب فاّدعى العبد أثناء السفر 
وتعامل معه معاملة املسرّق فدخال الكوفة وترافعا عند عيّل ومل يكن هناك 
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بّينة ألحدمها ومل يعرف العبد املتجاوز للحقيقة بوجه من الوجوه، فأحرضمها 
نادى  ثّم  الثقبن،  بإخراج رأسيها من  ثقبن يف جدار وأمرمها  يوما وأمر بحفر 
بصوت عال يا قنرب ارضب عنق العبد، فلّا سمع العبد ذلك هابه وأخرج رأسه 

من الثقبة فورا فصار ذلك اعرافا له باحلقيقة.

املستوى الصويّت

املفرد  يف  ساكنة  كانت  أن  بعد  )ُشُبهات(  اجلمع  يف  الباء  ضم  عّلل  س: 
)ُشْبهة(؟

قيل  لو  إذ  اجلمع  يف  املتاثلة  الصوتية  املقاطع  من  التخلص  هو  السبب 
طويلة  كلها  مقاطع  ثالثة  من  الكلمة  تشكيل  لكان  الباء  بسكون  )ُشْبهاٌت( 
هي )ُشْب، ها، ُتن( وفرارا من توايل األمثال حّركت الباء بالضم اتباعا حلركة 
كا يف  واثنن طويلة  اثنن قصرة  مقاطع  أربعة  من  الكلمة  تشكيل  اهلاء وصار 

التشكيل: )ُش، ُب، ها، ُتن(.

من  ذلك  وّضح  واغتاب(،  )اغتال  الم  عى  الصويّت  التعاقب  أثر  ما  س: 
خالل تتّبع الصفات الصوتّية لالم والباء؟

فرق  ذلك  بعد  فيظهر  واحد  صوت  يف  العهد  ألفاظ  رواية  ختتلف  ما  كثرا 
داليل بن االلفاظ. إذ ُنقل أّن )اغتيال الرجال( يروى -أيضاـ )اغتياب الرجال( 
من  وغفلة  غّرة  عى  والقتل  األخذ  يعني  االغتيال  أّن  هو  اللفظن  بن  والفرق 
صوت  الءم  وهنا  واللسان.  بالقول  والنميمة  الغيبة  هو  واالغتياب  املقتول، 
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الالم يف االغتيال بجرسه املجهور اجلانبي الرخو الداللة عى القتل غيلة وخفية 
عى حن الءم جرس الباء املنفجر بن الشفتن الداللة عى التكلم خلف الناس 

هم لو سمعوه. با يغمُّ

املستوى الرصيّف

واملعنى  الزيادة،  أحرف  وبّن  النّص،  يف  املزيدة  األفعال  استخرج  س: 
الرصيّف املحّصل منها؟

اخر: فعل أمر عى زنة )افتل( من )افتعل( املزيد هبمزة الوصل والتاء. . 1
املبالغة  عى  داّلة  والزيادة  األمر،  آخر  بسكون  اللتقائها  عينه  وحذفت 
خيره  غره  عى  الرجَل  فالٌن  خار  يقال:  وفعله،  خر  هو  ما  طلب  من 
خرة وِخَرا: فّضله، وخار اليشَء: انتقاه، واختار الرجل عليهم مبالغة 

 ِمنَي
َ
َعال

ْ
ال َعَ  ٍم 

ْ
ِعل َعَ  نَاُهْم  اْخَتْ َقِد 

َ
َول تعاىل:  كقوله  ذلك  يف 

]الدخان: 32[.

تفيد . 2 والزيادة  واأللف،  بالتاء  مزيد  )يتفاعل(  زنة  عى  مضارع  يتامدى: 
التدّرج يف االبتعاد عن الغاية، من املدى وهو الغاية.

ُتحكه: مضارع عى زنة )ُيفعل( من أحمك، مزيد هبمزة القطع، والزيادة . 3
أفادت التعدية ؛ألّن املجّرد حمك الرجل يمحك بمعنى لّج فهو ماحك.

وامَلْحُك التادي واللجاج، متاحك اخلصان: تالّجا.

القطع، . 4 هبمزة  مزيد  أرشف،  من  )ُتفعل(  زنة  عى  مضارع  ُترشف: 
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الباب  من  الزم  املجّرد  ؛ألّن  اليشء  يف  الدخول  عى  دّلت  والزيادة 
عليه:  وأرشف  عال،  أي:  رشيف،  فهو  الرجل  رُشف  يقال:  اخلامس، 

اّطلع عليه من فوق.

يكتفي: مضارع عى زنة )يفتعل( من اكتفى املزيد هبمزة الوصل والتاء، . 5
والزيادة أفادت املطاوعة، كفيته فاكتفى.

الوصل . 6 هبمزة  املزيد  ازدهى  من  )يفتعل(  زنة  عى  مضارع  يزدهيه:  ال 
والتاء، والزيادة أفادت املبالغة يف جعله مزهّوا ؛ ألّن املجّرد متعّد مبنّي 
عى  صّره  شيئا  كأّن  وتفّخر  تعّظم  إذا  الرجل  ُزهي  يقال:  للمجهول، 

حال الِكرب والفخر.وازدهاه اليشء: صّره عى نحو املبالغة.

الوصل . 7 املزيد هبمزة  استال  من  )يستفعل(،  زنة  يستميله: مضارع عى 
وأماله  ميال،  إليه  مال  يقال:  الصرورة،  تفيد  والزيادة  والتاء،  والسن 

ومّيله إليه، داّلة عى التعدية.واستاله إليه: صّره مائال.

أفادت . 8 والزيادة  القطع،  هبمزة  املزيد  أكثر  من  )أفعل(  عى  أمر  أكثر: 
التعدية، يقال: كثر اليشء عى الباب اخلامس وأكثره هو.

والزيادة . 9 القطع،  هبمزة  املزيد  أفسح  من  )َأْفِعل(  زنة  عى  أمر  أْفِسح: 
وّسعه،  له:  املكان  وأفسح  اّتسع،  املكان:  فُسح  يقال:  التعدية،  أفادت 

ُكْم 
َ
ل قِيَل  إذا  آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ يَا  بالتدريج  واسعا  صار  وتفّسح: 

ُكْم ]املجادلة: 11[.
َ
َُّ ل َسُحوا َيْفَسِح الل

ْ
اف

َ
َمَجالِِس ف

ْ
ُحوا ِف ال َتَفسَّ

والزيادة . 10 القطع،  هبمزة  املزيد  أزال  من  )يفعل(  عى  مضارع  يزيل: 
وأزاله  مكانه،  عن  تنّحى  زواال:  يزول  اليشء  زال  التعدية،  أفادت 

وَل ِمْنُه  ُرُهْم لَِتُ
ْ
ُرُهْم َوإِْن َكَن َمك

ْ
َِّ َمك َرُهْم َوِعْنَد الل

ْ
ُروا َمك

َ
ْد َمك

َ
َوق
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متييز  بمعنى  فهو  املتعّدي  املجّرد  زاله  وأّما   .]46 ]إبراهيم:   َباُل ِ
ْ

ال
اليشء عن غره، يقال: زال اليشء يزيله زيال إذا مازه منه.

أعطه: أمر عى زنة )أفع(، حذفت المه )الياء( لتسكينها بصيغة األمر.. 11
والزيادة  القطع،  هبمزة  املزيد  أفعل،  زنة  عى  أعطى  الفعل  من  وهو 

اإلنالة،  وهو   ،]1 ]الكوثر:   َر
َ
ْوث

َ
ك

ْ
ال ْعَطْيَناَك 

َ
أ إِنَّا  التعدية  أفادت 

وجمّرده غر مستعمل هبذا املعنى وما سمع منه قوهلم: ظبي عطو: يرفع 
رأسه لتناول األوراق.

س: استخرج املصادر املقيسة من النّص املتقّدم، وبّن دالالهتا الرصفّية ؟

ف: مصدر تكّشف املزيد بالتاء والتضعيف للداللة عى التدّرج.. 1 تكشُّ

هبمزة . 2 املزيد  )افتعل(  من  قيايّس  وهو  االفتعال  عى  مصدر  اّتضاح: 
يدّل  الصيغة، وهو  عينا هلذه  لوقوعها  تاء  الواو  أبدلت  والتاء،  الوصل 

عى املبالغة يف الوضوح.

إطراء: مصدر عى األفعال مقيس من أفعل املزيد هبمزة القطع، قلبت . 3
الواو مهزة لتطّرفها بعد ألف زائدة: إطراو، والزيادة داّلة عى التعدية.

والزيادة . 4 القطع،  هبمزة  املزيد  )أفعل(  من  األفعال،  عى  مصدر  إغراء: 
وأغريت  به،  يلصق  ما  والغراء:  غرا،  أولع  به:  غري  التعدية،  أفادت 

نَُسوا 
َ
ُهْم ف

َ
َخْذنَا ِميَثاق

َ
وا إِنَّا نََصاَرى أ

ُ
ال

َ
ِيَن ق

َّ
فالنا به: أهلجته به َوِمَن ال

 ِقَياَمِة
ْ
َْغَضاَء إىل يَْوِم ال َعَداَوَة َوالْ

ْ
َرْيَنا بَيَْنُهُم ال

ْ
غ

َ
أ
َ
ُروا بِِه ف

ِّ
ا ُذك ا ِممَّ َحظًّ

]املائدة: 14[.

والزيادة . 5 بالتاء واأللف،  املزيد  تعاهد،  التفاعل من  تعاهد: مصدر عى 
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داّلة عى املبالغة يف إحداث العهد به، أي: أكثر من اإلملام به واالطالع 
عى قضائه يف األمور.

الوصل . 6 هبمزة  املزيد  )افتعل(  اغتال  من  االفتعال  عى  مصدر  اغتيال: 
من  مشتّق  فعل  وهو  اخلفّي،  القتل  يف  املبالغة  عى  داّل  وهو  والتاء، 
ويسّمى  حتته،  من  خيتفي  الذي  امللتّف،  املجتمع  الشجر  وهو  )الغيل( 
أمر  ؛ألهّنا  غيلة  اخلديعة  وتسّمى  غيال،  الشجر  هذا  حتت  اجلاري  املاء 
جيري يف خفاء، واغتاله: قتله غيلة، أي: خديعة، فذهب به إىل موضع 

فقتله. خفّي 

الداّلة . 7 الرابع  الباب  أفعال  من  قياس  وهو  )فعل(  عى  مصدر  طمع: 
قال  الَطَمع  واملصدر  يطَمع  طِمع  العارضة،  بالصفات  االمتالء  عى 

 ُمْحِسننَِي
ْ
ال ِمَن  ِريٌب 

َ
ق  َِّ الل رَْحََت  إِنَّ  َوَطَمًعا  ا 

ً
َخْوف َواْدُعوهُ  تعاىل: 

]األعراف: 56[ وهو نزوع النفس إىل اليشء.

العن، . 8 وتضعيف  بالتاء  املزيد  ترّبم،  من  )تفّعل(  عى  مصدر  ترّبما: 
األمر  من  اإلعياء  وهو  الربم،  إظهار  أي:  اإلظهار،  أفادت  والزيادة 
اجلسدّية  األمراض  عى  الداّل  الرابع  الباب  عى  واملجّرد  والضجر 
به،  عييت  باألمر:  وبرمت  ضجره،  برما:  يرَبم  بكذا  بِرم  والنفسّية، 
وأبرمني: أعياين، قال احلسن: "وال أرى احلياة مع الظاملن ااّل برما" 

أي: إعياء، وأّما برمه وأبرمه فهو من الباب الثاين بمعنى أحكم فتله.

مراجعة: مصدر عى املفاعلة من راجعه عى فاعل املزيد باأللف الداّلة . 9
عى املشاركة.

س: زن األلفاظ اآلتية، ثّم اذكر داللتها الرصفّية؟
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زّلة: عى زنة )َفعلة( من املضّعف زّل، وهي داّلة عى املّرة الواحدة من . 1
الزلل.

عّل . 2 الالزم  للفعل  هيئة  مصدر  وهو  عّل،  املضّعف  من  )فِعلة(  عّلة: 
املريض يعّل فهو عليل، وأعّله اهلل تعاىل فهو معّل.

منزلة: اسم مكان من نزل نزوال عى الباب الثاين، والتاء للتخصيص، . 3
عى زنة مفعلة.

صفة . 4 بليغ  فهو  بالغة  اخلامس  الباب  عى  يبُلغ  بُلغ  من  فعيل  بليغا: 
مشّبهة.

أرسا . 5 الثاين  الباب  عى  ه  يأرِسُ ه  أرَسَ من  مشّبهة  صفة  فعيل،  أسري: 

َويَتِيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَ  َعاَم  الطَّ َويُْطِعُموَن  تعاىل:  قال  أسر  فهو 

ِسيًا]اإلنسان: 8[
َ
َوأ

قضيا . 6 الثاين  الباب  عى  يقيض  قىض  من  ساعّي  مصدر  فعال  قضاء: 
وقضاء، أي: حكم.

أشار: أفعال، مجع قّلة مفرده رّش، يقال: رجل رّش، مبالغة يف الوصف . 7
من املصدر كزند وأزناد عى رأي يونس، وقال األخفش واحده: رشير 

كيتيم وأيتام، أّما رّشير فصيغة مبالغة جيمع ساملا عى رّشيرين.

خاصمته . 8 يقال:  َخْصًا،  نازعته  أي:  َخَصْمُتُه،  مصدر  اخلَْصُم  خصم: 

]البقرة  ِصاِم﴾ 
ْ

ال  ُّ
َ

ل
َ
أ ﴿َوُهَو  تعاىل:  قال  وِخَصامًا،  خُمَاَصَمًة  وَخَصْمُتُه 

سّمي  ثم   ،]18 ]الزخرف  ُمبنٍِي﴾  َغْيُ  ِصاِم 
ْ

ال ِف  ﴿َوُهَو   ،]204
به  أريد  إذا  يثنّى  ورّبا  واجلمع،  للواحد  واستعمل  خصا،  امُلَخاِصم 
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َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِف َربِِّهْم ]احلج: 19[  الفريق قال تعاىل: 
وجيمع عى خصوم، وأّما اخلصيم صفة فيجمع عى خصاء، وهو أيضا 

بمعنى املخاصم صفة ثابتة غر مقّيدة بزمن امليّض.

ُة . 9 ُجَّ ِ الْ َّ ِ
َ

ْل ف
ُ
ُحّجة: ُفعلة، اسم ملا حيّج ويقصد به احلّق، قال تعاىل ق

ْجَِعنَي ]األنعام: 149[.
َ
َهَداُكْم أ

َ
ْو َشاَء ل

َ
ل
َ
َالَِغُة ف

ْ
ال

قليل: فعيل، صفة مشّبهة من قّل اليشء يِقّل عى الباب الثاين، قال تعاىل: . 10

وُر]سبأ: 13[، ويشء قليل مجعه ُقُلل مثل: 
ُ
ك لِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

َ
َوق

 
ً

لِيل
َ
ْنُتْم ق

ُ
ُروا إذ ك

ُ
ك

ْ
ر، وقوم قليلون وقليل قال تعاىل: َواذ رسير ورُسُ

ُمْفِسِديَن ]األعراف: 86[.
ْ
ْيَف َكَن َعقَِبُة ال

َ
ْم َواْنُظُروا ك

ُ
ك َ ثَّ

َ
ك

َ
ف

الناس: لفظ خمتلف يف وزنه، فمن الرصفّين من جعله مشتّقا من األُنس، . 11
عى  صياغته  يف  األصل  فيكون  بغره،  يأنس  أن  بطبعه  اإلنسان  ألّن 
التعريف حذفت  بزنة فعال، اسم مجع، ومّلا دخلت عليه )ال(  )ُأناس( 
مهزته )فاء اللفظة( ختفيفا، فصار: الناس عى زنة )العال( بدل األناس. 
اليشء  وتذبذب  احلركة  وهو  )النوس(  من  مشتّقا  جعله  من  ومنهم 
وزن  فيكون  الرزق،  لطلب  يتحّرك  أن  شأنه  من  واإلنسان  اهلواء،  يف 
بالفتح،  ألفا لسبقها  اللفظة(  الواو )عن  قلبت  ثّم  )ناس( عى )فعل(، 
النسيان، وهو صفة غالبة  )الفعل(.ومن جعله مشتّقا من  بزنة  والناس 
العن  الالم عى  اللفظة فقّدمت  لإلنسان، قال بحصول قلب مكايّن يف 
وصار: نيس من نيس، ثّم أعّلت الياء لسبقها باأللف، وصار ناس عى 

زنة )فلع(، واألظهر الوجه الثاين.
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النحوّي املستوى 

س: ما نوع الالمن يف قوله: "ليأمن بذلك اغتيال الرجال له"؟

الالم األوىل هي الم التعليل، والفعل املضارع بعدها منصوب بأن مضمرة 
بعد الالم، والالم الثانية هي اجلاّرة، واهلاء ضمر مّتصل يف حمّل جّر هبا.

س: كيف تعرب األلفاظ: عند، لدى، دون، يف قوله: "وال تكتفي بأدنى 
فهم دون أقصاه" و"وأرصمهم عند اّتضاح احلكم" و"وأعطه من املنزلة لديك 

ما ال يطمع فيه غره" و"ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك"؟

جمرور . 1 إليه  مضاف  و)أقصاه(:  مضاف،  وهو  مبنّي  مكان  ظرف  دون: 
بالفتحة التي منع ظهورها التعّذر، وهو مضاف للهاء.

عند ظرف زمان مفعول فيه مبنّي عى الفتح، وهو مضاف، و)اّتضاح( . 2
مضاف إليه.

لدى ظرف مكان مبنّي وقلبت ألفه ياء ألجل اإلضافة إىل ضمر الكاف.. 3

باغتيال . 4 متعّلق  الكاف،  إىل  مضاف  الفتح،  عى  مبنّي  مكان  ظرف  عند 
أيضا.نحو:  الرجال  باغتيال  متعّلق  وجمرور  جاّر  و)له(  الرجال، 

ْوًما ]الكهف: 86[.
َ
َووََجَد ِعْنَدَها ق

س: عّن الفاعل للفعلن: يزيل و تقّل يف قوله: "وافسح له يف البذل ما 
ُيزيل عّلته، وتقّل معه حاجته إىل الناس" ؟

قبله،  )ما(  عى  يعود  مستر  وفاعله  بالضّم،  مرفوع  مضارع  فعل  ُيزيل: 
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فهو  )تقّل(  أّما  للهاء.  مضاف  وهو  الياء،  بفتحة  منصوب  به  مفعول  و)عّلته( 
فعل مضارع مرفوع بالضّم، وفاعله لفظة )خاّصته(.

س: عّن نائبي الفاعل للفعلن: ُيعَمل وُتطَلب؟

اجلاّر  هو  الفاعل  ونائب  بالضّم،  مرفوع  للمجهول  مبنّي  فعل  ُيعمل: 
واملجرور )فيه(.وُتطلب: مضارع مرفوع بالضمة، و )الدنيا( نائب الفاعل.

س: عّن مفعويل )أعطى( يف قوله: " وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع 
فيه غره؟

أنت،  تقديره  والفاعل: مستر  العّلة،  أمر جمزوم بحذف حرف  فعل  أعطى 
الثاين هو االسم  بالفعل، واملفعول  املتصل  )اهلاء(  الضمر  واملفعول األّول هو 
و)يطمع(  نافية،  و)ال(  الثانية،  املفعولّية  عى  نصب  حمّل  يف  )ما(  املوصول 
حمّل  ال  لـ)ما(  صلة  واجلملة  القايض،  عى  يعود  مستر  فاعله  مرفوع،  مضارع 

هلا من اإلعراب.

س: ما إعراب )نظرا( يف قوله: " فانظر يف ذلك نظرا بليغا ؟ وهل يمكن 
أن تعرب حاال، وملاذا ؟

و)نظرا(  أنت،  تقديره  مستر  وفاعله  السكون،  عى  مبنّي  أمر  فعل  انظر: 
؛ ألّن احلال وصف  مفعول مطلق منصوب، و)بليغا( صفته، وال تعرب حاال 

منتقل مشتّق، وهذا مصدر.

س: بّن نوع اإلضافة يف العبارات اآلتية "أفضل رعّيتك" و"اغتيال الرجال" 
و"تعاهد قضائه" ؟

اإلضافة حمضة، بمعنى )من(، أي: أفضل رجل من رعّيتك.. 1

اإلضافة حمضة بمعنى الالم، أي: اغتيال للرجال.. 2
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تعاهدك . 3 أي:  املفعول،  إىل  املصدر  إضافة  من  فهي  حمضة  غر  اإلضافة 
قضاءه.

 :قوله يف  )ما(  للفظة  إعرايّب  وجه  من  أكثر  تذكر  أن  يمكنك  هل  س: 
"وافسح له يف البذل ما يزيل عّلته"؟

)ما( اسم موصوف باجلملة الفعلّية بعدها، ويمكن أن تعرب مفعوال للفعل 
لفعل  مفعوال  تعرب  أن  ويمكن  عّلته،  ويزيل  يكفيه  شيئا  افسح  أي:  افسح، 
مفعوال  إعراهبا  ويمكن  عّلته،  يزيل  ما  له  يبذل  أي:  البذل،  عليه  دّل  حمذوف 
مصدر. معنى  يف  )ما(  تكون  وبذا  عّلته،  يزيل  فسحا  له  يفسح  أي:  مطلقا، 

ويمكن إعراهبا بدال من لفظة )البذل(.

الفيء  من  قليل" و"وال حيرص  وأولئك   " يأيت:  ممّا  ما حتته خّط  أعرب  س: 
إىل احلّق إذا عرفه" و"وأقّلهم ترّبما بمراجعة اخلصم" و"فاّن هذا الدين قد كان 

أسرا بأيدي األرشار" و"ممّن ال تضيق به األمور".

اشارة . 1 اسم  وهو  )أولئك(  للمبتدأ  الضّم،  بتنوين  مرفوع  خرب  قليل: 
مبنّي.

اذا: اسم رشط غر جازم.. 2

ترّبما: متييز مزيل لإلهبام من النسبة يف التفضيل.. 3

الدين: بدل من اسم اإلشارة )هذا( الواقع اسا لـ)اّن(، )أسرا(: خرب . 4
لكان قبلها، واسمها مستر يعود عى الدين.)أيدي( اسم جمرور بحرف 
مضاف،  وهو  الثقل،  ظهورها  من  منع  الكرسة،  جّره  وعالمة  الباء، 

واألرشار مضاف إليه.

فاعل . 5 من  حاال  يعرب  مستقر  تقديره:  بظرف  متعّلق  وجمرور  جار  ممّن 
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أفضل يف قوله: ثّم اخر للحكم أفضل رعّيتك ممّن ال تضيق".

س: استخرج اجلمل التي هلا حمّل من اإلعراب، مع ذكر حمّلها اإلعرايّب؟

مجلة "قد كان أسرا" يف حمّل رفع خرب )إّن( يف: إّن هذا الدين.. 1

مجلة "يعمل فيه باهلوى" يف حمّل نصب حال من الدين.. 2

مجلة " تطلب به الدنيا" يف حمّل نصب عطفا عى اجلملة احلالّية قبلها.. 3

)ما( . 4 كانت  اذا  قبلها،  )ما(  لـ  صفة  نصب  حمّل  يف  عّلته"  "يزيل  مجلة 
شيئا  أو  عّلته  يزيل  بذال  والتقدير:  بدال،  أو  يشء.  بمعنى  أي:  اسمّية، 

يزيل عّلته.

املعجمّي املستوى 

س: ذكر لفظة )احلرص(، وفرّست بالعّي يف النّطق أو احلُبسة، فا الفرق 
بن هذه الثالث بحسب حتّرى اجلذور املعجمّية هلا؟

َشَهاَدةُ  آَمُنوا  ِيَن 
َّ

ال يَُّها 
َ
أ يَا  وجّل:  عّز  قال  االنبعاث،  من  املنع  احَلْبس: 

أو  ِمْنُكْم  َعْدٍل  َذَوا  َناِن 
ْ
اث َوِصيَِّة 

ْ
ال ِحنَي  َمْوُت 

ْ
ال َحَدُكُم 

َ
أ َحَضَ  إَِذا  بَيْنُِكْم 

َمْوِت 
ْ
ال ُمِصيَبُة  َصاَبْتُكْم 

َ
أ
َ
ف ْرِض 

َ ْ
ال ِف  ْبُتْم  َضَ ْنُتْم 

َ
أ إِْن  ْم 

ُ
َغْيِك ِمْن  آَخَراِن 

َثَمًنا  بِِه  نَْشَتِي   
َ

ل اْرتَبُْتْم  إِِن   َِّ بِالل َفُيْقِسَماِن  ةِ 
َ

ل الصَّ َبْعِد  ِمْن  ْبُِسوَنُهَما 
َ

ت

ثِِمنَي ]املائدة: 106[ 
ْ

ِمَن ال
َ
ل إِنَّا إًِذا   َِّ  نَْكُتُم َشَهاَدَة الل

َ
ْرَب َول

ُ
ْو َكَن َذا ق

َ
َول

واحلُبسة يف الكالم عاهة يف النطق ينعقد فيها اللسان برهة ثم ينطلق. أما احْلَرَص 
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يِف  االنفساح  َعن  َمنعهم  أي  اْلَبَلد  يِف  حرصهم  ُيَقال:  التَّْضِييق  َمَع  احْلَْبس  فُهَو 
إذ هو عيب  احلُبسة  من  أقوى  املنطق  واحلَرَص يف  اأْلمور،  يِف  ف  َوالتَّرَصُّ ْعي  الرَّ
نطقي دائم كالعرج واخلرس حيول دون االنطالق الكالم. أما العّي فعجز يلحق 

ُهْم  بَْل  ِل  وَّ
َ ْ
ال ِق 

ْ
َل بِالْ َفَعيِيَنا 

َ
أ التعب من تويّل األمر قال تعاىل:  البدن بسبب 

أثناء  يف  عارض  عجز  املنطق  يف  واْلِعيُّ   ]15 ]ق:   َجِديٍد ٍق 
ْ
َخل ِمْن  بٍْس 

َ
ل ِف 

ال  النطقية  العيوب  يتعب.وهذه  أي  فجأة  يعيى  املتكلم  كأّن  الكالم  اسرسال 
تؤهل الشخص ألْن يكون قاضيا بن الناس.

س: ذكر لفظتي البذل والعطاء واهلبة، فا الفرق الّدقيق بينها؟

امَلال  زيدا  ُتْعطِي  َأنَّك  ترى  َأال  َلُه  اآْلِخذ  إىل  ء  ْ اليشَّ اتَِّصال  ُهَو  ْعَطاء  اإْلِ َأن 
َلُه فقد  َتْقَتيِض التَّْمِليك فإذا وهبته  َبة  دُه إىل َعْمرو وتعطيه ليتجر َلك بِِه، َواهْلِ لَرُ
َفُيَقال  التَّْمِليك  إِالَّ عى  ْعَطاء َحتَّى َصار اَل ُيطلق  اإْلِ اْستِْعَال  اه ثمَّ كثر  إِيَّ ملكته 
إعطاء  املنِْع، وهو  فِضدُّ  البذل  تقّدم.وأما  َما  َواأْلَْصل  اه  إِيَّ مّلكه  إذا  َماال  أعَطاُه 
بإعطاِء يشٍء  نفُسه  التبذير، وكّل من طابْت  منه  نفس وقريب  الكثر عن طيب 

َفُهَو باذٌل، والبِْذَلُة من الثِّياب َما ُيْلَبُس َفاَل ُيصان.

س: ذكر الفيء إىل احلّق، فا فرقه عن الرجوع إىل احلّق؟

سبق أن فرقنا بن الفيء والرجوع يف املقطع الثاين.

س: يف لفظة )األسر( تطّور داليل ما نوعه؟

القّد، وسّمي األسر ؛ألهّنم  الشّد باإلسار وهو  أص األرس كان يطلق عى 
كانوا يشّدونه بالقّد، يقال: هذا لك بأرسه أي: بقّده، يعني مجيعه كا يقال برّمته.
ثّم سّمي كّل أخيذ أسرا وإن مل يشّد بإسار، أي إّن لفظة األسر حصل هلا تطور 

داليل فعمّمت داللتها بعد أن كانت خاّصة باملشدود بالقيد.
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عنه   اإلمام وعرّب  القضاة،  وصفات  القضاء  عن  يتحّدث  املقطع  س: 
باحلكم بن الناس، فا الفرق بن القضاء واحلكم؟

من  التَّام  عى  اأْلَمر  فصل  َيْقَتيِض  اْلَقَضاء  َأن  َواْلَقَضاء  احلكم  َبن  الفرق 

َقُكْم ِمْن ِطنٍي 
َ
ِي َخل

َّ
َقْولك َقَضاُه إذا أمته َوقطع عمله َوِمنْه َقْوله َتَعاىَل ُهَو ال

فصل  َأي   ]2 وَن]األنعام:  َتْمَتُ ْنُتْم 
َ
أ ُثمَّ  ِعْنَدهُ  ُمَسمًّ  َجٌل 

َ
َوأ  

ً
َجل

َ
أ َض 

َ
ق ُثمَّ 

َتنْيِ  َمرَّ ْرِض 
َ ْ
ال ِف  ُْفِسُدنَّ 

َ
ِكَتاِب ل

ْ
ال ِف  ائِيَل  إِْسَ بَِن   

َ
إىِل َضْيَنا 

َ
َوق بِِه،  احلكم 

ا  مَّ
َ
ل
َ
ف َتَعاىَل  َوَقاَل  بِِه.  ْعاَلم  اإْلِ بِيًا ]اإلرساء: 4[ َأي فصلنا 

َ
وًّا ك

ُ
ُعل نَّ 

ُ
َْعل

َ
َول

ا َخرَّ  مَّ
َ
ل
َ
تَُه ف

َ
ُل ِمنَْسأ

ُ
ك

ْ
ْرِض تَأ

َ ْ
 َدابَُّة ال

َّ
ُهْم َعَ َمْوتِِه إِل

َّ
َمْوَت َما َدل

ْ
ْيِه ال

َ
َضْيَنا َعل

َ
ق

ُمِهنِي ]سبأ: 
ْ
ال َعَذاِب 

ْ
ال ِف  ُِثوا 

َ
ل َما  َغْيَب 

ْ
ال ُموَن 

َ
َيْعل َكنُوا  ْو 

َ
ل ْن 

َ
أ ِنُّ 

ْ
ال تَبَيََّنِت 

لُكِّ  ِف  ْوَح 
َ
َوأ يَْوَمنْيِ  ِف  َسَماَواٍت  َسْبَع  َفَقَضاُهنَّ  َموته،  َأمر  فصلنا  َأي   ]14

 َعلِيِم
ْ
َعِزيِز ال

ْ
ْنَيا بَِمَصابِيَح وَِحْفًظا َذلَِك َتْقِديُر ال َماَء الُّ ْمَرَها َوَزيَّنَّا السَّ

َ
َسَماٍء أ

]فصلت: 12[ َأي فَصل اأْلَمر بِِه، َواحْلكم َيْقَتيِض امْلَنْع َعن اخْلُُصوَمة من َقْولك 
َيْقَتِضيِه  بَِا  اإْلْحَكام  اأْلَمر عى  ُيَقال: احلكم فصل  َأن  إذا منعته.َوجيوز  أحكمته 
احْلق  َموِضع  اْلَباطِل  جعل  َأنه  َفَمْعنَاه  بِاْلَباطِِل  حكم  قيل:  فإذا  ع  ْ َوالرشَّ اْلعقل 
َويْسَتْعمل احلكم يِف َمَواِضع اَل يْسَتْعمل فِيَها اْلَقَضاء َكَقْولِك: حكم َهَذا َكحكم 

َبب أو اْلعلَّة أو َنْحو َذلِك. َهَذا َأي مها متاثالن يِف السَّ

البالغّي املستوى 

واستخرج  به،  عّرف  البيان،  علم  فنون  من  والوصل  الفصل  أسلوب  س: 
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أمثلته من النّّص؟

بن  العطف  هذا  ترك  والفصل:  بالواو،  أخرى  عى  مجلة  عطف  الوصل: 
اجلملتن، وإّنا يرك العطف بن اجلمل ألّن الثانية إّما تكون جوابا عن األوىل 

نحو قول الشاعر: 

اَء ُترّجى حن حتتجُب ليَس احلجاُب بمقٍص عنك يل َأَمال إّن السَّ

أو توكيدا

الناُس للناِس من بدٍو ومن حرٍض بعٌض لبعٍض وإْن مل يشعروا َخَدُم

َماَواِت بَِغْيِ َعَمٍد تََرْوَنَها ُثمَّ  ِي َرَفَع السَّ
َّ

َُّ ال أو بيانا هلا نحو وقله تعاىل: الل

ْمَر 
َ ْ
َجٍل ُمَسمًّ يَُدبُِّر ال

َ
َقَمَر لُكٌّ َيْرِي ِل

ْ
ْمَس َوال َر الشَّ َعْرِش َوَسخَّ

ْ
اْسَتَوى َعَ ال

ُكْم بِلَِقاءِ َربُِّكْم تُوقُِنوَن ]الرعد: 2[.
َّ
َعل

َ
يَاِت ل

ْ
ُل ال ُيَفصِّ

فيه  يعمل  األرشار،  أيدي  يف  أسرا  كان  قد  الدين  هذا  "فإّن   :قوله ويف 
ألهّنا  ؛  بالفصل  جاءت  باهلوى"  فيه  "يعمل  فجملة   " الدنيا  به  وتطلب  باهلوى 
الدنيا"  به  " تطلب  يد األرشار"، ومجلة  " كان أسرا يف  قبلها وهو مجلة  ملا  بيان 

جاءت بالوصل الختالف املعنى.

س: استخرج أسلوب التوكيد، وبّن طريقته والغاية منه ؟

يف اجلملة السابقة " فاّن هذا الدين قد كان أسرا " استعملت )إّن( املشّبهة 
بالفعل التي تفيد التوكيد، و)قد( حرف التحقيق الذي يزيد الركيب تأكيدا، ثّم 
البيان مراعاة ملقتىض  املؤّكدات جتري يف علم  التوضيحّية بعدها، وهذه  اجلملة 
للتغطية  سبيل  أفضل  هو  إذ  الدين  بمظاهر  االغرار  عدم  تفيد  إذ  املتلّقي  حال 

عى الفساد.
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وبّن  أمثلته،  واستخرج  الفّن،  هذا  عّرف  النّص،  يف  الكنايات  كُثرت  س: 
املراد منها ؟

الكناية لفظ أريد به غر معناه املوضوع له، وإّنا أريد الزم معناه مع جواز 
إرادة املعنى األصيّل، ويف قوله: "ال تضيق به األمور" كناية عن ذكائه وفطنته 

يف الّتوّصل إىل حّل ما صعب من األمور.

يغضب  فهو ال  كونه حليا،  كناية عن  متّحكه اخلصوم"  "وال   :قوله ويف 
"وال  ويف  هيبته.  متّس  فال  اخلصوم،  بن  املهاترات  بسبب  اللجاجة  تصيبه  وال 

ُموا 
َ
اِحَشًة أو َظل

َ
وا ف

ُ
ِيَن إذا َفَعل

َّ
يتادى يف الّزّلة" كناية عن كونه من املّتقن َوال

وا  ْم يُِصُّ
َ
َُّ َول  الل

َّ
نُوَب إِل نُوبِِهْم َوَمْن َيْغِفُر الُّ اْسَتْغَفُروا ِلُ

َ
ََّ ف ُروا الل

َ
ْنُفَسُهْم َذك

َ
أ

ُموَن ]آل عمران: 135[.
َ
وا َوُهْم َيْعل

ُ
َعَ َما َفَعل

وحّبه  نزاهته  عن  كناية  عرفه"  إذا  احلّق  إىل  الرجوع  من  حيرص  "وال  ويف 
للعدل، فاإلنسان الذي ال هيّمه إحقاق احلّق عندما تتضح له املسألة التي حكم 
خالف العدل فيها حيصل له عّي إذا ما رجع يف حكم صدر منه وبان جهله يف 
الوصول إىل احلقيقة فيحتبس لسانه ويتلعثم، أّما من كان خلقه حّب احلّق فهو 
اللفظ عى ظاهره  بالنطق هبا.وليس  بالّتوّصل إىل احلقيقة، وينطلق لسانه  يفرح 

من حصول عّي يف نطق احلاكم يمنع من اختياره.

والعّزة،  الغنى  أهل  كناية عن كونه من  نفسه عى طمع":  "وال ترشف  ويف 
فال يقبل الرشى وإن أصابه فقر، فال يطلب اخلر من نفوس جاعت ثم شبعت.

القضايا  متابعة  صربه يف  كناية عن  أقصاه"  دون  فهم  بأدنى  يكتفي  "ال  ويف 
وحتّري بواطنها.

ويف "وأوقفهم يف الّشبهات" كناية عن ورعه.
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ويف "أقّلهم ترّبما بمراجعة اخلصم" كناية عن سعة صدره.

ويف "أرصمهم عند اّتضاح احلّق" كناية عن عدم تأخر النطق باحلكم، وعدم 
تنفيذه. تأخر 

س: يف النّص استعارة، استخرجها، وبّن نوعها؟

عند  املأسور  بالرجل  الدين   شّبه أسرا"  كان  قد  الدين  هذا  فإّن   " يف: 
األعداء، فحذف املشّبه به )الرجل(، وأبقى الزمة من لوازمه وهو األرس ولكن 

بصيغة الوصف الثابت، وهذه استعارة مكنّية.

موضعه،  عّن  البيان،  علم  فنون  من  بالغّي  فّن  وهو  إجياز،  النّص  يف  س: 
وارشح املراد منه؟.

الّدنيا"  به  وتطلب  باهلوى  فيه  "يعمل  بأّنه  الدين  حال  واصفا   قوله يف 
جمرى  جتري  العبارة  فهذه  قليلة،  بألفاظ  الكبر  املعنى  بضغط  اجياز  فيها  عبارة 
الكتاب  بثقليه:  الدين  كون  عن  طويال  كالما  ختترص  فهي  القصار،  احلكم 
واحلديث النبوّي الرشيف مّحال أو جه، ويمكن ملن ال صدق له أن حيمل اآليات 
وأطاعه،  الّشخصّية  رغباته  لتحقيق  سبيال  هذا  ويّتخذ  هواه،  عى  والنّصوص 
الذكر(:  )أهل  وهم  أهله،  من  الصحيح  التفسر  يتحّرى  أن  اإلنسان  فعى 

 
َ

ْنُتْم ل
ُ
ِر إِْن ك

ْ
ك ْهَل الِّ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ِْهْم ف  نُوِح إيِلَ

ً
 رَِجال

َّ
ْبلَِك إِل

َ
َنا ِمْن ق

ْ
ْرَسل

َ
َوَما أ

ُموَن]النحل: 43[، ومحل املتشابه عى املحكم، والتعّمق يف العلم وحماربة 
َ
َتْعل

اجلهل.
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التاسع املقطع 
الثالثة )العاّمل( الطبقة 

ُمَاَباًة  ْم  ِ ُتَولِّ اْختَِبارًا،َوالَ  َفاْسَتْعِمْلُهُم  لَِك،  ُعامَّ أمور  يِف  اْنُظْر  "ُثمَّ   :قوله
َياَنِة. ْوِر َواخْلِ اٌع ِمْن ُشَعِب اجْلَ اَُم ِجَ وَأَثَرًة، َفإِنَّ

يِف  َواْلَقَدِم  ِة،  احِلَ الصَّ اْلُبُيوَتاِت  َأْهِل  ِمْن  َياِء،  َواحْلَ التَّْجِرَبِة  َأْهَل  ِمنُْهْم  َوتَوخَّ 
افًا،  ُْم َأْكَرُم َأْخاَلقًا، َوَأَصحُّ َأْعَراضًا، َوَأَقلُّ يِف امْلََطاِمِع إِْشَ َمِة، َفإِنَّ اإلسالم امْلَُتَقدِّ
ْم َعىَل  َلُ ٌة  َفإِنَّ ذلَِك ُقوَّ َعَلْيِهُم األْرَزاَق،  َأْسبِْغ  َنَظرًا. ُثمَّ  َوَأْبَلُغ يِف َعَواِقِب األمور 
إِْن  َعَلْيِهْم  ٌة  َوُحجَّ َأْيِديِْم،  َت  حَتْ َما  َتنَاُوِل  َعْن  ْم  َلُ َوِغنًى  َأْنُفِسِهْم،  اْستِْصاَلِح 

َخاَلُفوا َأْمَرَك أو َثَلُموا َأَماَنَتَك.

َفإِنَّ  َعَلْيِهْم،  َوالَوَفاِء  ْدِق  الصِّ َأْهِل  ِمْن  اْلُعُيوَن،  َواْبَعِث  ْم،  َأْعاَمَلُ ْد  َتَفقَّ ُثمَّ 
ْفِق بِالّرعّية. ْم َعىَل اْستِْعاَمِل األَماَنِة، َوالرِّ ِّ ألمورِهْم َحْدَوٌة َلُ َتَعاُهَدَك يِف السِّ

َعَلْيِه  ا  ِبَ اْجَتَمَعْت  ِخَياَنة  إىل  َيَدُه  َبَسَط  ِمنُْهْم  َأَحٌد  َفإِْن  األْعَواِن،  ِمَن  ْظ  فَّ َوحَتَ
َبَدنِِه،  يِف  اْلُعُقوَبَة  َعَلْيِه  َفَبَسْطَت  َشاِهدًا،  بِذلَِك  اْكَتَفْيَت  ُعُيونَِك،  َأْخَباُر  ِعنَْدَك 
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ْدَتُه  َوَقلَّ ياَنِة،  بِاخْلِ َوَوَسْمَتُه  امْلََذلَِّة،  بَِمَقاِم  َنَصْبَتُه  ُثمَّ  َعَملِِه،  ِمْن  َأَصاَب  باَِم  َوَأَخْذَتُه 
التَُّهَمِة." َعاَر 

العام املعنى 

املرامية  الدولة  شؤون  إدارة  يف  هبم  يستعن  الذين  هم  الوايل  بعّال  املراد 
املحافظات  رؤساء  اليوم  ويقابلهم  اإلدارّيون،  الرؤساء  فهم  األطراف، 
واألقضية والنواحي، وليس عّال اخلراج ؛ألّنه خّصهم بكالم دقيق ييل هذا 
أن  فأمره  وغرها،  واملصالح  والوقوف  والصدقات  السواد  عّال  وهم  املقطع، 
فيهم  يشفع  وملن  هلم  حماباة  يوّليهم  ال  وأن  وجتربتهم  اختبارهم  بعد  يستعملهم 
اجلور  فأما  واخليانة  اجلور  رضوب  جيمع  ذلك  ألن  عليهم  إنعاما  وال  أثرة  وال 
تولية  تقتيض  األمانة  فألن  اخليانة  وأما  غره.  إىل  املستِحق  عن  عدل  قد  فألنه 
األكفاء ومن مل يوهّلم فقد خان اهلل، قال الرسول صى اهلل عليه وآله وسلم "من 
استعمل رجال من عصابة ويف تلك العصابة من هو أرىض هلل منه فقد خان اهلل 

ورسوله وخان املؤمنن ".

ثّم أمر بانتخاب العّال من أهل البيوتات الصاحلة واملتقّدمة يف اإلسالم، 
اّلتي  واألرسة  البيت  يف  النظر  غر  الفرد  صالحّية  عى  شهادة  هناك  تكن  ومل 
بكرم  موصوفون  الصاحلة  البيوت  يف  املربَّون  وهؤالء  ظّلها،  يف  ونشأ  فيها  ُريّب 
أوىص  ثّم  األمور،  عواقب  يف  والنظر  الطمع  وقّلة  العرض  وصيانة  األخالق 
أيدهيم  يف  ممّا  االختالس  إىل  يضطّروا  لئال  عليهم،  والرواتب  األرزاق  بوفور 
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وبّث  أعاهلم  بتفّقد  ثّم أوىص  إن خانوا،  احلّجة عليهم  ويتّم  اخلراج  أموال  من 
ثّم رّشع عقوبة اخلائن  بالّرعّية،  العيون عليهم حلّثهم عى حفظ األمانة والرفق 
عى  بعرضهم  البلد  يف  واملتفّقدين  العيون  أخبار  باّتفاق  خيانته  ثُبتت  اّلذي 
التهمة  بعار  وتقليدهم  للعموم  خيانتهم  وإعالن  العمل  عن  وعزهلم  السياط 

وانفصاهلم عن شغلهم أبدا.

املستوى الصويّت

س: عّلل صوتّيا قلب الواو ياء يف لفظة اخليانة يف قوله: "فاهّنا مجاع من 
ألفاظ أخرى نحو:  اجلور واخليانة"، عى حن ال يعّل هذا الصائت الطويل يف 

قوام، لواذ؟

خيانة أصلها )ِخوانة( عى فعالة من خان خيون، وملا أعلت الواو يف الفعل 
اللبس  أمن  عن  فضال  ختفيفا  ياء  املصدر  يف  كذلك  قلبت  ألفا  بقلبها  املايض 
الثالثي  بمصدر  اللتبس  ياء  واوه  قلبت  ولو  فِعال  عى  فاسٌم  قوام  أّما  بغرها. 
فمصدر  )لِواذ(  وأما  ياء ختفيفا،  الواو  فيه  قلبت  الذي  )قيام(  يقوم( وهو  )قام 
)الوذ( املزيد باأللف وهو بمنزلة )املالوذة( وملا مل تعّل الواو يف املايض مل تعل 

كذلك يف املصدر.

س: ميم اجلاعة صامت ساكن، عّلل صوتّيا ضّمها يف قوله: "فاستعملهُم 
 ِّ الرسِّ يِف  َتَعاُهَدَك  "َفإِنَّ  يف:  حتريكها  وعدم  األرزاق"  عليهُم  و"أسبغ  اختبارا" 

ألمورِهْم َحْدَوٌة هَلُْم َعَى اْستِْعَاِل األَماَنِة "؟
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األصل يف ميم اجلاعة املتصلة باألفعال أن تكون ساكنة ولكنها حترك بحركة 
ما قبلها من باب االتباع إن وليها حرف ساكن وذلك ختلصا من التقاء الساكنن 
كا يف "فاستعملهُم اختبارا" و"أسبغ عليُهُم األرزاق"، عى حن تالزم السكون 

إن وليها حرف متحّرك كا يف )ألمورِهْم َحْدَوٌة(.

املستوى الرصيّف

س: استخرج األفعال املزيدة، وبّن نوع الزيادة، ومعناها الرصيّف؟

تفيد . 1 الوصل والسن والتاء، والزيادة  أمر مزيد هبمزة  فعل  استعملهم: 
الصرورة، أي: اجعلهم وصّرهم عّاال عندك.

ال توّلم: مضارع عى )تفّعل( من فّعل املزيد بتضعيف العن، والزيادة . 2
بالسياق،  استغناء  مذكور  غر  وهو  الثاين،  املفعول  إىل  التعدية  أفادت 

أي: ال توهّلم الرئاسة واإلدارة، واهلاء هو املفعول األّول.

املزيد . 3 )تفّعل(  لتسكينه بصيغة األمر، من  الالم  أمر حمذوف  فعل  توّخ: 
ختي  الناقة  وخت  من  املبالغة  أفادت  العن.والزيادة  وتضعيف  بالتاء 

وخيا، اذا سارت يف قصد، والوخي سر يف قصد.

أسبْغ: أمر من أسبغ املزيد هبمزة القطع، والزيادة أفادت التعدية، سبغ . 4

 ََّ نَّ الل
َ
ْم تََرْوا أ

َ
ل
َ
أ اليشء: طال وتّم، وأسبغ الوضوء: أمتّه، قال تعاىل: 

نَِعَمُه  ْيُكْم 
َ
َعل ْسَبَغ 

َ
َوأ ْرِض 

َ ْ
ال ِف  َوَما  َماَواِت  السَّ ِف  َما  ُكْم 

َ
ل َر  َسخَّ

َظاِهَرةً َوَباِطَنًة]لقان: 20[
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 خالفوا: ماض مزيد باأللف عى )فاعل(، والزيادة أفادت الداللة عى . 5
املشاركة، كأّن كّل واحد يأخذ طريقا غر طريق اآلخر يف حاله أو قوله، 
يقال: خلفه خيلفه: جاء بعده، واخللف ضّد قّدام، وخلف عن أصحابه: 
صارا  اآلخر:  أحدمها  وخالف  يفعله،  ومل  قال  الوعد:  وأخلفه  ختّلف، 

ضّدين، فاملعنى يدّل عى املبالغة ؛ألّن الّضّدّية معنوّية ؟

حتّفظ: أمر من حتّفظ عى )تفّعل( املزيد بالتاء وتضعيف العن، والزيادة . 6
أظهر  فتحّفظ:  األمر،  من  احلرج  أظهر  حتّرج:  نحو:  اإلظهار،  أفادت 

حفظه ورعايته لألمر بنفسه ومل يركن إىل عّاله فهو حمرز منهم.

اجتمعت: ماض مزيد هبمزة الوصل والتاء، والزيادة داّلة عى املطاوعة، . 7
يقال: مجعه جيمعه فاجتمع.ومثله كفيته فاكتفى.

يقال: . 8 التعدية،  أفادت  والزيادة  القطع،  هبمزة  مزيد  ماض  أصاب: 
صابت السحابة عليه تصوب عى الباب األّول أي: أمطرت، والصّيب 
السحاب املختّص بالصوب، والّصوب هو نزول املطر، والّصواب هو 
ملا  الّصواب  جعل  واستقراره  نزوله  ومللحظ  واستقراره،  يشء  نزول 

خالف اخلطأ.وأصله عاّم فيا ينزل ويستقّر.

التعدية . 9 أفادت  العن، والزيادة  قّلدته: ماض عى فّعل، مزيد بتضعيف 
إىل املفعول، يقال: قلدت احلبل فهو قليد أي: فتلته، والقالدة: املفتولة 
بيشء. حييط  ما  وكّل  به،  يتطّوق  ما  كّل  شّبه  وهبا  العنق  يف  جتعل  التي 

َمَقايِلُد   ُ
َ

ل تعاىل:  قال  عنقه،  يف  قالدة  كأنه  إياه  ألزمته  كذا:  وقّلدته 

 وَن َاِسُ
ْ

َِك ُهُم ال
َ

ول
ُ
َِّ أ ِيَن َكَفُروا بِآيَاِت الل

َّ
ْرِض َوال

َ ْ
َماَواِت َوال السَّ

تعاىل  قدرته  إىل  اشارة  خزائنها،  وقيل  هبا،  حييط  ما  أي:   ]63 ]الزمر: 
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وحفظه هلا.

دالالهتا  بّن  ثّم  أوزاهنا،  واذكر  النّص،  من  املقيسة  املصادر  استخرج  س: 
الرصفّية؟

بَِحاَلة . 1 اخْلرََب  إظهار  عى  داّل  اخترب،  من  االفتعال  عى  مصدر  اختبار: 
ء. ْ هؤالء العال، َواخْلرََب اْلعلم بحقيقة اليشَّ

املشاركة . 2 عى  داّل  واملصدر  حيايب  حابى  من  املفاعلة  عى  مصدر  ماباة: 
ْم حُمَاَباًة وَأَثَرًة( أي ال تبادل  ِ ألن َمن حاباك فقد حابيته واملراد بـ )َوالَ ُتَوهلِّ

الوالة احلبوة، وهي القرب منهم وامليل اليهم يقال: حبا حيبو: دنا.

كأهّنا حرفة . 3 املجّرد خانه خيونه خونا وخيانة،  فعالة، مصدر من  خيانة: 
له ال ينفّك عنها.

جتريبا . 4 جّربه  يقال:  العن،  مضّعف  فّعل  من  تفعلة،  عى  مصدر  تربة: 
عى  التجريب.واملجّرد  من  املّرة  تفيد  والتجربة  اختربه.  اذا  وجتربة: 
عى  ينبت  يشء  من  واحليوان  اإلنسان  يصيب  داء  يفيد  الرابع  الباب 

اجللد من جنسه.ثّم اشتّق منه املجّرب ملن قد جّربته األمور وأحكمته.

داّل . 5 وهو  أرشف،  القطع  هبمزة  املزيد  من  األفعال  عى  مصدر  اشافا: 
عى االّطالع عى اليشء من موضع عال.

الوصل . 6 هبمزة  املزيد  استصلح  من  االستفعال  عى  مصدر  استصالح: 
والسن والتاء، للداللة عى صرورهتم صاحلن يف أنفسهم.

تناول: مصدر عى التفاعل، من تناول املزيد بالتاء واأللف، هو داّل عى . 7
مطاوعة )فاعل( يقال: ناولته اليشء فتناوله، أي: أخذه، وهو من النول 
أعطيته،  ونّولته:  األّول،  الباب  عى  أنوله  نلته  يقال:  العطاء،  بمعنى 
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وا 
ُ
ْن َتَنال

َ
وهذا الفعل استعمل قرآنيا من الباب الرابع يف قوله تعاىل: ل

 بِِه َعلِيٌم ََّ إِنَّ الل
َ
ٍء ف ِبُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْ

ُ
ا ت ِبَّ َحتَّ ُتْنِفُقوا ِممَّ

ْ
ال

خياف  وخاف  ينام،  ونام  ينال،  )نال  نحو  فاألفعال   ]92 عمران:  ]آل 
احللق  أو المها من أحرف  عينها  الرابع خللو  الباب  كلها من  وغرها( 
فال حتمل عى الباب الثالث فضال عن داللتها عى االنفعاالت النفسّية 

العارضة كالفرح والغضب واحلزن.

أمانتك: مصدر عى فعالة من املجّرد أُمن يأُمن عى الباب اخلامس مثل: . 8
الثابتة،  الصفات  عى  للداللة  مقيس  وهو  فصاحة،  وفصح  بالغة  بلغ 
اخلوف،  ضّد  بمعنى  االمتالء  عى  داّل  فهو  الرابع  الباب  من  أِمن  أّما 
عليه  يؤمن  ملا  اسا  األمانة  استعملت  النّص  ويف  وَأَمانا،  َأَمنا  ومصدره 

ُونُوا   تَ
َ

ِيَن آَمُنوا ل
َّ

يَُّها ال
َ
الوايل، عى نحو استعاهلا يف قوله تعاىل يَا أ

 ،]27 ]األنفال:   ُموَن
َ
َتْعل ْنُتْم 

َ
َوأ َمانَاتُِكْم 

َ
أ ُونُوا  َوتَ َوالرَُّسوَل   ََّ الل

َماَواِت  َمانََة َعَ السَّ
َ ْ
أي: ما ائتمنتم عليه، وقال تعاىل: "إِنَّا َعَرْضَنا ال

النسان  َها 
َ
وََحَل ِمْنَها  ْشَفْقَن 

َ
َوأ َنَها 

ْ
َيِْمل ْن 

َ
أ َبنْيَ 

َ
أ
َ
ف َباِل  ِ

ْ
َوال ْرِض 

َ ْ
َوال

مصداق  يف  اختالفهم  مع   ]72 ]األحزاب:   
ً

َجُهول وًما 
ُ
َظل َكَن  إِنَُّه 

أو حروف  العدالة  أو  التوحيد  كلمة  أو  العقل  قيل هي  إذ  األمانة  هذه 
فقد  حّقها  بغر  اّدعاها  من  الوالية  أهّنا   البيت أهل  وعن  الّتهّجي، 
وبصائر  الرضا  أخبار  عيون  يف  الصادق–كا  اهلل  عبد  أبو  قال  كفر 
بألفي  األجساد  قبل  األرواح  خلق  وتعاىل  تبارك  اهلل  "إّن  الدرجات–: 
إهّنم  وقال:  الكساء،  أصحاب  أرواح  وأرشفها  أعالها  فجعل  عام، 
ملن  وناره  تواّلهم  ملن  جنّته  خلق  وإّنه  خلقه  عى  وحججه  أحّباؤه 
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فأّيكم  خلقه،  عند  أمانة  فواليتهم  منزلتهم،  واّدعى  وعاداهم  خالفهم 
واجلبال  واألرض  السموات  فأبِت  لنفسه؟  ويّدعيها  بأثقاهلا  حيملها 

وأشفقن من اّدعاء منزلتها ومتنّي حمّلها من عظمة رهّبم "

وهو . 9 واأللف،  بالتاء  املزيد  تعاهد  من  التفاعل،  عى  مصدر  تعاهدك: 
الوايل  أمور  هي  والتي  وحفظها،  أمورهم  رعاية  يف  املبالغة  عى  داّل 
بعد  حاال  لليشء  والرعاية  احلفظ  هو  فالعهد  اليهم،  أوكلها  التي  نفسه 
حال، عهد فالن إىل فالن: ألقى إليه العهد والوصاية باحلفظ، وعاهده: 

 
َ

ْبُل ل
َ
ََّ ِمْن ق َقْد َكنُوا َعَهُدوا الل

َ
َول اشرك معه يف احلفظ قال تعاىل: 

إذ عاهدوا   ]15  ]األحزاب: 
ً

َمْسُئول  َِّ الل َعْهُد  َوَكَن  دباَر 
ْ

ال وَن 
ُّ
يَُول

اهلل عى االيان ونرصة الرسول وعهد اهلل هلم اجلنّة.

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، واذكر دالالهتا الرصفّية؟

فالعقاب . 1 وعقوبة،  معاقبة  عاقبه  من  فعولة،  عى  مصدر  اسم  عقوبة: 
واملعاقبة مصدران مقيسان، والُعقوبة اسم مصدر خيتّص بالعذاب ؛ألّنه 
القدم،  مؤّخر  وهو  العقب  عى  مبنّية  كّلها  وهذه  الذنب،  تتبع  يكون 
العاقبة فهي  أّما  يقال: عقب فالن فالنا: إذا جاء عقبه أي بعده وتاله. 

 َِّ اَل ُموَس لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِالل
َ
اسم ذات ملا يأيت تاليا يف اخلر والرّشّ ق

 ُمتَِّقنَي
ْ
َعاقَِبُة لِل

ْ
َِّ يُورُِثَها َمْن يََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ َوال ْرَض لِل

َ ْ
وا إِنَّ ال َواْصِبُ

ْت 
َ
َذاق

َ
]األعراف: 128[ أي: اجلنّة، وأما يف سياق الرّش فقوله تعاىل: ف

ا ]الطالق: 9[. ْمرَِها ُخْسً
َ
ْمرَِها َوَكَن َعقَِبُة أ

َ
َوَباَل أ

استبّد . 2 استئثارا:  باليشء  فالن  استأثر  من  َفَعَلة  عى  مصدر  اسم  أثرة: 
واألثر:  بالفيء،  استئثارا  أي:  أثرة"  بعدي  " سرون  احلديث  به، ويف 
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اليشء. بقّية 

أفعال . 3 من  وغرها  والَبهاء  والَكال  كاجلَال  َفعال  عى  مصدر  حياء: 
ألف  بعد  لتطّرفها  مهزة  قلبت  ثّم  واو،  اهلمزة  وأصل  الثابتة،  السجايا 
واستحيى  املوت،  ضّد  حياة:  الرابع  الباب  عى  حييا  حيي  من  زائدة، 
ويأباه  اآلخرون  يمّجه  ما  إظهار  من  بالتضايق  شعور  وهو  استحياء 
فاستبقاه  حّيا  صّره  واستحياه:  حّيا،  جعله  واحلشمة.وأحياه:  األدب 

َْيَناُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسوَء 
ْ

ن
َ
 أ

ْ
ومل يقتله، قال تعاىل: َوإِذ

ٌء ِمْن 
َ

ْبَناَءُكْم َويَْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم َوِف َذلُِكْم بَل
َ
وَن أ

ُ
َعَذاِب ُيَقتِّل

ْ
ال

َربُِّكْم َعِظيٌم ]األعراف: 141[.

نباتا، . 4 كأنبت  باهلمزة  املزيد  )أوىف(  من  فعال  عى  مصدر  اسم  وفاء: 
ُوفِيًّا،  اليشُء  وىف  منه:  فيقال  الالزم  فأما  ومتعديا  الزما  يأيت  واملجّرد 
بالَعْهِد،  َوىف  منه:  يقال  وواٍف،واملتعدي  َويِفٌّ  َفهو  وكُثَر،   ، َتمَّ  : كُصيِلٍّ
الوفاء اسم مصدر ال مصدر ألن  َغَدَر.وإّنا قلنا إن  َكَوَعى، وفًيا: ِضدُّ 
الثبوت،  عى  دّل  ملا  اخلامس  الباب  من  تأيت  الفعال  عى  التي  املصادر 
عى  الوفاء  من  فعل  يأت  والبهاء.ومل  والرشاد  والكال  اجلال  نحو: 

الباب اخلامس.

أي: . 5 حدوا،  حيدوها  إبله  حدا  من  املّرة،  عى  داّل  مصدر  فعلة،  َحدوة: 
قال:   واإلمام ساقه،  فمعناه:  عى،  حداُه  أّما  ليل،  يف  لتسر  هلا  غنّى 
حدوًة هلم، أي: دافعا هلم عى حفظ األمانة ملا يرونه منك من متابعتهم.

َمقام: مصدر ميمّي عى زنة َمفعل، من قام يقوم ثّم حصل إعالل بالنقل . 6
ألفا ؛لتحّركها بعد  الفعل  ثّم قلبت عن  الساكن )القاف(  إىل الصحيح 
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فتح الفاء.

يقال: . 7 اهياما،  أوهم  من  مصدر  اسم  ففتح(:  ففتح  )ضّم  ُفَعَلة  ََمة:  هتُّ
أومهت يف احلساب: إذا تركت منه شيئا، أي: أسقطت.أّما املجّرد فهو 
عى الباب الرابع من وهم هيم إذا غلط، ووهم يف اليشء هيم عى الباب 
القلب، أي: ظننت، ومراد  إليه، وهذا من خطرات  الثاين: ذهب ومهه 
التلبيس  من  بيده  يرتكبه  ما  أي:  القطع،  املزيد هبمزة  من  أّنه   اإلمام

عى اآلخرين حتى ُيكشف.

س: استخرج مجوع التكسر الواردة يف النّص، وبّن نوعها ثّم اذكر مفرداهتا؟

عاّمل: مجع كثرة عى زنة ُفّعال ومفرده: عامل، نحو: طالب وطاّلب.. 1

أعامل: مجع قّلة عى زنة أفعال، ومفرده: عمل، نحو: قَلم وأقالم.. 2

نحو: . 3 الفاء،  بكرس  ِعرض  ومفرده:  أفعال،  زنة  عى  قّلة  مجع  أعراض: 
يعرض  ؛ألّنه  نفسه  هو  وقيل  حسبه،  الرجل:  وعرض  وأثقال  ثِقل 
أن يشتم  العرض، أي: بريء من  نقّي  لآلخرين ويظهر مصانا. وفالن 

أو يساّب، مأخوذ من العرض بفتح الفاء خالف الطول.

مطمع، . 4 ومفرده:  )مفاعل(،  اجلموع  منتهى  وزن  عى  كثرة  مجع  مطامع 
نحو: مكتب ومكاتب.

عواقب: مجع كثرة عى وزن منتهى اجلموع )فواعل(، ومفرده: عاقبة، . 5
نحو ناصية ونواص.

أرزاق: مجع قّلة عى أفعال، ومفرده: ِرزق بكرس الفاء.. 6

أنفسهم: مجع قّلة عى أفعل، ومفرده: نفس، صحيح العن والالم عى . 7
فعل.
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 ُعيون: مجع كثرة عى ُفعول، ومفرده: عن.. 8

َفْعل، . 9 عى  العن  معتّل  عون،  ومفرده:  أفعال،  عى  قّلة  مجع  األعوان: 
وهو الظهر عى األمر من العون وهو املعاونة واملظاهرة، فالن عوين: 

َتَاهُ 
ْ
اف ٌك 

ْ
إِف  

َّ
إِل َهَذا  إِْن  َكَفُروا  ِيَن 

َّ
ال اَل 

َ
َوق تعاىل:  قال  أي: معيني، 

ًما َوُزوًرا ]الفرقان: 4[.
ْ
ْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ُظل

َ
ْيِه ق

َ
َعنَُه َعل

َ
َوأ

أخبار: مجع قّلة عى أفعال، ومفرده: َخرَب عى َفَعل حمّرك العن.. 10

النحوّي املستوى 

س: بّن نوع الفاء يف قوله: " ثّم انظر يف أمور عّالك فاستعملهم" و"وال 
توهّلم حماباة وأثرة فاهّنم مجاع من شعب اجلور" و" وحتّفظ من األعوان فإّن أحد 

منهم بسط يده" و" اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة"؟.

استعاله . 1 عطف  وفيها  طلب؛  عى  طلبا  عاطفٌة  )فاستعملهم(  يف  الفاء 
العال عى النظر يف أمورهم عطفا مرتبا.

الفاء يف )فإهنم( هي التعليلّية ؛ألهّنا بمعنى الالم، أي: جتيب عن تساؤل . 2
سابق وهو: ملاذا ال توهّلم حماباة.

الفاء يف )فإّن أحدا( هي االستئنافّية التفسرية ؛ألهّنا تذكر حالة جديدة . 3
حتصل من هؤالء العّال يبّن فيها اإلمام كيفّية معاجلتها.

الفاء يف )فبسطت( هي العاطفة ؛ ألهّنا تعطف بسط العقوبة بعد االكتفاء . 4
بحصول الشهادة عى اجلرم، وفيها ُرتِّبت العقوبة عى حصول اإلدانة.
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"وحّجة   :س: عّلل استعال حرف العطف )أو( بدال من الواو يف قوله
عليهم إْن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك" ؟

الواو حرف عطف يفيد الترشيك يف احلكم بن املعطوف واملعطوف عليه، 
أّن  واملراد  احلكم،  يف  املعطوفن  بن  املغايرة  يفيد  عطف  حرف  فهو  )أو(  أّما 
بسط الرزق عى العّال ال يدع هلم حّجة إْن فعلوا أحد أمرين: خمالفة أمر الوايل 
إن  أّما  احلّجة،  عليهم  تقوم  األمرين  هذين  من  بواحد  أتوا  إْن  أي:  خيانته،  أو 
استعملت الواو فال تقام احلّجة ااّل بحصول األمرين منهم معا، وهذا ما ال يقوم 

 
َّ

ل
َ
أ ِخْفُتْم  َوإِْن  تعاىل:  قوله  يف  )أو(  استعال  مثل  وهو  للرعية،  استقرار  معه 

َوُرَباَع  َث 
َ

ل
ُ
َمْثَن َوث ُكْم ِمَن النَِّساءِ 

َ
انِْكُحوا َما َطاَب ل

َ
ََتاَم ف ُتْقِسُطوا ِف ايلْ

 وا
ُ
َتُعول  

َّ
ل

َ
أ  

َ
ْدن

َ
أ َذلَِك  ْيَمانُُكْم 

َ
أ ْت 

َ
ك

َ
َما َمل َواِحَدةً أو 

َ
ف وا 

ُ
َتْعِدل  

َّ
ل

َ
أ إِْن ِخْفُتْم 

َ
ف

]النساء: 3[ إذ جعل أغلب املفرّسين الواو بمعنى )أو(.

وتأويل الواو بـ)أو( يف غاية االعتساف ؛ذلك إّن )أو( هي لالختيار يف أصل 
وضعها، فلو كان املراد انكحوا من النساء )مثنى أو ثالث أو رباع ( لُفهم منه أّن 
نكاح الواحدة باطل رشعا ؛ ألّنه ليس مذكورا بن هذه االختيارات، ثم يكون 

إِْن ِخْفُتْم 
َ
اخلوف من اإلقدام عى واحد من هذه االحتاالت يف قوله تعاىل: ﴿ف

ابتداء. فضال عن ان الرجل خمّر يف  بالتعدد  ﴾ نقيضا لألمر  َواِحَدةً
َ
ف وا 

ُ
َتْعِدل  

َّ
ل

َ
أ

او ينكح  التثليث،  له  اثنتن فال حيق  فأّما ان ينكح  واحد من هذه االختيارات، 
ثالثة، فال حيق له نكاح الرابعة، وبعد هذا كّله ال يتحقق النكاح أصال مع وجود 
آن  يف  أربع  أو  ثالث  أو  اثنتن  عى  الرجل  يعقد  أن  يستدعي  )أو(  الن  ؛  )أو( 
واحد ويبني عليهن يف ليلة واحدة ليتحقق له نكاح املثنى أو الثالث أو الرباع، 
العاّم  )الواو( عى معناها  ببقاء  القول  فينبغي  متعّذر عرفا وباطل رشعا،  وهذا 
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؛الن  نساء  تسع  املحصلة  فتكون  واحد  لرجل  مجعا  ليس  ولكن  اجلمع،  وهو 
جيوز  املعنى:  فيكون  )انكحوا(،  يف  الضمر  وهو  الرجال  جنس  أّوال  املذكور 
جلنس الرجال أن يقدموا عى أربعة أنواع من الزجيات، وهي: الزواج بواحدة، 
والزواج باثنتن، والزواج بثالث، والزواج بأربع، والعطف بالواو يف هذا املقام 
أليق ومتعّن ؛إذ يفهم منه حرّية االنتقال من نوع إىل آخر صعودا أو نزوال ألهّنا 

ال تفيد الرتيب.

س: ثّمة وجهان يف إعراب )ما( يف قوله: " وغنى هلم عن تناول ما حتت 
أيدهيم"، بّن هذين الوجهن، مرّجحا واحدا منها؟

جّر  حمّل  يف  مبنّيا  موصوال  اسا  فتعرب  موصولة  تكون  أن  اّما  )ما( 
حتت  هو  تقديره:  حمذوف  ملبتدأ  خربا  يعرب  ظرف  بعدها  و)حتت(  باإلضافة، 
أيدهيم، واجلملة االسمّية من املبتدأ املحذوف وخربه صلة لـ)ما( ال حمّل هلا من 
بمعنى )يشء(  اسا  أن تعرب )ما(  الراجح.ويمكن  الوجه هو  اإلعراب.وهذا 
تناول  والتقدير:  صفتها،  بعدها  وما  موصوفة،  وهي  قبله  املصدر  إىل  مضاف 

يشٍء جمبّي، ويف هذا ُبعد.

س: ثّمة عّدة أوجه لتقدير عامل الرفع للفظة )أحد( يف قوله: " فإْن أحد 
منهم بسط يده إىل خيانة"، اذكر هذه الوجوه، ورّجح أيرسها تعلُّا؟

املذكور  الفعل  يفرّسه  حمذوف  لفعل  فاعال  )أحد(  يعرب  أن  األّول  الوجه 
بعد )أحد(، أي: فإن بسط أحد منهم يبسط يده.وهذا ما قال به أغلب البرصّين 

َحٌد ِمَن 
َ
يف إعراهبم االسم املرفوع بعد إن وإذا الرشطيتن كقوله تعاىل: َوإِْن أ

نَُّهْم 
َ
َمَنُه َذلَِك بِأ

ْ
بْلِْغُه َمأ

َ
َِّ ُثمَّ أ َم الل

َ
ل

َ
ِجْرهُ َحتَّ يَْسَمَع ك

َ
أ
َ
ُمْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك ف

ْ
ال

متقّدما  فاعال  )أحد(  يكون  أن  الثاين  والوجه   .]6 ]التوبة:    ُمونَ
َ
َيْعل  

َ
ل ْوٌم 

َ
ق
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مبتدأ،  )أحد(  يعرب  أن  الكوفين.ويمكن  رأي  وهو  بعده  املذكور  للفعل 
والفعل بعده خربه، وهذا هو مذهب األخفش.ويمكن أن نرّجح الوجه الثاين 
الرشط  أداة  بعد  املرفوع  فاالسم  للمعنى  املوافق  اإلعراب  يف  تيسر  من  فيه  ملا 
حيافظ  اإلعراب  وهذا  عنها،  تأّخر  أم  عليها  تقّدم  سواء  احلقيقي  الفاعل  هو 
السياق  أّن  أو احتال االبتداء واخلرب مع  القول باحلذف  النّص دون  عى ظاهر 
يستعمل أسلوب الرّشط الذي هو سياق زمني أظهر ما يّتضح يف اجلملة الفعلّية 
هو  هو  املعنى  يف  ّأّنه  مع  سياقها  يف  فعله  عى  الفاعل  تقّدم  البرصّيون  منع  التي 

سواء تقّدم أم تأّخر وينبغي أن يراعى يف النحو املعنى ال الركيب اللفظّي.

س: استخرج اجلمل التي هلا حمّل من اإلعراب، وبّن حمّلها اإلعرايّب؟.

للفظة . 1 أخبار عيونك" يف حمّل جّر صفة  "اجتمعت هبا عليه عندك  مجلة 
قبلها. خيانة 

ضعيف . 2 رأي  وهذا  حال،  نصب  حمّل  يف  شاهدا"  بذلك  "اكتفيت  مجلة 
احلال،  يعود عى صاحب  الفعلّية هذه عى ضمر  اجلملة  اشتال  لعدم 

وهي ال حمّل هلا من اإلعراب لعدم اقراهنا بالفاء.

الرشط . 3 جواب  جزم  حمّل  يف  بدنه"  يف  العقوبة  عليه  "فبسطت  مجلة 
بالفاء. القراهنا 

الرشط . 4 مجلة جواب  جزم عطفا عى  حمّل  يف  أصاب"  با  "وأخذته  مجلة 
قبلها. املجزومة 

مجلة "فاّن ذلك قّوة هلم" اجلملة االسمّية من إّن حرف التشبيه واسمها . 5
)اسم اإلشارة يف حمّل نصب( وخربها املرفوع )قّوة( يف حمّل جزم جواب 

الرشط: إْن خالفوا أمرك.
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التجربة،  أهل  شاهدا،  أخالقا،  حماباة،  )اختبارا،  املنصوبات:  أعرب  س: 
عار التهمة، أمانتك(، 

لك . 1 اختباري  ألجل  أي:  ألجله،  مفعول  أّنه  عى  منصوب  اختبارا: 
وتأّكدي من صالحك استعملتك.وكذلك إعراب: حماباة وأثرة.

أخالقا: متييز رافع لإلهبام من صيغة التفضيل )أكرم(.وكذلك )شاهدا( . 2
فعل  )اكتفيت(  والفعل  اكتفى،  الفعل  من  لإلهبام  رافعا  متييزا  تعرب 

ماض مبنّي عى السكون التصاله بتاء الفاعل.

أهل: مفعول به لفعل األمر توّخ، وهو مضاف للتجربة.. 3

عى . 4 مبنّي  ماض  الفعل  وهذا  )قّلدته(،  للفعل  ثان  به  مفعول  عار: 
السكون التصاله بتاء الفاعل، واهلاء مفعول به أّول.

الضّم . 5 عى  مبنّي  ماض  فعل  وهو  )ثلموا(،  للفعل  به  مفعول  أمانتك: 
الضمر  إىل  و)أمانة( مضاف  فاعال،  تعرب  التي  اجلاعة  بواو  التصاله 

الكاف.

تارة  مثنّى  واخليانة"  اجلور  من  مجاع  "فإهنا   قوله يف  الضمر  روي  س: 
وجمموعا أخرى أي )إهّنا، إهّنم( فا معنى العبارة يف كلتا الروايتن؟.

املقصود برواية )إهّنا مجاٌع من شعب اجلور واخليانة( هو إّن املحاباة واألثرة 
العال حماباة وأثرة، كأن يعطونه  أْن ال يويّل  الوايل  مجاع من شعب اجلور. فعى 
شيئا عى الوالية فيوّليهم ويستأثر بذلك دون مشاورة فيهم وألجل ذكر املحاباة 
واألثرة روي الضمر بلفظ املثنى بعدمها )فإهّنا مجاع من شعب اجلور واخليانة(، 
به رشعا، وأّما اخليانة فألّن  املأمور  العدل  أّما اجلور فللخروج هبا عن واجب 
نصبهم  فكان  هلم،  الناصب  يد  يف  أمانة  وهو  الدين  من  اختيارهم  يف  التحّري 
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اخليانة،  من  ونوعا  األمانة  عن  خروجا  واالثرة  املحاباة  بمجّرد  ذلك  دون  من 
باملحاباة  بالتولية  واخليانة(  اجلور  شعب  من  )مجاع  مجلة  تفسر  يف  يكون  وربا 
ال  ولكن  وخيانة  جور  التولية  هذه  أّن  يف  إشكال  فال  تعّسف،  تكّلف  واالثرة 
أّن هذه  بالتكّلف.فاألظهر  إالّ  أهّنا مجاع من شعب اجلور واخليانة  ينطبق عليها 
اجلملة راجعة إىل العّال الشاغلن لألعال قبل حكومته.ففي نسخة أخرى 
من العهد وردت العبارة بلفظ )فإهنم مجاع من اجلور واخليانة(، واملراد هو إّن 
العّال الشاغلن لألعال يف زمان عثان ومن تقّدمه كانوا مجعا من ُشعب اجلور 
من  مقامهم  عى  خافوا  حّق  بغر  اخلالفة  تقّمصوا  اّلذين  اخللفاء  فإّن  واخليانة، 
عى  ويعينهم  نفاقهم  يف  يوافقهم  من  أعاهلم  يف  واستعملوا  احلّق  طاّلب  ثورة 
عقيدته  لضعف  الباطل  إىل  ويميل  احلّق  عن  ينحرف  ممّن  وشقاقهم  جورهم 

ورّقة ديانته وإيانه.

املعجمّي املستوى 

س: استعمل اإلمام لفظة الَبدن يف قوله: "فبسطت عليه العقوبة يف بدنه" 
فهل يمكن استعال لفظة جسده أو جسمه لتأدية املعنى ذاته؟

َما عال من َجَسد اإلنسان بال رأس  ُهَو  اْلبدن  َأّن  َواْلبدن  اجْلََسد  َبن  اْلفرق 
ُه َيقع عى  ْدر: َبدن أِلَنَّ ِذي ُيلبس عى الصَّ وال يدين َوهِلََذا ُيَقال للدرع اْلقصر الَّ

ثِيًا 
َ
َفَك آيًَة َوإِنَّ ك

ْ
وَن لَِمْن َخل

ُ
يَك بَِبَدنَِك ِلَك َْوَم ُنَنجِّ ايلْ

َ
ف اْلبدن.قال تعاىل: 

وَن ]يونس: 92[. َوملا َكاَن اْلبدن ُهَو أعى اجْلََسد 
ُ
َغافِل

َ
ِمَن انلَّاِس َعْن آيَاتَِنا ل
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املسّمنة  بِل  اإْلِ َواْلبدن  بدين،  َوُهَو  بدن  قد  الّسمن:  من  غلظ  ملن  قيل  وأغلظه 
َمْهُزوَلة.  أو  َكاَنت  سمينه  ُبدنه  للنحر  يتَّخذ  َما  ي  سمِّ حتى  َذلِك  كثر  ثمَّ  للنحر 

َبْعِدهِ  ِمْن  ُموَس  ْوُم 
َ
ق ََذ  َواتَّ تعاىل:  قال  بال حياة،  تاما ولكن  اجلسم  واجلسد 

 
ً

 َيْهِديِهْم َسبِيل
َ

ُمُهْم َول
ِّ
 يَُكل

َ
نَُّه ل

َ
ْم يََرْوا أ

َ
ل
َ
ُ ُخَواٌر أ

َ
 َجَسًدا ل

ً
ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجل

الذهب  من  عجال  صنعوا  فقد   .]148 ]األعراف:   َظالِِمنَي َوَكنُوا  َُذوهُ  اتَّ
فللحّي وال  فيه حياة.أما اجلسم  أّن  إليهم  فُخّيل  الريح  فيه  الريح  سمعوا خوار 

ُتْعِجُبَك  ْيَتُهْم 
َ
َرأ َوإَِذا  تعاىل:  قال  كا  التشبيه  باب  من  إال  امليت  عى  يطلق 

نَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة َيَْسُبوَن لُكَّ َصْيَحٍة 
َ
أ
َ
وا تَْسَمْع لَِقْولِِهْم ك

ُ
ْجَساُمُهْم َوإِْن َيُقول

َ
أ

وَن]املنافقون: 4[.
ُ
ك

َ
 يُْؤف

َّ
ن

َ
َُّ أ ُهُم الل

َ
اتَل

َ
اْحَذْرُهْم ق

َ
َعُدوُّ ف

ْ
ْيِهْم ُهُم ال

َ
َعل

س: يف قوله: "ثّم أسبغ عليهم األرزاق"، هل يعني هذا إكاهلا أو إمتامها، 

ْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرةً 
َ
ْسَبَغ َعل

َ
بّن ذلك يف ضوء مقابلة هذه العبارة بقوله تعاىل: َوأ

ْتَمْمُت 
َ
َوأ ِديَنُكْم  ُكْم 

َ
ل ُت 

ْ
َمل

ْ
ك

َ
أ َْوَم  ايلْ تعاىل:  20[؟ وقوله  َوَباِطَنًة]لقان: 

ُكُم السلم ِديًنا]املائدة: 3[
َ
ْيُكْم نِْعَمِت َوَرِضيُت ل

َ
َعل

خالف  والتام  الناقص  خالف  الكامل  إّن  هو  والتام  اْلَكَال  َبن  اْلفرق 
القبيح، نقول: صالة كاملة إذا مل ينقص ركن منها، ونقول: صالة تاّمة إذا جيء 
هبا عى أحسن وجه من حيث حضور القلب والتأين يف القراءة، أي إّن يف التام 

ْتَمْمُت 
َ
َوأ ِديَنُكْم  ُكْم 

َ
ل ُت 

ْ
َمل

ْ
ك

َ
أ َْوَم  ايلْ تعاىل:  قوله  ففي  الكال  عى  زيادة 

ُكُم السلم ِديًنا معنى اآلية أّن دين اهلل قد اكتمل 
َ
ْيُكْم نِْعَمِت َوَرِضيُت ل

َ
َعل

قاد  الذي  العقيّل  التفسر  اعراه  ولذلك  صورة  بأهبى  ليس  ولكنه  نقص  بال 
الطاهرة  العرة  وهي  تعاىل  نعمته  املسلمن.وأما  بن  الكبر  االختالف  هذا  إىل 
باحلجة  وانتهاء  املؤمنن  بأمر  بدأ  التعين  يكون  ما  بأفضل  للمسلمن  فعّينت 
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القائم فال جمال لالختالف واجلدل يف النعمة.وهذه اآلية بمنزلة حديث الثقلن 
املشهور.فإكال الدين بالقرآن الكريم وإمتام النعمة بالعرة الطاهرة.

اهلل  قال  واسع.  شامل  أي:  َسابٌِغ  درع  قوهلم:  من  فأصله  اإلسباغ  وأما 

وَن 
ُ
َتْعَمل بَِما   

ِّ
إِن َصاِلًا  وا 

ُ
َواْعَمل ِد  ْ السَّ ِف  ْر  دِّ

َ
َوق َسابَِغاٍت  اْعَمْل  ِن 

َ
أ تعاىل: 

األعضاء  املاء  يغطي  أن  أي  الوضوء  إِْسَباُغ  استعر  ومنه   ،]11 بَِصٌي]سبأ: 

ُكْم َما ِف 
َ
َر ل ََّ َسخَّ نَّ الل

َ
ْم تََرْوا أ

َ
ل
َ
كّلها كا ُيغطي الدرع البدن، وقال تعاىل: أ

انلَّاِس  َوِمَن  َوَباِطَنًة  َظاِهَرةً  نَِعَمُه  ْيُكْم 
َ
َعل ْسَبَغ 

َ
َوأ ْرِض 

َ ْ
ال ِف  َوَما  َماَواِت  السَّ

أي   ]20 ]لقان:   ُمنٍِي كَِتاٍب   
َ

َول ُهًدى   
َ

َول ٍم 
ْ
ِعل بَِغْيِ   َِّ الل ِف  ُيَاِدُل  َمْن 

نرش عليكم نعمته ظاهرة باطنة فأحاطت بكم كا حييط الدرع بالبدن.وكل هذا 
الصوتّية سبب، سبل،  النظائر  بلحاظ  االمتداد واالنتشار واالحاطة  فيه  يلحظ 

سرب، سبق، سبح وغرها.

لفظة  استبدال  يمكن  هل  أمرك"  خالفوا  إْن  عليهم  "وحّجة   :قال س: 
الربهان أو الدليل باحلجة، بّن ذلك؟

م اْلَقْوم يِف الطَِّريق ويلحظ فيه معنى التقدم يف التفريق  لِيل أصله ملن يَتَقدَّ الدَّ
ء من ِجَهة َغره وتقديمه  ْ بينه وبن احلجة والربهان.فااِلْستِْداَلل يعني طلب اليشَّ
للخصم. الدليل هو أعّم هذه األلفاظ ألنه العالمة التي ُترشد وهتدي، والدليل 

ْو َشاَء 
َ
لَّ َول ْيَف َمدَّ الظِّ

َ
 َربَِّك ك

َ
ْم تََر إىِل

َ
ل
َ
اهلادي الذي هيتدى به، قال تعاىل: أ

 ]الفرقان: 45[
ً

ْيِه َديِلل
َ
ْمَس َعل َنا الشَّ

ْ
ُه َساكًِنا ُثمَّ َجَعل

َ
ََعل لَ

ة ِهَي االْستَقاَمة يِف النّظر وامليض فِيِه عى سنَن ُمْسَتِقيم من رّد اْلَفْرع  و احْلجَّ
ة من  ة ُمْشَتقَّ إىل األَْصل، َوِهي َمْأُخوَذة من املحّجة َوِهي الطَِّريق امْلُْسَتقيم، فاحْلجَّ
معنى االْستَقاَمة يِف اْلَقْصد يقال: حّج حيّج إذا استقام يِف َقصده، واحلّجة أخص 
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من الدليل بملمح مواجهة اخلصم فهي من القصد، وهي الوجه الذي يكون به 
الظفر عند اخلصومة كأهّنا الدليل املبن للمحجة أي القصد املستقيم قال تعاىل: 

ْجَِعنَي ]األنعام: 149[
َ
َهَداُكْم أ

َ
ْو َشاَء ل

َ
ل
َ
َالَِغُة ف

ْ
ُة ال ُجَّ ِ الْ َّ ِ

َ
ْل ف

ُ
ق

والربهان مستعمل يف القرآن بمعنى أخّص من الدليل واحلّجة ألّنه يدل عى 
الدليل القطعي اليقيني الصادق الذي ال يعريه الشك وال التكذيب، وقد اقرن 

 
َّ

إِل َنََّة  الْ يَْدُخَل  ْن 
َ
ل وا 

ُ
ال

َ
َوق تعاىل:  قال  القرآين  التعبر  بالصادقن يف  الربهان 

 ْنُتْم َصاِدقنَِي
ُ
ْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ك

ُ
َمانِيُُّهْم ق

َ
َك أ

ْ
َمْن َكَن ُهوًدا أو نََصاَرى تِل

قوال  إِالَّ  يكون  اَل  َهان  اْلرُبْ َأن  والربهان  الّداَلَلة  َبن  واْلفرق   ]111 ]البقرة: 
الشائعة  والعالمات  كالرموز  وغره  قوال  تكون  َوالّداَلَلة  ء  ْ اليشَّ ة  بِِصحَّ يْشهد 

يف زماننا.

أوثر  ومل  بينها؟  الفرق  فا  أرسل،  يقل:  ومل  العيون"  "وابعث   :قال س: 
األرسال عى نظره يف هذا السياق القويّل؟

محله  َيْقَتيِض  فالن  إىل  فالن  إرسال  إن  هو  والبعث  ْرَسال  اإْلِ َبن  اْلفرق  إّن 
أشبه  واإلرسال  رمحة،  أو  عذاب  من  َذلِك  أشبه  َما  أو  خربا  أو  إليه  رسالة 
باالمتداد يف املكان. أما البعث فيجوز َأن ُيْبَعث الرجُل إىل آخر حلَاَجة ختصه هو 
َفَتقول بعثته  البستان يأكل منه،  بِيِّ تبعثه إىل  َكالصَّ إليه  املبعوث  الباعث أو  دون 
ْرَسال اَل يكون إِالَّ برسالة َوَما جْيِري جمْراَها، والبعث  َواَل َتقول َأْرسلتُه أِلَن اإْلِ
أمىض من اإلرسال وأشّد يف طلب األمر وهو أشبه بالبحث واإلثارة كا يف بعث 

وا 
ُ
ال

َ
ق والسحرة:  موسى  قّصة  لفظ  يف  بينها  القرآين  التعبر  فّرق  ولذا  املوتى 

تُوَك بُِكلِّ َساِحٍر َعلِيٍم]األعراف: 
ْ
يَن يَأ َمَدائِِن َحاِشِ

ْ
ْرِسْل ِف ال

َ
َخاهُ َوأ

َ
ْرِجْه َوأ

َ
أ

بذكر )ساحر( ألنه ذكر اإلرسال يف سياقه عى حن ذكر  111ـ112[، فعّقب 
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َخاهُ 
َ
َوأ ْرِجْه 

َ
أ وا 

ُ
ال

َ
ق تعاىل:  قوله  يف  البعث  ذكر  ملا  املبالغة  عى  الدال  )سّحار( 

اٍر َعلِيٍم]الشعراء: 36ـ 37[ تُوَك بُِكلِّ َسحَّ
ْ
يَن يَأ َمَدائِِن َحاِشِ

ْ
َواْبَعْث ِف ال

البالغّي املستوى 

اإلسالم  يف  "والقدم   :قوله تنسب  أن  يمكنك  بالغّي  فّن  ألّي  س: 
املتقّدمة"؟.

يف لفظ )الَقدم( جماز مرسل عالقته جزئية إذ ُذكرت القدم واملراد نفس املسلم 

َبَناٍن]األنفال:  ِمْنُهْم لّك  ُبوا  َواْضِ تعاىل  قادته إىل اإلسالم كا يف قوله  التي 
12[ فذكر البنان وأراد جممل اجلسد. ولفظة )القدم( تدّل عى السبق والتقّدم يف 
اإلسالم، ومثله ما يف قوله "وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم"، 
يعتمدهم  الذين  اجلواسيس  عن  بالعن  عرّب  إذ  اجلزئّية  عالقته  مرسل  جماز  فهو 
الوايل يف متابعة أحوال العّال ومدى صدقهم وعدهلم.فعرّب بالعن اجلارحة عن 

هؤالء األشخاص.

ويف لفظ )املتقدمة( توكيد بالرديد االشتقاقّي، أي تكرار اللفظ املتقّدم بآخر 
واملتقّدمة  اإلسالم،  عى  وليس  القدم،  عى  تعود  صفة  فـ)املتقّدمة(  ماّدته،  من 

تعني السابقة يف اإلسالم.

س: استخرج االستعارة من النّص، وبّن نوعها ؟

التي . 1 باألنعام  خيتّص  الوسم  إّن  إذ  باخليانة"  "ووسمته   :قوله يف 
وذلك  غرها،  عن  ليمّيزها  به  خاّص  بوسم  فيسمها  صاحبها،  يرعاها 
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بالكّي بواسطة امليسم، فشّبه اإلمام ما يفعل هبذا العامل من عقوبة، 
وأبقى  احليوان  وهو  به  املشّبه  حذف  ثّم  صاحبه،  يسمه  الذي  باحليوان 

الزمه وهو الوسم، فاالستعارة مكنّية.

شّبه . 2  ؛ألّنه أيضا  مكنّية  استعارة  التهمة"  عار  "وقّلدته   :قوله يف 
انفكاكه عنه  العامل املقرّص املشهود عليه باجلرم وعدم  التهمة إىل  نسبة 
بتقليد القالدة إذ تقّلد البدنة بتعليق يشء يف عنفها ليعلم أهّنا هدي، ثّم 
حذف القالدة وأبقى الزمها وهو التقليد إذ استعار لفظ التقليد لتعليق 

نسبة التهمة إليه مالحظة لشبهها با قّلد به من الشعار املحسوس.

اخليانة . 3 عى  للداللة  الّثلم  لفظ  استعار  أمانتك"  ثلموا  "أو   :قوله يف 
يف أمر من أمور احلكم املكّلفن بحفظها وإدارة شؤوهنا، فشّبه التجاوز 
من  كرسه  وهو  االناء،  بثلم  واجلوانب  األمور  باقي  دون  واحد  أمر  يف 
شفته أي: حاّفته وطرفه دون كرسه كّله، ثّم أطلق عى اخللل يف احلائط 
أو الطريق، فحذف اإلناء وأبقى الزمه وهو الثلم فهي استعارة مكنّية.

س: استخرج الكنايات الواردة يف النّص، وبّن املراد منها؟

يف . 1 املذّلة"  بمقام  نصبته  ثّم  عمله،  من  أصاب  با  أخذته   "  :قوله يف 
املاّدّية، أي: عقوبة  العقوبة  أراد هبا  األّول  الشطر  كنايتان:  النّص  هذا 
بإرجاع  املالّية  العقوبات  وكذا  للرسقة،  اليد  قطع  أو  باجللد  التعزير 
خيانته. بفعل  أخذت  التي  عائلته  وأموال  أمواله  ومصادرة  املرسوق 
نصبته  بقوله:  املعنوّية  العقوبة  عن  يكنّي  أن   أراد الثاين  الشطر  ويف 
يتكّتم  فال  اجلميع،  يراه  بحيث  اليشء  إقامة  فالنّصب:  املذّلة،  بمقام 
وكّل  األسواق  ويف  الناس  بن  به  يرّصح  وإّنا  خائن،  ؛ألّنه  فعله  عى 
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ليكون عربة لغره. مكان 

املتقّدمة" . 2 اإلسالم  يف  والقدم  الصاحلة  البيوتات  أهل   "  :قوله يف 
ذلك  يف  وهلم  اخلر،  أو  الدين  يف  املتقّدمة  البيوت  عن  بالقدم   كنّى

أصل معروف.

ألغراض  يأيت  دقيق،  بالغّي  فّن  وهو  البديع،  علم  فنون  من  اإلجياز  س: 
يراعى فيها املقام وحال السامع، استخرجه وبّن نوعه.

يف قوله: " فاّن ذلك قّوة هلم عى استصالح أنفسهم، وغنى هلم عن تناول 
اسم  استعال  طريق  عن  األّول  باحلذف،  اجياز  النّص  هذا  يف  أيدهيم"  حتت  ما 
عليهم  أسبغ  "ثّم  وهي:  بكاملها،  املتقّدمة  اجلملة  عى  ليدّل  )ذلك(  اإلشارة 
األرزاق " إذ استغني عن إعادة هذه اجلملة باإلشارة اليها بلفظة واحدة.ومثل 
هذا االجياز ما يف قوله: " اكتفيت بذلك شاهدا"، أي: باجتاع أخبار العيون 
عندك، وكذا اجياز عن طريق العطف بالواو إذ أغنى العطف عن إعادة العامل، 

فقال: " وغنى هلم "بدل أن يقول: " واّن ذلك غنى هلم.
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املقطع العاش
الطبقة الرابع )عاّمل اخلراج(

َوصاَلِحِهْم  صاَلِحِه  يِف  َفإِنَّ  َأْهَلُه،  ُيْصلُِح  باَِم  َراِج  اخْلَ َأْمَر  ْد  َوتَفقَّ  "  :قوله
ُهْم ِعَياٌل َعىَل  َصاَلحًا ملَِْن ِسَواُهْم، َوالَ َصاَلَح ملَِْن ِسَواُهْم إاِلَّ ِبِْم، ألنَّ النَّاَس ُكلَّ

َراِج َوَأْهلِِه. اخْلَ

ألنَّ  َراِج،  اخْلَ اْستِْجاَلِب  يِف  َنَظِرَك  ِمْن  َأْبَلَغ  األْرِض  ِعاَمَرِة  يِف  َنَظُرَك  َوْلَيُكْن 
َراَج بَِغرْيِ ِعاَمَرة َأْخَرَب اْلباَِلَد، َوَأْهَلَك  ذلَِك الَ ُيْدَرُك إاِلَّ َباْلِعاَمَرِة، َوَمْن َطَلَب اخْلَ

اْلِعَباَد، َومَلْ َيْسَتِقْم َأْمُرُه إاِلَّ َقلِياًل.

اْغَتَمَرَها  َأْرض  إَِحاَلَة  أو  َبالَّة،  أو  ب  اْنِقَطاَع ِشْ أو  ًة،  ِعلَّ أو  ثَِقاًل  َشَكْوا  َفإِْن 
َوالَ  َأْمُرُهْم،  بِِه  يْصُلَح  َأْن  َتْرُجو  باِم  َعنُْهْم  ْفَت  َخفَّ َعَطٌش،  ا  ِبَ َأْجَحَف  أو  َغَرٌق، 
ْفَت بِِه امْلَُؤوَنَة َعنُْهْم، فإّنه ُذْخٌر َيُعوُدوَن بِِه َعَلْيَك يِف ِعاَمَرِة  ٌء َخفَّ َيْثُقَلنَّ َعَلْيَك يَشْ
بِاْستَِفاَضِة  ِحَك  َوَتَبجُّ َثنَائِِهْم،  ُحْسَن  اْستِْجاَلبَِك  َمَع  ِوالََيتَِك،  َوَتْزينِِي  باِلِدَك، 
َوالثَِّقَة  ْم،  َلُ إِْجَاِمَك  ِمْن  ِعنَْدُهْم  َذَخْرَت  باَِم  هِتِْم،  ُقوَّ َفْضَل  ُمْعَتِمدًا  فِيِهْم،  اْلَعْدِل 
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َما  األمور  ِمَن  َحَدَث  اَم  َفُربَّ ِبِْم،  ِرْفِقَك  يِف  َعَلْيِهْم  َعْدلَِك  ِمْن  ْم  ْدهَتُ َعوَّ باَِم  ِمنُْهْم 
ُمَْتِمٌل  اْلُعْمَراَن  َفإِنَّ  بِِه،  َأْنُفُسُهْم  َطيَِّبًة  اْحَتَمُلوُه  َبْعُد  ِمْن  َعَلْيِهْم  فِيِه  ْلَت  َعوَّ إذا 
اِف  َأْهُلَها إلْشَ ُيْعِوُز  اَم  إِنَّ َأْهلَِها،  إِْعَواِز  ِمْن  ُيْؤَتى َخَراُب األْرِض  ْلَتُه، وإّنام  مَحَّ َما 

. ِة اْنتَِفاِعِهْم بِاْلِعرَبِ ْمِع، َوُسوِء َظنِِّهْم بِاْلَبَقاِء، َوِقلَّ َأْنُفِس اْلُوالَِة َعىَل اجْلَ

العام املعنى 

يف هذا املقطع توّجه إىل أمر اخلراج وهو املصدر الرئيس يف ذلك العرص 
اجلند  أرزاق  من  حوائجها  شّتى  يف  املصارف  من  يلزمها  وما  احلكومة  خلزانة 
من  وينتفع  إال  فقر  وال  غنّي  من  فا  طبقاهتم،  اختالف  عى  العّال  ورواتب 
البالد  عمران  هو  للخراج  الوحيد  املبدأ  أّن  عى  ونّبه  العادلة.  الدولة  موارد 
إّنا  املثمرة  التوليدات  أّن  بالزرع والغرس وما يتحّصل منه عوائد جديدة وبّن 

هي من الزراعة وتربية املوايش.

وأمره أن يرفع الثقل يف مقدار اخلراج املرضوب عليهم وجور العّال يف أخذ 
واحليوانّية  الزراعّية  املحاصيل  يف  الطارئة  اآلفات  إىل  بالتوّجه  وأمره  اخلراج، 
لئاّل يصيب الغّلة آفة كاجلراد والربق والربد وغرها، أو أن ينقص املاء يف النهر 
أو طّم القنوات يف أثر السيول أو الزالزل ونحوها.أو قّلة األمطار يف ما يسقى 
إحالة  والشجر.أو  للزرع  اجلارفة  للسيول  املوجبة  األمطار  كثرة  أو  املطر  باء 
أرض اغتمرها غرق يعني أّن األرض قد حتّولت يف أثر السيول أو تكرار الزرع 
أو أجحف هبا عطش  وأفسد زرعها،  الغرق غمرها  منها زرع ألّن  فلم حيصل 
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فأتلفها، فال بّد من ساع الشكوى والتحقيق عنها والتخفيف عى الزّراع وبذل 
عى  بالعمران.ونّبه  االشتغال  من  ويتمّكنوا  أمرهم  يصلح  بحيث  هلم  املساعدة 
أّن هذا التخفيف واملساعدة مل يذهب هدرا ألّنه ذخر يعودون به عليك يف عارة 

بالدك، وزينة لواليتك فاّن زينة الوايل عمران البالد وراحة العباد.

وهبذا تكتسب حسن ثنائهم عليك وترّس باستفاضة العدل فيهم مع اعتادك 
عليك  وتوّجههم  عليهم  توّجهك  من  عندهم  ذخرت  با  قّوهتم  فضل  عى 
إىل  وحتتاج  حادث  عليك  حدث  ورفقك.ورّبا  بعدلك  واالعتاد  بك  بالوثوق 
فيجيبونك  بنفوسهم  لك  أو مساعدهتم  منهم  املعونة  أو طلب  منهم  االقراض 
أّوهلا:  إىل ضابطن مهمن:  أنفسهم.وخُلص من ذلك  بطيب  ويساعدونك 
أهلها  فقر  من  يكون  األرض  خراب  إّن  واآلخر:  مّحلته،  ما  حمتمل  العمران  إّن 
وإعوازهم مصارف عمراهنا. ثّم نّبه عى أّن إعواز أهل األرض ناشئ عن ُوالة 
الّسوء اّلذين ال هّم هلم إالّ مجع املال واألخذ من الّرعايا بكّل حال، لسوء ظنّهم 
واعتقادهم  بالعرب  انتفاعهم  وعدم  العزل  من  وخوفهم  العمل  عى  ببقائهم 

بالعقوبة من اهللّ يف اآلخرة.

املستوى الصويّت

س: كيف توّجه صوتّيا تعاقب الصوائت القصرة عى شن الرّشب؟.

والسعة  االنفتاح  إىل  تشر  وهي  األلف  من  خمتزل  صائت  الفتحة  إّن 
بالفتح  ب  الرشَّ أّن  نجد  ولذا  باأللف،  التلّفظ  عند  النطق  أعضاء  حلركة  حماكاة 
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فهو  واملكان،  الزمان  قيدي  من  جمّرد  حدث  وهو  املصدرّية  عى  الداللة  يعطي 
يقال  الفهم،  بالفتح:  ب  الرشَّ معاين  من  ولذا  واملعنوّية،  املادّية  األمور  يف  عاّم 
من  خمتزل  صائت  فهي  الضّمة  فِهم.أّما  إذا  األّول  الباب  عى  يرُشب  رَشب 
فإّن  للفتحة  خالفا  هبا  النطق  عند  واستدارهتا  الشفتن  اجتاع  وبلحاظ  الواو، 
من  السائل  تناول  بمعنى  ب  فالرشُّ املكايّن،  التخصيص  إىل  تشر  الّضّم  داللة 
وعّده  يرَشب،  رِشب  الرابع  الباب  من  مصدر  فهو  حساء،  أو  عصر  أو  ماء 
القصر  الصائت  به  فيّتجه  بالكرس  ب  الرشِّ أّما  يرشب.  ملا  اسا  اللغوّين  بعض 
صالح:  ناقة  يف  تعاىل  قال  املقّدرة  احلّصة  نحو  الياء  بعض  هي  التي  )الكرسة( 

أي:   ]155 ]الشعراء:   وٍم
ُ
َمْعل يَْوٍم  ُب  ِشْ ُكْم 

َ
َول ٌب  ِشْ َها 

َ
ل ٌة 

َ
نَاق َهِذهِ  اَل 

َ
ق

ٍب  َماَء قِْسَمٌة بَيَْنُهْم لّك ِشْ
ْ
نَّ ال

َ
لكّل منكم حّصة يف يوم، وقال تعاىل: َونَبِّْئُهْم أ

املاء حيرض  ]القمر: 28[ أي: حيرضه صاحبه فلكّل حّصة مقّدرة من    ُمَْتَضٌ

ِهيِم ]الواقعة: 55[ فقد ورد 
ْ
َب ال َشارُِبوَن ُشْ

َ
هلا صاحبها.أّما قوله تعاىل: ف

بقراءات ثالث، واملراد عملّية رشب احلميم، وهو املاء احلاّر، وهي عملّية ماّدّية 
 كالمه األنسب.ويف  هو  فالّضّم  لذا  عليهم  الواقع  العذاب  عن  تعرّب  ؛ألهّنا 

ب( احلّصة املعّينة من املاء لسقي األرايض. أراد بكرس شن )الرشِّ

وفق  األمر،  لفعل  عينا  كان  إذا  )الواو(  الّطويل  الّصائت  حذف  عّلل  س: 
معطيات الدرس الصويّت احلديث من خالل معاجلة الفعلن )كان( و)استقام( 

يف قوله: "وليكن نظرك" و"ومل يستقم أمره"؟

فالتقى  نونه  سكنت  األمر  الم  عليه  دخلت  وملا  )ليكْوْن(  أصله  )ليكن( 
الصويّت  الدرس  ويف  الساكنن،  اللتقاء  الواو  فحذفت  والنون(  )الواو  ساكنان 
احلديث أن الواو مل حتذف كلّيا بل قرصت لتؤول إىل ضمة وذلك يف التشكيل 
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ضّمٍة  إىل  املدّية  الواو  وتقصر  للجزم  النون  ضمة  حذف  وبعد  ُن(  كو،  )َي، 
ختّلصا من املقطع املديد )كون( يف الطرف صار التشكيل )َي، ُكن(.

س: كيف تفرّس صوتّيا حتريك ما قبل واو اجلاعة بالّضّم مع الفعل )احتمل( 
بالفتح مع  قبل واو اجلاعة  ما  أنفسهم"، وحتريك  احتمُلوه طّيبة   "  :يف قوله

الفعل )شكا( يف قوله: "فان شَكوا ثقال"؟

الضّم  عى  ُيبنى  اجلاعة  واو  إىل  إسناده  عند  صحيح  ماض  فعل  )احتمَل( 
اجلاعة  واو  إىل  إسناده  وعند  اآلخر  فمعتّل  )شكا(  وأّما  )احتمُلوا(،  فيصر 
من  ختلصا  األلف  فتحذف  )َشَكاو(  يف  اجلاعة  وواو  االلف  ساكنان  يلتقي 
الدرس  ولكن  )شَكوا(،  فيصر  هلا  أمارة  بعدها  الفتحة  وتبقى  الساكنن  التقاء 
إىل  ليؤول  لأللف  تقصر  هو  جرى  ما  أن  ويرى  التعليل  هبذا  يقبل  ال  احلديث 
فتحة وليست األلف حمذوفة حذفا تاّما، وأصل التشكيل املقطعي هو ) َش، كا 
+ و( = ) َش، كاو( فصار املقطع الثاين مديدا وللتخلص من ثقله ُقرّص الصائت 
حذف  بال  )شَكو(  اللفظ  فصار  )الفتحة(  قصر  صائت  إىل  )األلف(  الطويل 

لأللف ولكن بتقصرها وثم ّ زيدت األلف الفارقة خًطا ال نطقا.

املستوى الرصيّف

س: استخرج األفعال املزيدة من النّص املتقّدم، وبّن نوع الزيادة، واملعاين 
الرصفّية التي خرجت اليها؟

ُيدَرك: مضارع مبنّي للمجهول من أدرك املزيد هبمزة القطع، والزيادة . 1
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إليه،  ووصوله  باليشء  اليشء  حلوق  عى  يدّل  حمّرك  َرك  ؛فالدَّ للتعدية 
بلغت  الِقدُر:  وأدركت  يفّوهتا،  ومل  حلقها  الطريدة:  الفرس  وأدرك 

ُه 
ُ
 تُْدرِك

َ
َغَرُق ]يونس: 90[ ول

ْ
ُه ال

َ
ْدَرك

َ
أناها قال تعاىل َحتَّ إذا أ

بَْصاَر ]األنعام: 103[، ودارك الرجل صوته: 
َ ْ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك ال

َ ْ
ال

تابعه، وتدارك القوم: حلق آخرهم أّوهلم.

فاملجّرد . 2 التعدية،  أفادت  التي  القطع  هبمزة  مزيد  ماض  فعل  أخرب: 
وأخربه  خرب،  فهو  الرابع،  الباب  عى  خرابا  املوضع  خرب  الزم، 

يِْدي 
َ
َوأ يِْديِهْم 

َ
بِأ ُبُيوَتُهْم  ُيِْرُبوَن  تعاىل:  قوله  ومنه  مبالغة،  وخّربه 

العمل  هبذا  قيامهم  تفيد  التي  القطع  هبمزة   ]2 ُمْؤِمننَِي]احلرش: 
ْ
ال

وإيقاع اخلراب عى بيوهتم.

فاملجّرد . 3 التعدية،  أفادت  التي  القطع  هبمزة  مزيد  ماض  فعل  أهلك: 

الزم عى الباب الثاين، هلك اليشء هيلك هالكا وأهلكه غره يِلَْهلَِك 

 ْهُر الَّ  
َّ

إِل َنا 
ُ
ُيْهلِك َوَما   ]42 ]األنفال:   بَيَِّنٍة َعْن  َك 

َ
َهل َمْن 

هبم  الفقر  إنزال  بمعنى  يكون  العباد  حّق  يف  واهلالك   ]24 ]اجلاثية: 

َْرَث  الْ َويُْهلَِك  تعاىل:  قوله  يف  كا  فساده  اليشء:  وهالك  واخلوف، 

 َك
َ
َهل اْمُرٌؤ  إِِن  موته  شخص  وهالك   ،]205 َوالنَّْسَل]البقرة: 

]النساء: 176[.

الوصل والسن والتاء، . 4 املزيد هبمزة  يستقم: مضارع جمزوم من استقام 
أي:  الصرورة  أو  فاستقام  أقمته  أفعل،  من  املطاوعة  أفادت  والزيادة 

يصر مستقيا.

اغتمرها: ماض مزيد هبمزة الوصل والتاء، والزيادة دّلت عى املبالغة، . 5
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غمر املاء األرض: عالها عى الباب األّول، والغمر هو إزالة أثر اليشء، 
وقيل للاء الكثر الذي يزيل أثر سيله: غمر وغامر، واغتمر مبالغة يف 

ذلك.

خّففت: ماض عى فّعل بتضعيف العن، والزيادة أفادت التعدية، خّف . 6
احلمل عى الباب الثاين الزم، وخّففته.

إىل . 7 التعدية  افادت  والزيادة  العن،  بتضعيف  فّعل  عى  ماض  عّودهتم: 
العدَل.  لتبعيضه، والتقدير: عّودهتم  النّص  الثاين، ومل يظهر يف  املفعول 
ويقال: عاد يعود إليه: رجع، وأعاده إليه: أرجعه،. ويقال أيضا: عاَدُه 

َدُه، أي صار عادة له. واْعتاَدُه. وَتَعوَّ

عّولت: ماض عى فّعل مزيد بتضعيف العن، والزيادة أفادت املبالغة؟ . 8
َأحُد  اْرَتَفَع  إذا  امليزاُن  َعاَل  ُيَقاُل:  امليزان  يف  النقصان  أصله  العول  ألّن 
اْفتقر،  إذا  َيُعوُل  الرجُل  َعاَل  فقالوا:  فيه  وتوسعوا  اآْلَخِر؛  َعِن  َطَرفيه 
وَعاَل َيُعوُل إذا َكُثر ِعياُله؛ وقد رّصح أمر املؤمنن يف هنج البالغة بأن 
َأَحُد  َاْلِعَياِل  ُة  ِقلَّ  " فقال يف احلكمة )141(:  قرينان  العيال  الفقر وكثرة 
َاْلَيَساَرْيِن" ونظره قوهلم: "العيال سوس املال" وقوهلم: "ال مال لكثر 
وكثرة  الفقر  عى  يعول(  )عال  الفعل  داللة  فهم  يمكن  ولذا  العيال"، 

 
َّ

ل
َ
أ ِخْفُتْم  إِْن 

َ
ف تعاىل:  َقْولِِه  واحد.وَمْعنَى  املحّصل  ألن  معا  العيال 

وا ]النساء: 
ُ
 َتُعول

َّ
ل

َ
 أ

َ
ْدن

َ
ْيَمانُُكْم َذلَِك أ

َ
ْت أ

َ
ك

َ
َواِحَدةً أو َما َمل

َ
وا ف

ُ
َتْعِدل

َوِقيَل  ومَتِيلوا،  جَتُوروا  اَل  َأن  َأقرب  َذلَِك  َأي  َتُعوُلوا  َأالَّ  َأْدنى  ذلَِك   ]3
الرجُل  َعاَل  يقال:  أن  ِعَيالكم، واألظهر رصفيا  َيْكُثر  اَل  َأن  َأْدنى  َذلَِك 

َيُعول إذا َجاَر، وَأعاَل ُيِعيُل إذا َكُثر ِعياُله.
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ثم توّسعوا يف املعنى أكثر فاستعمل العول للداللة عى صوت املحتاج . 9
والَعِويل:  والَعْوُل  بِاْلُبَكاِء،،  ْوِت  الصَّ َرْفُع  والَعْولة  الَعْول  فقالوا: 
بِاْلُبَكاِء  َا  َصْوهَتُ َرَفعا  ال:  وَعوَّ واملرَأُة  الرجُل  وَأْعَوَل  ااِلْستَِغاَثُة، 
عى  عّولت  يقال:  إذ  منه  وجماز  العويل  يف  مبالغة  والتعويل  َياِح؛  َوالصِّ
َأي  ُفاَلٍن  َعَى  يل  ُمَعوَّ َقْوهُلُْم:  َوِمنُْه  واعتمدت،  عليه  اّتكأت  إذا  فالن 

اتِّكايل َعَلْيِه َواْستَِغاَثتِي بِِه.

املطاوعة، . 10 أفادت  الوصل والتاء، والزيادة  ماض مزيد هبمزة  احتملوه: 
يقال: مّحلته فاحتمل.

من . 11 يعوز  الرجُل  عِوز  يقال:  احلاجة،  يف  املبالغة  أفادت  الزيادة  أعوز: 
افتقر.وأعوز األمر: اشتّد،  الواو:  الرابع واملصدر )الَعَوز( بفتح  الباب 
الباب  من  يعوزين  عازين  شيئا  جتد  مل  وإذا  العوز،  من  مبالغة  فاإلعواز 

األول، واملصدر العْوز بسكون الواو.

س: استخرج املصادر املقيسة من النّص، واذكر معناها الرصيّف؟

 صالح: مصدر عى فعال، وهو مصدر مقيس من أفعال الباب اخلامس . 1
التي تدّل عى الغرائز، يقال: صُلح يصُلح َصالًحا: ضّد الَفساد، ونحو 

ذلك الَكال واجلَال، فهو صليح، ومن الباب الثالث فهو صالح.

ُتْم ِسَقايََة . 2
ْ
َجَعل

َ
2ـ عارة: مصدر عى فِعالة داّل عى احلرفة، قال تعاىل: أ

ِخِر وََجاَهَد ِف 
ْ

َْوِم ال َِّ َوايلْ َمْن آَمَن بِالل
َ
ََراِم ك َمْسِجِد الْ

ْ
َاجِّ َوِعَماَرَة ال

ْ
ال

الِِمنَي]التوبة:  َقْوَم الظَّ
ْ
 َيْهِدي ال

َ
َُّ ل َِّ َوالل  يَْسَتُووَن ِعْنَد الل

َ
َِّ ل َسبِيِل الل

َيْعُمُر  إِنََّما  تعاىل:  قال  األول،  الباب  من  يعُمر  عَمر  والفعل   ،]19

ْم 
َ
َكَة َول  الزَّ

َ
َة َوآت

َ
ل اَم الصَّ

َ
ق
َ
ِخِر َوأ

ْ
َْوِم ال َِّ َوايلْ َِّ َمْن آَمَن بِالل َمَساِجَد الل
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ُمْهَتِديَن ]التوبة: 18[، 
ْ
ْن يَُكونُوا ِمَن ال

َ
َِك أ

َ
ول

ُ
ََّ َفَعَس أ  الل

َّ
َيَْش إِل

)عارة املسجد احلرام( أي: حفظ بنائه، وهو نقيض اخلراب.

داّل . 3 مصدر  وهو  وِعمرانا،  َعْمًرا  املكاُن  عَمر  من  مصدر  هو  عمران: 
الُكفران  نحو:  وهو  أطول،  زمانا  البقاء  وهو  العمر،  يف  املبالغة  عى 
التي  الزيارة  وسّميت  العارة،  مضاعفة  أي:  كران،  والشُّ واخلرُسان 
فيها ِعارة املسجد: ُعمرة، ثّم توسعوا فيها فأطلقت يف زماننا عى قصد 

البيت احلرام وإن مل يكم فيها عارة له.

هبمزة . 4 مزيد  استفعل،  من  مقيس  االستفعال  عى  مصدر  استجالب: 
اخلراج،  جلب  طلب  أي  الطلب،  يفيد  وهو  والتاء،  والسن  الوصل 
األنعام  أو  املتاع  نقل  بمعنى  األّول  الباب  عى  جيُلب  جَلب  واملجرد 
فقالوا: جلب عى  الصياح،  من موضع إىل آخر، وهذا يصاحبه احلداء 
فالن:  عى  فالن  وأجلب  للسبق،  واستحّثه  خلفه  من  به  صاح  فرسه: 

َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت  اذا صاح عليه، واجللبة: الصوت قال تعاىل: 

ْيِهْم ِبَْيلَِك َورَِجلَِك﴾ ]اإلرساء: 64[ أي: 
َ
ْجلِْب َعل

َ
ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َوأ

إىل  بالدعاء  عليهم  جيلب  من  ومشاهتم  جندك  ركبان  من  عليهم  أمجع 
ممّن  واالنس  اجلّن  من  مشاة  أي:  ورجل،  خيل  فللشيطان  طاعتك، 

يعي اهلل.

يفيد . 5 والنون،  الوصل  هبمزة  مزيد  االنفعال،  عى  مصدر  انقطاع: 
املطاوعة، قطعته فانقطع، 

االمتالء . 6 عى  الّداّلة  الرابع  الباب  أفعال  من  مقيس  مصدر  الغرق: 
واخللّو، غِرق يغَرق َغَرقا نحو فِرح فرًحا وعطِش عطًشا.
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تزيني: مصدر عى التفعيل من فّعل املزيد بتضعيف العن، وهو داّل عى . 7
املبالغة يف الزين الذي هو ضّد الشن، يقال: زانه وزّينه: اذا أظهر حسنه 

نَُه يِف ُقُلوبُِكْم ]احلجرات: 7[. ياَمَن َوَزيَّ قال تعاىل: َحبََّب إليكُم اإْلِ

عى . 8 والية  يليه  األمر  ويل  احلرفة،  عى  داّل  الفعالة،  عى  مصدر  ِوالية: 
الباب السادس، 

بفّك . 9 القطع،  هبمزة  املزيد  أجّم  من  األفعال  عى  مصدر  إجامك: 
إذا  جيّم:  املاُء  جّم  يقال:  للتعدية،  واهلمزة  إعدادا،  أعّد  نحو:  االدغام، 
ُترك مل يسق منه فكُثر واجتمع مّجا ومجوما، وأمّجه هو: تركه جيتمع، ومُجّة 
املاء: معظمه وكثره ومنه قوله تعاىل: َوحُتِبُّوَن امْلَاَل ُحبًّا َجًّا ]الفجر: 
20[، أي: كثرا، وجّم الفرس مجاما: ذهب إعياؤه، وأمّجه: ترك ركوبه 

لرتاح، وإمجامك هلم، أي: تركهم لرتاحوا إذا ما تعبوا.

استفاضة: مصدر عى استفعلة بحذف ألف االستفعال، أو عى استفالة . 10
﴿ ومعنى  االستفعال،  عى  استفياضا  واألصل:  الفعل  عن  بحذف 

َعْدِل فِيِهْم﴾ هو صرورتك العدل فائضا بينهم، 
ْ
ِحَك بِاْستَِفاَضِة ال َتَبجُّ

يقال: فاض اخلر يفيض شاع، واستفاض: صار فائضا.

انتفاعهم: مصدر عى االفتعال من انتفع عى افتعل، داّل عى املطاوعة . 11
فانتفع. نفعته 

إحالة: مصدر عى إفعلة أو إفالة، من أفعل املزيد هبمزة القطع، واألصل . 12
أفعل إفعاال، أي: أحال إحواال، ثّم حصل إعالل بنقل فتحة العن إىل 
الفاء وحذف أحد الساكنن.واملعنى املبالغة يف تغّر األرض ؛ألّن املجّرد 
واحدة  سنة  أي  حول،  عليه  أتى  اليشء:  حال  يقال:  التغّر،  عى  يدّل 
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وإحالة  فتغّرت،  حول  عليها  أتى  حوال:  حتول  الدار  وحالت  فتغّر، 
األرض يف قوله تغّرها عّا عليه من االستواء فلم ينجب زرعها وال 

أثمر نخلها، وذلك يكون عى أثر السيول واألمطار الغزيرة.

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، واذكر داللتها الرصفّية؟

)النَّاَس . 1 ومعنى  فقر  بمعنى  عائل  مفرده  كثرة  مجع  وهو  فِعال،  عيال: 
ُهْم ِعَياٌل َعَى اخْلََراِج َوَأْهِلِه( أهنم فقراء إىل اخلراج ومُجّاعه، وجيوز أن  ُكلَّ
يكون العيال مجعا لعّيل عى فيعل، من عاله إذا حتّمل ثقل مؤنته، ومعنى 
عيال فالن: الذين يموهنم، أي: يكفيهم نفقتهم وما حيتاجونه، وال يراد 

منه األوالد فقط إذ يقال: عيال اهلل، أي: فقراؤه.

عبد . 2 مفرده  مجع  اسم  فهو  عبيد  أّما  عابد،  مفرده  كثرة  مجع  فِعال  عباد: 
مثل نخل ونخيل.

عليل، . 3 فهو  عاّل  املرض  من  يعّل  الرجل  عّل  من  هيئة  اسم  فعلة  عّلة: 
أي:  كذا،  عن  اعتّله  من  مصدر  اسم  العّلة  وكذلك  املرض،  فالعّلة: 
أعاقه، فالعّلة حدث يشغل صاحبه عن وجهة، كأّن تلك العّلة صارت 
شغال ثانيا منعه عن شغله األّول، اعتّله الدهر.وكالمها مراد يف النّص.

استعال . 4 الكثر، وكثر  قليل ضّد  فهو  قاّل  يقّل  اليشء  قّل  فِعلة من  قّلة: 
القّلة مصدرا رصحيا وهي يف األصل مصدر هيئة.

وهي . 5 طّيب  فهو  يطيب  طاب  األجوف  من  مشّبهة  صفة  فيعلة،  طّيبة: 
طّيبة.

)ِوثقة( . 6 وأصله  السادس،  الباب  عى  يثِق  به  وثِق  املثال  من  علة،  ثِقة: 
مصدر هيئة فحذفت الواو ختفيفا، ويبدو أّن املصدر املقيس )وثًقا( غر 
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مستعمل فاستغني عنه بالثقة، وكثرا ما تقتصد العرب يف االشتقاق من 
األصل املعتل ملا يصحبه من ثقل وكثرة إعالل.

باّلة: فاعلة من بّل اليشَء باملاء: نّداه، بالًّ وبّلة وبالال، وباّلة عى فاعلة، . 7
والتاء فيه نقلته لالسمّية فهو داّل عى األرض القليلة املاء فهي األرض 

املعتمدة عى املطر فحسب، فإذا قّل املطر يقال: أصيبت بالباّلة.

واألصل . 8 بكفايتهم،  قام  اذا  مونا:  يمون  عياله  مان  من  َفعولة  مؤونة: 
َمُوْونة ثّم قلبت الواو األوىل مهزة ألهنا مضمومة.

يف . 9 بالغت  إذا  اعتادا:  فالنا  اعتمدت  من  فاعل  اسم  مفتِعل،  معتمدا: 
قصدت  إذا  عمدا  أعمده  فالنا  عمدت  يقال:  عليه،  واالشكال  قصده 
إليه، وعميد القوم: سّيدهم ومعتمدهم الذي يعتمدونه ويفزعون اليه.

ُذخر: اسم مصدر عى ُفعل بالّضّم اسم للمذخور من األشياء.واملصدر . 10
يشء  إحراز  بمعنى  الثالث  الباب  عى  يذخره  ذخره  من  بالفتح  خر  الذَّ

وحفظه.

النُّسخ يف ضبطه. والثَِّقل بكرس . 11 ثِقل، روي بكرس فسكون، واختلفت   
والعظم  غر  والصِّ كالِكرب  والشأن  الثابتة  املنزلة  يف  يكون  مصدر  ففتح 
شأنه.والّثقل  وعال  منزلته  عظمت  إذا  ثَِقال  يثَقل  ثِقل  لليشء:  يقال 
بفتحتن وهو أشبه باالنفعال العارض نحو الفرح والغضب. ويستعار 
ألنه  املسافر  متاع  عى  فيطلق  األشياء،  من  نفيس  هو  ملا  بفتحتن  الثََّقل 
"اين  اللفظ يف احلديث:  امللحظ ورد  نفيس عنده يف طريق سفره.وهبذا 
القرآين  التعبر  واستعمل   ،)  1 وعريت")  اهلل  كتاب  الثََّقلن:  فيكم  تارك 

109وذخائر  للحاكم3  واملستدرك   308 الرمذي2  وصحيح   17 أمحد3  مسند  يف  حلديث   )  1  (
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)الثقالن( للجّن واإلنس إذ مها أهم خملوقن عى األرض. وأما )الثُّقل( 
بالضم فيكون يف احلجم من الباب اخلامس )ثُقل يثُقل(.أّما الثِّْقل بكرس 
كا  أثقال  املاّدّية وجيمع عى  األشياء  من  ثقيل  ملا هو  اسم  فهو  فسكون 

يستعار  ثّم   ]2 ]الزلزلة:   َها
َ
َقال

ْ
ث
َ
أ ْرُض 

َ ْ
ال ْخرََجِت 

َ
َوأ تعاىل:  قوله  يف 

للذنوب.

النحوّي املستوى 

س: بّن عمل املشتقات واملصادر يف ما يأيت واذكر السبب: 

)معتمدا فضَل قّوهتم(: )معتمدا( اسم فاعل عامل ألّنه حال من ضمر . 1
)خّففت(. و)فضل( مفعول به السم الفاعل.

فرفعت . 2 الالزم  فعلها  عمل  عملت  مشبهة  صفة  طّيبة  أنفُسهم(:  )طّيبة 
فاعال وهو )أنفسهم( لوقوعها حاال من ضمر الفاعل وهو واو اجلاعة 

يف )احتملوه(.

املضاف . 3 )استجالبك(  املصدر  عمل  ثنائهم(،  حسَن  )استجالبك 
إىل  املضاف  )حسن(  املفعول  فنصب  فعله  عمل  )الكاف(  فاعله  إىل 
والفعل  بـ)أن(  تقديره  يصّح  مضاف  مصدر  ألّنه  وذلك  )ثنائهم(، 

لاللباين1761  الصحيحة  والسلسلة  احلنفي25  للقندوزي  املودة  ينابيع  للطربي16و  العقبى 

وورد يف صحيح مسلم بلفظ :« قال رسول اهلل صى اهلل عليه وآله :إين تارك فيكم اخلليفتن من 

بعدي كتاب اهلل وعريت أهل بيتي واهنا لن يتفّرقا حتى يردا عيّل احلوض«
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للمضارع واملستقبل، أو )ما( والفعل ان أردنا امليّض.

فعله . 4 عمل  عمل  فاعل  اسم  حمتمل:  مّحلته(،  ما  حمتمٌل  العمران  )فإّن 
فنصب )ما( بعده ؛ ألّنه واقع خربا لـ)اّن(.

س: ما نوع الالم فيا يأيت: 

"وليكن نظرك يف عارة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج". 1

الالم هنا هي الم األمر جزمت الفعل املضارع الناقص )يكون(، بالسكون 
وخربها  كان،  اسم  المه.و)نظرك(  بسكون  اللتقائها  الفعل  عن  فحذفت 

)أبلغ( اسم تفضيل منصوب بالفتح.

 "ألّن الناس كّلهم عيال عى اخلرج وأهله". 2

الالم هنا هي الم التعليل؟ و)أّن( حرف مشّبه بالفعل، و )الناس( اسمها، 
و )كّلهم( توكيد، و)عيال( خربها.

"وإّنا يعوز أهلها إلرشاف أنفس الوالة عى اجلمع".. 3

مضاف  وهو  )إرشاف(،  بعدها  ملا  جاّرة  وهي  الّسبب،  الم  هي  هنا  الالم 

و)أنفس( مضاف إليه وهو مضاف أيضا إىل )الوالة( نحو: إِنََّما ُنْطِعُمُكْم 

وًرا ]اإلنسان: 9[.
ُ
 ُشك

َ
 نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َول

َ
َِّ ل لِوَْجِه الل

"من إمجامك هلم".. 4

الالم هنا هي اجلاّرة للضمر بعدها.

س: بّن نوع )َمن( فيا يأيت: 

1. "وَمن طلب اخلراج بغر عارة أخرب البالد"

)َمن( هنا اسم رشط جازم يف حمّل رفع مبتدأ، و)طلب( فعل ماض مبنّي عى 
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و)اخلراج(  الوايل،  عى  يعود  مستر  والفاعل  الرشط،  فعل  جزم  حمّل  يف  الفتح 
الفتح يف حمّل جّر جواب الرشط،  مبنّي عى  به، و)أخرب( فعل ماض  مفعول 

والفاعل مستر، و)البالد( مفعول به.

2. " فاّن يف صالحه وصالحهم صالحا ملن سواهم".

ظرف  سوى:  و)سواهم(  بالالم  جّر  حمّل  يف  موصول  اسم  هي  هنا  )من( 
خرب  رفع  حمّل  يف  )هم(  إىل  مضاف  للتعّذر،  األلف  املقّدر عى  الفتح  مبنّي عى 
ملبتدأ حمذوف تقديره: هم سواهم، واجلملة صلة لـ)من( املوصولة التي ال حمّل 

هلا من اإلعراب.

س: ما نوع )ما( فيا يأيت: 

1. "فإْن شكوا ثقال...خّففت عنهم با ترجو أن يصلح به أمرهم "

2. " وتفّقد أمر اخلراج با يصلح أهله "

3." با ذخرت عندهم من إمجامك هلم"

4. " با عّودهتم من عدلك "

)ما( يف هذه اجلمل هي املوصولة، يف حمّل جّر بحرف اجلّر قبلها، واألفعال 
التي بعدها صلتها.

5." فرّبا حدث من األمور ما إذا عّولت فيه عليهم من بعد احتملوه"

)ما( األوىل هي الكاّفة ؛ألهّنا كّفت )رّب( عن عملها فهي حرف زائد يكّف 
ما قبله عن العمل )رّبا كاّفة ومكفوفة(، و)حدث(: فعل ماض مبنّي عى الفتح 
و)من األمور( جاّر وجمرور. و)ما( الثانية هي اسم موصول يف حمّل رفع فاعل، 
و )اذا( أداة رشط غر جازمة، )عّولت(: فعل ماض مبنّي عى السكون الّتصاله 
الفاعل،  بواو  التصاله  الّضّم  عى  مبنّي  ماض  فعل  و)احتملوه(  الفاعل،  بتاء 
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واهلاء مفعول به، ومجلة فعل الرشط وجوابه صلة )ما( ال حمّل هلا من اإلعراب.

6. " فاّن العمران حمتمل ما مّحلته"

)حمتمل(،  الفاعل  السم  به  مفعول  نصب  حمّل  يف  موصول  اسم  هنا  )ما( 
واجلملة بعدها من الفعل والفاعل واملفعول صلتها ال حمّل هلا من اإلعراب.

س: ما نوع )ال( يف: 

1. "وال صالح ملن سواهم ااّل هبم"

ال هنا هي النافية للجنس، و)صالح( خربها مبنّي عى الفتح يف حمّل نصب 
اسم )ال(، وخربها حمذوف وجوبا تقديره: كائن، و)ملن( جاّر وجمرور.

2. "ألّن ذلك ال يدرُك ااّل بالعارة"

ال هنا نافية غر عاملة لدخوهلا عى اجلملة الفعلية.

3. "وال يثقلّن عليك يشء"

بالنون  الفتح التصاله  مبنّي عى  الناهية، والفعل بعدها مضارع  ال هنا هي 
الثقيلة، يف حمّل جزم بال الناهية، و )يشء( فاعله.

س: استخرج اجلمل التي هلا حمّل من اإلعراب، ذاكرا نوع املحّل؟

1. مجلة "اغتمرها غرق" يف حمّل جّر صفة للفظة )أرض(.

وكذا  )إْن(،  الرشط  بأداة  الرشط  فعل  جزم  حمّل  يف  ثقال"  "شكوا  مجلة   .2
مجلة جواب الرشط، والفعل والفاعل )خّففت( يف حمّل جزم، ألّن الفعل ماض 

ُه َكَن آِمًنا ]آل عمران: 97[.
َ
ال يشرط اقرانه بالفاء نحو َوَمْن َدَخل

3. مجلة "خّففت به املؤونة عنهم" يف حمّل رفع صفة لـ )يشء(.

4. مجلة "يعودون به عليك" يف حمّل رفع صفة خلرب )إّن( وهو )ذخر(.
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5. مجلة "ال يدرك" يف حمّل رفع خرب )ألّن(، واسمها هو اسم اإلشارة املبنّي 
يف حمّل نصب.

6. اجلملتان "ومن جلب اخلراج...أخرب البالد" ِمن فعل الرشط وجوابه 
يف حمّل رفع خرب السم الرشط اجلازم وهو )َمن( الذي هو يف حمّل رفع مبتدأ.

س: أعرب ما حتته خّط: 

1. "مل يستقم أمره اال قليال"

قليال: صفة ملوصوف حمذوف تقديره: زمنا قليال.

2. "ما إذا عّولت فيه عليهم من بعُد احتملوه"

عى  مبنّي  اإلضافة  عن  مقطوع  ظرف  و)بعد(  جازمة،  غر  رشط  أداة  إذا: 
الّضّم يف حمّل جّر بـ )من(، والتقدير: بعد ذلك االرفاق، 

3. فإّن يف صالحه وصالحهم صالحا ملن سواهم ؟

صالحا: اسم اّن منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح، وخرب )اّن( هو اجلاّر 
واملجرور )يف صالحه(.

املعجمّي املستوى 

أو  الظمأ  استبدال  يمكن  هل  عطش"  هبا  أجحف  "أو   :قوله يف  س: 
املعجمّية  الفروق  الوقوف عى  ذلك من خالل  العطش؟ وّضح  بلفظ  الصدى 

الدقيقة بن األلفاظ.

عى  الداّلة  الرابع  الباب  ألفعال  مصادر  والصدى  والعطش  الظمأ  من  كّل 
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بغية  املاء  رُشب  إىل  احلاجة  وهو  َي  الرِّ ِضدُّ  الَعَطش  أّن  بينها  والفرق  اخللّو، 
االرتواء فهو كاجلوع إزاء الشبع يقال: عطِش َعَطشًا وأْعَطْشته، وَعطَّْشت اإلَبل 
إذا ِزدَّت عى ظِْمِئها يِف َحْبسها َعن امَلاء َوَذلَِك َأن يكوَن نوبُتها يِف اْلَيْوم الثالِث 
ة  َدى هو ِشدَّ أو الرابِع فتْسِقيها فْوَق َذلِك بَِيْوم فإذا مل ُتبالِْغ قلت َأْعَطْشتها. والصَّ
َواجْلمع  َصْديى  َواأْلُْنَثى  وَصْدياُن  وَصٍد  صاٍد  َفُهَو  َصًدى  َصِدى  َوقد  الَعَطش 

ِصَداٌء، وأما الظََّمأ فهو أهوُن الَعَطش َوقد َظمئ َظَمًأ، كأّنه أول العطش.

بن  الفرق  فا  التبّجح  بلفظة  وسوروه  الوايل  فرح  عن   اإلمام عرّب  س: 
الفرح والرسور والتبّجح؟

سبق التفريق بينها يف املقطع الثاين يف حتليل قوله )وال تبّجحن بعقوبة(.

س: ذكر )إعواز أهل األرض( ؛ فلم مل يستعمل )فقرهم(؟

بسد  منها  يكتفي  أن  نفسه  يف  يأمل  أرضه  يزرع  فالذي  للفقر  مقدمة  العوز 
إليه  إذا احتاج  أْعَوَزُه اليشء،  حاجته.فإذا مل يظفر منها بيشء فهو معوز، يقال: 
فلم يقدر عليه. واإلعواُز: مقدمة للفقر. وَعِوَز الرجل وَأْعَوَز، أي افتقر ابتداء. 
الفقر  وإّنا سمي  فمتمّكن يف صاحبه  الفقر  وأما  أحوجه.  أي  الدهر،  وَأْعَوَزُه 

كذلك ألنه كمن كرست فقار ظهره من احلاجة.

س: ذكر سوء الّظّن معّلال به نفسّية الوايل الظامل ألهله، فهل الّظّن بمعنى 
الّشّك؟

سبق التفريق بينها يف املقطع الرابع
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البالغّي املستوى 

س: استخرج الكنايات الواردة يف النّص، ووّضح املراد منها؟

يف قوله: "إلرشاف أنفس الوالة عى اجلمع" كناية عن الطمع.. 1

وليست . 2 ترشيفا  عندهم  الرئاسة  كون  عن  كناية  بالبقاء"  ظنّهم  "وسوء 

خدمة للعباد، فهم ال حيرصون عى بالدهم.

" وقّلة انتفاعهم بالعرب" كناية عن عدم تقواهم.. 3

س: عّن نوع الفّن البالغّي فيا يأيت: 

يعقل، . 1 ال  ألّنه  يستقيم  ال  فاألمر  متثيلّية،  استعارة  فيه  أمره":  يستقم  "مل 

األمر  شبه  يف  مبالغة  لألمر  العقالء.فاستعر  شأن  من  االستقامة  وإّنا 
بشخص له استقامة.

2 . شّبه إذ  الّشبه  ووجه  الّشبه  أداة  منه  حذف  بليغ  تشبيه  ذخر":  "فاّنه 
ما يقوم به الوايل من ختفيفه املؤونة عنهم با يّدخره اإلنسان من الكنوز 

ليوم شّدته، واألصل أّنه كالّذخر يف االنتفاع به.

اخلراج . 3  شّبه إذ  مكنّية  استعارة  فيه  اخلراج"  عى  عيال  كّلهم  "الناس 
بالرجل الذي يعول أرسته، ثّم حذف الرجل وأبقى الزمه وهو اعالته 

لعياله.

العدل . 4  شّبه إذ  مكنّية  استعارة  فيه  العدل":  باستفاضة  "وتبّجحك 

بالبحر الذي يفيض ماؤه ثّم حذف املشّبه به وأبقى الزمه وهو الفيضان.
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س: يف النّص أساليب متنّوعة للتوكيد، وهو فّن مهّم من علم املعاين، عّن 
هذه األساليب؟

أقوى . 1 وهو  امللغاة،  )إاّل(  واالستثناء  )ال(  النفي  بأداة  احلرص  أسلوب 
أنواع التوكيد، وهو يف قوله: "ال يدرك ااّل بالعارة" و"مل يستقم ااّل 

قليال" و"ال صالح ملن سواهم ااّل هبم".

من . 2 األرض  خراب  يؤتى  "وإّنا   :قوله يف  كا  بإّنا،  القرص  أسلوب 
عى  الوالة  أنفس  إلرشاف  أهلها  يعوز  "وإّنا  وقوله:  أهلها"  إعواز 

اجلمع".

التكرار اللفظّي لكلمة )الصالح( بالرديد االشتقاقّي، ممّا يزيد يف تأكيد . 3
هذا األمر بقوله: "با يصلح أهله، فإّن صالحه وصالحهم صالحا 
ملن سواهم، وال صالح.." إذ تكّررت اللفظة باشتقاقاهتا مخس مّرات.

توكيد لفظّي يف قوله: "ألّن الناس كّلهم عيال" إذ أّكدت لفظة الناس . 4
وهي اسم )اّن( بـ)كّل( املضاف إىل اهلاء توكيدا لفظّيا.

استعال احلرف املشّبه بالفعل )إّن( نحو: "فاّنه ذخر"، " فاّن العمران...". 5

"وال . 6 التوكيد املّتصل بآخر الفعل يف  الثقيلة وهي حرف  النون  استعال 
يثقلّن عليك يشء ".

البديع تسّمى يف  الكالم، وهي يف علم  تنغيم  أثر يف  الصوتّية  للفاصلة  س: 
الكالم املنثور بالسجع، وّضح املراد هبذا املصطلح، وبّن مل كان استعال السجع 

يف هنج البالغة شبهة لدى املرجفن بنسبة النهج إىل أمر املؤمنن؟

احتواء النهج عى السجع من الشبهات الكبرة لدى املشّككن بنهج البالغة، 
 ،ألنه ظاهرة أدبية متأّخرة، وأّما السجع قبل اإلسالم فقد هنى عنه الرسول
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ومؤيدوه–أوهلم  النهج  منارصو  ورّد  النهي.  ذلك  خيالف  النهج  يف  ورد  وما 
يغلب  الذي  املتكلف  السجع  األول:  نوعن:  عى  السجع  بأن  اح–ذلك  الرّشّ
اللفظ عى املعنى كسجع الكّهان الذين يعنون بالكلات املنّمقة ذات الفواصل 
الذي هنى  السجع مرفوض، وهو  النوع من  املعاين وهذا  املشركة عى حساب 
السجع  هو  واآلخر:  الكالم،  يف  به  االتيان  عن  وآله(  عليه  اهلل  )صى  النبي 
السجع  بالتأثر والشّد، وهذا  السامع  فتغمر  الكلات  تنساب  املستحسن، وفيه 
كالذاريات  املكّية،  سوره  يف  الكريم  القرآن  به  أخذ  وقد  األدباء،  عند  حممود 
يفوق  املسجوعة  العبارات  من  القرآن  يف  ورد  وما  والقمر،  والرمحن  والواقعة 
ما ورد يف النهج مجيعه، وكذا أخذ الرسول بالسجع يف كثر من أقواله. ومّلا 
وقف بعض الرشاح عى قوله: )َهْل ِمْن َمناٍص أو َخالٍص أو معاٍذ أو مالٍذ 
َف  فاْعَرَ َف  َفَخَشَع واْقَرَ َسِمَع  َتِقيَّة من  اهللَ  َماٍر( وقوله: )فاّتُقوا  فِراٍر أو  أو 
برقبة  آخذة  وجدهتا  منها  لفظة  كّل  الحظت  إذا  "إّنك  قال:  فَعِمَل(  وَوِجل 
قرينتها، جاذبة إليها، داّلة عليها بذاهتا، وحمسنات كالمه غنّية عن اإلظهار، 
غر حمتاجة إىل التذكار" بل إّن بعض املشّككن مل يعرف هبذه الشبهة، كمحمد 
شيوع  إىل  البالغة  هنج  يف  املشّككن  بعض  "استناد  قال:  الذي  درويش  طاهر 
السجع فيه ال يصلح دليال عى إطالقه ؛ ألّن الرسول واخللفاء قبل عيّل وغرهم 

من الفصحاء كانوا يسجعون".

بن  قدامة  ومنهم   ،املؤمنن امر  بأسجاع  واألدباء  البلغاء  ُأعجب  وقد 
يف  أتى  فما   ..." فقال:  نوع  لكّل  ومّثل  أنواع،  عى  السجع  قّسم  الذي  جعفر 
" أيَن من سعى واجتَهَد،  هناية النظم قول أمر املؤمنن رض–يف بعض خطبه: 
ومَجََع وعّدَد، وزْخرَف ونّجَد، وبنَى وشيََّد ( فأتبع كّل حرف با هو يف جنسه، 
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وبنى  وشيد،  وزخرف  ونجد،  سعى  من  اين  يقل:  ومل  نظمه،  معه  حيسن  وما 
فاسد  ذلك  مع  وكان  مستقيا،  قائله  ومن  مفهوما  لكان  ذلك  قال  ولو  وعدد، 
النظم، قبيح التأليف" يريد أّن اختالل الرتيب يف كلات اإلمام يفسد النظم 

والتأليف.
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املقطع احلادي عرش
الطبقة اخلامسة )الُكّتاب(

َاْخُصْص  ُهْم،  َخرْيَ أمورَك  َعىَل  َفَولِّ  ُكتَّابَِك،  َحاِل  يِف  اْنُظْر  ُثمَّ   "  :قوله
االْخاَلِق  َصالِِح  لُِوُجوِد  ِعِهْم  بَِأْجَ اَرَك  وَأرْسَ َمَكائَِدَك  فِيَها  ُتْدِخُل  الَّتِي  َرَسائَِلَك 
 ُ ِة َماَل، َوالَ ُتَقرصِّ ا َعَلْيَك يِف ِخاَلف َلَك بَِحرْضَ ئ ِبَ ُتْبطُِرُه اْلَكَراَمُة، َفَيْجَرِ َّْن الَ  ِم
واِب  الصَّ َعىَل  ا  َجَواَباهِتَ َوإِْصَداِر  َعَلْيَك،  لَِك  ُعامَّ ُمَكاَتَباِت  إِيَراِد  َعْن  اْلَغْفَلُة  بِِه 
َيْعِجُز  َوالَ  َلَك،  اْعَتَقَدُه  َعْقدًا  ُيضِعُف  َوالَ  ِمنَْك،  َوُيْعطِي  َلَك  َيْأُخُذ  َوفَِيام  َعنَْك، 
اِهَل  اجْلَ َفإِنَّ  األمور،  يِف  َنفِسِه  َقْدِر  َمْبَلَغ  َهُل  َيْ َوالَ  َعَلْيَك،  ُعِقَد  َما  إِْطاَلِق  َعْن 
َِراَستَِك  َعىَل  اُهْم  إِيَّ اْختَِياُرَك  َيُكِن  الَ  ُثمَّ  َأْجَهَل.  ِه  َغرْيِ َبَقْدِر  َيُكوُن  َنْفِسِه  بَِقْدِر 
ُفوَن لِِفَراَساِت اْلُوالَِة بَِتَصنُِّعِهْم  َجاَل َيَتَعرَّ َواْستِنَاَمتَِك َوُحْسِن الظَّنِّ ِمنَْك، َفإِنَّ الرِّ
ُهْم  اْخَترِبْ ٌء، َولكِِن  النَِّصيَحِة َواألَماَنِة يَشْ ِمَن  َوَراَء ذلَِك  َلْيَس  َوُحْسِن ِخْدَمتِِهْم، 
ِة َأَثرًا، َوَأْعَرفِِهْم بِاألَماَنِة  نَي َقْبَلَك، َفاْعِمْد ألْحَسنِِهْم َكاَن يِف اْلَعامَّ احِلِ باَِم َوُلوا لِلصَّ
َوْجهًا، َفإِنَّ ذلَِك َدلِيٌل َعىَل َنِصيَحتَِك هلل َوملَِْن َولِيَت َأْمَرُه. َواْجَعْل لَِرْأِس كّل َأْمر 
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ِمْن أمورَك َرْأسًا ِمنُْهْم، الَ َيْقَهُرُه َكبرُِيَها، َوالَ َيَتَشتَُّت َعَلْيِه َكثرُِيَها، َوَمْهاَم َكاَن يِف 
ُكتَّابَِك ِمْن َعْيب َفَتَغاَبْيَت َعنْه ُأْلِزْمَتُه".

العام املعنى 

اختلف الرشاح يف املراد من الكّتاب، فذهب بعضهم إىل أهّنم الوزراء ألّن 
الوزير صاحب تدبر األمر وإليه تصل مكتوبات العّال، وعنه تصدر األجوبة. 
يف  الكتب  من  هيّم  ما  وإنشاء  بالكتابة  يشتغل  كان  وإن  الوزير  أّن  آخر  ورأى 
الوزراء  توصيف  لغة وعرفا  فال يصح  الكاتب  ليس هو  أّنه  ااّل  األزمان  بعض 
بالكّتاب. ويبدو أّن املراد بالكّتاب هم غر الوزراء ؛ألّن الوزراء هم احلكام من 
أّما الكّتاب فمنهم  ُيعّينهم الوايل وقد خّصهم بالكالم يف أول العهد،  الذين 
املسؤولون  وهم  وفروعها،  الدولة  ومرافق  أوامره  حيّررون  الذين  الوايل  كّتاب 
الذي  الرّسّ  كاتب  ومنهم  وقضايا،  مكاتبات  من  الوايل  عى  يرد  ما  تنظيم  عن 
أوىص أن يكون أمجع الكّتاب لألخالق الصاحلة.ومنهم كاتب الّديوان العاّم 
الذي ترد عليه مكاتبات العّال ويتكّلف جواهبا وفق منهج الوايل.ومنهم عاّمة 
رأسا  أمورك  من  أمر  كّل  لرأس  "واجعل  بقوله:   اليهم أشار  الذين  الكتاب 
من  بأن  الرشيف  العهد  من  خاص  بمقطع  الكتاب  إفراد  أمهية  وتتجى  منهم"، 
أهّم النظم الّرئيسة يف الّدول الّراقية واملتمّدنة آنذاك هو نظام الديوان والكتابة، 
فقد اهتّم به امللوك والّرؤساء من عهد قديم ومتّثل يف النظام اإلسالمي يف عهد 
النّبي صّى اهللّ عليه وآله يف كتابة آي القرآن، ودار حول النّبي صى اهلل عليه وآله 
وقد   ،املؤمنن أمر  يرأسهم  الوحى  بكّتاب  يوصفون  كاتبا  عرش  اثنا  وسلم 
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فداء  جعل  حّتى  البعثة  زمن  يف  بالكّتاب  وسلم  وآله  عليه  اهللّ  صّى  النّبي  اهتّم 
أرسى احلروب الكاتبن تعليم الكتابة لعرش نفر من املسلمن، وكان عيّل هو 
بينه  العهود واملواثيق  يتويّل كتابة  اهللّ عليه وآله  للنّبي صّى  الكاتب املخصوص 
وبن النّاس يف مواقف كثرة منها كتابه عهد الّصلح بن املسلمن وقبائل اليهود 
بينه صّى  املنعقد  التارخيي  العهد  املدينة يف صدر اهلجرة، ومنها  الساكنن حول 
قريش  قبائل  منعت  حيث  احلديبّية  واقعة  يف  قريش  وبن  وسلم  وآله  عليه  اهللّ 
حديبّية  وادي  يف  وصّدوهم  العمرة  ألداء  املكّرمة  مّكة  دخول  من  املسلمن 
إثارة حرب يف هذه  وآله عن  اهللّ عليه  النبّي صّى  فامتنع  للحرب،  وعّرضوهم 
الواقعة وترّدد بينه وبن قريش عّدة من الّرجال حّتى متّكن سهيل بن عمرو من 
ثقيلة عى  اهللّ عليه وآله مع قريش يف ضمن رشوط  النبّي صّى  عقد صلح بن 

املسلمن وتوىّل عيّل كتابة هذا العهد، كا يف سرة ابن هشام.

املستوى الصويّت

س: هل يمكن ذكر الّصائت القصر )الفتح( بدل حذفه يف لفظة )الَقْدر( يف 
قوله: "وال جيهل مبلغ قْدر نفسه يف األمور" وما بعدها، عى نحو ما نجد يف 

ْدرِهِ ]األنعام: 91[ إذ ُقرئت لفظة )َقْدره( 
َ
ََّ َحقَّ ق َدُروا الل

َ
قوله تعاىل َوَما ق

بفتح الدال أيضا، وملاذا؟

واحد  بمعنى  اللفظن  إّن  يقال:  ثم  )القْدر(  لفظة  يف  الدال  فتح  يمكن  ال 
الّصائت  من  جزء  هو  فالفتح  وسكوهنا،  الدال  فتح  بن  املعنى  لتباين  وذلك 
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عائق عند  بال  اهلواء  والسعة جلريان  االنفتاح  يدّل عى  الذي  )األلف(  الطويل 
النطق به، ولذا يدخل هذا الّصائت القصر يف بناء )َفَعل( للداللة عى االمتالء 
يؤّدي  )َقَدر(  لفظة  ويف  وغرها،  والعطش  والغضب  الفرح  نحو:  باحلدث، 
حتريك العن إىل معنى االمتالء باليشء حتى يصل إىل مبلغه، لذا يمكن تفسره 

ِجْئَت  ُثمَّ  َمْدَيَن  ْهِل 
َ
أ ِف  ِسننَِي  بِْثَت 

َ
ل
َ
ف تعاىل:  فقوله  معناه  لتوضيح  باملقدار 

َدٍر يَا ُموَس]طه: 40[ معنى )عى قدر( أي: مقدار، أّما القْدر بسكون 
َ
َعَ ق

من  القصر  الصائت  يقِدره.وحذف  اليشَء  قَدر  من  مقيس  مصدر  فهو  العن 
عن اللفظة يسحب منها داللة االمتالء بمبلغ ما قّدر، وجيعلها عاّمة يف ما يبلغه 
اليشء، دون الوصول إىل حّد معّن عى ما هو يف القدر بالفتح.فال يصّح تفسر 
صيغة )َفْعل( ساكنة العن باملقدار ؛ ألّنه ال هناية حمّددة، ولذا استعمل لفظة 
القْدر ساكنة الدال ؛ ألّنه يتكّلم عن طاقات الكاتب التي من شأهنا أن تنمو 
وتصل إىل حدود متّيزه يف خدمة الوايل، لذا قيد مدلول هذه اللفظة املطلقة بلفظة 
الّتطّور  يستوعب  الذي  قدره  مقدار  جيهل  ال  أي:  املقدار،  تعني  التي  )مبلغ( 
الكاتب يقف عند حّد  ؛ ألّن ذلك جيعل  بالتحريك  )قَدره(  يقل  واالبداع، ومل 
بالقَدر حمّركا خاطئة ؛ ألّن ذلك يعني  القراءة  القرآنّية تعّد  ال يتعداه. ويف اآلية 
إثبات مقدار هلل سبحانه وهو تعاىل خارج عن احلد والتقدير، ولذا نجد أغلب 
اللغوين يرجحون قراءة )القْدر( يف قراءة هذه اآلية جتنّبا للوقوع هبذا التفسر 

الذي يفرضه حتريك الّساكن.

َحٌد ]البلد: 5[ املراد هو: 
َ
أ ْيِه 

َ
َيْقِدَر َعل ْن 

َ
ل ْن 

َ
أ َيَْسُب 

َ
أ ويف قوله تعاىل 

أحيسب أن لن نجعل رزقه يف مقدار معّن ضّيق يبلغه وال يزاد فيه شيئا. أي: من 
تقدير الرزق وليس من القدرة بمعنى السيطرة والّتمّكن، ألن اإلنسان املذكور 
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 ًَدا  لُ
ً

ُت َمال
ْ
ك

َ
ْهل

َ
يف سورة البلد يذكر املال ال القوة كا يف اآلية بعدها َيُقوُل أ

]البلد: 6[.

املستوى الرصيّف

س: اذكر أحرف الزيادة يف األفعال اآلتية، وبّن معناها الرصيّف؟

لصياغة . 1 املحذوفة  القطع  هبمزة  املزيد  )أبطر(  من  مضارع  ُتبطره: 
الرابع،  الباب  من  فيه  احلّد  وجتاوز  املرح،  شّدة  هو  والبطر  املضارع، 
وقّلة  احتاهلا  سوء  النعمة:  وبطر  يفعله،  فال  عنه  يتكرّب  أْن  احلّق:  وبطر 

ِيَن َخرَُجوا ِمْن 
َّ

 تَُكونُوا َكل
َ

القيام بحّقها ورصفها إىل غر وجهها َول

ْريٍَة 
َ
َنا ِمْن ق

ْ
ك

َ
ْهل

َ
أ ْم 

َ
َبَطًرا َورِئَاَء انلَّاِس]األنفال: 47[ وَوك ِديَارِِهْم 

عنها  فرُصف  معيشته  بطرت  أصله   ]58 َمِعيَشَتَها]القصص:  بَِطَرْت 
الفعل وُنصب.

والزيادة . 2 )اجرأ(  والتاء  الوصل  هبمزة  مزيد  ماضيه  مضارع  يرئ: 
أفادت معنى إظهار اجلرأة، يقال: جرؤ عى الباب اخلامس فهو جريء، 
أظهر  غره  عى  فالن  واجرأ  خوف،  بال  اليشء  عى  اإلقدام  واجلُرأة 

جرأته وإقدامه.

اعتقده: ماض مزيد هبمزة الوصل والتاء، والزيادة أفادت معنى االختاذ . 3
إذ يقال: عقد احلبل فانعقد، أي: مجع بن أطرافه، وأعقده غره، واعتقد 
ماال: اقتناه، كأنه اختذ كيسا معقودا مشتمال عى املال، واعتقد الضيعة: 
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اخّتذها، ويستعار للمعاين كاالعتقاد الذي هو اختاذ عقيدة معينة.

تفّعل . 4 عى  )تعّرض(  العن  وتضعيف  بالتاء  مزيد  مضارع  يتعّرضون: 
عى  له  اليشء  عرض  يقال:  الفعل،  حصول  يف  التدّرج  تفيد  والزيادة 
لنفحات  يقال: تعّرضوا  له: تصّدى،  له، وتعّرض  الثاين: أظهره  الباب 
رمحة اهلل، وتعّرَض للمسألة: تصّدى هلا وطلبها، أو واجهها، وتعّرض 

للمعروف: تصّدى.

تفّعل، . 5 عى  )تشّتت(  العن  وتضعيف  بالتاء  مزيد  مضارع  يتشّتت: 
والزيادة تفيد املطاوعة، يقال: شّت اليشء: تفّرق وشّتته فتشّتت.

الّتكّلف . 6 يفيد  )تغابى(  تفاعل  عى  واأللف  بالتاء  مزيد  ماض  تغابيت: 
وهو إظهار اليشء عى غر حقيقته، أي: إظهار الغباء.ويكون يف األمور 
الباب  عى  غبِي  واملجّرد  وتثاقل،  وجتاهل  تغافل  نحو:  املحمودة،  غر 

الرابع بمعنى قّلة الفطنة.وغبيت يف اليشء: جهلته.

أفادت . 7 والزيادة  العن،  بتضعيف  مزيد  للمجهول  مبنّي  ماض  ُوّليت: 
ُبني  ثّم  أمره  إّياك  تعاىل  اهلل  وىّل  واألصل:  الثاين،  املفعول  إىل  التعدية 

للمجهول، وّليَت أمَره والتاء نائب فاعل.

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، واذكر داللتها الرصفّية ؟

كرامة: َفعالة، مصدر مقيس من أفعال الباب اخلامس الّداّلة عى الطبائع . 1
جاعة والَفصاحة، يقال: كُرم يكُرم كرامة. ويف النّص الكرامة  نحو: الشَّ
اسم مصدر من كّرمه الوايل كرامة، ألّن اإلمام ذكر أّن الكرامة ال تبطر 
الكاتب، أي: ال تصّره بطِرا، فهي كرامة عليه من الوايل بوضعه يف هذا 

املنصب، وليست سجّية فيه إذ لو كانت غريزة فيه ملا محلته عى البطر.
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األمور، . 2 يف  النظر  إصابة  وهو  الّتفّرس،  من  مصدر  اسم  فِعالة  فِراسة: 
ألّنه  ؛  الفرس  سّمي  ومنه  دّقه،  الثاين:  الباب  عى  اليشء  فَرس  يقال: 
وأبو  عنقها،  دّق  فريسته:  وفرس  ويطؤها،  بقوائمه  األرض  يركل 
فهو  وأمرها،  اخليل  بركوب  احلذق  بالفتح:  األسد.والَفراسة  فراس: 

مصدر عى َفعالة داّل عى سجّية ثابتة كالكرامة والشجاعة.

استنامة: مصدر عى )استفعلة( أو عى )استفالة(، قياس يف من استفعل، . 3
يقال: استنام إىل كذا: سكن إليه كأنه صار نائا.

ل(، وهو داّل عى الّتكّلف، . 4 تصنُّع: مصدر مقيس من )تفّعل( عى )التفعُّ
أي: إظهار اليشء عى غر حقيقته، وهو يف إظهار األمور احلسنة، نحو: 

التبرّص والتجّلد والتحّلم.والتصنّع: تكّلف حسن السمت والتزّين.

5ــ الّصواب: َفعال، اسم مصدر من أصاب كذا، أي: وجد ما طلب.. 5

قول . 6 أو  فعل  حتّري  وهو  نصحا  به،  ينصح  ملا  اسم  فعيلة،  نصيحة:  6ـ 

ِبُّوَن 
ُ

ت  
َ

ل ِكْن 
َ
َول ُكْم 

َ
ل َونََصْحُت  تعاىل:  قال  صاحبه  صالح  فيه 

انلَّاِصِحنَي ]األعراف: 79[.

مكائد: مفاعل، مجع كثرة عى صيغة منتهى اجلموع، واملفرد مِكْيدة عى . 7
الصحيح  إىل  الكرسة  بنقل  إعالل  حصل  ثّم  )َمْكِيَدة(  وأصلها  مِفعلة، 
الساكن قبلها.وهو اسم مكان معنوّي لألمر الذي هو مظنّة كثرة الكيد 

فيه، نحو: املقربة ملكان القرب، كاد يكيد كيدا: مكر واحتال.

من . 8 اجلاعة  عى  يدّل  لفظه  من  له  واحد  ال  مجع  اسم  وهو  َفَعل،  املأل: 
والنفوس  ومنظرا،  َرواء  العن  يملؤون  الذين  القوم  وِعلية  األرشاف 

َبْعِد  ِمْن  ائِيَل  إِْسَ بَِن  ِمْن   ِ
َ

َمل
ْ
ال تََر إىل  ْم 

َ
ل
َ
أ هباء وجالال، قال تعاىل: 
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الثالث واملصدر  الباب  ُموَس]البقرة: 246[، والفعل مأل يمأل عى 
العن  ِمْلء  امتأل، وفالن  إذا  امَلْلء، واملِْلء: اسم ملقدار ما يأخذه اإلناء 

أي: معّظم عند من رآه كأّنه مأل عينه من رؤيته.

ووجدا . 9 وجدا  الثاين  الباب  عى  جيده  اليشء  وجد  من  مصدر  وجود: 
ووجدت  اليشء،  وجدت  يقال:  باحلواس،  ويكون  ووجودا،  وجدة 
طعم اليشء، وخشونته، وصوته، ووجدت الشبع أو الغضب، وكذلك 
الوجود  لفظة  استعمل   واإلمام تعاىل،  اهلل  كمعرفة  بالفعل  وجود 
للداللة عى حصول هذه الّصفات يف الكاتب واقعا مدركا وليس اّدعاء 
فيه فقال: "بأمجعهم لوجود صالح األخالق" ومل يقل: بأمجعهم لصالح 

األخالق تأكيدا عى حصوهلا منهم واقعا.

النحوّي املستوى 

س: ما نوع )ما( يف: "ولكن اختربهم با وّلوا للصاحلن قبلك"؟

التي  بالوالية  والتقدير:  بالباء،  جّر  حمّل  يف  مبنّي  اسم  فهي  موصولة،  )ما( 
وّلوها، والعائد حمذوف.

س: ما نوع )كان( يف: " فاعمد ألحسنهم كان يف العاّمة أثرا "؟

وخربها  )أحسنهم(،  عى  يعود  مستر  واسمها  ناقصة،  تكون  أن  جيوز 
)أحسنهم(.وجيوز  التفضيل  ألفعل  متييز  و)أثرا(  العاّمة(،  )يف  واملجرور  اجلاّر 
ومتييزه.ومن  التفضيل  اسم  بن  توّسطت  إذ  ساعا  عاملة  غر  زائدة  تكون  أن 
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مواضع زيادة كان أن تأيت بن املتالزمن كالفعل ومفعوله والصفة واملوصوف 
واملبتدأ واخلرب وغر ذلك.

عى  إّياهم  اختيارك  يكن  ال  "ثّم   :قوله يف  املصدر  إعال  عّلل  س: 
فراستك" ؟.

الضمر  وهو  به  مفعوال  فنصب  فعله،  عمل  )اختيارك(  املصدر  عمل 
فبقي  إليه  املصدر  أضيف  الذي  الكاف  ضمر  والفاعل  )إّياهم(،  املنفصل 
حمذوف  وخربها  الناقصة،  )كان(  اسم  )اختيار(  منصوبا.واملصدر  به  املفعول 

يتعّلق به اجلاّر واملجرور )عى فراستك(.

النّصيحة  من  ذلك  وراء  "وليس   :قوله يف  بالنّكرة  االبتداء  عّلل  س: 
واألمانة يشء"؟

ظرف  وخربها  )ليس(،  الناقص  املايض  للفعل  اسم  هي  )يشء(  النّكرة 
املكان )وراء( املبنّي عى الفتح، وإّنا ساغ االبتداء بالنّكرة لتقّدم خربها عليها.

فتغابيت عنه  كّتابك من عيب  "ومها كان يف   :قوله أعرب مفّصال  س: 
ُألزمته".

ناقص  ماض  فعل  و)كان(  جازم،  رشط  اسم  و)مها(  استئنافّية،  )الواو( 
خرب  وجمرور  جاّر  كّتابك(  )يف  الرّشط،  فعل  جزم  حمّل  يف  الفتح  عى  مبنّي 
لـ)كان(، )من( حرف جّر يفيد التبعيض، )عيب( اسم جمرور لفظا مرفوع حماّل 
عى أّنه اسم كان، واجلملة من كان واسمها وخربها يف حمّل جزم فعل الرشط، 
بتاء  التصاله  السكون  عى  مبنّي  ماض  فعل  وتغابى:  عاطفة،  الفاء  )فتغابيت( 
الفاعل، )عنه( جاّر وجمرور متعّلق بالفعل تغابى.)ألزمته( فعل مبنّي للمجهول 
مبنّي عى السكون التصاله بالتاء، والتاء ضمر مّتصل مبنّي يف حمّل رفع نائب 
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حمّل  يف  الفعلّية  به.واجلملة  مفعول  نصب  حمّل  يف  مّتصل  ضمر  واهلاء  فاعل، 
جزم جواب الرّشط.

املعجمّي املستوى 

"وال تقرّص به الغفلة عن إيراد مكاتبات عّالك عليك"، ملاذا   :س: قال
اختار اإلمام لفظة الغفلة دون السهو أو النسيان؟.

سبق أن فّرقنا بن هذه الثالثة يف حتليل املقطع الثالث من اجلزء األول.

س: يفرّس الّتشّتت معجمّيا بالّتفّرق والتفكيك، فهل تؤّدي هاتان اللفظتان 
املعنى ذاته يف قوله: "وال يتشّتت عليه كثرها"؟

وجاءوا  وشتاتا،  شّتا  مجعهم  شّت  يقال  وتبعثر،  انتشار  يف  تفريق  التشتت 

ْوا  لُِيَ ْشَتاتًا 
َ
أ انلَّاُس  يَْصُدُر  يَْوَمئٍِذ  تعاىل:  قال  النظام،  متفّرقي  أي  أشتاتا 

  وُبُهْم َشتَّ
ُ
ل
ُ
ُهْم ]الزلزلة: 6[ والتشتت خالف األلفة فقال تعاىل: َوق

َ
ْعَمال

َ
أ

 وبِِهْم
ُ
ل
ُ
َف َبنْيَ ق

َّ
ل
َ
]احلرش: 14[ أي هم بخالف من وصفهم بقوله تعاىل: وَأ

ما  التفكيك  ألن  وااللتصاق  االستمساك  خالف  63[.والتفكيك  ]األنفال: 
فخالف  التفريق  أما  املؤلفات،  من  امللتزقات  تفريق  وهو  التفريق  من  يصعب 
اجلمع ويكون يف امللتزقات ويف غرها وهلذا ال يقال فككت النِّخالة بل فّرفتها.

س: وّضح انتقال جمرى الداللة يف األلفاظ اآلتية: 

لفظة البطر يف قوله: "وال تبطره الكرامة فيجرئ هبا عليك". 1

الّدواب بشّق  الّشّق، بطر بطنه: شّقه، والبيطار هو معالج  البطر، أصله من 
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املجال  من  الداللة  انتقلت  ثّم  ماّدّي،  أصل  وهو  املشقوق،  البيطر:  بطنها، 
املرح.وبطر  يف  احلّد  جتاوز  عن  به  يعرّب  فصار  املعنوّي،  املجال  إىل  املاّدّي 

النعمة كأّنه انشّق عن الوجه املحمود للنعمة فلم يتحّملها.

وحسن . 2 واستنامتك  فراستك  عى  اّياهم  اختيارك  يكن  ال  "ثّم  الفراسة 
الّظّن منك"

ه،  الفراسة: أصل اللفظة من الَفرس وهو وْطُء اليشِء اليشَء باألرجل ودقِّ
)املعنوّي(  املجّرد  املجال  إىل  )املحسوس(  املاّدّي  املجال  من  انتقلت  ثّم 
عى  ووقف  وطأها  كأّنه  واملسألة  األمر  يف  النظر  إصابة  عى  تدّل  فصارت 

عّلتها.

لفظتا اإلصدار واجلواب يف قوله: "وإصدار جواباهتا عى الصواب . 3
عنك".

اإلصدار: أصله من رصف الرعاء لدواهّبم عن املاء بعد إيرادهم اّياه، أصدر 

نَْسِق   
َ

ل املاء  املاء، واملجّرد صدر عن  الرعاء دواهّبم: سقوها ورصفوها عن 

الداللة من  انتقلت  ثّم  بٌِي]القصص: 23[ 
َ
َشْيٌخ ك بُونَا 

َ
َوأ الرَِّعُء  يُْصِدَر  َحتَّ 

يف  وأذاعه.واألصل  أنفذه  إذا  األمر:  أصدر  فقيل:  املعنوّي  إىل  املاّدّي  املجال 
إرجاع املوايش عن املاء بعد سقيها، ثّم انتقل إىل ارجاع اجلوابات إىل أصحاهبا 
األّول  الباب  عى  واخلرق  القطع  هو  اجلواب  فأصل  جواباهتا:  النظر.أّما  بعد 

َواِد ]الفجر: 9[ يقال: جبت األرض جوبا: 
ْ
ْخَر بِال ِيَن َجابُوا الصَّ

َّ
َوَثُموَد ال

قطعتها، واجلوبة كالغائط ؛ألّنه كاخلرق يف األرض، ثّم انتقلت الداللة من قطع 
يقطع  ما  وهو  الكالم  جواب  األوىل  بمرحلتن:  الكالم  مراجعة  إىل  األرض 
اجلوب فيصل من فم القائل إىل سمع املستمع، ثّم حصل ختصيص با يعود من 
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ْخرُِجوُهْم 
َ
وا أ

ُ
ال

َ
ْن ق

َ
 أ

َّ
ْوِمِه إِل

َ
الكالم دون املبتدأ من اخلطاب َوَما َكَن َجَواَب ق

ُروَن ]األعراف: 82[ فاجلواب يقال يف مقابلة  نَاٌس َيَتَطهَّ
ُ
ُهْم أ ْريَتُِكْم إِنَّ

َ
ِمْن ق

السؤال.يقال: أجاب عن سؤاله إجابة، واالسم اجلابة كالطاعة والطاقة.

ْو 
َ
4. الّصواب: أصله نزول املطر واستقراره، والنازل صوب، قال تعاىل: أ

َصابَِعُهْم ِف آَذانِِهْم ِمَن 
َ
وَن أ

ُ
َماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيَْعل

ُ
َماءِ فِيِه ُظل َصيٍِّب ِمَن السَّ

َ
ك

اذا  وأصاهبم:   ]19 ]البقرة:   َكفِِريَن
ْ
بِال ُمِيٌط   َُّ َوالل َمْوِت 

ْ
ال َحَذَر  َواِعِق  الصَّ

وصل إىل املرمى.ثّم انتقلت الداللة للمجّرد فصار الصواب يف القول أو الفعل 
كأّنه أمر نازل مستقّر قراره وهو خالف اخلطأ.

البالغّي املستوى 

س: اذكر الفنون البالغّية يف العبارات اآلتية: 

1. "فاّن اجلاهل بقدر نفسه يكون بقدر غره أجهل"

يف العبارة أسلوب اإلجياز، وهو من فنون علم املعاين إذ تعّد العبارة حكمة 
فيها معنى واسع، وهو أن ال جيهل مبلغ قدر نفسه يف األمور  بليغة اخترص 

فرفعها فوق حمّلها ومرتبتها.

2. " واجعل لرأس كّل أمر من أمورك رأسا منهم "

يف العبارة استعال جماز إذ شّبه األمر املهّم بالرأس، وهو جماز لغوّي، ألّن 
األمور ال رأس هلا، ولكن ألمّهية بعضها يوصف بالرأس.و "رأسا منهم": جماز 
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مرسل بعالقة اجلزئّية إذ عرّب بلفظة الرأس الثانية عن الكاتب املختّص بأمر مهّم 
من بن األوامر املهّمة األخرى.

3. "واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكايدك وأرسارك بأمجعهم لوجود 
صالح األخالق"

عى  تستعمل  مل  اللفظة  فهذه  متثيلّية،  استعارة  )املكيدة(  لفظ  استعال  يف 
وهو  االحتيال،  من  رضب  وهو  واخلبث،  املكر  بمعنى:  الكيد  إّن  إذ  حقيقتها 

]الصافات:   ْسَفلنَِي
َ ْ
ال َناُهُم 

ْ
َجَعل

َ
ف ْيًدا 

َ
ك بِِه  َراُدوا 

َ
أ
َ
ف حقيقته  عى  مذموم 

98[، وإذا استعر يف االنتصار للخر صار حممودا، ومكائد الوايل العادل تكون 
يف   " فيه  الّتعريض  أو  الكالم  يف  بالّتورية  وذلك  الّرعّية،  وأمن  احلّق  نرصة  يف 
املعاريض مندوحة عن الكذب ".وبذا شّبهت هيئة هذه األساليب من الوصول 
إىل جمازاة الظلمة هبيئة الكائد الذي خيفي إنزال رّضه ويظهر أّنه ال يريده، ومثل 

َملِِك 
ْ
ال ِديِن  ِف  َخاهُ 

َ
أ ُخَذ 

ْ
يِلَأ َكَن  َما  يِلُوُسَف  كِْدنَا  َذلَِك 

َ
ك تعاىل:  قوله  هذا 

 ]يوسف: 76[ أي: مّكناه من اسرجاع أخيه بال خداع أو  َُّ يََشاَء الل ْن 
َ
أ  

َّ
إِل

كذب، وإّنا كانت تورية من قول املنادي بالرّسقة إذ مل يكن يعلم بحقيقة األمر.

عملهم  عى  أجازهيم  أي:   ]16 ]الطارق:   ْيًدا
َ
ك كِيُد 

َ
َوأ تعاىل:  قوله  وكذا 

عى  جزاء  يشعرون  ال  حيث  من  انتقام  فهو  عقوبة،  دون  الّدنيا  يف  بإمهاهلم 
 ، كيدهم وارادهتم الرّضّ

4. "واصدار جواباهتا عى الّصواب عنك".

يف هذه العبارة أسلوب التعريض إذ ينّبه فيه اإلمام عى ما جرى يف عهد 
عثان من إصدار مروان بن احلكم جلوابات عثان إىل الوالة، وترّصفه يف احلكم 

دون الرجوع إىل ولّيه حتى جرى ما جرى من انقالب الناس عليه وقتله.



296



297

املقطع الثاين عرش
الطبقة السادسة )الّتّجار وذوو الصناعات(

نَاَعاِت، َوَأْوِص ِبِْم َخرْيًا: امْلُِقيِم  اِر َوَذِوي الصِّ قوله: "ُثمَّ اْسَتْوِص بِالتُّجَّ
امْلََرافِِق،  َوَأْسَباُب  امْلَنَافِِع،  َمَوادُّ  ُْم  َفإِنَّ بَِبَدنِِه،  ِق  فِّ َوامْلَُرَ باَِملِِه،  َوامْلُْضَطِرِب  ِمنُْهْم، 
الَ  َوَحْيُث  َوَجَبلَِك،  َوَسْهلَِك  َوَبْحِرَك،  َك  َبرِّ يِف  َوامْلََطاِرِح،  امْلَباِعِد  ِمَن  ا  َوُجالَُّبَ
َوُصْلٌح  َبائَِقُتُه،  اُف  ُتَ ِسْلٌم الَ  ُْم  َفإِنَّ َعَلْيَها،  ُئوَن  َرِ َيْ ملََِواِضِعَها، َوالَ  النَّاُس  َيْلَتئُِم 
تَِك َويِف َحَوايِش باَِلِدَك. َواْعَلْمـ َمَع ذلَِكـ  ْد أمورُهْم بَِحرْضَ َشى َغائَِلُتُه، َوَتَفقَّ الَ ُتْ
يِف  اًم  كُّ َوحَتَ لِْلَمنَافِِع،  َواْحتَِكارًا  َقبِيحًا،  َوُشّحًا  َفاِحشًا،  ِضيقًا  ِمنُْهْم  َكثرِي  يِف  َأنَّ 
االْْحتَِكاِر،  ِمَن  َفاْمنَْع  اْلُوالَِة،  َعىَل  َوَعْيٌب  ِة،  لِْلَعامَّ ة  َمرَضَّ َباُب  َوذلَِك  اْلبَِياَعاِت، 
َفإِنَّ َرُسوَل اهللِ )صىل اهلل عليه وآله( َمنََع ِمنُْه. َوْلَيُكِن اْلَبْيُع َبْيعًا َسْمحًا: بَِمَواِزيِن 
َبْعَد  ُحْكَرًة  َقاَرَف  َفَمْن  َوامْلُْبَتاِع،  اْلَبائِِع  ِمَن  بِاْلَفِريَقنْيِ  ِحُف  ُتْ الَ  َوَأْسَعار  َعْدل، 

اف. ْل، َوَعاِقْب يِف َغرْيِ إرِْسَ اُه َفنَكِّ َنْيَِك إِيَّ
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العام املعنى 

لتبادل  وسيلة  لكوهِنا  اإلسالمي  الرشع  عليها  حّث  رشيف  ُشغل  التجارة 
احلاصالت الزراعّية واملنتجات الّصناعّية، وهذا التبادل ركن رئيس يف ديمومة 
ففي  إليها  والرغيب  التجارة  مدح  يف  كثرة  أخبار  وردت  وقد  املجتمع،  حياة 
اخلرب عن النبي األكرم صى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال: تسعة أعشار الرزق يف 
التجارة وواحدة يف سائر املكاسب.واألخبار يف فضل التجارة كثرة مستفيضة، 
وكفى يف فضل الّتجارة أهنا كانت شغل النبّي صى اهلل عليه وآله وسلم قبل أن 
التجارة مع عّمه أيب طالب وهو غالم مل  الّشام يف  نبّيا، وقد سافر إىل  يبعث 
مّرة  للتجارة  الّشام  إىل  وسافر  خويلد  بنت  خلدجية  عامال  صار  ثّم  احللم،  يبلغ 

اخرى، وقد أعجبت خدجية بأمانته وكفايته فتزّوجها.

اإلنسايّن  االجتاع  يف  خدمتهم  من  عليه  مزيد  ال  با  التّجار   وصف وقد 
ومحايتهم املدنّية البرشّية فقال: )واملضطرب باله( أي من جيعل ماله متاعا يدور 
به يف البالد البعيدة يقطع املفاوز ويعّرض نفسه لألخطار ليصل حوائج كّل بلد 

إليه.ووصفهم بأهّنم مواّد املنافع وأسباب املرافق.

ويف العرص احلديث صارت التجارة حمورا للّسياسة العاّمة للّدول العظمى 
وصارت املنافع التجارّية أساسا لسياسة الّدول ومثارا للحروب اهلائلة ومدارا 
الّشعوب وعاّمة  تفيد  التّجارّية  الروابط  أّن  إىل   ونّبه الّشعوب،  للمعاملة مع 
وبن  االّمة  أفراد  بن  والّصلح  الّسلم  الستقرار  سبب  أهنا  جهة  من  البرشّية 
فياهلا  غائلته(  ختشى  ال  وصلح  بائقته  ختاف  ال  سلم  )فاهنم   فقال الّشعوب 
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العاّم  والّسلم  العاملّي  الّصلح  الستقرار  الناجع  احلّل  فيها  حّية  ذهبّية  مجلة  من 
بن الشعوب.

لرؤوس  واحلاية  باخلر  هلم  لتوصيته  تكميال  التجار  أحوال  بتفّقد   وأمر
يف  األمن  بإقرار  توصية  وهذه  الّلصوص،  بأيدي  والرّسقة  الّتلف  عن  أمواهلم 
البالد ويف طرق الّتجارة بحرا وبّرا، وقد التفت االمم الّراقية إىل ذلك فاهتّموا 
عن  التّجارّية  األموال  رؤوس  حفظ  ويف  والّطرق،  البالد  يف  األمن  باستقرار 
يف  أي   ) بحرضتك  أمورهم  تفّقد   (  :فقال هلا،  املذهبة  والدسائس  املكائد 

البلد، )ويف حوايش بالدك( أي يف الّطرق واألماكن البعيدة.

معاشهم،  يف  املحتاجن  رعايتهم  وأمّهها  التّجار  أخالق  عى   نّبه ثّم 
وجتنّبهم خلق الشّح وطلب االّدخار واالستكثار من املال الكامن يف طبع الكثر 
حيث  إىل  والعّال  الزّراع  أجور  عى  والتسّلط  االستعار  إىل  يؤول  فإّنه  منهم، 
إن يف   :بقوله األموال فوصفهم  يؤخذون عبيدا وأرسى ألصحاب رؤوس 
األموال  رقم  وازدياد  املنافع  جلب  يف  بالغا  حّبا  أي  فاحشا(  )ضيقا  منهم  كثر 
و)وشّحا  واملليارات.  باملالين  يقف  وال  اجلنون  إىل  يبلغ  ربا  هبم  املختّصة 
قبيحا( يمنع من الّساح عى سائر األفراد با يزيد عى حاجته بل با ال يقدر عى 
حفظه وحرصه و)احتكارا للمنافع( بال حّد وال حساب حّتى ينقلب إىل جهنّم. 
الرشكات  تشكيل  إىل  اجلهنّمي  احلرص  ذلك  يؤول  أي  البياعات(  يف  و)حتّكا 
رؤوس  وقّوة  بمكائدهم  النّاس  حوائج  فيجمعون  اجلّبارة  واالنحصارات 
أمواهلم ويبيعوهنا بأّي سعر أرادوا وبأّي رشوط خبيثة حتفظ مزيد منافعهم وتقهر 
أكتافهم.واستنتج من ذلك  النّاس وتشّدد سالسل مطامعهم ومظاملهم عى 
األرس  من  أعظم  مرّضة  وأيُّ  للعاّمة(  مرّضة  )باب  أوهلا:  مهلكتن:  مفسدتن 



300........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة

االقتصادي يف أيدي ثعابن رؤوس األموال. واآلخر: )وعيب عى الوالة( وأّي 
عيب أشنأ من تسليم االّمة إىل هذا األرس املهلك. فرّشع لسّد هذه املفاسد، 
املنع من االحتكار للمنافع. واالحتكار عى وجهن، األول: احتكار األجناس 
كحبس الّطعام، أو مطلق األقوات بغية انتظار الغالء. واآلخر: احتكار املنافع، 

وهو احلرص عى أخذ الربح زائدا عن املقدار.

املستوى الصويّت

)البائع(،  لفظة  يف  مهزة  )الياء(  الطويل  الّصائت  قلب  صوتّيا  عّلل  س: 
من  بالفريقن  جتحف  ال  "وأسعار   :قوله من  )املبتاع(  لفظة  يف  ألفا  وقلبها 

البائع واملبتاع"؟

يف  عينا  وقعت  ملا  الياء  أن  القدماء  الرصفّيون  ورأى  )البايع(  أصله  البائع 
اسم فاعل أعّلت يف فعله )باع( بقلبها ألفا، ُأعلت كذلك يف اسم الفاعل فقلبت 
التعليل ورأوا أن الذي جرى  مهزة.أما األصواتّيون املحدثون فلم يرضوا هبذا 
الياء وبقاء كرسهتا بعد األلف فاجتلبت اهلمزة وسطا بن  اللفظة هو حذف  يف 
مزدوج  من  مكّون  الثاين  واملقطع  ُع(  ِي،  )با،  التشكيل:  يف  كا  واهلمزة  األلف 
ـِ(  )با  التشكيل  يف  كا  الكرسة  وبقيت  الياء  فحذفت  والكرسة(  )الياء  صويت 
فظهر املقطع األول من قّمتن وهذا ال جيوز يف مقاطع العربّية فانزلق النطق من 

األلف إىل الكرسة بصوت اهلمزة.

أّما )مبتاع( فاسم مفعول من ابتاع وأصل األلف يف الفعل واسم املفعول ياء 



301املقطع الثاين عرش: الطبقة السادسة التجار وذوو الصناعات .............................. 

ألهنا من البيع )ابَتَيع، مبَتَيع( وملا حتركت الياء وسبقت بفتح قبت ألفا فيها عى 
التعليل  املحدثن رفضوا هذا  القدماء، لكن األصواتّين  الرصفّين  توجيه  وفق 
يف  كا  ألفا  فصارتا  الفتحتن  واجتاع  الياء  حذف  هو  حصل  الذي  أن  ورأوا 

التشكيل: 

ابَتَيع = )إِب، َت، َي، َع( املقطع الثالث مزدوج صويت فخفف بحذف الياء.

= )إِب، َت ـَ، َع( فاجتمعت الفتحتان عى التاء فصارتا ألفا.

بحذف  فخفف  صويت  مزدوج  الثالث  املقطع   ) ُع  َي،  َت،  )ُمب،   = مبَتَيع 
الياء

= )ُمب، َت ـَ، ُع ( فاجتمعت الفتحتان عى التاء فصارتا ألفا.

املستوى الرصيّف

س: استخرج مجوع الّتكسر الواردة يف النّص، وبّن نوعها، واذكر مفرداهتا؟

ار: فّعال مجع كثرة، مفرده تاجر، من جتر يتجر عى الباب األّول وهو . 1 ُتّ
ر بفتح وسكون. الذي يبيع ويشري، واسم اجلمع منه جَتْ

مواّد: فواعل، مجع كثرة عى صيغة منتهى اجلموع، مفرده ماّدة عى زنة . 2
فاعلة واملاّدة هي الزيادة املّتصلة، من مّد اهلل يف عمره يمّد مّدا عى الباب 
األّول: طّول له وأمهله، وهو أصل يدّل عى اجلّر واّتصال يشء بيشء، 

ْم 
َ
ل
َ
مّد النهر ومّده هنر آخر، أي: زاد فيه وواصله.ومّد النهار: ارتفاعه أ

ْمَس  َنا الشَّ
ْ
ُه َساكًِنا ُثمَّ َجَعل

َ
ََعل ْو َشاَء لَ

َ
لَّ َول ْيَف َمدَّ الظِّ

َ
تََر إىل َربَِّك ك
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 ]الفرقان: 45[.
ً

ْيِه َديِلل
َ
َعل

منفعة عى . 3 منتهى اجلموع، مفرده  املنافع: مفاعل، مجع كثرة عى صيغة 
الثالث  الباب  عى  نفعا  ينفعه  نفعه  من  ميمي  مصدر  وهي  مفعلة،  زنة 

ضّد رّضه.

أسباب: أفعال، مجع قّلة مفرده سبب، وهو احلبل وكل يشء يتوّصل به . 4
إىل غره

زنة . 5 عى  مفرده  اجلموع،  منتهى  صيغة  عى  كثرة  مجع  مفاعل،  املرافق: 
مفعل، وجيوز أن يكون اسم مكان من رفق يرفق عى الباب األّول ضّد 
ومرافق  العضد،  يف  الذراع  موصل  هو  العن  بكرس  واملرفق  العنف، 
الرفق  بمعنى  ميمّيا  مصدرا  يكونا  أن  وجيوز  فيها،  املاء  مصاّب  الدار: 
الّطرق  أي:  األسباب،  لفظة  إليه  أضاف   ؛ألّنه الّراجح  هو  وهذا 

املؤّدية لرّقة العيش وسهولته.

طالب . 6 نحو:  )فاعل(،  زنة  عى  جالب  مفرده  كثرة،  مجع  ُفّعال  جاّلبا: 
من  باليشء  أتى  جلبا:  الثاين  الباب  عى  جيلب  جلب  من  وطاّلب، 

موضع آخر، واجللب: املتاع.

َمبعد . 7 مفرده  اجلموع،  منتهى  صيغة  عى  كثرة  مجع  َمفاعل،  امَلباعد: 
الباب  يبُعد عى  بُعد  يقال:  بعيد،  ملا هو  اسم مكان  )َمفعل(، وهو  عى 

اخلامس ضّد القرب.

املكان . 8 وهو  )َمفعل(  عى  َمطرح  مفرده  كثرة  مجع  َمفاعل،  املطارح: 
الباب  عى  يطرحه  اليشء  طرح  من  إليه،  الوصول  لصعوبة  املطروح 

الثالث أي: رماه.
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َمواضعها: مفاعل مجع كثرة، مفرده )موضع( عى )مفعل( اسم مكان . 9
اخلفض  عى  داّل  وضعا،  األّول  الباب  عى  يضعه  اليشء  وضع  من 

واحلّط.

حاشية، . 10 مفرده  اجلموع،  منتهى  صيغة  عى  كثرة  مجع  فواعل،  حوايش: 
وهي جانب اليشء، من حشا حيشو حشوا عى الباب األّول، واحلشو: 
ما يمأل به الوسادة، وفالن حشو بني فالن، أي: من رّذاهلم ؛ألّن الذي 
الثوب:  أدونه.وحاشية  بل  املتاع  أفخر  من  يكون  ال  األشياء  به  حتّشى 
أطرافها  البالد:  أراد بحوايش  الكالم.و  جانبه، وكذا احلشو: فضل 

؛ألهّنا بعيدة عن املركز الذي عرّب عنه بقوله )بحرضتك(.

ميزان . 11 مفرده  اجلموع،  منتهى  صيغة  عى  كثرة  مجع  مفاعيل،  موازين: 
وإّنا  الرصف،  من  ممنوعة  اللفظة  الوزن.وهذه  آلة  )مفعال(، وهو  عى 

رصفت وجّرت بالكرسة بدل الفتحة إلضافتها ملا بعدها.

النار . 12 سعر  من  الفاء،  بكرس  سعر  مفرده:  قّلة  مجع  أفعال،  أسعار:   
يسعرها عى الباب الثالث إذا هّيجها وأهلبها.وسّمي سعر الطعام ؛ألّنه 
بضّم  والّسعر  وارتفاعها،  توّقدها  هو  النار  سعر  أّن  كا  ويعلو،  يرتفع 
الفاء هو اجلنون ؛ألّنه يستعر يف اإلنسان ويشتعل، ناقة مسعورة حلّدهتا 

ا ِمنَّا َواِحًدا نَتَّبُِعُه إِنَّا إًِذا  بََشً
َ
وا أ

ُ
وهياجها كأهّنا جمنونة.قال تعاىل: َفَقال

ٍل َوُسُعٍر ]القمر: 24[
َ

ِف َضل
َ
ل

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، واذكر داللتها الرصفّية؟

هبمزة . 1 املزيد  استوىص،  من  )استفع(  زنة  عى  أمر  فعل  استوص: 
الوصل والسن والتاء، وحذفت المه يف األمر العتالهلا، والزيادة تفيد 
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تتعّهد  اجعلها  واملعنى:  خرا،  بالّتجار  نفسك  أوص  أي:  الصرورة، 
هبؤالء الّتجار.

والزيادة . 2 القطع،  هبمزة  املزيد  أوىص  من  )أفع(  زنة  عى  أمر  أوص: 
أفادت التعدية إىل املفعول به ؛ألّن املجّرد الزم، وصت األرض تي: 
اّتصل نباهتا، وأوصاه بيشء أوصل رغبته إليه با يعمل به.و أوص هبم 

خرا، أي: أوص عّالك بالّتجار وذوي الصناعات خرا.

يقال: . 3 والّداهية،  الرّشّ  وهي  السمّية،  إىل  للنقل  والتاء  فاعلة،  بائقة: 
باقت القوم بائقة، أي: أصابتهم.وأصابتنا بوقة: دفعة من املطر شديدة 
أو منكرة، باق يبوق: جاء بالرّشّ واخلصومات، ويف احلديث: ال يدخل 

اجلنّة من ال يأمن جاره بوائقه، أي: ظلمه أو رّشه.

4 . ، الرّشّ من  يأيت  ملا  اسم  وهي  االسمّية،  إىل  للنقل  والتاء  فاعلة،  غائلة: 
ومل  يدر  مل  حيث  من  أهلكه  اذا  واغتاله:  األّول  الباب  عى  اليشء  غاله 
واهللكة  والداهية  ِغيالن  ومجعها  الّسعالة،  به  يراد  والغول  به،  حيّس 
واملنّية، وكّل ما زال به العقل، غالته غول: أهلكته هلكة، ويف صفة مخر 

وَن ]الصافات: 47[ من إثم 
ُ
 ُهْم َعْنَها ُيْنَف

َ
 فِيَها َغْوٌل َول

َ
اآلخرة ل

أو رجس أو صداع.

الوصل . 5 هبمزة  املزيد  افتعل  زنة  عى  لـ)التأم(  مضارع  يفتعل،  يلتئم: 
والتاء، وأفادت الزيادة معنى املطاوعة، الءم بن القوم مالءمة: أصلح 
التوافق  يمكنهم  ال  اهّنم  التأما.أي:  فقد  الشيئان  اّتفق  واذا  ومجع، 
يفيد  منه  واملجّرد  الّصعبة،  الطرق  ذات  البعيدة  األماكن  إىل  واالجتاع 
معنى اإلصالح، ألم اجلرح والصدع يألمه عى الباب الثالث إذا سّده 
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فالتأم.

حرضتك: فعلة، اسم داّل عى املّرة من حرض حيرض حضورا، واحلرضة . 6
إذاحرض بخر، اسم للهيئة، وحرضة فالن بالفتح يراد هبا قربه وفناؤه، 

وكّلمه بحرضة فالن أو بمحرضه أي: بمشهد منه.

احتكارا: مصدر احتكر عى افتعل املزيد هبمزة الوصل والتاء، والزيادة . 7
عى  حيكره  الطعام  حكر  احلبس،  هو  واحلكر  احلكر،  يف  املبالغة  أفادت 
فهو  ذلك  من  مبالغة  واحتكره  وحبسه،  مجعه  حكرا:  اخلامس  الباب 

يرّبص به الغالء.

ُحكرة: فعلة، اسم من االحتكار، يفيد موضع احلكر من اليشء، أي: ما . 8
ظهر من االحتكار ملاّدة معّينة ممّا حيتكره الّتجار.

والزيادة . 9 العن،  وتضعيف  بالتاء  مزيد  تفّعل،  عى  حتّكم  مصدر  حتّكام: 
أفادت التدّرج يف رفع األسعار وتضعيف امليزان.

مجعت . 10 الّسلعة  وهي  الباء  بكرس  بياعة  للمفرد  سالمة  مجع  البياعات: 
مجعا مؤّنثا ساملا.

بائع: اسم فاِعل عى زنة )فاعل( ثّم قلبت الياء مهزة، وهو الذي يقوم . 11
ببيع سلعته، باع يبيع بيعا عى الباب الثاين فهو بائع، واسم املفعول مبيع 

أو مبيوع.

الرّضر . 12 املكان، أي: موضع كثرة  مرّضة: مفعلة، اسم لتكثر احلدث يف 
وعدم النفع، نحو مقربة.

قارَف: فعل ماض عى زنة )فاعل( يفيد املشاركة.من قوهلم: قارف فالن . 13
اخلطيئة: خالطها، وأصل ذلك من القرف واالقراف، وهو قرش اللحاء 
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ْمَواٌل 
َ
َوأ ء قال تعاىل:  اليّسّ عن الشجر، واستعر االقراف لالكتساب 

واملجّرد  الّسّيئة،  إتيان  يف  مبالغة  هذا  ويف   ]24 ]التوبة:   ُتُموَها
ْ
َتَف

ْ
اق

فيقال: قارف فالن  باأللف  املزيد  اهّتمه.أّما قارف  أو  قرف فالنا: عابه 
أمرا، اذا جاء با يعاب به، ويف قول اإلمام: قارف حكرة، أي: أتاها 
البسه  وكأّنه  اكتسابه  اليشء:  مقارفة  ؛ألّن  داناها  أّنه  جمّرد  ال  وفعلها 

فأصل القرف خمالطة اليشء وااللتباس به.

نّكْل: فعل أمر من نّكل عى زنة )فّعل( مزيد بتضعيف العن، والزيادة . 14
الثاين: عجز وضعف  الباب  ينكل عى  اليشء  نكل عن  التعدية  أفادت 
قال  احلركة  من  يمنع  ؛ألّنه  القيد  فالنكل:  املنع،  من  وأصله  وجبن، 

 وََجِحيًما ]املزمل: 12[، ونّكلت به تنكيال، 
ً

نَْكال
َ
ْيَنا أ َ تعاىل: إِنَّ لَ

واالسم النّكال، أي: فعل به ما يمنعه من املعاودة ويمنع غره من إتيان 
مثل صنيعه.

عاقْب: فعل أمر من عاقَب عى )فاعل( مزيد باأللف، واملصدر العقاب . 15
غره،  بعد  وإتيانه  يشء  تأخر  فيه  واألصل  اسم،  والعقوبة  واملعاقبة، 
ال  بذنبه  الرجل  وعاقبت  جازاه،  وأعقبه:  عقبه،  وجاء  خلفه  عقبه: 

ْبُتْم َفَعاقُِبوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتْم 
َ
تكون إاّل يف العذاب قال تعاىل: َوإِْن َعق

؛ألهّنا  عقوبة   ]126 ]النحل:   ابِِريَن لِلصَّ َخْيٌ  ُهَو 
َ
ل ُتْم  َصَبْ ِئْ 

َ
َول بِِه 

تكون آخرا أي تتلو الذنب، و اسم الفاعل منه املعاقب وهو الذي أدرك 
ثأره، وعاقبة كّل يشء آخره.
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النحوّي املستوى 

س: استخرج اجلمل التي هلا حمّل من اإلعراب، ذاكرا حمّلها اإلعرايّب؟

مجلة "ال ختاف بائقته" يف حمّل رفع صفة خلرب )إّن( النكرة )سلم(.وكذا . 1
مجلة "ال ختشى غائلته" صفة لـ)صلح(.

املوصوف . 2 )ضيقا(  واسمها  فاحشا"–إّن  ضيقا  منهم  كثر  يف  "إّن  مجلة 
؛ألهّنا  نصب  حمّل  )منهم(–يف  ومتعّلقه  كثر(  )يف  وخربها  بـ)فاحشا( 

سّدت مسّد مفعويل )اعلم(.

الفتح . 3 عى  مبنّي  ماض  وهو  )منع(  الفعل  من  اجلملة  منه"  "منع  مجلة 
وفاعله املستر الذي يعود عى رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(، ومتعّلقه 
)منه( يف حمّل رفع خرب )إّن(، أّما اسمها فهو لفظة )رسول( املضافة إىل 

لفظ اجلاللة.

مجلة "ال جتحف بالفريقن" )ال( النافية والفعل املضارع املرفوع ومتعّلقه . 4
)بالفريقن( يف حمّل جّر صفة للفظة )أسعار( النّكرة.

واجلار . 5 )أنت(  املستر  وفاعله  األمر  فعل  من  به"  "فنّكل  األمر  مجلة 
واملجرور )به( يف حمّل جزم جواب الرّشط ألداة الرّشط )من(.

س: أعرب ما حتته خّط فيا يأيت: 

1."وأوص هبم خرا، املقيم منهم واملضطرب باله"

خرا: صفة ملفعول مطلق حمذوف، والتقدير: أوص عّالك بالّتجار وذوي 
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الصناعات إيصاًء خرا، و)خرا( صفة ملفعول مطلق حمذوف كا يف قوله تعاىل: 

يِْه ُحْسًنا ]العنكبوت: 8[، إذ تعرب مفعوال مطلقا  ْيَنا النسان بَِواِلَ َوَوصَّ
نائبا عن املصدر فهو صفة عى حذف مضاف أي: إيصاء ذا ُحسن.

املقيم: بدل من الضمر )هم( يف )هبم(.وجيوز أن يعرب عطف بيان.

2. "فاهّنم مواّد املنافع...يف بّرك وبحرك...وحيث ال يلتئم الناس ملواضعها"

نافية غر  و )ال(  بعده،  ما  إىل  الّضّم مضاف  مبنّي عى  حيث: ظرف مكان 
عاملة و)يلتئم( فعل مضارع مرفوع، وفاعله )الناس(.مجلة يف حمّل جّر مضاف 

إليه.

مرّضة  باب  فاحشا..وذلك  ضيقا  منهم  كثر  يف  أّن  ذلك  واعلم–مع   "  .3
للعامة "

ذلك: اسم اشارة مبنّي عى الفتح، وهو يف املوضع األّول يف حمّل جّر بحرف 
و)ذلك(  ومعموليه،  )اعلم(  الفعل  بن  اعراض  واملجرور  واجلاّر  )مع(  اجلّر 
املتقّدم  صفاهتم  من  إليه  املشار  ذلك  أي:  مبتدأ،  رفع  حمّل  يف  الثاين  املوضع  يف 

ذكرها.و )باب( خرب مضاف إىل مرّضة.

4. " فمن قارف حكرة بعد هنيك إّياه فنّكل به"

فيه  والعامل  به،  مفعول  نصب  حمّل  يف  مبنّي  منفصل  نصب  ضمر  إّياه: 
املصدر )هنيك( املجرور بإضافة )بعد( إليه.و )بعد( ظرف زمان متعّلق بالفعل 
الكاف(  )الضمر  فاعله  إىل  فأضيف  املصدر  عمل  مضاف.وإّنا  وهو  )قارف( 

ونصب مفعوال )إّياه( لصّحة تأويله بأن والفعل، أي: بعد أن هنيته.

يف  واإلضافة  التعريف  بأل  املنافع(  )مواد  اجلمعن  تعريف  فائدة  ما  س: 
داللة النص؟
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أبلغ يف إفادة ما للّتجارة من األمّهية يف أمر االقتصاد فجاء بكلمة املواّد 
مجعا مضافا مفيدا للعموم، وبكلمة املنافع مجعا معّرفا بالاّلم مفيدا لالستغراق، 
فأفاد أّن كّل ماّدة لكّل منفعة مندرج يف أمر الّتجارة، فالّتجارة حتتاج إىل ما يّتجر 
ويبّدل  آخر  متاعا  بدهلا  يؤخذ  ثّم  األمتعة،  تلك  تباع  سوق  وإىل  األمتعة  من  به 

بمتاع آخر فيستفاد من هذه املبادالت كّلها أرباحا.

املعجمّي املستوى 

األضداد،  من  فها  خمتلفن  معنين  عى  يداّلن  والرشاء  البيع  إن  قيل  س: 
كيف توّجه ذلك انطالقا من استعال لفظة )مبتاع( يف هذا املقطع؟

عملّية  يف  حيصل  ما  أّن  ويبدو  اشراه،  بمعنى  وابتاعه  املشري  وهو  املبتاع 
البيع وهو تبادل السلعة الذي ال يتّم ااّل بوجود طرفن: بائع ومشر، لذا اشرك 
ابتاع،  ويقال:  واملساوم،  واملشري  للبائع  باع  فيقال:  العملّية  هذه  يف  الطرفان 
إذا باعه وإذا اشراه، فصارت هذه الصيغ من األضداد لّلفظة عى حن أّن اسم 

الفاعل حيّدد الطرف املعطي واآلخذ منها، فيقال: بائع ومشر، 

القرآين االشراء والرشاء مع مفعولن أحدمها رصيح  التعبر  وقد استعمل 
واآلخر مقرن بالباء والفرق بن االشراء والرشاء يّتضح يف اقراهنا بمفعوليها 
فمع االشراء يكون املفعول الرصيح مأخوذا وغر الرصيح مطروحا كا يف ﴿

ََياَة  ُوا الْ  واْشَتَ
ً

لِيل
َ
وا بِآيَاِت َثَمًنا ق  تَْشَتُ

َ
ُهَدى﴾، وَول

ْ
َة بِال

َ
لل ُوا الضَّ اْشَتَ

عمران:  ]آل   
ً

لِيل
َ
ق َثَمًنا  ْيَمانِِهْم 

َ
َوأ  َِّ الل بَِعْهِد  وَن  ويَْشَتُ  ِِخَرة

ْ
بِال ْنَيا  الُّ
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بَِعْهِد  وا  تَْشَتُ  
َ

177[ وَول ]آل عمران:   يَماِن ِ
ْ

بِال ُكْفَر 
ْ
ال ُوا  77[ واْشَتَ

َِديِث ]لقان: 6[ فمعنى  ْهَو الْ
َ
ل  ]النحل: 95[ ويَْشَتِي 

ً
لِيل

َ
َثَمًنا ق  َِّ الل

بِاهْلَُدى(: أخذوا الضاللة وتركوا اهلدى. وذلك أن كّل كافر  الَلَة  الضَّ ُوا  )اْشَرَ
باهلل فإّنه مستبدٌل باإليان كفًرا، باكتسابه الكفَر الذي ُوجد منه، بدال من اإليان 
الذي أمر به وكّل مشٍر شيًئا فإنا يستبدل مكاَن الذي ُيؤخذ منه من البدل آخَر 
بديال منه. فكذلك املنافُق والكافر، استبدال باهلدى الضاللَة والنفاق، فأضلها 
اهلل، وسلبها نوَر اهلدى، فرك مجيَعهم يف ظلات ال يبرصون، وإّنا جاء االشراء 
كان  فإن  املشري وهواه  القرآيّن ألّنه جيري عى رغبة  التعبر  مذموما يف معظم 
مجيال  االشراء  يأت  ومل  غره  ويأخذ  اخلر  يرك  ألنه  قبيحا  اشراؤه  جاء  برشا 

ْنُفَسُهْم 
َ
ُمْؤِمننَِي أ

ْ
ََّ اْشَتَى ِمَن ال إال مع الباري عّز وجّل يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الل

َنََّة﴾ ]التوبة: 111[. ُهُم الْ
َ
نَّ ل

َ
ُهْم بِأ

َ
ْمَوال

َ
َوأ

مع  القرآين  التعبر  يف  فمستعمل  )رشى(  املجّرد  الفعل  من  الرشاء  أّما 
مفعولن الرصيح منها مطروح وغر الرصيح هو املأخوذ أي عى النقيض من 
)اشرى(، وهبذا االستعال يكون الرشاء بمعنى البيع كا يف شأن إخوة يوسف 

ْوهُ بَِثَمٍن َبٍْس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكنُوا فِيِه ِمَن الزَّاِهِديَن ]يوسف: 20[  َوَشَ
قال:  ابتاعه،  أنه  عن  اخلرب  أراد  إذا  فأما  يوسف،  يوسف  إخوة  وباع  واملعنى: 

َمْرَضاِت  ابْتَِغاَء  َنْفَسُه  يَْشِي  َمْن  انلَّاِس  َوِمَن  تعاىل:  قوله  وكذا  "اشريته" 

ِعَباِد ]البقرة: 207[ فاآلية يف أمر املؤمنن مّلا بات عى 
ْ
 بِال

ٌ
َُّ َرُءوف َِّ َوالل الل

فراش النبي صى اهلل عليه وآله وسلم ليلة اهلجرة من مكة إىل املدينة فباع لنفسه 
يف سبيل اهلل

بائقته  ختاف  "ال  قوله:  يف  واخلشية  اخلوف  لفظتي   اإلمام استعمل  س: 



311املقطع الثاين عرش: الطبقة السادسة التجار وذوو الصناعات .............................. 

وصلح ال ختشى غائلته" فا الفرق بن هاتن اللفظتن؟

املكروه،  بمنزلة  تتعّلق  نتائج  من  منه  املخوف  األمر  يتبع  ما  هي  )اخلشية( 
ألن  أيضا  عارض  حدث  وهي  خشية،  املكروه  نفس  من  اخلوف  يسّمى  وال 

َساَدَها ]التوبة: 24[، 
َ
َْشْوَن ك فعلها خيش خيشى من الباب الرابع َوِتَاَرٌة تَ

فيها، واخلشية من كسادها وهو عدم  الربح  لعدم  التجارة  فاخلوف من خسارة 
رجوع أصل املال فيها.

ْسِ بِِعَباِدي 
َ
ْن أ

َ
أ وَْحْيَنا إىل ُموَس 

َ
َقْد أ

َ
َول وقد اجتمع اخلوف واخلشية يف 

َْش ]طه: 77[، أي:   تَ
َ

 َدَرًك َول
ُ

َاف
َ

 ت
َ

َْحِر يَبًَسا ل ُهْم َطِريًقا ِف الْ
َ
اْضِْب ل

َ
ف

َْخَش  ال ختف من حلوق فرعون بك وبقومك، وال ختشى الغرق. وكذلك َويلْ

وا 
ُ
َُقول َويلْ  ََّ الل َيتَُّقوا 

ْ
ل
َ
ف ْيِهْم 

َ
َعل وا 

ُ
َخاف ا 

ً
ِضَعاف يًَّة  ُذرِّ ِفِهْم 

ْ
َخل ِمْن  وا 

ُ
تََرك ْو 

َ
ل ِيَن 

َّ
ال

اليتيم،  أكلوا من مال  إذا  الفقر  ]النساء: 9[، أي خيافون عليهم   َسِديًدا  
ً

ْول
َ
ق

وخيشون تبعات الفقر من تعريض اليتيم للقتل واالمتهان وضياع املستقبل. أو 
املال من  أكلهم هلذا  يتبعه  ما  اليتيم ألنه حرام، وليخشوا  أكل مال  ليخافوا من 

أن يصار وخيلف يف ذريته كا صنع هو هبؤالء اليتامى.

وعى هذه الشاكلة يممكن تأويل معنى اللفظتن يف قول اإلمام

س: اقرنت لفظة اإلرساف بالتبذير يف املال، فا الفرق بن اللفظتن، يف ظل 
استعال اإلمام للفظة اإلرساف مع العقوبة بقوله: "وعاقبه من غر ارساف 

"؟

فاستعر  البذر وطرحه،  إلقاء  وأصله  التفريق،  املال خاّصة وهو  التبذير يف 
يلقيه.  ما  مآل  يعرف  مل  ملن  الظاهر  يف  تضييع  البذر:  فتبذير  ملاله،  مضّيع  لكّل 
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27[، وقال  ياِطني﴾ِ ]اإلرساء  الشَّ إِْخواَن  رِيَن كنُوا 
ُمَبذِّ

ْ
ال ﴿إِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال 

يف  اململوك  للال  تضييع  والتبذير   ]26 ]اإلرساء  َتْبِذيراً﴾  ْر  ُتَبذِّ ﴿َول  تعاىل: 
اإلنسان، وقد  يفعله  فعل  كّل  احلّد يف  فتجاوز  أما اإلرساف  احلرام.  أو  احلالل 

ْم 
َ
َول وا 

ُ
يُْسِف ْم 

َ
ل ْنَفُقوا 

َ
إذاأ ِيَن 

َّ
﴿َوال تعاىل:  قوله  يف  كا  اململوك  املال  يف  يكون 

وا 
ُ
َواْبَتل اليتامى  مال  كأكل  اململوك  غر  املال  يف  أو   ]67 ]الفرقان  وا﴾  َيْقُتُ

 
َ

ُهْم َول
َ
ْمَوال

َ
ِْهْم أ اْدَفُعوا إيِلَ

َ
إِْن آنَْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا ف

َ
ُغوا انلَِّكَح ف

َ
ََتاَم َحتَّ إذابَل ايلْ

قوله  يف  كا  كالزنا  الكبائر  يف  اإلرساف  ويكون   ]6 ا]النساء: 
ً
اف إِْسَ وَها 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ

 وَن
ُ
ْوٌم ُمْسِف

َ
ْنُتْم ق

َ
تُوَن الرَِّجاَل َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساءِ بَْل أ

ْ
َأ

َ
تعاىل: إِنَُّكْم ل

َوَمْن  َقِّ  بِالْ  
َّ

إِل  َُّ َحرََّم الل ِت 
َّ
ال انلَّْفَس  وا 

ُ
َتْقُتل  

َ
َول ]األعراف: 81[ والقتل: 

 َقْتِل إِنَُّه َكَن َمْنُصوًرا
ْ
 ِف ال

ْ
 يُْسِف

َ
ل

َ
َطانًا ف

ْ
َنا لَِويِلِِّه ُسل

ْ
وًما َفَقْد َجَعل

ُ
تَِل َمْظل

ُ
ق

]اإلرساء: 33[، واإلرساف يف القتل أن يقتل ويّل الدم غر قاتله، أو بالعدول 
عنه إىل من هو أرشف منه، أو بتجاوز قتل القاتل إىل غره حسبا كانت اجلاهلية 

تفعله.

س: قال: "واعلم–مع ذلك أّن يف كثر منهم ضيقا فاحشا وشّحا قبيحا"؛ 
فهل يمكن استبدال لفظة البخل أو الّضّن بالّشّح، وّضح ذلك؟

َنارا،  يوِر  مل  إذا  ُشحاح  زند  َُيَقال:  ؛  اخْلَْر  منع  عى  ْرص  احْلِ هو  ح  الشُّ إّن 
ُيَقال  َفاَل  احْلق  منع  عليه.َواْلبخل  قادر  وهو  اخلر  ملنعه  بذلك  احلريص  وسّمي 
َواْلبخل  باملعاين  يكون  َأن  فَأصله  الضّن  بخيل.أما  َتَعاىَل  اهلل  ُحُقوق  ُيَؤدِّي  ملن 
باهليئات َوهِلََذا َتقول ُهَو ضنن بِِعْلِمِه َواَل ُيَقال بخيل بعلمه أِلَن اْلعلم معنى ال 

َغْيب بضنني﴾ َومل يقل ببخيل.
ْ
هيئة، َقاَل اهلل َتَعاىَل ﴿َوَما ُهَو ع ال
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البالغّي املستوى 

اذكر نوع الفّن البالغّي يف ما يأيت: 

1. "املضطرب باله، واملرّفق ببدنه"

يسافر،  الذي  التاجر  عن  كناية  باله  فاملضطرب  كنايتان،  العبارة  هذه  يف 
يقال: اضطرب التاجر باله: انتقل من بلد إىل بلد، ومن معاين )الرّضب( الّسر 

ْرِض ]النساء: 101[.
َ ْ
ْبُتْم ِف ال يف األرض قال تعاىل: َوإَِذا َضَ

يف  عليه  يعتمد  للذي  الّصناعات،  أرباب  عن  كناية  ببدنه(  )املرّفق  ويف 
الكسب بكّد عضالته، وارتفق: اّتكأ عى مرفق يده، أي: املعتمد عى يديه وقّوة 

بدنه يف طلب رزقه.

2. "فاهّنم مواّد املنافع"

بالفعل، ودخول )ال( اجلنسّية  املشّبه  باألداة )إّن( احلرف  يف اجلملة توكيد 
عى لفظة )املنفعة( جمموعة لتدّل عى االستغراق، أي: كّل املنافع التي حيّصلها 
عى  اإلسالمّية  العقيدة  نرش  فوائدها  من  فالّتجارة  ومدادها،  أساسها  هم  البلد 
كأندنوسيا  آسيا  أفريقيا كتونس واجلزائر ويف  ما نجد من إسالم دول كاملة يف 

والّصن واليابان ويف أوربا كجمهوريات االحتاد السوفيتي السابق.

3. " يف بّرك وبحرك وسهلك وجبلك"

واملعنى،  اللفظ  يف  خمتلفتن  كلمتن  عى  تشتمل  إذ  إجياب  طباق  العبارة  يف 
كّل منها يقابل اآلخر، فالرَبّ يقابل البحر، والّسهل يقابل اجلبل.
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4. "فإهّنم سلم ال ختاف بائقته": يف هذه العبارة توكيد باحلرف املشّبه، وكذا 
باملصدر  الوصف  ويعّد  عنه،  واإلخبار  املبتدأ  لوصف  )سلم(  املصدر  استعال 
مطابقة  بينها  كأّن  حّتى  ملوصوفها  الّصفة  إثبات  يف  املبالغة  يفيد  بالغّيا  أسلوبا 
الّشعوب  الّسلم بن  الّصناعات هم وسائل لتحقيق  الّتّجار وذوي  اّن  كاملة.اذ 
واإلخبار  األمم،  بن  احلرب  نار  تطفئ  ومبايعات  معاهدات  من  يعقدونه  ملا 
األمن  الرئيس يف حصول  الّسبب  أهّنم  الّتأكيد عى  يفيد  باملصدر )سلم(  عنهم 
ال  بأّنه  الّسلم  ووصف  الّشعوب،  بن  للسلم  أساسا  تكون  فالّتجارة  والسالم. 
خياف بائقته تأكيد عى أّن املقصود بالّتّجار هم الذين تكون جتارهتم بال دهاء وال 

مكر أو قصد سوء.

5. "اّن يف كثر منهم ضيقا فاحشا...واحتكارا للمنافع وحتّكا يف البياعات"

)حتّكا  ومجلة  للمنافع(  )احتكارا  اجلملتن  بن  فصل  أسلوب  العبارة  يف 
معنامها  بأّن  يوحي  اجلملتن  أّن ظاهر  مع  الواو،  العطف  بحرف  البياعات(  يف 
يف  املعروف  هو  املنافع  فاحتكار  الفصل،  استلزم  بينها  فرقا  ثّمة  أّن  ااّل  واحد 
الرّشيعة اإلسالمّية من حبس الطعام عن الّسوق حتى يكثر الّطلب عليه فرتفع 
سعره. أّما الّتحّكم يف البياعات فهو تشكيل الرّشكات اجلّبارة فيجمعون رؤوس 
أموال الناس ويبيعوهنا بأي سعر أرادوا وبأي رشوط، فاملراد احلرص عى أخذ 
تشكيل  إىل  تؤّدي  بحيث  املرشوع  املقدار  عن  زائدا  التجارات  من  األرباح 
وحينئذ  طبعه،  عن  الّسوق  وضع  فيخرج  معّينة  أسعار  عى  وحتالفها  الرّشكات 
البّد من تدّخل احلكومة لتعين األسعار لكّل جنس من البضائع بصورة عادلة.

6. "وذلك باب مرّضة للعاّمة": يف اجلملة تشبيه بليغ إذ ُحذفت أداة الّتشبيه 
البياعات،  يف  والّتحّكم  للمنافع  االحتكار  وهو  املشّبه  وبقي  الّشبه،  ووجه 
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لدخول  وسيلة  هو  الباب  ألّن  فواضح  الّشبه  وجه  أّما  املرّضة،  بباب   شّبهه
الرّضر  لدخول  وسيلة  هو  واالحتكار  البيت،  داخل  إىل  اخلارجّية  األشياء 

االقتصادّي عى البيت الكبر وهو البالد اإلسالمّية.
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املقطع الثالث عرش
الّسفىل( الّسابعة )الّطبقة  الّطبقة 

َوامْلََساكنِي  ْم  َلُ ِحيَلَة  الَ  الَِّذيَن  ِمَن  ْفىَل  السُّ الطََّبَقِة  يِف  اهللَ  اهللَ  "ُثمَّ   :قوله
ًا، َواْحَفْظ  ْمنَى، فإِنَّ يِف هِذِه الطََّبَقِة َقانِعًا َوُمْعَرّ َواْلـُمْحَتاِجنَي َوَأْهِل اْلُبْؤَسى َوالزَّ
ِمْن  َوِقساًم  َمالَِك،  َبْيِت  ِمْن  ِقساْمً  ْم  َلُ َواْجَعْل  فِيِهْم،  ِه  َحقِّ ِمْن  اْسَتْحَفَظَك  َما  هلل 
َغالَِّت َصَوايِف اإلسالم يِف كّل َبَلد، فإِنَّ لأَِلْقَص ِمنُْهْم ِمْثَل الَِّذي لأَِلْدَنى، َوُكلٌّ َقِد 
ُه، َفاَل َيْشَغلنََّك َعنُْهْم َبَطٌر، َفإِنََّك الَ ُتْعَذُر بَِتْضيِيِع التَّافَِه إِلْحَكْاِمَك  ِعيَت َحقَّ اْسُرْ

. امْلُِهمَّ اْلَكثرَِي 

َيِصُل  الَ  َمْن  أمور  ْد  َوَتَفقَّ ْم،  َلُ َك  َخدَّ ْر  ُتَصعِّ َوالَ  َعنُْهْم،  َك  مَهَّ ُتْشِخْص  َفاَل 
َأْهِل  ِمْن  ثَِقَتَك  ْغ ألُولئَِك  َفَفرِّ َجاُل،  الرِّ ِقُرُه  َوحَتْ اْلُعُيوُن،  َتْقَتِحُمُه  َّْن  ِم ِمنُْهْم  إليك 
َتَعاىَل  َفْع إليك أمورُهْم، ُثمَّ اْعَمْل فِيِهْم َباإِلْعَذاِر إىل اهللِ  َفْلرَيْ ْشَيِة َوالتََّواُضع،  اخْلَ
َوُكلٌّ  ِهْم،  َغرْيِ ِمْن  اإلنصاف  إىل  َأْحَوُج  الّرعّية  َبنْيِ  ِمْن  هُؤالَِء  َفإِنَّ  َتْلَقاُه،  َيْوَم 
نِّ  السِّ يِف  ِة  قَّ الرِّ َوَذِوي  اْلُيْتِم  َأْهَل  ْد  َوَتَعهَّ إَِليِه.  ِه  َحقِّ َتْأِدَيِة  يِف  َتَعاىَل  اهللِ  إىل  َفَأْعِذْر 
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ُه  ُكلُّ قُّ  َواحْلَ َثِقيٌل،  اْلُوالَِة  َعىَل  َنْفَسُه، َوذلَِك  لِْلَمْسَأَلِة  َينِْصُب  َلُه، َوالَ  ِحيَلَة  َّْن الَ  ِم
بِِصْدِق  َوَوثُِقوا  َأْنُفَسُهْم،  وا  َفَصرَبُ اْلَعاِقَبَة  َطَلُبوا  َأْقَوام  َعىَل  اهللُ  ُفُه  فِّ خُيَ َوَقْد  َثِقيٌل، 

ْم." َمْوُعوِد اهللِ َلُ

العام املعنى 

ال  كوهنم  من  أّما  جاء  السفى  بالطبقة  واملسكنة  احلاجة  ذوى  عن  التعبر 
يقّدمون عمال نافعا يف املجتمع فيحصل التبادل بن عملهم مع أعال الطبقات 
سائر  عمل  من  يعيشوا  أن  السفى  الطبقة  يف  هم  ملن  بّد  ال  فكان  األخرى، 
الطبقات، أو جاءت تسميتهم بالطبقة السفى نظرا إىل ظاهر حاهلم عند النّاس 
إهّنم عاجزون عن احليلة واالكتساب وهم مساكن وحمتاجون واملبتلون  حيث 
بالبؤس والّزمانة ولكنه سّواهم مع سائر النّاس يف احلقوق وأظهر هبم أشّد 

العناية واالهتام وقّسمهم عى ثالثة أقسام.

القانع، وقد ُفرّس بمن يسأل لرفع حاجته ويرىض با يكسب.. 1

يعرض . 2 ولكن  بلسانه  احلاجة  يسأل  ال  اّلذي  احلال  الّسيِّئ  وهو  املعّر، 
نفسه أمال بأن يرحم ويتوّجه إليه فكأنه يسأل بلسان احلال ال باللسان.

الناس . 3 عى  نفسه  يعرض  وال  بلسانه  يسأل  ال  بيته  زاوية  يف  اعتزل  من 
لقضاء حوائجه، إّما لرسوخ العفاف وعّزة النّفس فيه، وإّما لعدم قدرته 
تفّقد أمور  اّلذين بّن حاهلم يف قوله )و  عى ذلك كالّزمنى وهم 
وقد  الّرجال(  وحتقره  العيون  تقتحمه  ممّن  منهم،  إليك  يصل  ال  من 
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وىّص فيهم بأمور: 

حفظ حقوقهم والعناية هبم طلبا ملرضاة اهللّ وحذرا من نقمته ألهنم ال . 1
يقدرون عى االنتقام ممن هيضم حقوقهم.

الواجبة . 2 الّصدقات  فيه  جيمع  اّلذي  العام  املال  بيت  من  قسا  هلم  جعل 
واملستحّبة وأموال اخلراج احلاصل من األرايض املفتوحة عنوة.

 جعل هلم قسا من صوايف اإلسالم يف كّل بلد، والصوايف هي األرضون . 3
اهللّ صّى  بخيل وال ركاب وكانت صافية رسول  مل يوجف عليها  اّلتي 
اإلمام من  يراه  وملا  املسلمن،  لفقراء  فلّا قبض صارت  وآله،  اهللّ عليه 

مصالح اإلسالم.

أن ال يصر الزهو بمقام الوالية موجبا لرصف النّظر عنهم وعدم التوّجه . 4
إليهم مغّرا باشتغاله بأمور هاّمة عاّمة، فبّن أّن إحكام األمور املهّمة 

الكثرة ال يصر كّفارة لرصف النظر عن األمور الواجبة القصرة.

واملصاحبة . 5 املحارضة  عند  وجوههم  يف  العبوس  وعدم  هبم  االهتام 
إلظهار احلاجة.

أهل  من  ثقات  رجال  بإيفاد  املعتزل  الثالث  القسم  عن  بالتفّقد  أوىص  ثّم 
اخلشية والتواضع وخّصص طائفتن من العجزة بمزيد الّتوصية واالهتام مها: 

أ: األيتام اّلذين فقدوا آباءهم وُحرموا من حمّبتهم وعطفهم.

فال  قواهم  واسقطت  الشّيبة  أهنكتهم  اّلذين  العمر  أرذل  إىل  املعّمرون  ب: 
عى  الطبقة  هذه  رعاية  أّن  إىل  وأشار  بأنفسهم،  حوائجهم  انجاز  عى  يقدرون 

الوالة ثقيل بل احلّق كّله ثقيل.
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املستوى الصويّت

س: عّلل صوتّيا وفق معطيات علم األصوات احلديث ما يأيت: 

ففّرغ   "  :قوله يف  )ثقة(  لفظة  يف  )الواو(  الّطويل  الّصائت  حذف   .1
ألولئك ثقتك من أهل اخلشية والّتواضع"

)ثِقة( عى زنة )ِعلة( أصلها )ِوثقة( عى )فِعلة( فهي مصدر هيئة، وحذفت 
أْن تقلب مهزة ملجيئها طرفا وهي مكسورة ولكن  إّن حقها  الواو ختفيفا وذلك 
يف  كا  بعدها،  ما  إىل  حركتها  ونقلت  تاما  حذفا  فحذفت  الثقل  يزيل  ال  اهلمز 
التشكيل )ِوث، َق، ُتن(، وعند حذف الواو يبقى التشكيل )ـِ ث، َق، ُتن( وهذا 
ثقال  اللفظة  يزيد  ذلك  ولكن  اهلمزة،  فتتولد  ابتداء  ملجيئها  الكرس  نرب  يقتيض 

فُأّخرت الكرسة لتكون حركة للثاء كا يف التشكيل )ِث، َق، ُتن(.

" ومن   :قوله لفظة )حيلة( يف  ياء يف  )الواو(  الّطويل  الّصائت  قلب   .2
الذين ال حيلة هلم من املساكن واملحتاجن"

حال  من  التقلب  أي  التحول  هيئة  ألهّنا  )فِْعلة(  عى  )ِحْولة(  أصلها  حيلة 
أّما  القدماء،  تعليل  هو  وهذا  ياء  قلبت  كرسة  بعد  الواو  سكنت  وملا  غره،  إىل 
قبلها  الكرسة  مّد  تبعه  تاّم  حذف  هو  للواو  جرى  ما  فإّن  احلديث  الدرس  يف 
فصارت ياء كا يف التشكيل: )ِحو، َل، ُتن( ويف املقطع األّول مزدوج صويّت غر 
الواو وُمّدت الكرسة قبلها كا يف  الواو والكرسة فُحذفت  متجانس مكّون من 

التشكيل )حي، َل، ُتن(.
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املستوى الرصيّف

معانيها  وبّن  الزيادة،  أحرف  اذكر  ثّم  املزيدة،  األفعال  استخرج  س: 
الرصفّية؟

استفعل، . 1 عى  والتاء  والسن  الوصل  هبمزة  مزيد  ماض  استحفظك: 
فال  احلفظ  منك  تعاىل  اهلل  طلب  أي:  الطلب،  معنى  أفادت  والزيادة 

تضّيعه.

املزيد . 2 )استفعل(  عى  اسرعى  من  للمجهول  مبنّي  ماض  اسرعيت: 
هبمزة الوصل والسن والتاء، وقلبت ألف اسرعى ياء الّتصال الفعل 
أي:  رعايته،  منك  طلب  أي:  الّطلب،  أفادت  والّزيادة  الفاعل،  بتاء 
رقبته  ورعيته:  رقبتها،  النجوم:  رعيت  من  حّقه،  حفظ  يف  اهلل  مراقبة 

والحظته حفظا له.

هبمزة . 3 مزيد  أفعل،  عى  )أعذر(  من  للمجهول  مبنّي  ماض  ُتعذر: 
هو  والعذر  عذر،  ذا  صار  أعذر:  الصرورة،  أفادت  والزيادة  القطع، 
حتّري اإلنسان ما يمحو به ذنوبه، واملعنى: أّنك ال تأيت بعذر مقبول إذا 

ضّيعت هؤالء.وقيل: " أعذر من أنذر" أي: أتى با صار به معذورا.

مضارع من أشخص عى أفعل املزيد هبمزة القطع، والزيادة . 4 ُتشخص: 
شخص  يقال:  إذ  الزم  املجّرد  ألّن  األّول،  املفعول  إىل  التعدية  أفادت 
برصه يشخص عى الباب الثالث فهو شاخص: إذا فتح عينيه وجعل ال 
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ا   َعمَّ
ً

ََّ َغفِل َْسَبَّ الل  تَ
َ

يطرف، وشخص من بلد إىل بلد أي: حّج َول

بَْصاُر ]إبراهيم: 
َ ْ
يِلَْوٍم تَْشَخُص فِيِه ال ُرُهْم  إِنََّما يَُؤخِّ الُِموَن  َيْعَمُل الظَّ

املرئّي من بعيد، وشخص اليشء:  42[، والشخص هو سواد اإلنسان 
ارتفع، وشخص النجم: طلع، واملراد أن ال يرفع الوايل مّهه عنهم.

ُتصّعر: مضارع من صّعر املزيد بتضعيف العن، والزيادة أفادت املبالغة . 5
البعر  يف  داء  وهو  الصعر  من  وهو  كربا،  العنق  إمالة  وهو  الصعر  يف 
فهو  بفتحتن  صعرا  الرابع  الباب  عى  يصعر  صعر  عنقه،  يلوي  جيعله 
عن  أماله  وأصعره:  الّشّقن،  أحد  أو  الوجه  ميل  اإلنسان  ويف  أصعر، 

النظر إىل الناس، وصّعر خّده: أماله كربا، 

تقتحمه: مضارع من اقتحم عى زنة افتعل، مزيد هبمزة الوصل والتاء، . 6
والزيادة أفادت املبالغة يف بذل اجلهد يف قحم اليشء، فاالقتحام: توّسط 
ُمْقَتِحٌم  َفْوٌج  وَهَذا   ]11 ]البلد:   اْلَعَقَبَة اْقَتَحَم  َفاَل  خميفة  شّدة 
59[ أي: دخل عنوة يف  النَّاِر ]ص:  َصاُلو  ُْم  إِنَّ ِبِْم  َمْرَحًبا  اَل  َمَعُكْم 
الثالث:  الباب  فارسه يقحمه عى  الفرس  املجّرد قحم  مكان خييفه.من 
توّغل به ما خياف عليه، وقحم فالن نفسه يف األمر: رمى بنفسه فيه من 
أقحم  الثاين:  املفعول  إىل  التعدية  تفيد  القطع  هبمزة  وأقحم  روّية،  غر 
فرسه النّهر، أي: أدخله.واملعنى: تنظر العيون إليه نظرا يدخله يف مكانة 

يكرهها، فهي حتتقره وتزدريه.

ففّرغ: أمر من فّرغ عى زنة فّعل املزيد بتضعيف العن، والزيادة أفادت . 7
األّول  الباب  يفرغ عى  فرغ  فيقال:  املجّرد الزم  إذ  املفعول  إىل  التعدية 

 انَْصْب
َ
ف َت 

ْ
َرغ

َ
ف فإذا  تعاىل:  قال  الّشغل،  خالف  وفروغا:  فراغا 
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هذا  بغر  االنشغال  من  جّردها  أي:  لكذا،  نفسه  وفّرغ   .]7 ]الرشح: 
األمر، أّما أفرغ املاء من الّدلو فهو من فِرغ عى الباب الرابع، يقال: فرغ 

َتْنِقُم  َوَما  تعاىل:  كقوله  للمعنويات  استعر  ثّم  غره  وأفرغه  اليشُء 

َنا 
َّ
َوتََوف ْيَنا َصْبًا 

َ
 َعل

ْ
ِرغ

ْ
ف
َ
أ َربََّنا  ا َجاَءْتَنا  مَّ

َ
ل َربَِّنا  بِآيَاِت  ْن آَمنَّا 

َ
أ  

َّ
إِل ِمنَّا 

ُمْسلِِمنَي]األعراف: 126[

أفادت . 8 والزيادة  العن،  وتضعيف  بالتاء  مزيد  تفّعل،  عى  ماض  تعّهد: 
أي:  الرابع،  الباب  عى  عهدا  يعهد  بكذا  فالن  إىل  عهد  من  التدّرج، 
الّتحّفظ  والّتعّهد:  حال،  بعد  حاال  ومراعاته  اليشء  بحفظ  أوصاه 

باليّشء وجتديد العهد به.

والزيادة . 9 العن،  بتضعيف  املزيد  خّفف  من  ُيفّعل،  عى  مضارع  خيّففه: 
أفادت التعدية واملبالغة، فيقال: خّف الثقُل خيّف عى الباب الثاين ضّد 

ثقل، وخّففه فالٌن.

صرّبوا: ماض من صرّب عى فّعل مزيد بتضعيف العن، والزيادة أفادت . 10
اجلعل، يقال: صرب عى البالء يصرب عى الباب الثاين، وصرّبه: جعل له 
النفس  وجماهدة  الصرب  يف  بالغ  وصابر:  بالّصرب،  أمره  وأصربه:  صربا، 

 ََّ َواتَُّقوا الل َوَرابُِطوا  َوَصابُِروا  وا  اْصِبُ آَمُنوا  ِيَن 
َّ

ال يَُّها 
َ
أ يَا  قال تعاىل: 

ُكْم ُتْفلُِحوَن ]آل عمران: 200[، 
َّ
َعل

َ
ل

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، ثّم اذكر داللتها الرصفّية ؟

البؤسى: ُفعى اسم مصدر من البؤس بالّضّم، مثل قربى اسم لألقارب، . 1
ويف  واملكروه،  الّشّدة  وهو  الرابع  الباب  عى  يبأس  بئس  من  والفعل 

يَْس 
َ
ل تعاىل:  قال  بأساء  والنكاية:  العذاب  ويف  بْأس،  يقال:  احلرب 
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آَمَن  َمْن  ِبَّ 
ْ
ال ِكنَّ 

َ
َول َمْغرِِب 

ْ
َوال ِق  َمْشِ

ْ
ال قَِبَل  وُُجوَهُكْم  وا 

ُّ
تَُول ْن 

َ
أ ِبَّ 

ْ
ال

َماَل َعَ ُحبِِّه 
ْ
 ال

َ
ِكَتاِب َوانلَّبِيِّنَي َوآت

ْ
ئَِكِة َوال

َ
َمل

ْ
ِخِر َوال

ْ
َْوِم ال َِّ َوايلْ بِالل

اِب 
َ
ق ائِلنَِي َوِف الرِّ بِيِل َوالسَّ َمَساكنَِي َواْبَن السَّ

ْ
ََتاَم َوال ُقْرَب َوايلْ

ْ
َذوِي ال

ابِِريَن  َوالصَّ َعَهُدوا  إذا  بَِعْهِدِهْم  وَن 
ُ
ُموف

ْ
َوال َكَة  الزَّ  

َ
َوآت َة 

َ
ل الصَّ اَم 

َ
ق
َ
َوأ

ُهُم  َِك 
َ

ول
ُ
َوأ وا 

ُ
َصَدق ِيَن 

َّ
ال َِك 

َ
ول

ُ
أ ِس 

ْ
َأ

ْ
ال وَِحنَي  اءِ  َّ َوالضَّ َساءِ 

ْ
َأ

ْ
ال ِف 

ُمتَُّقوَن ]البقرة: 177[ وإن كان يف العيش فهو بؤسى، أي: اشتّدت 
ْ
ال

حاجته.

بأمراض . 2 سنّه  لكرب  مبتى  أي  َزِمن،  مفرده  كثرة  مجع  َفعى  الّزمنى: 
فيا  يزَمن  الزمان، من زِمن  أتى عليه  الرجل:  أزمن  يقال:  الّشيخوخة، 
دّل عى األدواء، واجلمع عى َفعى ملِا دّل عى هالك فهو مرىض وهلكى 

وموتى.

رأسه . 3 رفع  بمعنى  الثالث  الباب  من  أّما  قنع،  من  فاعل  اسم  قانعا: 

ُمْهِطِعنَي  تعاىل:  ُقنوعا، ويف قوله  يقنع  قنع  يقال:  الّصدقة،  يسأل من 

ئَِدُتُهْم َهَواٌء ]إبراهيم: 43[ 
ْ
ف
َ
ِْهْم َطْرُفُهْم َوأ  يَْرتَدُّ إيِلَ

َ
ُمْقنِِع ُرُءوِسِهْم ل

الباب  عى  قنع  من  أو  رأسه،  رفع  الذي  هو  واملقنع  املرسع  هو  املهطع 
الرابع يقنع قناعة، أي: ريض بالقسم، واختلفوا يف تفسر القانع واملعّر 

فِيَها  ُكْم 
َ
ل  َِّ الل َشَعائِِر  ِمْن  ُكْم 

َ
ل َناَها 

ْ
َجَعل ُْدَن  َوالْ تعاىل:  قوله  يف 

ِمْنَها  وا 
ُ
ُك

َ
ف ُجُنوُبَها  فإذا وََجَبْت   

َّ
ْيَها َصَواف

َ
َعل  َِّ اْسَم الل ُروا 

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ف َخْيٌ 

 ُروَن
ُ
تَْشك ُكْم 

َّ
َعل

َ
ل ُكْم 

َ
ل ْرنَاَها  َسخَّ َذلَِك 

َ
ك ُمْعَتَّ 

ْ
َوال َقانَِع 

ْ
ال ْطِعُموا 

َ
َوأ

]احلج: 36[ ويمكن القول إّن القانع إّما أن يكون فقرا فيكون بمعنى 
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يلوي شدقه غضبا من  أعطيته وال يسخط وال  با  الذي يرىض  الّسائل 
قنِع يقنَع عى الباب الرابع أو أن يكون غر حمتاج فهو الرايض با يعطى 
فوقها.ويف  فا  البضعة  من  إليه  أرسلت  با  يرىض  فهو  البدن  ذبح  عند 

قول اإلمام هو الّسائل املحتاج الذي يرىض با ُيعطى.

يمّر . 4 الذي  وهو  اعرضه،  بمعنى  اعّره  من  فاعل  اسم  مفتعل،  معّرا: 
املاّر بك لتطعمه فهو يقصدك وال يسأل، من عّره  بك وال يسأل، أي: 
يعّره إذا رماه برّش، والعّر: اجلرب يالزم صاحبه ويعرض بدنه، وقيل 
للمرّضة معّرة تشبيها باجلرب.فمن معنى املالزمة قيل: املعّر الذي يلّم 

بك وال يسأل، أما الذي يسأل فهو املسكن.

يتناوله . 5 ما  وهي  فعلة،  زنة  عى  غّلة  مفرده  سامل،  مؤّنث  مجع  غاّلت: 
أعطت  الّضيعة:  وأغّلت  فائدهتا،  أي:  األرض،  دخل  من  اإلنسان 
ألّنه  غّلة  األرض  نتاج  وسّمي  غّلتهم،  بلغت  القوم:  واغتّل  الغّلة، 
حيتوي  سّلة،  مثل  ذات  اسم  فالغّلة  األرض،  صاحب  حيازة  يف  يدخل 
نتاجها، فالغّل هو إدخال اليّشء وختّلله حتى ينغرز يف يشء آخر، غللت 
أثبّته فيه، أي: توّسط فيه، لذا يسّمى احلقد غاّل ؛  اليشء يف اليشء: إذا 
ألّنه يتوّسط القلب، ويدخل الّصدر، والعطش يسّمى غّلة بالّضّم ؛ ألّنه 
يسّمى  الشجر  بن  فيا  اجلاري  واملاء  بحرارة،  اجلوف  يف  ينغّل  كاليّشء 
تسّمى  وكذا  وسطه،  األعضاء  جيعل  ألّنه  ؛  غّل  والقيد  بفتحتن،  غلل 
بالضّم األودية  اخليانة إغالال ألّنه يدخل يف حوزته ما خيفيه، والغاّلن 

الغامضة ألّن سالكها ينغّل فيها.

أرض . 6 وهي  فاعلة،  زنة  عى  )صافية(  مفرده  كثرة  مجع  فواعل  صوايف: 
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مملوكة  غر  أرض  فهي  للمسلمن،  وخلصت  صفت  التي  الغنيمة 
لشخص، والصفو خالف الكدر، وهو خالص اليشء، واملراد أّن سهم 
بن  مشاع  هي  التي  األموال  من  حترمهم  ال  الدولة  ميزانّية  يف  الفقراء 
عليها  يوجف  مل  التي  األرايض  إهّنا  أي  وتلك،  هذه  من  بل  املسلمن، 
فّلا  وآله  عليه  اهلل  صّى  اهلل  لرسول  صافية  وكانت  ركاب،  وال  بخيل 

قبض صارت لفقراء املسلمن.

الرابع خشيا وهو خوف . 7 الباب  َفعلة، مصدر خشيه خيشاه عى  خشية: 
مصدر  اخلشية  إّن  وقيل  منه،  الواحدة  املّرة  واخلشية:  تعظيم،  يشوبه 

خليش، ومصدر املّرة: خشية واحدة.

يف . 8 وهو  الرابع،  الباب  عى  ييتم  يتِم  من  مصدر  الفاء،  بضّم  فعل  ُيتم: 
يتيم  أّمه.فهو  فقد  ملن  البهائم  ويف  بلوغه،  قبل  أباه  فقد  ملن  اإلنسان 

 ِسيًا
َ
َوأ َويَتِيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَ  َعاَم  الطَّ َويُْطِعُموَن  تعاىل:  قال 

]اإلنسان: 8[، ويقال لكّل منفرد يتيم ؛ألّنه انقطع عن ماّدته التي خرج 
منها ومجع يتيم أيتام ويتامى.

الّرّقة: فِعلة مصدر من رّق يِرّق عى الباب الثاين فهو رقيق، ضّد غلظ، . 9
ّق: جلد رقيق يكتب فيه، والّرقيق:  ورَققت له أِرّق رّقة، أي: الرمحة.والرِّ
الّرّقة  فيها من  ملا  العبيد، والّرّقة: كّل أرض إىل جانبها ماء  اململوك من 

اليها. بالرطوبة الواصلة 

يشء، . 10 كّل  آلخر  اسم  فهي  االسمّية،  إىل  للنقل  والتاء  فاعلة،  العاقبة: 

]األعراف:   ُمتَِّقنَي
ْ
لِل َعاقَِبُة 

ْ
َوال تعاىل:  قال  الكتاب  خامتة  نحو: 

128[ ورأى صاحب املفردات أّن األصل يف العاقبة للثواب، وتستعار 
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نَُّهَما ِف انلَّارِ 
َ
َكَن َعقَِبَتُهَما أ

َ
للعقوبة من باب املزاوجة كقوله تعاىل: ف

الِِمنَي ]احلرش: 17[ ويف املقطع وردت  يِْن فِيَها َوَذلَِك َجَزاُء الظَّ َخاِلَ
عاقبة اخلر للوالة العادلن.

واعد، . 11 فهو  الثاين،  الباب  عى  وعدا  يعده  وعده  من  مفعول  موعود: 
واملفعول الثاين هو املوعود، وعدته كذا، فوعدت يقتيض مفعولن الثاين 
منها مكان أو زمان أو أمر من األمور، نحو: وعدت زيدا يوم اجلمعة 

]الربوج:   َمْوُعوِد
ْ
ال َْوِم  َوايلْ تعاىل  وقوله  كذا،  أفعل  وأن  كذا  مكان 

، أّما الوعيد ففي  2[ إشارة إىل يوم القيامة.والوعد عاّم يف اخلر والرّشّ

َبْعِدِهْم  ِمْن  ْرَض 
َ ْ
ال نُْسِكَننَُّكُم 

َ
َول تعاىل:  قوله  يف  كا  خاّصة  الرّشّ 

النّص  ويف   ،.]14 ]إبراهيم:   وَِعيِد  
َ

وََخاف َمَقاِم   
َ

َخاف لَِمْن  َذلَِك 
منهم بصدق  ثقة  اخلر  عاقبة  يطلبون  الذين  احلّق  اإلمام والة  يذكر 

َِّ َحقٌّ   إِنَّ َوْعَد الل
َ

ل
َ
ْرِض أ

َ ْ
َماَواِت َوال َِّ َما ِف السَّ  إِنَّ لِل

َ
ل

َ
وعد اهلل هلم أ

ُموَن ]يونس: 55[.
َ
 َيْعل

َ
َثَُهْم ل

ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َ
َول

 مهّم: مفعل، اسم فاعل من أمّهه األمر: اذا أقلقه وأحزنه، واهلّم: احلزن، . 12
القطع  بزيادة مهزة  مّها.وأمّهه  األّول  الباب  أذابه هيّمه عى  املرض:  مّهه 
تعاىل:  قال  به،  أهّم  أن  عى  محلني  أي:  كذا،  أمّهني  يقال:  املبالغة  يفيد 

ِمْنُكْم  َطائَِفًة  َيْغَش  ُنَعاًسا  َمَنًة 
َ
أ َغمِّ 

ْ
ال َبْعِد  ِمْن  ْيُكْم 

َ
َعل نَْزَل 

َ
أ ُثمَّ 

 َاِهلِيَِّة
ْ

ال َظنَّ  َقِّ  الْ َغْيَ   َِّ بِالل َيُظنُّوَن  ْنُفُسُهْم 
َ
أ ْتُهْم  َهمَّ

َ
أ ْد 

َ
ق َوَطائَِفٌة 

]آل عمران: 154[، فزيادة اهلمزة للمبالغة فيقال: هّم وأهّم كـ)رسى 
وأرسى(.
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النحوّي املستوى 

س: أعرب ما حتته خّط يف ما يأيت: 

1. "ثّم اهللَ اهللَ يف الطبقة السفى"

اهلل: يعرب لفظ اجلاللة األّول منصوبا عى التحذير، والتقدير: احذروا اهلل 
األّول.والّسفى:  اجلاللة  للفظ  توكيدا  يعرب  الثاين  اجلاللة  ولفظ  اهلل.  اّتقوا  أو 

صفة للطبقة جمرورة، وهي )فعى( ألفعل التفضيل )أسفل(.

2. "واحفظ اهلل ما استحفظك من حّقه فيهم"

)ما(: حرف مصدرّي ظريّف، و )استحفظك(: فعل ماض مبنّي عى الفتح، 
يف  املؤّول  واملصدر  به،  مفعول  والكاف  تعاىل،  اهلل  عى  يعود  مستر  والفاعل 
بـ)احفظ(: احفظ اهلل مّدة استحفاظك من حّقه  حمّل نصب ظرف زمان متعّلق 
فيهم، أو يعرب املصدر املؤّول يف حمّل نصب مفعول مطلق من الفعل )احفظ( 

والتقدير: احفظ اهلل استحفاظك....

3. "فإّن لألقىص منهم مثل الذي لألدنى، وكلٌّ قد اسرعيت حّقه"

مثل: اسم إّن منصوب، مضاف إىل االسم املوصول )الذي(.

و)كّل(: مبتدأ مرفوع، والتنوين عوض عن املضاف إليه، والتقدير: وكّلهم.

4. "ثّم اعمل فيهم باإلعذار إىل اهلل سبحانه يوم تلقاه"

يوم: مفعول فيه منصوب بالفتح، مضاف إىل اجلملة الفعلّية بعده.

5. " وتعّهد أهل اليتم وذوي الّرّقة يف الّسّن، ممّن ال حيلة له وال ينصب"
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وعالمة  منصوب،  وهو  اليتم(  )أهل  به  املفعول  عى  معطوف  اسم  ذوي: 
نصبه الياء ألّنه مجع مذكر سامل وهو مضاف، والّرّقة مضاف إليه، وحيلة: اسم 
وجوبا،  حمذوف  وخربها  نصب،  حمّل  يف  الفتح  عى  مبنّي  للجنس  النافية  )ال( 

تقديره: كائنة، أي: ال حيلة كائنة أو موجودة له، 

س: استخرج اجلمل التي هلا حمّل من اإلعراب، واذكر حمّلها اإلعرايّب؟

جلة: "قد اسرعيت حّقه" اجلملة من الفعل املبنّي للمجهول املبنّي عى . 1
حمّل  يف  )حّقه(  به  واملفعول  الفاعل  مع  الفاعل،  بتاء  التصاله  السكون 

رفع خرب للمبتدأ )كّل(.

بـ)ال( . 2 املجزوم  الفعل  من  اجلملة  الّتافه"  بتضييع  تعذر  "ال  جلة: 
بأنت، ومتعلقه اجلاّر واملجرور )بتضييع(  املقّدر  املستر  الناهية وفاعله 
واسمها  بالفعل،  املشّبهة  )إّن(  خرب  رفع  حمّل  يف  )التافه(  إليه  واملضاف 

الضمر املّتصل هبا )الكاف(.

عى . 3 املقّدرة  بالّضمة  املرفوع  املضارع  الفعل  من  اجلملة  تلقاه"   " جلة: 
)الوايل(،  وهو  املخاطب  عى  يعود  الذي  املستر  والفاعل  األلف، 

واملفعول به الضمر )اهلاء( يف حمّل جّر بإضافة )يوم( اليها.

لتفريع . 4 وهي  الفصيحة  الفاء  من  اجلملة   " الوايل  إىل  فأعذر   " جلة: 
)الوايل(  فيه  املستر  وفاعله  السكون،  عى  املبنّي  األمر  وفعل  الكالم. 

ومتعلقه اجلاّر واملجرور يف حمّل رفع خرب للمبتدأ )كّل(.

جلة: "طلبوا العافية" اجلملة من الفعل املايض املبنّي عى الّضّم الّتصاله . 5
بواو اجلاعة )ضمر الفاعل( واملفعول به )العاقبة( يف حمّل جّر صفة لـ 

)أقوام(.
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املعجمّي املستوى 

س: ذكر املساكن واملحتاجن، فهل اللفظتان بمعنى الفقراء والبائسن، 
وّضح ذلك؟.

الفرق بن املحتاج والفقر هو إّن املحتاج هو الذي نقصت مؤنته فجأة ذلك 
إىل  حيتاج  وفالن  خزمة  إىل  حيتاج  الثوب  يقال:  وهلذا  النقصان  هي  احلاجة  أّن 
عقل وذلك إذا كان ناقصا وهلذا قال املتكّلمون الظلم ال يكون إال من جهل أو 
حاجة أي من جهل بقبحه أو نقصان زاد جربه بظلم الغر، والفقر خالف الغنى 

فأما قوهلم فالن مفتقر إىل عقل فهو استعارة وحمتاج إىل عقل حقيقة.

والفقر الذي ال يسأل واملسكن الذي يسأل، فاملسكن أضعف حاال وأبلغ 

 َِّ الل َسبِيِل  ِف  وا  ْحِصُ
ُ
أ ِيَن 

َّ
ال ُفَقَراءِ 

ْ
لِل تعاىل  قوله  عليه  ويدل  الفقر،  يف جهة 

َتْعرُِفُهْم  ِف  الََّعفُّ ِمَن  نَِياَء 
ْ
غ

َ
أ َاِهُل 

ْ
ال َيَْسُبُهُم  ْرِض 

َ ْ
ال ِف  ًبا  َضْ يَْسَتِطيُعوَن   

َ
ل

 َعلِيٌم بِِه   ََّ الل إِنَّ 
َ
ف َخْيٍ  ِمْن  ُتْنِفُقوا  َوَما  ا 

ً
َاف

ْ
إِل انلَّاَس  وَن 

ُ
ل
َ
يَْسأ  

َ
ل بِِسيَماُهْم 

حيسبهم  حتى  بالتعّفف  عنهم  ذلك  مع  وأخرب  بالفقر  فوصفهم   ]273 ]البقرة: 
مجيل  ظاهر  وهلم  إال  أغنياء  حيسبهم  وال  التعفف  من  أغنياء  بحاهلم  اجلاهل 

َذا  ِمْسِكيًنا  ْو 
َ
أ تعاىل:  فقوله  له  يشء  ال  الذي  حسنة.واملسكن  بزة  وعليهم 

ا  مَّ
َ
أ االحتياج.  لشدة  الراب  عى  املطروح  هو  يعني   ]16 ]البلد:   َبٍة َمْتَ

َوَراَءُهْم  َوَكَن  ِعيَبَها 
َ
أ ْن 

َ
أ َرْدُت 

َ
أ
َ
ف َْحِر  الْ وَن ِف 

ُ
َيْعَمل لَِمَساكنَِي  َكنَْت 

َ
ف ِفيَنُة  السَّ

السفينة  ملك  هلم  أثبت  فإنا   ]79 ]الكهف:   َغْصًبا َسِفيَنٍة  لّك  ُخُذ 
ْ
يَأ َملٌِك 
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وساهم مساكن ألهنم كانوا إجراء فيها ونسبها إليهم إذ هم يعملون يف البحر.

والبائس الذي يسأل بيده، وإّنا سمي من هذه حاله بائسا لظهور أثر البؤس 
أشد  وهو  بالفقر،  له  الوصف  يف  املبالغة  جهة  عى  وهو  للمسألة  يده  بمد  عليه 
عليه  ظهر  وقد  الفقر  هناية  يف  يكون  الذي  هو  املسكن  الن  املسكن  من  حاال 
احلال  بلسان  يسأل  بل  بيده  يسأل  ال  ولكنه  احلال  وسوء  للحاجة  السكون 

بخالف البائس الذي يمد يده من شدة الفقر.

من  السّن  لفظة  عّد  يمكن  هل  الّسّن"  يف  الّرّقة  "وذوي   :قوله يف  س: 
اللفظّي؟. املشرك 

يمكن أن يكون املراد بلفظة )السّن( العمر فيكون املراد بذوي الرّقة يف السن 
الذين بلغوا يف السّن غاية يرّق هلم ويرحم عليهم، ويمكن  الكبار  هم الشيوخ 
أن يكون بالسن واحد األسنان فيكون الكالم جمازا مرسال عالقته جزئية إذ ذكر 
السّن واملراد اجلسد كله، والتعبر عن الشيخوخة برّقة السن نظر لوهن العظم 

َعْظُم ِمنِّ َواْشَتَعَل 
ْ
 َوَهَن ال

ِّ
اَل َربِّ إِن

َ
يف التعبر عن املعنى نفسه يف قوله تعاىل: ق

ْن بُِدَعئَِك َربِّ َشِقيًّا ]مريم: 4[
ُ
ك

َ
ْم أ

َ
ُس َشيًْبا َول

ْ
الرَّأ

الّتافه  بتضييع  تعذر  ال  "فإّنك   :قوله يف  الّتافه  بلفظة  املراد  هل  س: 
ذلك  وّضح  حقرها،  أو  قليلها  أو  األمور  صغائر  املهّم"  الكثر  إلحكامك 

مستعينا بالّسياق فضال عن املعنى املعجمّي؟

يفاد من سياق القول إن التافه بمعنى القليل ألنه ذكر الكثر بعده ويبدو أّن 
التافه جيمع بن القلة واخلّسة معا إذ يقال: تفه اليشء كفرح تفها بالتحريك عى 
ورجل  مُحق  إذا  وتفاهة  تفوها  فالن  وتُفه  وتافه،  تِفه  فهو  وخّس،  قل  القياس: 

تافه العقل قليله.
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س: أمر اإلمام الوايل بأن جيعل للطبقة الّسفى قسا من بيت املال بقوله: 
"اجعل هلم قسا من بيت مالك"، فلاذا مل يستعمل لفظة )نصيبا( أو )حّصة( أو 

)حّظا( أو قسطا( بدال عن )قسا( ؟

حيص  أن  وهو  احلصص  من  وأصلها  والظهور  القطع  تعني  احلّصة  إّن 

َن 
ْ

َعِزيِز ال
ْ
ُت ال

َ
ِت اْمَرأ

َ
ال

َ
الشعر عن مقدم الرأس حتى ينكشف، قال تعاىل: ق

تعنى  فاحلّصة  وانكشف  الباطل  عن  بان  أي   ]51 ]يوسف:    َقُّ الْ َحْصَحَص 
الذي  النصيب  يتّضمنه  ال  معنى  وهو  مساواة  وال  تكافؤ  بال  والكشف  التبين 
النصيب  بن  والفرق  فأكثر،  اثنن  بن  متكافئة  مقاسمة  عن  يكون  أن  يقتيض 
واحلظ أن النصيب يكون يف املحبوب واملكروه يقال وفاه اهلل نصيبه من النعيم 
أصل  ألّن  بعيدة  استعارة  عى  إال  العذاب  من  حّظه  يقال  وال  العذاب،  من  أو 
ليناله سواء  له  احلّظ هو ما حيّظه اهلل تعاىل للعبد من اخلر، والنصيب ما نصب 

كان حمبوبا أو مكروها.

والفرق بن النصيب والقسط هو أن النصيب جيوز أن يكون عادال وجائرا 
وناقصا عن االستحقاق وزائدا يقال نصيب مبخوس وموفور، والقسط احلّصة 

العادلة يف املادّيات واملعنوّيات من قولك أقسط إذا عدل.

يكن  مل  وما  املال وشبهه،  متكافئة يف  مقاسمة  كان عن  ما  فكل  الِقسم  وأما 
عن مقاسمة فليس بقسم فاإلنسان إذا مات وترك ماال ووارثا واحدا قيل هذا 
املال كله حّظ هذا الوارث وال يقال هو قسمه ألّنه ال مقاسم له فيه فالقسم ما 
فاألليق  كلها.  اجلملة  يكون  وقد  ذلك  يكون  قد  واحلّظ  مقسومة  مجلة  من  كان 
بسياق القول يف هذه اجلملة أن يستعمل لفظ القسم ألن الكالم عن مال يتقاسم 

بالتساوي بن مستحقيه.
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س: ما الّتطّور الداليّل احلاصل للفظة )العذر( الواردة يف قوله: " فاّنك 
ال تعذر بتضييع الّتافه إلحكامك الكثر املهّم".

وهو  العذرة  من  هو  األصل  ألّن  الداللة،  يف  رقّي  حصل  اللفظة  هذه  يف 
من  انتقلت  ثّم  عذرته،  وُأزيلت  ُطّهر  إذا  الّصبّي  ُعّذر  يقال:  النجس،  اليشء 
بالعفو  ذنبه  نجاسة  أزلت  فالنا:  عّذرت  فقيل:  الذنب،  إزالة  إىل  العذرة  إزالة 
عنه، كقولك غفرت له، أي: سرت ذنبه، وعّذر يفيد كثرة ترديد العذر، ويكون 

ُهْم 
َ
ل يِلُْؤَذَن  عراب 

ْ
ال ِمَن  ُروَن  ُمَعذِّ

ْ
ال وََجاَء  تعاىل:  قال  عذره  يف  املحّق  لغر 

 يِلٌم
َ
أ َعَذاٌب  ِمْنُهْم  َكَفُروا  ِيَن 

َّ
ال َسُيِصيُب   ُ

َ
َوَرُسول  ََّ الل َذبُوا 

َ
ك ِيَن 

َّ
ال َعَد 

َ
َوق

]التوبة: 90[ أّما املحّق يف العذر فهو املعتذر، واعتذر يفيد اإلتيان بالعذر أيضا 

رََجْعُتْم  إذا  إيلكْم  َيْعَتِذُروَن  تعاىل:  قال  واجلهد  املبالغة  سبيل  عى  ولكن 

 َُّ ْم َوَسَيَى الل
ُ
ْخَبارِك

َ
أ َُّ ِمْن  نَا الل

َ
َنبَّأ ْد 

َ
ُكْم ق

َ
ْن نُْؤِمَن ل

َ
ل َتْعَتِذُروا   

َ
ْل ل

ُ
ِْهْم ق إيِلَ

ْنُتْم 
ُ
ك بَِما  َفُينَبُِّئُكْم  َهاَدةِ  َوالشَّ َغْيِب 

ْ
ال َعلِِم  إىل  وَن  تَُردُّ ُثمَّ   ُ

ُ
َوَرُسول ُكْم 

َ
َعَمل

تكّلف  وتعّذر:  عذره،  قبلت  بمعنى  املجّرد  وعذرته   ،]94 وَن]التوبة: 
ُ
َتْعَمل

العذر يف احلجة لنفسه.

البالغّي املستوى 

س: استخرج الفنون البالغّية املستعملة يف النّص املتقّدم؟

اقتباس  النّص  ويف  البديع  علم  من  الفّن  وهذا  االقتباس،  فّن  النّص  يف   .1
ومعّرا"  قانعا  الّطبقة  هذه  يف  "فاّن   :قوله موضعن:  يف  الكريم  القرآن  من 
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ُكْم 
َ
ل  َِّ الل َشَعائِِر  ِمْن  ُكْم 

َ
ل َناَها 

ْ
َجَعل ُْدَن  َوالْ تعاىل:  قوله  اقتباس من  وهذا 

ِمْنَها  وا 
ُ
ُك

َ
ف ُجُنوُبَها  وََجَبْت  فإذا   

َّ
َصَواف ْيَها 

َ
َعل  َِّ الل اْسَم  ُروا 

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ف َخْيٌ  فِيَها 

]احلج:   ُروَن
ُ
تَْشك ُكْم 

َّ
َعل

َ
ل ُكْم 

َ
ل ْرنَاَها  َسخَّ َذلَِك 

َ
ك ُمْعَتَّ 

ْ
َوال َقانَِع 

ْ
ال ْطِعُموا 

َ
َوأ

36[. وكذا االقتباس يف قوله: " وال تصّعر خّدك هلم " إذ هو من قوله تعاىل: 

 ُيِبُّ لّك ُمَْتاٍل 
َ

ََّ ل ْرِض َمرًَحا إِنَّ الل
َ ْ
 َتْمِش ِف ال

َ
َك لِلنَّاِس َول ْر َخدَّ  تَُصعِّ

َ
َول

ُخوٍر ]لقان: 18[
َ
ف

الفقراء  عن  كناية  الّسفى"  الّطبقة   "  :قوله ففي  كنايات،  النّص  2.يف 
ال  ألهّنم  ؛  أسفل  مؤّنث  التفضيل  ُفعى  وهو  بالّسفى   عرّب إذ  واملساكن 
ظاهر  إىل  نظرا  اخلدمات،  وتقديم  املنافع،  تبادل  يف  املجتمع  طبقات  يشاركون 
هلم،  انتقاص  ذلك  يف  وليس  االكتساب،  عن  عاجزون  فهم  الناس  عند  حاهلم 

وإّنا من حيث املشاركة يف املجتمع.

ويف قوله: " أهل البؤسى" كناية عن أصحاب احلاجة الذين هم يف شّدة، 
وضائقة مالّية "والّزمنى" كناية عن أصحاب العاهات واألمراض املزمنة.

وقوله: " قانعا ومعّرا" فاّن القانع هو السائل حلاجته ويرىض با يعطى، 
أّما املعّر فهو كناية عن سّيئ احلال الذي ال يسأل بلسانه وإّنا يعرض نفسه يف 

أماكن الرّحم، وال يسأل، فكأّنه يسأل بلسان حاله.

وجهه  يميل  فاّنه  الوايل،  تكرّب  ن  كناية  هلم"  خّدك  تصّعر  وال   "  :وقوله
البعر  يصيب  داء  وهو  الصعر  من  مأخوذ  وهو  باملتكرّب،  تشبيها  كثرا  عنهم 
مصاعرة  ألّن  التصعر  ومتثيل  الصعر  إظهار  تكّلف  وصّعر  عنقه،  منه  فيلوي 

اخلّد هيئة املحتقر املستخّف يف غالب األحوال.
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أهلكتهم  الذين  العمر  أرذل  إىل  املعّمرين  عن  كناية  الّسّن"  يف  الرّقة  "ذوي 

الشيبة فال يقدرون عى انجاز حوائجهم بأنفسهم.فهم بلغوا يف الشيخوخة حّدا 
رّق معه جلدهم وضعف عظمهم.

"العاقبة": كناية عن حسن اخلامتة وجمازاهتم خرا، واالنتقام من الظاملن.

"موعود اهلل" كناية عن رضا اهلل واستخالفهم يف األرض، وجمازاهتم باجلنّة.

إىل  نسب  إذ  العيون"  تقتحمه  ممّن   "  :قوله يف  عقيّل  جماز  النّص  يف   .3
العيون االحتقام، بعالقة الّسببّية، فالعيون سبب يف احياءات النّظر.

ال  الذين  من  السفى  الطبقة   "  :قوله يف  امجال  بعد  تفصيل  النّص  يف   .4
الطبقة  هذه  يف  فاّن  والّزمنى  البؤسى  وأهل  واملحتاجن  املساكن  من  هلم  حيلة 
فّصلهم  ثّم  السفى"  "الّطبقة  بقوله:  األصناف  هذه   أمجل إذ   " ومعّرا  قانعا 
كان  وان  واملعّر،  والقانع  والزمنى  البؤسى  وأهل  واملحتاجن  املساكن  بذكر 
من  ملزيد  صفاهتم  تعّدد  بحسب  عّددهم   أّنه ااّل  بعض  يف  يدخل  بعضهم 
اليتم  أهل   "  :قوله يف  نجده  هذا  عنهم.ومثل  الوايل  يتثاقل  فال  هبم،  العناية 
وذوي الّرّقة يف الّسّن ممّن ال حيلة له، وال ينصب للمسألة نفسه " فمن ال حيلة 
يف  الّرّقة  لذوي  تفصيل  هو  للمسألة  نفسه  ينصب  وال  اليتم،  ألهل  تفصيل  له 

الّسّن ممّن ال يقوى عى املجيء للّسؤال مع حاجته وفقره.

كّله  " واحلّق  بعبارات:  الّرغيب،  اإلمام أسلوب  استعمل  النّص  5. يف 
" وقد خيّففه  " ليوّطن نفس الوايل عى حتّمل أعباء العمل باحلّق، وكذا يف  ثقيل 
اّتباع هذا املنهج ناسبا ختفيف ثقل  " إذ رّغبه يف  اهلل عى أقوام طلبوا العافية 
هذا الطريق إىل اهلل تعاىل تشجيعا للوايل عى استسهال الصعوبات عى هنج من 

طلبوا العافية واستسهلوا ذلك.
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6. يف قوله: " وكّل قد اسرعيت حّقه " أسلوب إجياز باحلذف إذ حذف 
املضاف إليه من )كّل(، وتقدير الكالم: وكّل األصناف املذكورة بتفصيالهتا قد 

اسرعيت حّقها، وهو حذف يف حمّله إذ ال حاجة إىل إعادة ذكر مع تقّدمه.
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لُِس  ْم فِيِه َشْخَصَك، َوَتْ ُغ َلُ اَجاِت ِمنَْك ِقْساًم ُتَفرِّ قوله "َواْجعْل لَِذِوي احْلَ
ْم َمْلِسًا َعاّمًا، َفَتَتواَضُع فِيِه هلل الَِّذي َخَلَقَك، َوُتقِعُد َعنُْهْم ُجنَْدَك َوَأْعَواَنَك ِمْن  َلُ
َرُسوَل  َسِمْعُت  َفإيِنِّ  ُمَتْعتِع،  َغرْيَ  ُمُهْم  ُمَتَكلِّ َمَك  ُيَكلِّ َحتَّى  طَِك،  َوُشَ َأْحَراِسَك 
ِمَن  ُه  َحقُّ فِيَها  ِعيِف  لِلضَّ ُيْؤَخُذ  الَ  ٌة  ُأمَّ َس  ُتَقدَّ "َلْن  َمْوطِن:  َغرْيِ  يِف  َيُقوُل    اهللِ
يَق َواألَنَف،  ، َوَنحِّ َعنَْك الضِّ ْرَق ِمنُْهْم َواْلِعيَّ اْلَقِويِّ َغرْيَ ُمَتْعتِع". ُثمَّ اْحَتِمِل اخْلُ
َما  َوَأْعِط  َطاَعتِِه،  َثَواَب  َلَك  َوُيوِجُب  تِِه،  َرمْحَ َأْكنَاَف  َبذلَِك  َعَلْيَك  اهللُ  َيْبُسِط 
ِمْن  َلَك  ُبدَّ  الَ  أمورَك  ِمْن  أمور  ُثمَّ   ! َوإِْعَذار  إِْجَال  يِف  َواْمنَْع  َهنِيئًا،  َأْعَطْيَت 
النَّاِس  َحاَجاِت  إِْصَداُر  َوِمنَْها  ُكتَّاُبَك،  َعنُْه  َيْعَيا  باَِم  لَِك  ُعامَّ إَِجاَبُة  ِمنَْها  ا:  هِتَ ُمَباَشَ

َرُج بِِه ُصُدوُر َأْعَوانَِك. َّا حَتْ ِعنَْد َوُروِدَها َعَلْيَك ِم

َوَأْمِض لُِكلِّ َيْوم َعَمَلُه، فإِنَّ لُِكلِّ َيْوم َما فِيِه، َواْجَعْل لِنَْفِسَك فَِيام َبْينََك َوَبنْيَ 
إذا  هلل  َها  ُكلُّ َكاَنْت  َوإِْن  األْقَساِم،  تِْلَك  َوَأْجَزَل  امْلََواِقيِت،  تِْلَك  أفضل  تعاىل  اهللِ 
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َصَلَحْت فيَها النِّيَُّة، َوَسلَِمْت ِمنَْها الّرعّية.

َلُه خاّصة،  ِهَي  الَّتي  َفَرائِِضِه  إَِقاَمُة  ِدينََك:  بِِه  لُِص هلل  ُتْ َما  يِف خاّصة  َوْلَيُكْن 
ْبَت بِِه إىل اهللِ ِمْن ذلَِك َكاماًل  َفَأْعِط اهللَ ِمن َبَدنَِك يِف َلْيلَِك َوَنَاِرَك، َوَوفِّ َما َتَقرَّ

َغرْيَ َمْثُلوم َوالَ َمنُْقوص، َبالِغًا ِمْن َبَدنَِك َما َبَلَغ.

النَّاِس  يِف  َفإِنَّ  ُمَضيِّعًا،  َوالَ  ُمنَّفِرًا  َتُكوَننَّ  َفاَل  لِلنَّاِس،  يِف صاَلتَِك  ُقْمَت  َوإَِذا 
َهنِي  اَجُة. َوَقْد َسَأْلُت َرُسوَل اهللِ)صىل اهلل عليه وآله( ِحنَي َوجَّ ُة َوَلُه احْلَ َمْن بِِه اْلِعلَّ
بِامْلُْؤِمننَِي  َوُكْن  َأْضَعِفِهْم،  َكَصاَلِة  ِبِْم  "َصلِّ  َفَقاَل:  ِبِْم؟  ُأَصيلِّ  َكْيَف  اَليمِن  إىل 

َرِحياًم"

العاّم املعنى 

الّدولة  النّظام العاّم وتقرير القوانن لتشكيالت  بعد أن فرغ من وصف 
وتنظيم أمر طبقات االّمة، توّجه إىل بيان ما يرتبط بالوايل نفسه يف ثالث نقاط: 

االوىل: ما يلزم عى الوايل بالنسبة إىل عموم من يرجع إليه يف حاجة ويشكو 
ورشط  إليه  املراجعن  إلجابة  أوقاته  من  وقتا  يعّن  بأن  فوّصاه  مظلمة  يف  إليه 

عليه: 

أن يظهر هلم يف مكان يصلون إليه بال حاجب ويأذن للعموم من ذوى . 1
احلاجات يف الدخول عليه.

يف . 2 إليه  برجوعهم  مستبرشا  خلق  وحسن  بتواضع  يستقبلهم  أن 
حوائجهم.
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والرّشط . 3 احلرس  وينّحى  هلم  التعّرض  من  وأعوانه  جنده  يمنع  أن 
من  احلاجة  ذوو  ليقدر  اجللسة  هذه  عن  منهم  النّاس  يرعب  اّلذين 
بال رعب وخوف وحرص يف  مآرهبم ومظاملهم  بيان مقاصدهم ورشح 

الكالم.

العاري عن . 4 آداهبم وكالمهم  الّسوقة والبدوّين خشونة  يتحّمل من  أن 
كّل مالحة وأدب.

آدابا يصعب مراعاهتا . 5 يفرض عليهم  أن ال يضّيق عليهم يف جملسه وال 
وال يلقاهم بالكرب وأهّبة الوالية والّرياسة.

أن ال يقرن عطاءه هلم باملّن واألذى واخلشونة والتآّمر حّتى يكون هنيئا . 6
وإن مل يقدر عى إجابة ما طلبوا يرّدهم رّدا رفيقا مجيال ويعتذر عنهم يف 

عدم إمكان إجابة طلبتهم.

الثانية: ما يلزم عليه فيا بينه وبن أعوانه وعّاله املخصوصن به من الكّتاب 
واخلدمة كا يأيت: 

جييب عّاله وكّتابه يف حّل ما عجزوا عنه من املشاكل اهلاّمة.. 1

أعوانه ويصعب عليهم . 2 اّلتي عرضت عى  بنفسه إصدار احلوائج  يتوىّل 
ممّا  اخلوف  أو  القوانن  تطبيق  يف  الّرديد  من  عليهم  يعرض  ملا  إنفاذها 

يرّتب عى انفاذها من نواح شّتى.

يف . 3 األمور  إمضاء  يف  ويتسامح  املقّرر  يومه  عن  عمل  أّى  يؤّخر  ال  أن 
أوقاهتا املقّررة.

الثالثة: ما يلزم عليه فيا بينه وبن اهللّ فوّصاه بأمرين رئيسن: 

إّن الوالية با فيها من املشاغل واملشاكل ال حتول بينه وبن رّبه وأداء ما . 1
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جيب عليه من العبادة والتوّجه إىل اهللّ، فقال: اجعل أفضل أوقاتك 
والدعاء  والترّضع  إليه  التوّجه  اهللّ يف  بينك وبن  أقسام عمرك  وأجزل 
لديه وإن كان كّل عمل من أعالك عبادة هللّ مع النّية الصاحلة وإصالح 

حال الّرعّية.

ومتعبة . 2 شاّقة  كانت  وإن  املخصوصة،  الفرائض  إقامة  عى  حيرص  أن 
شّدة  يف  املقّدمات  من  باهلا  والّصالة  احلاّرة،  األّيام  يف  كالّصوم  لبدنه 
من  يؤّديه  فيا  خلل  يقع  ال  بحيث  الطائلة  واألسفار  الفيايف  ويف  الربد 

األعال وال منقصة فيه من الّتسامح واإلمهال.

املستوى الصويّت

يف  )تعتع(  لفظة  يف  املقطعّي  الّتكرار  حيمله  الذي  الصويّت  االحياء  ما  س: 
قوله: "حتى يكّلمك متكّلمهم غر متعتع" ؟

فيه  تشابه  الذي  العربّية  يف  املضاعف  الرباعّي  تأصيل  يف  قيل  ما  أفضل 
احلرفان األول والثالث واحلرفان الثاين والرابع هو إنه أصل مرّكب من أصلن 
اللفظة  أكسب  املضاعف  الرباعي  يف  املقطعّي  التشابه  وهذا  متشاهبن  ثنائين 
معنى مرّددا متواليا فكأن الفعل يرّدد مّرة بعد أخرى حّتى الفراغ وتكاد تطبق 
القرآن  الواردة يف  املضاعف  الرباعّي  أمثلة  أّن  املفرّسين واملعجمّين عى  أقوال 
إىل  بعد أخرى وصوال  مّرة  الداللة يف األصل عى ترجيع احلدث  تفيد  الكريم 
عى  فدّل  تارة  جزئّيا  تكريرا  ر  ُكرِّ ثنائّي  أصل  من  نشأهتا  يعضد  وهذا  اكتاله، 
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اكتال احلدث يف األصول الثالثّية وتكريرا تاما تارة أخرى يف األصول الرباعية 
ليدّل عى تكرير ذلك احلدث وترجيعه مرة بعد أخرى، فلفظة )رصرص( يف قوله 

الثنائي  أصلها   ]6 ]احلاقة:   َعتَِيٍة َصٍ 
َصْ بِِريٍح  وا 

ُ
ْهلِك

ُ
أ
َ
ف َعٌد  ا  مَّ

َ
َوأ تعاىل: 

اليشء  مجع  ومعناه  )رّص(،  املضّعف  جزئيا  تكريره  بعد  منه  ينشأ  الذي  )رّص( 

ْت 
َّ
َصك

َ
ٍة ف تُُه ِف َصَّ

َ
ِت اْمَرأ

َ
َبل

ْ
ق
َ
أ
َ
بشّدة حتى يسمع له صوتا، ومنه قوله تعاىل: ف

صيحة  يف  رّصة(  )يف  ومعنى   ]29 ]الذاريات:   َعِقيٌم َعُجوٌز  ْت 
َ
ال

َ
َوق وَْجَهَها 

أقبل يشتمني أي أخذ يشتمني  إنا هو كقولك  ُتقبل من موضع إىل موضع  ومل 
فكأهّنا اقربت منه واجتمعت إليه ثم صاحت، والرّصة اجلاعة املنضّم بعضهم 
تاّما  تكريرا  الثنائي  األصل  ويكّرر  وعاء.  يف  مُجعوا  أي  وا  رُصّ كأهنم  بعض  إىل 
صوتا  له  تسمع  حتى  بشدة  اليشء  مجع  ملعنى  ترجيع  وهو  )رصرص(  منه  فينشأ 
وجلبة، فالريح وصفت بالرصرص يف اآلية ألهّنا متكّرر فيها الربد كا تقول قد 
قلقلت اليشء وأقللت اليشء إذا رفعته من مكانه إال أّن قلقلته رددته أي كررت 
سمعت  إذا  ورّص  رصرص  وكذلك  تكرير،  دليل  فيه  فليس  رفعته  وأقللته  رفعه 
الصوت غر مكّرر قلت قد رّص وإذا أردت أن الصوت تكرر قلت: رصرص، 
وكذا التعتعة ألهنا عيب نطقّي وعّي يف الكالم يرّدد فيه املتكلم احلروف مّرة تلو 

األخرى يف أثناء النطق.

يف  )الّضيق(  لفظة  فاء  عى  والكرس(  )الفتح  الّصائت  تعاقب  أثر  ما  س: 
قوله: "ونّح عنهم الّضيق واألنف"؟

جمرى  تغير  دون  النطق  جمرى  يف  إلطالقه  عاّمة  داللة  اللفظة  يمنح  الفتح 
اهلواء أو وضع اللسان والّشفتن وأعضاء النّطق األخرى، أّما الكرس ففيه عمل 
املخرج عن شجر  بانسدال احلنك نحو األسفل وتضييق  الفتح  ما يف  زائد عى 
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الفم، وهذه الّصفات الصوتّية ألقت بظالهلا عى املعاين الّدقيقة للفظة الواحدة، 
الكرس  يدّل  حن  عى  املصدرّية،  به  فراد  احلدث  عموم  عى  يدّل  الفتح  وصار 
ب  والرشِّ ب  الرشَّ بن  الفرق  يف  إليه  اإلشارة  سبقت  ما  وفق  عى  االسمّية  عى 
)الفتح( عى عموم معنى  القصر  الّصائت  يدّل  يق(  )الضَّ لفظة  ب، ففي  والرشُّ
فهو  بالكرس  يق  الضِّ معا.أّما  واملعنوّيات  املاّديات  يشمل  فهو  االّتساع،  خمالفة 
 قوله املاّدّية.ويف  احلالة  أي  املعاش،  أو  املكان  باملاّديات، نحو: ضيق  خاّص 
أن ال يضّيق عليهم يف جملسه وال  الوايل  أمر  به  يراد  الكرس،  النّص عى  يف هذا 
يفرض عليهم آدابا يصعب مراعاهتا، فهذا ضيق ماّدي، أّما اجلانب املعنوّي فعرّب 
عنه اإلمام بلفظة األنف، أي: أمره للوايل أن ال يتكرّب عليهم وال يلقاهم بأهّبة 
الرياسة والوالية، ولو جاء اللفظ بالكرس لفهم هني الوايل عن أن يكون صدره 
ضّيقا هبم، وهذا أمر نفيّس قد ال يكون ظاهرا أمامهم أو ظهوره ينعكس بالّتكرّب 
الصويّت  الّتوجيه  عليهم وهو ما ذكره معطوفا عى لفظة األنف، ونظر هذا 

ِف  تَُكْن   
َ

َول ْيِهْم 
َ
َعل َْزْن   تَ

َ
َول تعاىل:  ُذكر يف تفسر قوله  ما  الّضيق،  للفظة 

ُروَن ]النمل: 70[ إذ قرأ اجلمهور بالفتح وابن كثر بالكرس، 
ُ
ا َيْمك َضْيٍق ِممَّ

َك 
َّ
َعل

َ
ل
َ
وفرّس الفتح بأّنه ضيق الّصدر أي: الّضيق املعنوّي كا يف قوله تعاىل: ف

ْنٌ 
َ
ْيِه ك

َ
نِْزَل َعل

ُ
أ  

َ
ْول

َ
ل وا 

ُ
َيُقول ْن 

َ
أ بِِه َصْدُرَك  َما يُوَح إيلك َوَضائٌِق  َبْعَض  تَارٌِك 

ٍء َوكِيٌل ]هود: 12[، فاهلل  َُّ َعَ لّك َشْ نَْت نَِذيٌر َوالل
َ
ٌك إِنََّما أ

َ
أو َجاَء َمَعُه َمل

تعاىل هنى النبّي صى اهلل عليه وآله وسلم عن أن يضيق صدره ملا يلقى من أذى 
تكرس  وإّنا  والكدر،  للجزع  مستعار  وهو  الوحي،  اّياهم  تبليغه  عى  املرشكن 

الّضاد يف اليّشء املعاش وضيق الّسكن.
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املستوى الرصيّف

داللتها  وبّن  فيها،  الزيادة  أحرف  واذكر  املزيدة،  األفعال  استخرج  س: 
الرصفّية ؟

واأللف، . 1 بالتاء  مزيد  تفاعل،  زنة  عى  تواضع  من  مضارع  تتواضع: 
والزيادة أفادت اإلظهار، أي: أظهر التذّلل وعدم التكرّب واملجّرد وضع 

يضع وضعا عى الباب الثالث داّل عى اخلفض.

أفادت . 2 التي  القطع  هبمزة  مزيد  أفعل،  عى  أقعد  من  مضارع  ُتقعد: 
األّول،  الباب  عى  يقعد  جلوس  عن  قعد  الزم،  املجّرد  ألّن  التعدية 

وأقعد عنهم جنده، 

وأغلب . 3 العن،  بتضعيف  )فّعل(  زنة  عى  كّلم  من  مضارع  يكّلمك: 
املعجمّين عى أّن هذا الفعل ال جمّرد له، كّلمه أي: حّدثه وخاطبه تكليا 
الباب  عى  بفتحتن  كلا  كلمه  اجلرح،  بمعنى  فهو  املجّرد  وكالما.أّما 
من  الكالم  جعل  من  املعجمّين  ومن  مكلوم،  فهو  جرحه  أي:  الثاين 
املجّرد كلم ألّن كليها مدرك بإحدى احلاّستن، فالكالم مدرك بحاسة 

الّسمع والكلم بحاّسة البرص، يقال: جرح اللسان كجرح اليد.

س: فعل مضارع مبنّي للمجهول، من املجّرد تقّدس عى تفّعل مزيد . 4 ُتَقدَّ
قداسة  اليشء  قدس  التدّرج،  أفادت  والزيادة  العن،  وتضعيف  بالتاء 
بألوهّيته،  يليق  ال  عّا  نّزهته  اهلل:  وقّدست  طهر  اخلامس:  الباب  عى 
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وتقّدس: تطّهر، وتقّدس اهلل: تنّزه.

والزيادة . 5 والتاء،  الوصل  هبمزة  املزيد  احتمل  من  أمر  فعل  احتمل: 
أفادت املبالغة، محل اليّشء واحتمله، ويف النّص احتمل اخلرق.

أمض: فعل أمر من أمىض عى زنة أفعل املزيد هبمزة القطع، وحذفت . 6
المه جلزمها بصيغة األمر، والزيادة أفادت التعدية، مىض اليشء يميض 

مضّيا، وأمىض األمر: أبعده، 

والزيادة . 7 العن،  وتضعيف  بالتاء  مزيد  تفّعل  عى  ماض  فعل  تقّربت: 
أفادت التدّرج يف القرب إىل اهلل تعاىل.

أفادت . 8 والزيادة  العن،  بتضعيف  مزيد  فّعل،  عى  ماض  فعل  وّجهني: 
التعدية إذ املجّرد الزم، وجه الرجل وجاهة عى الباب اخلامس: صار 
فتوّجه، وواجهت فالنا:  ذا جاه وقدر، ووّجهه يف حاجة  وجيها، أي: 

جعلت وجهي لقاء وجهه، أي: االشراك يف ذلك.

التعدية، . 9 أفادت  التي  القطع  هبمزة  مزيد  أخلص،  من  مضارع  خُتلص: 
خلص اليشء خلوصا عى الباب األّول: صار خالصا، وهو تنقية اليشء 

ْم 
َ
ل
َ
بِيُُهْم أ

َ
اَل ك

َ
ِيًّا ق

َ
ُصوا ن

َ
ُسوا ِمْنُه َخل

َ
ا اْستَْيأ مَّ

َ
ل
َ
وهتذيبه قال تعاىل: ف

رَّْطُتْم 
َ
ْبُل َما ف

َ
َِّ َوِمْن ق ْيُكْم َمْوثًِقا ِمَن الل

َ
َخَذ َعل

َ
ْد أ

َ
بَاُكْم ق

َ
نَّ أ

َ
ُموا أ

َ
َتْعل

َُّ ِل َوُهَو  ِب أو َيُْكَم الل
َ
أ َذَن ِل 

ْ
يَأ ْرَض َحتَّ 

َ ْ
بَْرَح ال

َ
أ ْن 

َ
ل
َ
ِف يُوُسَف ف

غرهم،  عن  خالصن  انفردوا  أي:   ،]80 ]يوسف:   َاكِِمنَي
ْ

ال َخْيُ 
وخّلصه من كذا فخلص.

س: استخرج مجوع الّتكسر الواردة يف النّص، واذكر مفرداهتا ؟

أعوانك: مجع قّلة عى زنة أفعال، ومفرده )عون( معتّل العن، والعون . 1
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واجلمع،  الواحد  عى  يطلق  إفرادّي  مجع  اسم  األمر،  عى  الّظهر  هو 
فالعون هو املعن املساعد املظاهر، والعون العسكرّي هو املّد والنجدة.

واحد . 2 ال  مجع  اسم  َحَرس،  مفرده  أفعال،  زنة  عى  قّلة  مجع  أحراسك: 

َماَء  السَّ َمْسَنا 
َ
ل نَّا 

َ
وَأ تعاىل:  قال  وصحب،  ركب  نحو:  لفظه  من  له 

عى  مفرده  أو   .]8 ]اجلن:   َوُشُهًبا َشِديًدا  َحَرًسا  ُملَِئْت  وََجْدنَاَها 
َ
ف

مذهب األخفش حارس وهو حافظ املكان.

طك: ُفَعل، مجع كثرة مفرده: رُشطة، ورُشطة اسم داّل عى اجلمع، . 3 ُشَ
رشطّي،  مفرده  جنس  اسم  ط  الرشُّ إّن  وقيل  وثلُّة،  وأّمة  ُعصبة  نحو 
قوهلم:  من  هبا  يعرفون  عالمة  ألنفسهم  جعلوا  ألهّنم  رشطا  وسموا 
العالمة  ط:  ْ والرشَّ للبيع،  شيئا  منها  أعّد  أي:  وغنمه،  إبله  من  أرشط 

َبْغَتًة  تَِيُهْم 
ْ
تَأ ْن 

َ
أ اَعَة  السَّ  

َّ
إِل َيْنُظُروَن  َفَهْل  مجعها أرشاط قال تعاىل: 

َراُهْم ]حممد: 18[.
ْ
ُهْم إذا َجاَءْتُهْم ِذك

َ
 ل

َّ
ن

َ
أ
َ
اُطَها ف ْشَ

َ
َفَقْد َجاَء أ

يكنفه، . 4 كنفه  يقال:  اجلانب  وهو  َكنَف،  مفرده  قّلة  مجع  أفعال  أكناف: 
أي: حاطه وصانه.

مواقيت: مفاعيل مجع ميقات عى زنة )ِمفعال( وهو من الوقت فقلبت . 5
وقتا.وكذا  له  بّن  إذا  موقوت،  فهو  الثاين  الباب  عى  وقته  ياء،  الواو 
ألمر  قّدر  الزمان  من  مقدار  فالوقت  وقتا،  هلا  حّدد  الصالة:  اهلل  وّقت 
موعدها،  الصالة  ميقات  لليشء،  املرضوب  الوقت  هو  ما.وامليقات 
له  جعل  الذي  الوعد  فامليقات:  موعدهم،  اخللق:  ميقات  واآلخرة 

َفْصِل َكَن ِميَقاتًا ]النبأ: 17[، وقد يقال 
ْ
وقت قال تعاىل: إِنَّ يَْوَم ال

امليقات للمكان الذي جيعل وقتا لليشء كميقات احلّج.
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س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، مع ذكر داللتها الرصفّية ؟

فهو . 1 تدحرج  نحو  تفعلل،  عى  تتعتع  من  فاعل  اسم  متفعلل،  متتعتع: 
متدحرج، فعل مخايّس مزيد بالتاء، والزيادة تفيد املطاوعة، يطاوع فعلل 
الرباعّي املجّرد، يقال: تعتع يف كالمه: ترّدد فيه، من عّي ونطق بصعوبة 
الباب: حّركه بعنف وشّدة، وتعتع اليشء تعتعة: قلقله  وتقّطع، وتعتع 
يتّع  املضّعف  لـ)تع(  مقطعي  تكرار  وهو  تتعتعا،  فتتعتع  بعنف  وحّركه 
وأقلقه،  عتله  إذا  تعتعه  وقد  العنيفة،  احلركة  وهو  تّعا  الثاين  الباب  عى 
وهي تعتعة وتلتلة أيضا، وهو أن تقبل به وتدبر به وتعنّف عليه يف ذلك.

املفعول  اسم  بصيغة  املعجات  يف  يروى   اإلمام به  متّثل  الذي  واحلديث 
)غر متعَتع( من الرباعي املجّرد ال من املزيد بالتاء بمعنى أّنه أكره يف يشء 
حتى يقلق ويتعتع.وإّنا ورد يف النّص باملزيد داللة عى أّن ما فيه من صعوبة 

إبداء حاجته هو رّد فعل منه حمتوم بسبب ترّصف من الوايل أو جنده.

اذا . 2 منطقه،  يف  يعيا  عيي  من  الكالم،  يف  خاّص  فِْعل  عى  مصدر  الِعّي: 
يف  العجز  أّما  البيان،  عن  عاجز  أي  عيّي  فهو  البيان  ضّد  وهو  حرص، 
الترّصف فهو من عِيي أو عيَّ باألمر–االدغام أكثر- يعيا َعّيا عى الباب 
عّي،  فهو  إحكامه  يطق  ومل  عنه  عجز  أو  مراده  لوجه  هيتد  مل  إذا  الرابع 

ُهْم  بَْل  ِل  وَّ
َ ْ
ال ِق 

ْ
َل بِالْ َفَعيِيَنا 

َ
أ تعاىل:  قال  وتعب  كّل  املايش:  وأعيا 

َق 
َ
ِي َخل

َّ
ََّ ال نَّ الل

َ
ْم يََرْوا أ

َ
َول

َ
ٍق َجِديٍد ]ق: 15[ وأ

ْ
بٍْس ِمْن َخل

َ
ِف ل

 بََل إِنَُّه 
َ

َمْوت
ْ
ْن ُيِْيَ ال

َ
ِقِهنَّ بَِقاِدٍر َعَ أ

ْ
ْم َيْعَ ِبَل

َ
ْرَض َول

َ ْ
َماَواِت َوال السَّ

ِديٌر]األحقاف: 33[.
َ
ٍء ق َعَ لّك َشْ

اخُلرق: اسم من خرق خيرق عى الباب الرابع خرقا فهو أخرق وخرق . 3
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الباب  من  مادّي  أصل  له  معنوّي  أمر  وهو  احلُمق  وهو  خرقاء،  وهي 
من  مأخوذ  الفساد،  سبيل  عى  اليشء  قطع  َخْرقا:  خيِرق  خَرق  الثاين 
وخرق  ثقبا،  فيه  جعل  احلائط  وخرق  ومتزيقه  شّقه  الثوب:  خرق 
يف  العنف  ملحظ  ومن  مرورها،  الريح:  واخراق  جوهبا،  األرض: 
احداث الّشّق املادّي ورد هذا الفعل يف الرجل الذي ال يرفق باآلخرين 
يف كالمه فهو جاهل ال حيسن عمله وترّصفه ويف احلديث: "الرفق يمن 

واخلرق شؤم".

األََنف: مصدر عى َفَعل من َأنِف منه يأنف عى الباب الرابع أنفا وأنفة: . 4
إذ  املعروفة  اجلارحة  وهو  األنف،  من  املعنى  هذا  وأصل  استنكف، 
تنسب احلمّية والغضب أو الّذّلة إليه، فإذا شمخ بأنفه فعل فِعل املتكرّب، 
الوجه كأّنه  بارزا من  الذليل، ومّلا كان األنف  أنفه فعل فعل  واذا ترب 
أّوله قيل: أنف كّل يشء أّوله، واستأنف اليشء: أخذ بأنفه أي: مبدأه، 

ومنه: روضة ُأُنف أي: مل يرعها أحد.

هنيئا: صفة مشّبهة عى فعيل، وتذكر املعجات أّنه من الباب الرابع أو . 5
اخلامس سواء، ويبدو أّنه من الباب الرابع ألنه يف املاّدّيات من األشياء، 
من  حّظا  أصابت  وسكون:  بفتح  وهنْأ  هنَأ  هتنأ  املاشية  هنِئت  يقال: 
البقل، وهنِئ الطعام: ساغ، وأّما هنُؤ األمر فهو من الباب اخلامس هينُؤ 
الرابع ألّنه  الباب  النّص من  بال مشّقة.واهلنيء يف  أتاك  ما  هناءة، وهو 

ًة 
َ
ِنْل اتِِهنَّ 

َ
َصُدق النَِّساَء  َوآتُوا  تعاىل:  قال  احلاجة  لذوي  الوايل  عطاء 

وهُ َهنِيًئا َمِريًئا ]النساء: 4[
ُ
ُك

َ
ٍء ِمْنُه َنْفًسا ف ُكْم َعْن َشْ

َ
إِْن ِطْبَ ل

َ
ف

يدّل . 6 باأللف،  مزيد  فاعل،  بارش عى  مفاعلة من  مباشهتا: مصدر عى 
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عى املشاركة املعنوّية لألمور، فهو يالمس أمور عّاله بنفسه ال بوساطة 
غره فهو يليها دون غره، واألصل فيها املبارشة املاّدّية، وهو االفضاء 

  وُهنَّ بَاِشُ َن 
ْ

ال
َ
ف تعاىل:  قوله  يف  اجلاع  عن  هبا  وكنّى  بالبرشتن، 
]البقرة: 187[ ألّن البرشة هي ظاهر جلد اإلنسان.

يفرط، . 7 فلم  اعتدل  أي:  كالمه  يف  أمجل  من  إفعال  عى  مصدر  إجال: 
املفعول  إىل  التعدية  أفادت  فالزيادة  وكّثرها،  حّسنها  الّصنيعة:  وأمجل 
بواسطة حرف اجلّر ؛ ألّن املجّرد الزم من الباب اخلامس: مجل اليشء 
مجاال: كثر حسنه فهو مجيل، وأمجل يف اليشء: حّسنه، ومن ملحظ كثرة 
البعر  كرب  واذا  نظرهم  يف  الّشديد  حلسنه  بذلك  اجلمل  سّمي  احلسن 
سّمي مجال أي نبت شعره، وأصل اجلميل عند العرب الّشحم املذاب، 
ومن ملحظ الكثرة قيل للجاعة غر املنفصلة: مجلة، واملجمل ما حيتاج 

إىل بيان ألّنه مشتمل عى مجلة أشياء كثرة غر مفّصلة.

النّّية: فِعلة من نوى اليشء ينوي عى الباب الثاين نّية، أي قصده، والنّّية . 8
والنوى: الوجه الذي ينويه املسافر من قرب أو بعد، والنوى: الّتحّول 
من مكان إىل مكان آخر أو من دار إىل غرها، والنوى: البعد، والناحية 

يذهب اليها، ونواك: قصدك، ونّية: الوجه يذهب فيه وينويه املسافر.

والزيادة . 9 العن،  بتضعيف  املزيد  نّفره،  من  فاعل  اسم  مفّعل،  منّفر: 
اليشء  عن  االنزعاج  أي:  نفورا،  ينفر  اليشء  عن  نفر  التعدية،  أفادت 

َوَما  ُروا 
َّ
ك يِلَذَّ القرآن  َهَذا  ِف  َنا 

ْ
ف َصَّ َقْد 

َ
َول تعاىل:  قال  واالبتعاد عنه 

 ُنُفوًرا ]اإلرساء: 41[.
َّ

يَِزيُدُهْم إِل

 مضّيع: مفّعل، اسم فاعل من ضّيعه، املزيد بتضعيف العن، التي تفيد . 10
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املال:  وضاع  وفقد،  ذهب  أي:  ضياعا،  يضيع  اليشء  ضاع  التعدية، 

َعَمَل  ِضيُع 
ُ
أ  

َ
ل  

ِّ
ن

َ
أ َربُُّهْم  ُهْم 

َ
ل اْسَتَجاَب 

َ
ف وضّيعته،  وأضعته  تلف، 

ْنَث]آل عمران: 195[.
ُ
ٍر أو أ

َ
َعِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذك

أفعُل، اسم تفضيل من جُزل جيُزل جزالة عى الباب اخلامس، . 11  أجزُل: 
أجزل  النّص  ويف  قّوته.  استحكمت  اللفظ:  وجُزل  وكثر،  عظم  أي: 
األقسام، أي: أكثرها وأعظمها، وهذا الفعل يف األصل من جَزل جيِزل 
للكثرة  استعر  عظيا.ثّم  قطعا  قطعه  إذا  جزال  الثاين  الباب  عى  اليشء 
أيضا  وجاء  ويبس،  احلطب  من  عظم  ما  فاجلزل:  اخلامس،  الباب  عى 
عى الباب الرابع يف الداء، وهو من قوهلم: جِزل البعر جزال: حدثت 

يف غاربه دبرة ال تربأ فهو أجزل وهي جزالء.

النحوّي املستوى 

بالغا،  خاّصة،  كامال،  متتعتع،  غر  هنيئا،  )جملسا،  األلفاظ  نصبت  مل  س: 
منّفرا، اخلرق، بينك، حن( ؟

ملسا: منصوب عى أّنه مفعول مطلق ؛ألّن جملسا مصدر ميمّي، وجيوز . 1
أن يكون منصوبا عى أّنه مفعول فيه إذا أريد بمجلس اسم املكان.

هنيئا: حال من اإلعطاء، وجيوز أن يعرب متييزا رافعا لإلهبام عن النّسبة.. 2

مضاف، . 3 وهو  املتكّلم،  من  حال  أّنه  عى  منصوب  غر،  متتعتع:  غرَي 
وأّما  التعريف،  ال  التخصيص  أفادت  واإلضافة  إليه،  مضاف  ومتتعتع 
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)غر مثلوم( يف " ووّف ما تقّربت به إىل اهلل سبحانه من ذلك كامال غر 
مثلوم" فحال ثانية و)بالغا( حال ثالثة.

"ما تقّربت" موصولة بمعنى . 4 كامال: حال من املتقّرب به ؛ ألّن )ما( يف 
جمزوم  أمر  فعل  يعرب  الذي  لـ)وّف(  به  مفعول  نصب  حمل  يف  اّلذي 

بحذف الياء وفاعله مستر فيه، 

ما . 5 خاّصة  يف  "وليكن   :قوله يف  الفرائض(  )إقامة  من  حال  خاّصة: 
خيلص به هلل دينك إقامة فرائضه التي هي له خاّصة"

بالغا: حال ثالثة من املتقّرب به ولذا نصب اسم الفاعل )بالغا( مفعوال . 6
وفاعله  مبنّي  ماض  فعل  )بلغ(  وصلتها  املوصول،  االسم  )ما(  وهو 

مستر.

فعل . 7 املستر يف )تكونّن( وهو  الضمر  خرب )كان(، واسمها هو  منّفرا: 
الّتوكيد  بنون  الّتصاله  الفتح  عى  وبني  الناهية،  بال  جمزوم  مضارع 

الّثقيلة.

اخلرق: منصوب ألّنه مفعول به لفعل األمر )احتمل(.. 8

بينك: ظرف مكان متعّلق بكون حمذوف يعرب صلة لـ)ما( املوصولة، . 9
والتقدير: يف ما هو كائن بينك، و)بن( معطوف عى األوىل.

يف . 10 بعده  واجلملة  مضاف،  فيه  مفعول  أّنه  الفتح  عى  مبني  ظرف  حني: 
حمل جّر مضاف إليه.

العّلة،  اقامة،  الوجه اإلعرايّب لرفع األلفاظ اآلتية: أمور، إجابة،  س: اذكر 
حّقه، صدور؟.

أمور: مرفوع عى أّنه مبتدأ، وخربه حمذوف تقديره: هنا أمور، أو هناك . 1
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أمور أو هذه أمور، وإّنا جاز االبتداء بالنّكرة ألّن اخلرب املحذوف مقّدم 
عليها، 

إجابة: مرفوع عى أّنه مبتدأ، وهو مضاف إىل عّالك، واخلرب مقّدم وهو . 2
اجلاّر واملجرور )منها(.

واجلاّر . 3 فرائضه،  إىل  مضاف  لـ)يكن(،  اسم  أّنه  عى  مرفوع  إقامة: 
خربا  يعرب  )كائنة(  تقديره  بمحذوف  متعلق  خاّصة(  )يف  واملجرور 
يف  "وليكن   :قوله يف  كان  اسم  عى  واملجرور  اجلار  وقّدم  لكان، 

خاّصة ما خيلص به هلل دينك إقامُة فرائضه التي هي له خاّصة".

املقّدر، . 4 باخلرب  متعّلق  وجمرور  جاّر  و)به(  مبتدأ،  أّنه  عى  مرفوع  العّلة: 
أي: العّلة كائنة به، واجلملة االسمّية من املبتدأ واخلرب صلة للموصول 

)من( الذي يعرب اسا لـ )إّن( يف " فإّن يف النّاس من به العّلة ".

واهلاء . 5 مضاف  وهو  )يؤخذ(  للفعل  فاعل  نائب  أّنه  عى  مرفوع  حّقه: 
مضاف إليه.

صدور: مرفوع عى أّنه فاعل للفعل )حترج( يف: " با حترج به صدور أعوانك 
" أي: تضّيق، من حرج صدره حيرج عى الباب الرابع.

س: ما املحّل اإلعرايّب للمبنّيات اآلتية: 

1. )ُبّد( يف: " البّد لك من مبارشهتا"، 

)بّد(: اسم )ال( النّافية للجنس، مبنّي عى الفتح يف حمّل نصب، و )لك( جاّر 
بّد حاصلة  أي: ال  للجنس،  النافية  )ال(  يعرب خرب  بمحذوف  متعّلق  وجمرور 

لك، ومجلة )ال بّد من مبارشهتا ( يف حمّل رفع صفة لـ )أمور(

2. )ما( يف: "وإّن لكّل يوم ما فيه" ويف: " وأعط ما أعطيت "
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)ما(: اسم موصول مبنّي عى الّسكون يف حمل نصب اسم إّن، و)فيه( صلة 
نصب  حمّل  يف  موصولة  تكون  أن  جيوز  أعطيت"  ما  "وأعط  يف  و)ما(  )ما(،  لـ 
بعدها  والفعل  املحتاجن،  تقديره:  حمذوف  الثاين  واملفعول  أول،  به  مفعول 
حمّل  يف  مؤّول  مصدر  بعدها  والفعل  وهي  مصدرّية،  تكون  أن  صلتها.وجيوز 

نصب مفعول مطلق، أي: وأعط إعطاء هنيئا.

3. )تلك( يف " أفضل تلك األقسام".

بإضافة  جّر  حمّل  يف  مبنّي  )املواقيت(  وهو  للمؤّنث  إشارة  اسم  )تلك(: 
)أفضل( إليه، واملواقيت بدل من اسم اإلشارة، 

4. اّلتي يف "التي هي له"

مبتدأ،  لـ)فرائضه(، و)هي(:  مبنّي يف حمل جّر صفة  اسم موصول  )التي(: 
و)له( خربها، واجلملة االسمّية من املبتدأ واخلرب صلة املوصول.

5. كيف يف "كيف أصيّل هبم"، 

مرفوع  مضارع  )أصيّل(  و  حال،  نصب  حمل  يف  مبنّي  استفهام  اسم  كيف: 
بالّضّم املقّدر عى الياء للّثقل.

6. اّلذي يف: "فتتواضع فيه هلل الذي خلقك"

)الذي(: اسم موصول مبني يف حمل جر صفة للفظ اجلاللة.

س: ما املحّل اإلعرايّب للجمل اآلتية: 

1. "حتى يكّلمك متكّلمهم"

يكّلمك:  الغاية.والفعل  يفيد  الذي  )حتى(  اجلّر  بحرف  جّر  حمّل  يف  مجلة 
به،  مفعول  نصب  حمّل  يف  والكاف  حتى،  بعد  مضمرة  مصدرّية  بأن  منصوب 
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فاعل،  ومتكّلمهم 

2. "يبسط اهلل عليك بذلك أكناف رمحته"

احتمل،  ثّم  األمر:  سياق  يف  واقعة  ألهّنا  الّطلب  جواب  جزم  حمّل  يف  مجلة 
منعا اللتقاء  بالكرس  بالسكون، وحّرك  )يبسط( جمزوم  املضارع  والفعل  نّح،  و 

سكون اجلزم بسكون الالم يف )لفظ اجلاللة(.

3. " ال يؤخذ للضعيف فيها حّقه من القوّي "

مجلة يف حمّل رفع صفة للنكرة )أّمة(.

س: أين مفعول القول يف: " يقول يف غر موطن..."، وأين مفعويل أعط يف 
" فأعط اهلل من بدنك يف ليلك وهنارك " ؟

متتعتع"  غر  القوي  من  حّقه  للضعيف  فيها  يؤخذ  ال  أّمة  تقّدس  "لن  مجلة 
اجلاللة،  لفظ  هو  اهلل(  )أعط  لـ  األّول  القول.واملفعول  مقول  نصب  حمّل  يف 
و)بدنك( هو املفعول الثاين، ومن زائدة للتبعيض والتقدير )بعضا من بدنك(.

املعجمّي املستوى 

س: يف النّص املتقّدم وردت لفظة الُقدس، فهل هي مالزمة ملعنى الطُّهر، أم 
ثّمة فرق بينها، وّضح ذلك ؟

التقديس إزالة اخلبث املعنوّي الكامن يف النفوس بخالف التطهر الذي قد 
يعني إزالة النجاسة املحسوسة، وقوله )ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ( أي 
نطهر األشياء ارتساما لك وقيل: نقّدسك أي ؛ َنِصفك بالتقديس، وقوله تعاىل: 
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ى  َوبُْشَ َوُهًدى  آَمُنوا  ِيَن 
َّ

ال يِلُثَبَِّت  َقِّ  بِالْ َربَِّك  ِمْن  ُقُدِس 
ْ
ال ُروُح   ُ

َ
ل نَزَّ ْل 

ُ
ق

ُمْسلِِمنَي ]النحل: 102[ يعني به جربيل من حيث إنه ينزل بالقدس من 
ْ
لِل

اهلل أي با يطّهر به نفوسنا من القرآن واحلكمة والفيض اإلهلي، والبيت املقدس 
اخللقة  يف  فتكون  الطهارة  املقّدسة.أما  األرض  وكذلك  الرشك،  من  املطهر  هو 
املؤمن  وتقول  االخالق  طاهر  فالن  يقال  العيب  منافاة  تقتيض  ألهنا  واملعاين 
خالف  ألنه  خبيث  والكافر  املحمودة،  للخصال  جامع  أنه  يعني  مطهر  طاهر 
والنجس  الرجس  الطهارة  وخالف  واجلسد.  الثوب  طاهر  هو  وتقول  املؤمن 

ْم 
ُ
َرك َويَُطهِّ َْيِت  الْ ْهَل 

َ
أ الرِّْجَس  َعْنُكُم  يِلُْذِهَب   َُّ الل يُِريُد  إِنََّما  تعاىل:  قال 

َتْطِهيًا ]األحزاب: 33[

يف  الواردة  البدن  بلفظة  اجلسد  أو  اجلسم  لفظة  استبدال  يمكن  هل  س: 
قوله: " فأعط اهلل من بدنك" ؟

سبق ان ذكرنا الفرق بن البدن واجلسم واجلسد يف املقطع التاسع.

س: قال: "ووّف ما تقّربت به إىل اهلل سبحانه من ذلك كامال غر مثلوم" 
فهل الثلم رديف الكرس، أم هناك فرق بن اللفظتن؟

الثلم فصل طرف اليشء ويكون يف اجلرم الرخو كالرغيف ونحوه أما الكرس 
والزجاج  كاحلجر  صلبا  إاّل  يكون  ال  الذي  اجلرم  من  معّن  موضع  له  فليس 

ونحو ذلك.

س: نّبه اإلمام إىل رضورة مراعاة املرىض يف إمامة الصالة بقوله: " فاّن 
" فهل املرض والعّلة والّسقم والداء كّلها بمعنى واحد،  يف الناس من به العّلة 

وّضح ذلك معجمّيا ؟
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بعد  َعَلٌل  يقال:  الثاين.  الرشُب  وهو  العَلُل  من  مشتقة  املرض  بمعنى  ُة  الِعلَّ
ُشغاًل  صارت  العلََّة  تلك  كأنَّ  الثانية.  السقية  سقاه  إذا  ُه،  وَيِعلُّ ُه  َيُعلُّ ُه  وعلَّ هَنٍَل. 
ثانيًا منََعت العليل من ُشغله األول. وهذا املعنى مالئم الختيار العبارة يف هذا 

املقطع ألّن العّلة شغلت صاحبها عن عمله الرئيس وهو الصالة.

َوُهَو  َعَراءِ 
ْ
بِال َفَنَبْذنَاهُ  تعاىل:  قال  بالبدن  املختّص  املرض  فهو  َقم  السَّ أما 

نبّي  خرب  يف  كا  عمل  أّي  عن  بصاحبه  يقعد  وهو   ]145 َسِقيٌم]الصافات: 

89[ كي  ]الصافات:   َسِقيٌم  
ِّ

إِن َفَقاَل  رام هدم األصنام  مّلا   إبراهيم اهلل 
يقعد يف البلدة وال خيرج مع قومه للعمل، واملرض قد يكون يف النفس كاجلبن 

]البقرة:   َمَرًضا  َُّ الل َزاَدُهُم 
َ
ف َمَرٌض  وبِِهْم 

ُ
ل
ُ
ق ِف  تعاىل:  قال  والنفاق  والبخل 

َعَ   
َ

َول تعاىل:  قوله  البدن كا يف  النفس، وقد يكون يف  فهذا مرض يف   ]10

ينتقل من أحد إىل آخر أي  الداء فمرض  َمِريِض َحَرٌج ]الفتح: 17[، وأما 
ْ
ال

يقال:  البدن  أعضاء  سائر  عى  يطلق  وقد  اجلوف  يف  وأصله  الناس  بن  يدور 
صدره  وَدوَي  َدِوَيٌة.  وامرأٌة  داٍء؛  من  اجلوف  فاسد  أي  الواو،  بكرس  َدٍو  رجٌل 
دوّي  منه  اشتق  الداء  اشتقاق  يف  والشيوع  االنتقال  ومللحظ  َضِغَن.  أي  أيضًا، 

الريح والشجر فقالوا: دّوت الريح أي انتقلت وسمع صوهتا.

س: تتّبع تطّور داللة لفظة الصالة معجمّيا وفق املنهج التارخيي؟

اإلنسان  من  الّظهر  وسط  وهو  الصال،  من  اللفظة  هذه  يف  األصل  اّن 
الّسباق،  الثاين يف  الّسباق: جاء مصّليا، وهو  الفرس يف  يقال: صّى  والّدواب، 
أي الذي يتلو الّسابق ؛ ألّن رأسه عند صلوي السابق أي مغرز ذنبه، وحتريك 
الّصلوين ومها العظان النّاتئان أسفل الظهر كان من الكّفار لتعظيم أصنامهم، 
الّدعاء  املادّي يف حتريك الظهر إىل املجّرد، وهو  اللفظ من املعنى  انتقل هذا  ثّم 
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البعثة  زمن  يف  املعنى  هذا  ارتقى  منها.ثّم  احلوائج  وطلب  األصنام  عبادة  أثناء 
النبوية من الّدعاء بالباطل إىل الّدعاء احلّق وهو الّدعاء من اهلل تعاىل ألّنه اخلالق 
وهو املعبود بحّق. والّصالة هلذا اسم مصدر من صّى وال يقال تصلية ألهّنا اسم 
وتزكية  رمحة  اهلل  من  والّصالة  دعا،  بمعنى  صالة  صّى  املصدر،  موضع  وضع 
انعطافا  بالرمحة  الرسول  عى  انعطافه  تعاىل  فصالته  االنعطاف،  الّصالة  ألّن 
استغفار   النبّي عى  املالئكة  ومن  استغفار  املؤمنن  عى  النّبّي  ومن  مطلقا، 
عى  بالصالة  اّنه  إذ  دعاء  النبّي  عى  املسلمن  ومن  هلم  دعاء  ألّمته  النبّي  ومن 
النبّي تنال الرمحة. ثّم ختّصصت داللة هذه اللفظة باحلركات املعلومة يف الّترشيع 
اإلسالمّي من سجود وركوع وقنوت إذ هي العبادة املخصوصة تسمية لليشء 

باسم بعض ما يتضّمنه.

الباب  عى  بالنار  العود  صليت  النار،  حّر  أي  الصيل،  هو  آخر  أصل  وثّمة 

وحاول   ،]12 َسِعيًا]االنشقاق:  َويَْصَل  أحرقته،  بفتحتن:  َصَى  الرابع 
بعض اللغوين أن جيعل الّصالة بمعنى الّدعاء من هذا األصل، فذهب إىل أّن 
صّى الرجل بمعنى الّسلب أي: أزال عن نفسه هبذه العبادة الصيل وهو نار اهلل 

املوقدة.

البالغّي املستوى 

استخرج الفنون البالغّية املرّبزة يف النّص

يستلزم . 1 أسلوب  وهو  الرّشيف،  النبوّي  احلديث  من  اقتباس  النّص  يف 
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استالة نفس املخاطب إىل القيام با أمر به امتثاال للرسول صى اهلل عليه 
وآله.

يف قوله: " تفّرغ فيه شخصك" كناية عن اجلّد يف متابعة قضايا الّرعّية . 2
؛ والشخوص وهو االرتفاع، فالّشخص سواد اإلنسان وغره يرى من 
بعيد ألّنه يرتفع واقفا، ويقال: أشخص الرامي إذا جاز سهمه الغرض 
أن   اإلمام فمراد   _ حركة  بال  توّسع  البرص:  وشخص  أعاله،  من 
يكون الوايل هو من يقابل هؤالء دون غره، ويكون يف أتّم االستعداد 

لذلك.

الذين . 3 والعّال  احلرف  كناية عن أصحاب   " احلاجة  وله   "  :قوله يف 
يشتغلون بصناعتهم، وهم غر متفّرغن، أي مرتبطن بأوقات عملهم.

يف قوله: "التي هي له خاّصة" كناية عن العبادات من صيام وصالة، . 4
وهي من الفرائض التي ال يّطلع عليها سوى اهلل تعاىل، والتي من شأهنا 
الكناية  هذه  وكذلك  والّتقوى،  الورع  وتورثه  الوايل  إيان  تقّوي  أن 
"أعط اهلل من بدنك" أي: اجتهد يف الّصالة  وردت بعبارة أخرى هي: 

والقيام هلل.

إذ ذكر . 5 املجمل  النّوع  تشبيه من  "وصّل هبم صالة أضعفهم"  النّص  يف 
وأداة  رعّيته،  من  األضعف  صالة  به  واملشّبه  الوايل  صالة  وهو  املشّبه 
الّتشبيه الكاف، أّما وجه الّشبه فلم يذكر وذلك لداللة الّسياق عليهم، 
عن  فضال  فيها  تقرأ  التي  اآليات  يف  قصرة  تكون  األضعف  فصالة 

تقصر مّدة الّركوع والّسجود واختصار الّدعاء يف القنوت.

يف النّص طباق إجياب يف قوله: " يف ليلك وهنارك " ومل يقل يف يومك . 6
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إلرادة شمول اليوم كّله يف العبادة.

يف النّص استعال ما يعرف بأسلوب احلكيم، وهو تقديم النّصح بطريقة . 7
 وقد سألت رسول اهلل" :الّسؤال واجلواب، وذلك واضح يف قوله

حن وّجهني إىل اليمن: كيف أصيّل هبم، فقال: ..."

إذ . 8 باحلذف  إجياز  أسلوب  أمورك...منها"  من  أمور  ثّم   "  :قوله يف 
حذف اخلرب وذكر املبتدأ نكرة، وذلك لتشويق األذهان إىل ساع ما يفهم 

عن اخلرب املحذوف، وهو )األمور( التي سيذكرها اإلمام الحقا.
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َلنَّ اْحتَِجاَبَك َعْن َرِعيَّتَِك، َفإِنَّ اْحتَِجاَب  ا َبْعَد هذا، َفاَل ُتَطوِّ قوله: " َوَأمَّ
ُة ِعْلم بِاألمور، َواالْْحتَِجاُب ِمنُْهْم َيْقَطُع  يِق، َوِقلَّ اْلُوالَِة َعِن الّرعّية ُشْعَبٌة ِمَن الضِّ
َوَيْقُبُح  ِغرُي،  الصَّ َوَيْعَظُم  اْلَكبرُِي،  ِعنَدُهْم  َفَيْصُغُر  دُوَنُه  اْحَتَجُبوا  َما  ِعْلَم  َعنُْهْم 
َما  َيْعِرُف  الَ  َبرَشٌ  اْلَوايِل  وإّنام  بِاْلَباطِِل،  قُّ  احْلَ َوُيَشاُب  اْلَقبِيُح،  َوحَيُْسُن  َسُن،  احْلَ
وُب  ُضُ ا  ِبَ ُتْعَرُف  ِساَمٌت  قِّ  احْلَ َعىَل  َوَلْيَسْت  األمور،  ِمَن  بِِه  النَّاُس  َعنُْه  َتَواَرى 
بِاْلَبْذِل  َنْفُسَك  َسَخْت  اْمُرٌؤ  ا  إِمَّ  : َرُجَلنْيَ َأَحُد  َأْنَت  وإّنام  اْلَكِذِب،  ِمَن  ْدِق  الصِّ
ُمْبَتىَلً  َفِفيَم اْحتَِجاُبَك ِمْن َواِجِب َحقٍّ ُتْعطِيِه، أو فِْعل َكِريم ُتْسِديِه، أو   ، قِّ يِف احْلَ
َأْكَثَر  َأنَّ  َمَع  َبْذلَِك!  ِمْن  َأيُِسوا  إذا  َمْسَأَلتَِك  َعْن  النَّاِس  َكفَّ  َع  َأرْسَ َفاَم  بِامْلَنِع، 
َحاَجاِت النَّاِس إليك مّا الَ َمُؤوَنَة فِيِه َعَلْيَك، ِمْن َشَكاِة َمْظلَِمة، أو َطَلِب إنصاف 

يِف ُمَعاَمَلة."
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العاّم املعنى 

التواصل مع رعيته  الوايل إىل  املقطع يصف فيه أمر املؤمنن حاجة  هذا 
متاما كوسائل اإلعالم يف عرصنا التي يطّل من خالهلا احلاكم عى اجلاهر ويف 
إّن  وأمّهها  حمدودة  والّرعّية  الراعي  بن  التواصل  وسائل  كانت  الزمن  ذلك 
اإلسالم  سعى  وقد  أستار.  وال  حجب  بال  الناس  حمدثا  بنفسه  الوايل  يشخص 
اهلّل عليه وآله  النّبّي صّى  النّهاية، فكان  إىل  الوايل والّرعّية  يف رفع احلجاب بن 
مّرات،  مخس  يوم  كّل  يف  للّصالة  حوله  فيجتمعون  كأحدهم  النّاس  مع  خيتلط 
وكانوا يفدون إىل بيته الستاع آي القرآن والوعظ وعرض احلوائج يف أّي وقت 
اآلية  فنزلت  استئذان  دون  من  ويدخلوهنا  نسائه  دور  أبواب  عى  يقبلون  حّتى 

ُكْم ]األحزاب: 
َ
ْن يُْؤَذَن ل

َ
 أ

َّ
وا ُبُيوَت انلَِّبِّ إِل

ُ
 تَْدُخل

َ
ِيَن آَمُنوا ل

َّ
يَُّها ال

َ
يَا أ

اآلية  نزلت  حّتى  ليستحرضونه  الباب  وراء  من  عليه  يصيحون  وكانوا   ،]53

]احلجرات:   وَن
ُ
َيْعِقل  

َ
ل َثُُهْم 

ْ
ك

َ
أ ُُجَراِت  الْ َوَراءِ  ِمْن  ُيَناُدونََك  ِيَن 

َّ
ال إِنَّ 

4[. وأول من وضع احلاجب بينه وبن الّرعّية هو عمر بن اخلطاب كا يف رشح 
هنج البالغة البن أيب احلديد، ويف صحيحي البخاري ومسلم وغرمها أن عمر 
ٌد،  َثنَا ُمَسدَّ " 7353 َحدَّ كان حيتجب عن الصحابة إذ جاء يف صحيح البخاري 
اْسَتْأَذَن  َقاَل:   ، ُعَمْرٍ ْبِن  ُعَبْيِد  َعْن  َعَطاٌء،  َثنِي  َحدَّ ُجَرْيٍج،  اْبِن  َعِن  حَيَْيى،  َثنَا  َحدَّ
َأْسَمْع َصْوَت  َأمَلْ  ُعَمُر:  َفَقاَل  َفَرَجَع،  َمْشُغواًل  َوَجَدُه  ُه  َفَكَأنَّ ُعَمَر  َأُبو ُموَسى َعَى 
َفَقاَل:  َما َصنَْعَت؟  َعَى  مَحََلَك  َما  َفَقاَل:  َلُه،  َفُدِعَي  َلُه،  اْئَذُنوا  َقْيٍس،  ْبِن  اهللَِّ  َعْبِد 
ا ُكنَّا ُنْؤَمُر هِبََذا«، َقاَل: َفْأتِنِي َعَى َهَذا بَِبيِّنٍَة َأْو أَلَْفَعَلنَّ بَِك، َفاْنَطَلَق إِىَل جَمِْلٍس  »إِنَّ
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َيْشَهُد إِالَّ َأَصاِغُرَنا، َفَقاَم َأُبو َسِعيٍد اخلُْدِريُّ َفَقاَل: »َقْد  ِمَن األَْنَصاِر، َفَقاُلوا: الَ 
َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهللُ  َصىَّ  النَّبِيِّ  َأْمِر  ِمْن  َهَذا  َعيَلَّ  َخِفَي  ُعَمُر  َفَقاَل  هِبََذا«،  ُنْؤَمُر  ُكنَّا 
املراجعون  فكان  أمّية  بني  أّيام  يف  احلجاب  واشتّد  بِاألَْسَواِق".  ْفُق  الصَّ َأهْلَايِن 
بن  العزيز  عبد  أقام  املعتزيل:  الشارح  قال  وسنة،  شهورا  الباب  وراء  حُيجبون 

زرارة الكاليب عى باب معاوية سنة يف شملة من صوف ال يؤذن له.

النّهى  املقصود  بل  املعنى،  هبذا  احلجاب  ليس  هذا   كالمه وموضوع 
أحواهلم  يعرف  بحيث  معهم  االختالط  وعدم  النّاس  بن  من  الوايل  غيبة  عن 
وأخبارهم فربا ينتهز خواّصه هذه الفرصة فيمّوهون عليه احلقائق، كا يريدون 
وبالعكس  الكبر  فيستصغر عنده  عليه  ما هي  األمور بخالف  عليه  ويعرضون 
إذ  الباطل  من  احلّق  عنده  يتمّيز  وال  وبالعكس  احلسن  عنده  بإضالهلم  ويقبح 
الوايل برش ال يعلم الغيب وليست للحّق عالمات حمسوسة كي يعرف الصدق 

من الكذب.

املستوى الصويّت

يف  وأثره  التنغيم  بمصطلح  يعرف  با  املحدثن  الصوت  علاء  اهتّم  س: 
ملوسيقى  توجيهك  خالل  من  املصطلح  هذا  عى  قف  الكالم،  معنى  توجيه 
مبّينا كيفّية األداء  "ففيم احتجابك من واجب حّق تعطيه"   :الكالم يف قوله

الصويّت هلذه العبارة؟

نتيجة  الكالم،  أثناء  الّصوت  درجة  يف  االنخفاض  أو  االرتفاع  هو  التنغيم 
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عى  يدّل  فهو  املوسيقّية،  النغمة  حيدثان  اّللذين  الصوتّين  الوترين  تذبذب 
تعّجب  من  املعنى  أداء  يف  مهّم  عامل  اللغة.وهو  نظام  يف  املوسيقّي  العنرص 
وحترّس واستفهام ونفي وأمر وهني ونداء وغر ذلك، وقديا أملح ابن جنّي إىل 
هذه الّظاهرة، ونّبه اجلاحظ عليها يف أثر األصوات يف احليوانات من حدو االبل 

لترسع يف مشيها وتزيد نشاطها.والنغمة عى أربعة مستويات: 

 النغمة املنخفضة: وهي أدنى النّغات، وهي ما ختتم به اجلملة اإلخبارّية، . 1
واجلملة االستفهامّية التي ال جتاب بنعم أو ال، أي: االستفهام الّتقريرّي 

]الزمر: 36[ َُّ بَِكاٍف َعْبَدهُ يَْس الل
َ
ل
َ
نحو: أ

النّغمة املتوسطة بال تكلف: وهي التي يبدأ الكالم هبا، ويستمّر الكالم . 2
عى مستواها من غر انتقال.

وتأيت قبل هناية الكالم متبوعة بنغمة منخفضة أو عالية . 3 العالية:  النّغمة 
نحو: أزيد موجود ؟

أو . 4 التعجب  أو  االنفعال  مع  تأيت  التي  )الّصاعدة(:  العالية  فوق  النّغمة 
األمر، نحو: أزيد موجود وقد غادر اجلميع؟

هذا  أّن  مع  الّرعّية  عن  احتجاجه  سبب  عن  للوايل   اإلمام سؤال  ويف 
البّد  أمر  عن  يقرص  كيف  إذ  واضحة  الّتعّجب  داللة  فيه  استفهام  عليه  واجب 
فاّن  عنه.ولذا  الّشبهات  يزيح  بذلك  وهو  منع،  أو  إعطاء  يف  به  القيام  من  له 
االستفهام الّتعّجبّي يف هذه العبارة يؤّدى بالنغمة فوق العالية )الّصاعدة( ملا فيها 
التنغيم يقوم  أّن  من مشاعر االنفعال والّتأّثر من ترّصف يف غر حمّله، ونالحظ 
االستفهام  وعالمة  والرّشطة  والفاصلة  كالنّقطة  عالمات  من  الّرقيم  بوظيفة 
وعالمة الّتأّثر، لذا نضع بعد انتهاء العبارة هذه عالمة االستفهام يتلوها عالمة 
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الّتعّجب )؟!(.

املستوى الرصيّف

س: زن الكلات اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، واذكر داللتها الرصفّية؟

املزيد . 1 فّعل  زنة  عى  )طّول(  من  )تفعلّن(  عى  مضارع  فعل  تطّولّن: 
بتضعيف العن، والزيادة أفادت املبالغة، طال اليشء يطول طوال: ضّد 
اّن  وقيل  وطّوله،  غره  وأطاله  امتّد،  أي:  األّول،  الباب  عى  العرض 

الطويل من طال عى الباب اخلامس صفة مشّبهة.

هبمزة . 2 املزيد  افتعل  عى  احتجب  من  مصدر  )افتعالك(،  احتجابك: 
الباب  عى  حيجبه  حجبه  املطاوعة،  أفادت  والزيادة  والتاء،  الوصل 

األّول، أي: منعه.

اليشء . 3 شعب  من  املوضع،  يف  احلدث  أثر  عى  داّل  اسم  ُفعله،  شعبه: 
يشعبه عى الباب الثالث: فّرقه، ومجع الّشعبة الّشعب، وهي الفرقة من 
اليشء، يقال شعب اجلسم: أطرافه، أّما الشعب فهو اسم مجع يطلق عى 

اجلاعة الكبرة ترجع ألب واحد وهو أوسع من القبيلة، 

احلسن: الفعل، صفة مشّبهة من حسن حيسن عى الباب اخلامس حسنا . 4
فهو حسن: ضّد القبيح، 

القبيح: فعيل، صفة مشّبهة من قبح يقبح عى الباب اخلامس قبحا فهو . 5
قبيح ضّد احلسن.
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يشوبه . 6 اليشء  شابه  من  للمجهول  مبنّي  مضارع  فعل  )ُيفعل(  يشاُب: 
 "67 الصافات  محيم  من  لشوبا   " خلطه  أي:  األّول،  الباب  عى  شوبا 

أي: خلطا.

واملذّكر . 7 واجلمع  الواحد  عى  يطلق  إفرادّي  جنس  اسم  )فعل(،  برش: 
به  وسّمى  اجللد،  ظاهر  وهي  البرشة  من  أبشار،  عى  وجيمع  واملؤّنث، 
التي عليها  الّشعر بخالف احليوانات  اإلنسان اعتبارا بظهور جلدة من 
أكلته،  إذا  واألرض  اجلراد  برش  يقال:  الوبر،  أو  الّشعر  أو  الّصوف 
وبرِش  يبسط برشة وجهه،  أخربته بخرب ساّر  وبرّشته:  الرجل  وأبرشت 

. به: فرح ورُسّ

أفادت . 8 والزيادة  واأللف،  بالّتاء  مزيد  ماض  فعل  )تفاعل(  توارى: 

 
ِّ

إِن َفَقاَل  تعاىل:  قال  استر  أي:  فتوارى،  اليّشء  واريت  املطاوعة: 

َِجاِب ]ص: 32[، 
ْ

ِر َربِّ َحتَّ تََواَرْت بِال
ْ
ْيِ َعْن ِذك

َ ْحَبْبُت ُحبَّ الْ
َ
أ

من  ناره  خرجت  أي:  السادس  الباب  عى  وريا  يري  وري  واملجّرد: 

 تُوُروَن ِت 
َّ
ال انلَّاَر  ْيُتُم 

َ
َرأ

َ
ف
َ
أ تعاىل:  قال  غره،  وأوراه  املقدح،  وراء 

]الواقعة: 71[.

هبمزة . 9 مزيد  )أفعل(  عى  أسدى  من  مضارع  فعل  )تفعله(  تسديه: 
حرف  بوساطة  الثاين  املفعول  إىل  التعدية  أفادت  والزيادة  القطع، 
أي  ومّدته،  سداه  أقامت  النّسج:  املرأة  سدت  متعّد،  واملجرد  اجلّر، 
التي متّد  الثوب: خيوطه  الّطويلة، والّسدى والّسداة من  رّتبت خيوطه 
طويال، الواحدة سداة، يقال: ما أنت بلحمة وال سداة، أي: ال ترّض وال 
هذا  ومن  ذلك،  يف  مبالغة  سداه  أقامت  النسيج:  املرأة  وأسدت  تنفع، 
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املعنى املادّي انتقلت الداللة إىل املجّرد بملحظ امتداد خيوط الّسدى، 
وبملحظ  وقّدمه،  له  أّداه  بمعنى  فالن  إىل  معروفا  فالن  أسدى  قيل: 
للحمة  انتظارا  متّد  وإّنا  بعضها  مع  جتتمع  ال  ممتّدة  خيوط  الّسدى  أّن 
 " عرّب عن االمهال، فقيل: ابل سدى بمعنى مهملة، وعليه قوله تعاىل: 
أحيسب اإلنسان ان يرك سدى القيامة " أي: مهمال ال يؤمر وال ينهى.

يئس . 10 واألصل:  مكايّن،  قلب  فيه  حصل  ماض  فعل  )عفلوا(،  أيسوا: 
أي:  الرجاء،  قطع  واليأس:  يأًسا،  الرابع  الباب  عى  ييأس  اليشء  من 
كلمة  صدر  يف  ياء  ليست  اللغة:  مقاييس  يف  فارس  ابن  قال  القنوط، 

بعدها مهزة ااّل هذه.وأّما أيس فهو لغة من يئس.

ما . 11 وفتح  لتحّركها  ألفا  قلبت  ثّم  واو  فيها  الالم  )فعلة(، وأصل  شكاة: 
األّول شكوا وشكاية  الباب  يشكوه عى  قبلها، وهو مصدر من شكاه 
وشكاة، واالسم: الّشكوى، أي: أظهر توّجعه من يشء ما. وهو مأخوذ 
من أصل ماّدّي هو فتح الّشكوة وإظهار ما فيها، وهي سقاء صغر جيعل 
فيه املاء كأّنه أظهر ما يف قلبه من حزن، ومنه املشكاة آلة لإلضاءة وهي 

ْرِض 
َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ نُوُر   َُّ الل تعاىل:  قال  مصباح  فيها  نافذة  غر  كّوة 

ِمْشَكٍة فِيَها ِمْصَباٌح]النور: 35[.
َ
َمَثُل نُورِهِ ك

ويشكو . 12 املظلوم  يطلبها  التي  الظالمة  عى  داّل  اسم  )مفعلة(،  مظلمة: 
والظالمة  الظليمة  مظلمته.ومثلها  فطلب  ظلا،  منه  أخذ  ما  أي:  منها 
بالكرس  املظلمة  أّما  منك.  أخذه  ما  اسم  الظامل وهو  تطلبه عند  ما  وهو 
مصدر ميمّي من ظلمه يظلمه عى الباب الثاين ظلا، وهو وضع اليشء 
مكانه،  أو  وقته  من  بعدول  واّما  زيادة  أو  بنقصان  أّما  يف غر موضعه، 
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ظلمت الّسقاء: تناولته من غر وقته، وظلمت األرض حفرهتا ومل تكن 
الكبر  الّذنب  يف  يستعمل  هلذا  احلّق  جماوزة  والظلم  للحفر،  موضعا 

والّصغر.

معاملة، . 13 يعامله  عامله  باأللف:  املزيد  من  مصدر  )مفاعلة(،  معاملة: 
اذا  فالنا:  فالن  عامل  يقال:  الفعل،  يف  املشاركة  عى  داّل  مصدر  وهو 
معه  ترّصف  باملثل:  وعامله  ذلك.  غر  أو  رشاء  أو  بيع  يف  معه  ترّصف 

بمثل ترّصفه معه، أي: تبادال الفعل.

النحوّي املستوى 

س: بّن نوع اإلضافة فيا يأيت: 

1."احتجاب الوالة".

الوالة  فاحتجاب  للوالة،  احتجاب  واملعنى:  الالم،  بمعنى  حمضة  اإلضافة 
مع  ااّل  إليه  الناس  ورود  عن  يمنع  بابه  عى  حجابا  يّتخذ  أن  منها:  أنواع  عى 
االذن، واليوم يعرف باحلايات واحلرس الّشخي.وقد حيتجب عن الناس بأن 
يكّف نفسه عن االختالط هبم فتنقطع أخبارهم وأحواهلم عنه، أي: ال ينصت 
إىل مطالبهم فال يصيّل هبم أو يشاركهم يف أفراحهم وأحزاهنم إذا ما أمّلت بالبلد 

قضّية ما.

2."أحد رجلن".

اإلضافة حمضة، بمعنى )من( أي: أنت واحد من رجلن، فاملراد بيان حاله 
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واىل أي نوع ينتسب.

3."قّلة علم باألمور".

من  ألهّنا  إليه،  املضاف  من  شيئا  املضاف  يكسب  فال  حمضة  غر  اإلضافة 
العلم  من  ناشئ  الّرعّية  عن  االحتجاب  واملعنى:  موصوفها،  إىل  الّصفة  إضافة 

باألمور. القليل 

س: اذكر املحّل اإلعرايّب للجمل اآلتية: 

1."يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه "

مضارع  فعل  و)يقطع(  )االحتجاب(،  للمبتدأ  خرب  رفع  حمّل  يف  اجلملة 
مرفوع وفاعله مستر يعود عى االحتجاب، و)علم( مفعول به مضاف إىل )ما( 

املوصولة وصلتها اجلملة الفعلية بعدها: احتجبوا.

2."ال يعرف ما توارى عنه النّاس "

والفعل  الوايل،  للمبتدأ  خرب  وهو  )برش(،  للخرب  صفة  رفع  حمّل  يف  اجلملة 
)تعرف( فاعله مستر يعود عى املبتدأ )الوايل(، ومفعوله )ما( املوصولة وصلتها 

مجلة توارى عنه الناس.

3."تعرف هبا رضوب الّصدق"

اجلملة يف حمّل رفع صفة لـ)سات( التي تعرب اسا لـ)ليست( وخربها )عى 
للمجهول،  مبنّي  )تعرف(  احلّق.والفعل  عى  كائنة  تقديره  حمذوف  أو  احلّق( 

و)رضوب( نائب عن الفاعل مضاف إىل الّصدق.

4."سخت نفسك بالبذل يف احلّق"

اجلملة يف حمّل رفع صفة ل)امرؤ( الذي يعرب خربا ملبتدأ حمذوف، تقديره 
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أنت، وأّما هي حرف تفصيل، والتقدير: اّما أنت امرؤ سخت نفسك...أو مبتى 
باملنع

5."تعطيه"

اجلملة يف حمّل جّر صفة للفظة )واجب( املجرور بـ )من( قبلها، و)واجب( 
مضاف إىل حّق: واجب حّق تعطيه.

س: أعرب ما حتته خّط: 

1."يقطع عنهم ما احتجبوا دونه "

دونه: دون ظرف مكان منصوب عى الظرفية مضاف إىل اهلاء.

2." ففيم احتجابك من واجب حّق تعطيه "

استفهام،  اسم  و)ما(  )يف(  اجلّر  حرف  من  متكّون  و)فيم(  رابطة،  الفاء 
وذلك  املوصولة،  اخلربّية  و)ما(  االستفهامّية  )ما(  بن  للتفرقة  ألفه  حذفت 
دخل  إذا  ألفها  حذف  فاشتهر  االستفهامّية،  )ما(  استعال  لكثرة  منهم  ختفيفا 
عليها حرف اجلّر، نحو: عالَم، وبَم، وعّم، و)ما( يف حمّل جّر بحرف اجلّر )يف( 

واجلاّر واملجرور متعّلق بخرب مقّدم للمبتدأ )احتجابك(.

3." فا أرسَع كفَّ الناس عن مسألتك"

أرسع: فعل ماض جامد إلنشاء الّتعّجب، والفاعل مستر وجوبا والّتقدير 
هو يعود عى )ما(، و)كّف( مفعول به مضاف، و)ما( نكرة تاّمة تعّجبّية بمعنى 

يشء يف حمّل رفع مبتدأ، و" عن مساءلتك" جاّر وجمرور متعّلق بـ )أرسع(.

4."مع أّن أكثر حاجات الناس إليك ما ال مؤونة فيه عليك "

)ال(  اسم  نصب  حمّل  يف  الفتح  عى  مبنّي  للجنس،  النافية  ال  اسم  مؤونة: 
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لـ  مرفوعا  خربا  يعرب  بمحذوف  متعّلق  وجمرور  جاّر  و)فيه(  للجنس،  النافية 
)ال( النافية للجنس، والتقدير: ال مؤونة حاصلة فيه عليك.

5." وأّما بعد هذا فال تطّولّن احتجابك ".

رشطّية  و)أّما(  املتقّدم(  اإلشارة.)أي  اسم  إىل  مضاف  مبني  ظرف  )بعد( 
تفصيلّية، وفعل الرّشط حمذوف تقديره: مها يكن من يشء بعد هذا، وجواب 

الرّشط )فال تطّولّن (.

املعجمّي املستوى 

َعَى  "َوَلْيَسْت  يف:  )السات(  بلفظ  )العالمات(  لفظ  استبدال  يمكن  هل 
ْدِق ِمَن اْلَكِذِب"؟. وُب الصِّ احْلَقِّ ِسَاٌت ُتْعَرُف هِبَا رُضُ

عى  يسمه  وسمه  يقال:  الوسم  من  )علة(  وزن  عى  سمة  مجع  السات 
الوسم،  آلة  أي:  املكواة،  وامليسم:  وكّي،  بسمة  فيه  أّثر  اذا  وسا:  الثاين  الباب 

ِر 
َ
ث
َ
أ ِمْن  وُُجوِهِهْم  ِف  ِسيَماُهْم  تعاىل:  قال  األثر  والّسمة هي  التأثر،  فالوسم: 

ُْرُطوِم ]القلم: 16[ أي: نعّلمه  ُجوِد ]الفتح: 29[ وو َسنَِسُمُه َعَ الْ السُّ
بعالمة يعرف هبا، فالفرق بن السمة والعالمة: أن السمة رضب من العالمات 
جيري  وما  اإلبل  سات  مثل  حيوان  جسد  يف  بالنار  يكون  ما  وهو  خمصوص 
أم معنى كعالمات  به علم ماّدة كان  العالمة فعاّمة يف كّل ما حيصل  أما  جمراها 
من  أخّص  فالسمة  ذلك  وغر  املدينة  وعالمات  الساعة  وعالمات  اإلعراب 
ملعنى  جتسيدا  السمة  لفظ  املؤمنن  أمر  اختار  وهنا  الوسم  تعني  ألهّنا  العالمة 
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الصدق والكذب للمتلقي فاستعمل لفظ السات هلا تشبيها هلا باألحياء.

س: قال: " فا أرسع كّف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك"، فهل 
اليأس بمعنى القنوط أو اخليبة، أم ثّمة فرق معجمّي بينها؟

الفرق بن القنوط واخليبة واليأس هو أن القنوط أشد مبالغة من اليأس وأما 
اليأس فقد يكون  فأّما  ما أمل،  نيل  امتناع  بعد األمل ألهّنا  إاّل  اخليبة فال تكون 
يتعاقبان كتعاقب اخليبة  نقيضان  بعده، والرجاء واليأس  قبل االمل وقد يكون 
والظفر، واخلائب املنقطع عا أمل، والفرق بن اخليبة واليأس أّن اخلائب منقطع 

عّا ُأمل.

 س: الّسخاء واجلود والكرم ألفاظ مرادفة ظاهرا، فلاذا استعمل اإلمام
امرؤ  "اّما   :قوله يف  )كرم(  أو  )جاد(  دون  )سخا(  الفعل  الوايل  نفسّية  مع 

سخت نفسك بالبذل"؟

السؤال  عند  اإلنسان  يلن  أن  هو  السخاء  أن  واجلود  السخاء  بن  الفرق 
لّينته  إذا  سخوا  أسخوه  األديم  سخوت  قوهلم:  من  للطالب  مهره  ويسهل 
وأرض سخاوية لينة وهلذا ال يقال هلل تعاىل سخي، واجلود كثرة العطاء من غر 
الكثر  إذا جادت بمطر غزير، والفرس اجلواد  الساء  سؤال من قولك جادت 
اإلعطاء للجري واهلل تعاىل جواد لكثرة عطائه فيا تقتضيه احلكمة، والفرق بن 
اجلود والكرم أن اجلواد هو الذي يعطي مع السؤال. والكريم: الذي يعطي من 

غر سؤال مّرة بعد أخرى.
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البالغّي املستوى 

س اذكر أبرز الفنون البالغّية يف النّص املتقّدم؟

 يف النّص أسلوب إجياز باحلذف يف قوله: " اّما امرؤ سخت نفسك . 1
وكذلك  اّما،  بعد  املبتدأ  حذف  إذ   " باملنع  مبتى  احلّق...أو  يف  بالبذل 
لداللة سياق  مبتى، وذلك  أنت  امرؤ...أو  أنت  اّما  والّتقدير:  أو،  بعد 

املخاطبة عليه، لذا هو اجياز بالغّي يف حمّله.

 يف النّص إجياز بالقرص يف قوله: " وإّنا الوايل برش" وقوله: "وإّنا . 2
أنت أحد رجلن"، فإّنا أداة قرص، و)ما( كّفت إّن عن العمل، واإلجياز 
وهو  كبر،  القرص  منه  املراد  املعنى  ألّن  القرص  أسلوب  يف  حاصل 
البرشّية  حال  يف  الوايل  حال  حرص  إذ  بالّثاين  األّول  املذكور  ختصيص 
مبالغة يف تقرير هذا احلكم، فهو قرص اضايّف، فإّنا جتيء خلرب ال جيهله 

املخاطب وال يدفع صّحته، واملراد هبا الّتأكيد عى هذا املعنى، 

 يف النّص أسلوب استفهام، وقد خرج االستفهام إىل معنى الّتعّجب يف . 3
قوله: "ففيم احتجابك من واجب حّق تعطيه أو فعل كريم تسديه" 
ألّن  ؛  سخّيا  كان  ان  الوايل  احتجاب  يف  حّجة  ال  أن  الّتعّجب  يثر  وما 

اجلواد ال يتضايق من البذل للناس.

يف . 4 أفعله(  )ما  القياسّية  الّتعجب  بصيغة  الّتعّجب  أسلوب  النّص  يف 
 " بذلك  من  أيسوا  إذا  مسألتك  عن  النّاس  كّف  أرسع  فا   "  :قوله
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فيه صفة  الّدهشة واالستغراب الستعظام يشء  وهو أسلوب يدّل عى 
الثانية،  احلالة  يف  رعّيته  عن  الوايل  احتجاب  من   تعّجب لذا  بارزة، 
وهي كونه بخيال ألّنه بمنعه العطاء عى الّطالبن سيحملهم عى اليأس 

من جوده فيرسعون إىل االبتعاد عنه وال يصيبه رضر من لقائهم.

5 . " :يف النّص ما يعرف يف علم البديع بأسلوب احلكيم نجده يف قوله
وإّنا أنت أحد رجلن: اّما امرؤ...أو مبتى " فهذا الّتقسيم حلال الوايل 

مع رعّيته عى أمرين أسلوب حكيم يف إيصال األمر إىل املخاطب.

ويعظم . 6 الكبر،  عندهم  فيصغر   "  :قوله يف  إجياب  طباق  النّص  يف 
عندهم الّصغر، ويقبح احلسن وحيسن القبيح، ويشاّب احلّق بالباطل ".

كونه . 7 عن  البرش  بلفظة   اإلمام كنّى  برش"  الوايل  وإّنا   "  :قوله يف 
ال يعلم الغيب، وال يعرف ما استر عنه ااّل بعالمة تدّل عليه، وليست 
للحّق عالئم حمسوسة ليعلم الّصدق من الكذب، فهو يعتمد عى أقوال 
فعليه  بالباطل،  احلّق  وبذا خيتلط  احلقائق  يومهون عليه  الذين  اخلواّص 

أن ال حيتجب عنهم.
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ُة إنصاف  قوله: " ُثمَّ إِنَّ لِْلَوايِل خاّصة وبَِطاَنًة، فِيِهُم اْستِْئَثاٌر َوَتَطاُوٌل، َوِقلَّ
ُتْقطَِعنَّ ألَحد  تِْلَك األَْحَواِل، َوالَ  َأْسَباِب  بَِقْطِع  ُأولئَِك  َفاْحِسْم ماّدة  ُمَعاَمَلة،  يِف 
بَِمْن  َترُضُّ  ُعْقَدة،  اْعتَِقاِد  يِف  ِمنَْك  َيْطَمَعنَّ  َوالَ  َقطِيعًة،  تَِك  َوَحامَّ َحاِشيتَِك  ِمْن 
ِهْم، َفَيُكوَن  ك، حَيِْمُلوَن َمُؤوَنَتُه َعىَل َغرْيِ ب أو َعَمل ُمْشَرَ َيلِيَها ِمَن النَّاِس، يِف ِشْ
ِمَن  َلِزَمُه  َمْن  قَّ  احْلَ َوَأْلِزِم  َواالِْخَرِة.  ْنَيا  الدُّ يِف  َعَلْيَك  َوَعْيُبُه  ُدوَنَك،  ْم  َلُ َمْهنَُأ ذلَِك 
تَِك  َقَراَبتَِك َخاصَّ ِمْن  َواِقعًا ذلَِك  ُمَْتِسبًا،  يِف ذلَِك َصابِرًا  َوُكْن  َواْلَبِعيِد،  اْلَقِريِب 
َفإِنَّ َمَغبََّة ذلَِك َمُْموَدٌة. َوإِْن َظنَِّت  ِمنُْه،  َيْثُقُل َعَلْيَك  َحْيُث َوَقَع، َواْبَتِغ َعاِقَبَتُه باَِم 
َفإِنَّ  بِإِْصَحاِرَك،  ُظنُوَنُْم  َعنَك  َواْعِدْل  بُِعْذِرَك،  ْم  َلُ َفَأْصِحْر  َحْيفًا،  بَِك  الّرعّية 
ِمْن  َحاَجَتَك  فِيه  َتْبُلُغ  َوإِْعَذارًا  بَِرِعيَّتَِك،  َوِرْفقًا  لِنَْفِسَك،  ِمنَْك  ِرَياَضًة  ذلَِك  يِف 

قِّ ". َتْقِويِمِهْم َعىَل احْلَ
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العاّم املعنى 

عى  فيتجرّبون  هلم،  سلطانا  سلطانه  يرون  وأقارب  وحاشية  أتباع  للحاكم 
الناس زاعمن بأّن هلم أن يصدروا األوامر، وأّن عى الناس أن تسمع وتطيع، 
ُدوال،  اهلّل  مال  واخّتذوا  أمره،  عى  تغلبوا  ضعيفة  شخصية  احلاكم  كان  وإذا 
عليه  الّرعّية  قلوب  فتمتلئ  حزبا،  والفاسقن  َحربا،  والصاحلن  ِخوال،  وعباده 
لعثان وبطانته.واإلمام حيّذر عامله  ما حدث  له وهلم  حقدا وكراهية، وحدث 
يعاملهم  أن  ينبغي  كيف  له  ويبن  األسباب،  من  بسبب  إليه  يمّتون  الذين  من 

ويروضهم عى العدل.

وبطانته،  خاصته  يف  والغطرسة  الظلم  أسباب  يقتلع  بأن  األشر   فأمر
أي منصب، وال  إليهم  يسند  له، وال  منهم مستشارا  يتخذ  بأن ال  اجلذور،  من 
يع أو األرض با يرّض اآلخرين من املزارعن، وإذا ُأوذي احلاكم  يمنحهم الضِّ
فإن  اهللّ،  عند  وحيتسب  يصرب  ان  فعليه  احلق  لنرصته  أقاربه  جفوة  من  وترّضر 
احلاكم  يف   اإلمام رأي  هو  وآخرة.هذا  دنيا  العاقبة  حسن  املحتسب  للصابر 
إذ هو أجر مؤمتن، وعليه أْن خُيلص وُيتقن العمل، وإذا اهّتمه الناس بالتقصر 
وجب عليه أن يرّبئ نفسه باحلّجة والدليل.وللرعية أن حتاسب وتعارض، ألن 
التي حتلم هبا  للديمقراطية  تشاء.وال صورة  به ساعة  وتعتصم  متارسه  هلا  احلق 
احلارض  الديمقراطي  احلكم  سبقت  التي  املرشقة  الصورة  هذه  إال  اإلنسانية 
الشعارات  من  سوداء  بحقبة  الديمقراطية  الدول  مّرت  بعد  السنن  بمئات 
الزائفة، واالنقالبات العسكرية، واالنتخابات املزّورة التي ُتنفق عليها األموال 
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الطائلة من قوت الشعب والرشكات ومحلة األسهم.

املستوى الصويّت

س: عّلل صوتّيا قلب الواو ياء يف اللفظتن )الدنيا، رياضة(.

إذا وقعت الما  الواو  بأن  )الدنيا( ونحوها  ياء يف  الواو  قلب  القدماء  علل 
أصلها  والعليا  )الُدنوى(  أصلها  فالدنيا  ختفيفا،  ياء  قلبت  )ُفعى(  عى  لوصف 
هبذا  املحدثون  يرض  ومل  آنفا،  املذكور  للسبب  ياء  الواو  فقلبت  )الُعلوى( 
مزدوج  وجود  هو  وأشباهها  والعليا  الدنيا  يف  جرى  الذي  أّن  ورأوا  التعليل 
صويت ثقيل يف الطرف لتباعد قاعدته عن قمته هو املقطع الطويل املفتوح )وـً( 
التقريب  إىل  فلجأوا  واسع  بون  احلنجري  واأللف  الشفوي  الواو  خمرج  وبن 
بن ركني املقطع بأن حذفوا الواو واجتلبوا الياء ألن الياء من شجر الفم وهي 

أقرب من الواو إىل خمرج األلف.

وأما رياضة فأصلها ِرواضة فقال القدماء إّن الواو إذا وقعت عينا يف مصدر 
أو مجع تكسر مسبوقة بكرس ومتلوة باأللف قلبت ياء نحو: صيام أصله ِصوام، 

ورياض أصله ِرواض، وزيارة أصله ِزوارة، ورياضة أصله ِرواضة.

ومل يرض املحدثون هبذا التعليل فرأوا أن الذي جرى يف مثل هذه اللفاظ هو 
وجود مثلث صويت متجاور ومتنافر مؤّلف من تتابع الكرسة والواو واأللف يف 
نسق صويت واحد فلجأوا إىل التقريب بن أركان هذا املثلث الصويّت روما للخفة 
فحذفوا الواو واجتلبوا الياء ليكون التتابع مقبوال من الكرسة إىل الياء إىل األلف.
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املستوى الرصيّف

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، واذكر داللتها الرصفّية؟

)استفعل(، . 1 زنة  عى  استأثر  من  قياسا  االستفعال  عى  مصدر  استئثار: 
نفسه  به  يقال: خّص  استئثارا،  باليشء  استأثر  الّطلب،  أفادت  والزيادة 
باقيا عنده، فاألثر هو ما بقي من اليشء، واالسم: األثرة،  أثره  وجعل 
اّياه  أعطاه  باليشء:  واستأثره  هبا،  وانفرد  هبا  استبّد  بالسلطة:  واستأثر 

دون غره من الناس.

بالتاء واأللف، . 2 املزيد  تطاول،  الفعل  التفاُعل، من  تطاُول: مصدر عى 
والزيادة أفادت الّتكّلف يف إظهار الطول، تطاول عى غره: عى وارتفع 
اليشء:  طال  العرض،  ضّد  والّطول  عليه،  طوله  أظهر  كأّنه  وتكرّب، 
امتّد، وبه يكنّى عن مّد اجلسم تكرّبا، تطاول إىل اليشء: مّد عنقه لراه، 

َفَتَطاَوَل  ُرونًا 
ُ
ق نَا 

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
أ ِكنَّا 

َ
َول تعاىل:  قال  امتّد  الليل:  وتطاول عليهم 

ِكنَّا 
َ
ْيِهْم آيَاتَِنا َول

َ
و َعل

ُ
ْهِل َمْدَيَن َتْتل

َ
اوِيًا ِف أ

َ
ْنَت ث

ُ
ُعُمُر َوَما ك

ْ
ْيِهُم ال

َ
َعل

نَّا ُمْرِسلنَِي ]القصص: 45[.
ُ
ك

اسم . 3 وهو  االسمّية  إىل  للنقل  والتاء  )فاعلة(،  زنة  عى  حاّمة  حاّمّتك: 
مجع ال مفرد له داّل عى اخلاّصة من األهل والولد أي: القرابة، ومجعه: 
حواّم، من احلّمة وهي العن احلاّرة، واحلميم هو املاء الّشديد احلرارة، 
القريب  واحلميم:  سّخنه،  األّول:  الباب  عى  ه  حيمُّ املاَء  حّم  يقال: 



377املقطع السادس عرش: احلكم الديمقراطي .............................................. 

فكأّنه   ،]10 ]املعارج:   َحِيًما َحِيٌم  ُل 
َ
يَْسأ  

َ
َول تعاىل:  قال  املشفق، 

الذي حيتّد محاية لذويه، وقيل خلاّصة الرجل حاّمته لذلك، واحتّم فالن 
لفالن: احتّد، وذلك أبلغ من اهتّم ملا فيه من معنى االحتام.

ُتقطعّن: فعل مضارع من أقطع، املزيد هبمزة القطع التي أفادت التعدية . 4
قطعا،  الثالث  الباب  عى  يقطعه  اليشء  قطع  يقال:  الثاين،  للمفعول 
اليهم،  واإلحسان  الرّب  برك  وصّدهم  هجرهم  قطيعة:  رمحه  وقطع 

وأقطعه اليشء منحه إياه.

من . 5 قطعة  أي:  قطيعة:  احلاكم  أقطعه  من  )فعيلة(  عى  اسم  قطيعة: 
با  خاّص  اسم  القطيعة  اّن  أي:  االسمّية،  إىل  للنقل  فالتاء  األرض، 

يمّلكه احلاكم ملن يريد من اتباعه منحة من أرض املسلمن.

وهو . 6 الثالث،  الباب  عى  هينأه  كذا  هنأه  من  ميمّي  مصدر  مفعل،  مهنأ: 
هنْيء  فهو  هنُؤ  من  أصله  تعب،  بال  ويأتيه  مشّقة  فيه  يلحق  ال  ما  كّل 

الطعام فهو هنِْيء.

ِخَرةُ . 7
ْ

ل
َ
اآلخرة: اسم عى )فاعلة( يدّل عى النّشأة الثانية، قال تعاىل: َول

 ]الضحى: 4[، والتأخر ضّد التقديم قال تعاىل: 
َ

ول
ُ ْ
َك ِمَن ال

َ
َخْيٌ ل

َر ]املدثر: 37[ فاآلخر واآلخرة  خَّ
َ
َم أو َيَتأ ْن َيَتَقدَّ

َ
لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أ

بكرس اخلاء صفة عى فاعل، يقال: جاء آِخر، أي أخرا، واجلمع أواخر، 
واآلخرة مقابل األوىل. أّما اآلَخر فهو اسم عى أفعل التفضيل واألنثى 
أخرى. واآلِخرة مقابل الّدنيا وهي فاعلة والتاء فيها للنقل إىل االسمّية، 

أي: اسم يراد به دار احلياة والبقاء بعد املوت.

الوصل . 8 هبمزة  احتسب.املزيد  من  )مفتعل(  عى  فاعل  اسم  متسبا: 
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ما  ضمن  املعدود  صرورة  أي:  الصرورة،  أفادت  والزيادة  والتاء، 
اليشء  حَسب  يقال:  العّد،  من  فاحلساب  اآلخرة،  يف  أعاله  من  يعدُّ 

ننَِي  السِّ َعَدَد  ُموا 
َ
ِلَْعل تعاىل:  قال  حيسبِه حسبا وحسابا، أي: عددته، 

اآلباء،  يف  الرشف  بفتحتن:  واحلََسب   ،]5 ]يونس:   َِساَب
ْ

َوال
واحتسب فالن ابنه: إذا مات كبرا فعّد من األشياء املذخورة له عند اهلل 
تعاىل، يقال: احتسب اليشء: ضّحى به وطلب ثواب اهلل يوم احلساب.

 مغّبة: مفعلة، اسم لتكثر احلدث يف املكان، فهي عاقبة كّل يشء وآخره، . 9
وتكون حسنة أو سّيئة، "غّب الصباح حُيمد القوم الرسى"، يقال: غّب 
الثاين: صار إىل آخره ونتيجته، وهو مأخوذ من  الباب  األمر يغّب عى 
الغّب وهو أن ترّد االبل يوما وتدع يوما، فهو داّل عى زمان وفرة فيه، 
ويقال: حلم غاّب إذا مل يؤكل لوقته بل يرك وقتا وفرة، وكذلك غّب 

األمر: اذا بلغ آخره.

والزيادة . 10 القطع،  هبمزة  مزيد  أفعل،  عى  أصحر  من  أمر  فعل  أصحر: 
أي  أجبل  نحو:  الّصحراء،  دخل  أصحر:  املكان،  يف  الّدخول  أفادت 

دخل اجلبل، وأغار: دخل الغور.

بتضعيف . 11 مزيد  )فّعل(  عى  قّومهم  من  التفعيل  عى  مصدر  تقويمهم: 
انتصب  اذا  قياما:  يقوم  اليشء  قام  الّصرورة،  أفادت  والزيادة  العن، 

]آل   ُجُنوبِِهْم َوَعَ  ُعوًدا 
ُ
َوق قَِياًما   ََّ الل ُروَن 

ُ
يَْذك ِيَن 

َّ
ال تعاىل:  قال 

هذا  تقيم  ألّنك  تقويا  اليشء  وقّومت  غره،  وأقامه   ،]191 عمران: 
هّذهبا  األخالق:  وقّوم  عوجه،  وأزال  عّدله  املعوّج:  قّوم  ذاك،  مكان 
يف  االنتصاب  عى  داّل  أصل  وهو  صّححه،  اخلطأ:  وقّوم  وأصلحها، 
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القامة ثّم أخذ منه معنى العزم عى احلفاظ عى اليشء ومراعاته، 

س كيف تفرق رصفيا بن القرب القرابة والقربى والقربان واملقربة؟

يف . 1 ويستعمل  الثالث  الباب  من  يقَرب(  )قَرب  الثالثي  مصدر  الُقرب 

 ]35 ]البقرة:   َجَرَة الشَّ َهِذهِ  َتْقَرَبا   
َ

َول تعاىل:  قوله  يف  كا  املكان 

 ُمْعرُِضوَن ٍة 
َ
َغْفل ِف  َوُهْم  ِحَساُبُهْم  لِلنَّاِس  َتََب 

ْ
اق يف  كا  والّزمان 

]األنبياء: 1[

الَقرابة عى َفعالة، مصدر بمعنى الدنّو يف النسب، من قُرب يقُرب من . 2
الباب اخلامس، أي: دنا ضّد بُعد.

النّسب، . 3 يف  القرابة  أّن  اللغوّيون  وذكر  ُفعى  عى  مصدر  اسم  الُقربى: 

َة  َمَودَّ
ْ
 ال

َّ
ْجًرا إِل

َ
ْيِه أ

َ
ُكْم َعل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

َ
ْل ل

ُ
والقربى يف الّرحم قال تعاىل: ق

ُقْرَب ]الشورى: 23[.
ْ
ِف ال

القربان: ما ُقّرب إىل اهلل تعاىل وهو اسم مصدر من التقريب، قال تعاىل: . 4

َحِدِهَما 
َ
أ ِمْن  َفُتُقبَِّل  ْرَبانًا 

ُ
ق َبا  رَّ

َ
ق إذ  َقِّ  بِالْ آَدَم  اْبَنْ   

َ
َنَبأ ْيِهْم 

َ
َعل َواتُْل 

 ُمتَِّقنَي
ْ
َُّ ِمَن ال اَل إِنََّما َيَتَقبَُّل الل

َ
نََّك ق

َ
ُتل

ْ
ق
َ َ
اَل ل

َ
َخِر ق

ْ
ْم ُيَتَقبَّْل ِمَن ال

َ
َول

]املائدة: 27[.

النحوّي املستوى 

س: بّن الوجه اإلعرايّب من رفع أو نصب أو جّر ظاهر عى األلفاظ اآلتية؟
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1. استئثاٌر يف قوله: "فيهم استئثاٌر أو تطاول..."

وهو  خربها  لتقّدم  بالنّكرة  االبتداء  ساغ  وإّنا  مبتدأ،  ألّنه  مرفوع  استئثار: 
اجلاّر واملجرور )فيهم( عليها.

2. األحوال يف قوله: " بقطع أسباب تلك األحوال "

هو  الذي  )تلك(  اإلشارة  اسم  من  بدال  يعرب  ألّنه  جمرور  اسم  األحوال: 
مضاف إليه، واألسباب مضاف.

3. حمتسبا وواقعا يف قوله: " وكن يف ذلك صابرا حمتسبا واقعا ذلك من 
قرابتك حيث وقع "

الناقص  للفعل  ثانيا  خربا  يعرب  ألّنه  ؛  النّصب  بتنوين  منصوب  حمتسبا: 
كان، و)كن( فعل أمر جمزوم بالسكون، واسمها ضمر املخاطب املستر فيها.

 " :أّما لفظ )واقعا( فهو منصوب ؛ ألّنه يعرب حاال من االلزام يف قوله
لكونه  )واقعا(  الفاعل  اسم  عمل  ولذا  االلزام،  ذلك  واقعا  أي:   " احلّق  وألزم 

حاال فرفع فاعال وهو اسم اإلشارة )ذلك(.

4. احلّق يف قوله: " وألزم احلّق من لزمه من القريب والبعيد "

احلّق: مفعول به أّول لفعل األمر )ألزم( املزيد هبمزة القطع التي تفيد التعدية 
إىل املفعول الثاين وهو )من( املوصولة، واجلملة الفعلية )لزمه( ّصلة املوصول.

5. حيفا يف قوله: " وان ظنّت الّرعّية بك حيفا فأصحر هلم "؟

مفعولن  يأخذ  القلوب  أفعال  من  وهو  )ظّن(  للفعل  أّول  مفعول  حيفا: 
لـ)ظّن(،  الثاين  باملفعول  متعّلق  وجمرور  جاّر  )بك(  و  وخرب،  مبتدأ  أصلها 

والتقدير: ظنّت الّرعّية حيفا كائنا بك.
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س: بّن املحّل اإلعرايّب للجمل اآلتية: 

1. "ترّض بمن يليها"

اجلملة يف حمّل جّر صفة للفظة عقدة.

2. "حيملون مؤونته عى غرهم"

اجلملة يف حمّل نصب )حال( من الناس يف " اعتقاد عقدة ترّض بمن يليها من 
الناس يف رشب أو عمل مشرك حيملون مؤونته عى غرهم"

3. "فأصحر هلم بعذرك"

مجلة  هو  الرّشط  وفعل  )إن(،  لألداة  الرّشط  جواب  جزم  حمّل  يف  اجلملة 
الّرعّية(. )ظنّت 

4. "تبلغ به حاجتك"

املشّبه  اّن احلرف  التي هي اسم  اجلملة يف حمّل نصب صفة للفظة )إعذارا( 
بالفعل.

" وابتغ عاقبته با يثقل عليك منه فاّن مغّبة ذلك حممودة"   :س: يف قوله
يفرّس حرف الباء بأّنه بمعنى )مع(، ما رأيك يف مسألة تناوب حروف اجلّر ؟

واقترص  معنى،  عرش  ثالثة  إىل  أوصلوها  معان  عّدة  للباء  اللغوّيون  ذكر 
أي:  به،  أمسكت  نحو:  حقيقة،  االلصاق  وهو  الّرئيس  املعنى  عى  سيبويه 
ممسكا بيشء من جسمه أو ثوبه أو جمازا، نحو: مررت به، أي: ألصقت مروري 
بمكان يقرب من زيد، وأبرز ما قيل يف جميء الباء بمعنى حرف آخر هو جميؤها 

َنا 
ْ
ْرَسل

َ
أ إِنَّا  منه  وجعلوا  املكاين،  أو  الّزماين  الّظرف  بمعنى  أي:  )يف(،  بمعنى 

ُم 
ُ
ك نََصَ َقْد 

َ
وَول  ]34 ]القمر:   بَِسَحٍر َّْيَناُهْم 

َ
ن وٍط 

ُ
ل آَل   

َّ
إِل َحاِصًبا  ْيِهْم 

َ
َعل
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ُروَن ]آل عمران: 123. وأن 
ُ
ُكْم تَْشك

َّ
َعل

َ
ََّ ل اتَُّقوا الل

َ
ٌة ف

َّ
ِذل

َ
ْنُتْم أ

َ
َُّ بَِبْدٍر َوأ الل

بِِه َخبِيًا ]الفرقان: 59[   
ْ

ل
َ
اْسأ

َ
ف الرَّْحَُن  يكون بمعنى )عن( وجعلوا عليه 

وأن  عذاب،  عن  أي:   ]1 ]املعارج:   َواقٍِع بَِعَذاٍب  َسائٌِل  َل 
َ
وَسأ عنه،  أي: 

َمْنُه بِِقْنَطاٍر 
ْ
تَأ إِْن  ِكَتاِب َمْن 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ َوِمْن  تكون بمعنى )عى(، وجعلوا عليه 

ائًِما 
َ
ْيِه ق

َ
 َما ُدْمَت َعل

َّ
هِ إيلك إِل  يَُؤدِّ

َ
َمْنُه بِِديَناٍر ل

ْ
هِ إيلك َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأ يَُؤدِّ

ِذَب َوُهْم 
َ
ك

ْ
َِّ ال وَن َعَ الل

ُ
يِّنَي َسبِيٌل َويَُقول مِّ

ُ ْ
ْيَنا ِف ال

َ
يَْس َعل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
نَُّهْم ق

َ
َذلَِك بِأ

ُموَن ]آل عمران: 75[ أي: عى قنطار، وأن يكون بمعنى )مع( وتسّمى 
َ
َيْعل

ْيَك 
َ
َعل َوَبَرَكٍت  ِمنَّا  ٍم 

َ
بَِسل اْهبِْط  نُوُح  يَا  قِيَل  عليه  وجعلوا  املصاحبة،  باء 

يِلٌم ]هود: 48[ 
َ
ُهْم ِمنَّا َعَذاٌب أ َمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ

ُ
ْن َمَعَك َوأ َمٍم ِممَّ

ُ
َوَعَ أ

ْد َخرَُجوا 
َ
ُكْفِر َوُهْم ق

ْ
وا بِال

ُ
ْد َدَخل

َ
وا آَمنَّا َوق

ُ
ال

َ
ْم ق

ُ
أي: مع سالم، وَوإَِذا َجاُءوك

ُم بَِما َكنُوا يَْكُتُموَن ]املائدة: 61[ أي: مع الكفر، وغرها من 
َ
ْعل

َ
أ  َُّ بِِه َوالل

يثقل  ما  مع  عاقبته  وابتغ  املتقّدم هو:   قوله معنى  اّن  قيل  النّص  املعاين، ويف 
عليك منه فاّن مغّبة ذلك حممودة ".

والقول بتناوب الّصيغ حمّل خالف ألّنه خيرج النّص عن ظاهره دون مسّوغ 
معناه  للنّّص  حيفظ  اللغوّي  معناه  عى  احلرف  فإبقاء  مقامّية  أو  حالّية  قرينة  من 
 الذي أورده املتّكلم يف ذلك النّظام مستعمال هذا احلرف دون غره، واإلمام
رضا  إىل  يوصله  قرابته  مع  احلّق  حتّريه  من  فعله  عاقبة  بأّن  الوايل  يذّكر  أن  أراد 
 اهلل تعاىل وان عانى األمرين من احلاح القرابة واخلاّصة ومكائدهم، فاإلمام
الوايل ال مفّر له من حتّمل ثقلهم ألهّنم لن يسكتوا عن تأخرهم  أّكد عى كون 
املحتوم  األمر  هذا  عن  عرّب  لذا  عليه،  القائم  وهو  الوايل  من  قرهبم  مع  بالعطاء 
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بدال  )مع(   استعمل االلصاق.ولو  تفيد  التي  الباء  بحرف  بالوايل  التصاقه 
عن )الباء( لفهم مصاحبة الوايل لثقل هؤالء دون انغاسه يف مشكالهتم أو قد 
يتكّفل بشكاواهم وزيره أو صاحبه، وبذا ال يالمس تذّمرهم من القريب وهذا 

.خالف ما أراده

املعجمّي املستوى 

"فاحسم مؤونة أولئك بقطع أسباب   :س: ورد احلسم والقطع يف قوله
تلك األحوال" فا الفرق بينها؟.

الظاهر  فأما  املموه  امللزق  اليشء  يف  كالقطع  وخافيا  ظاهرا  يكون  القطع 
غر  من  ذلك  يكون  قد  ألنه  املناظرة  يف  قطعه  ويقال  احلبل  وهو  السبب  فقطع 
أن يظهر ومن غر أن يقطع شغبه وخصومته. أما احلسم فإزالة أثر اليشء، يقال 
السيف حساما أي إن احلسم هو هناية  ازال مادته وبه سمى  قطعه فحسمه أى 
القطع، وهنا جاء قطع األسباب مقدمة حلسم املؤونة متاما كالفرق اللغوي بن 

اللفظتن إذ القطع مقدمة واحلسم نتيجة.

واجلور،  بالظلم  احليف  يفرّس  حيفا"  بك  الّرعّية  ظنّت  "وان   :قال س: 
فهل هذا عى وجه املطابقة أم ثّمة خّط فاصل بن هذه املرادفات؟

احليف احلمل عى اليشء حتى ينقصه، وأصله من قولك حتّيفت اليشء إذا 
الظالم  اشتق  ومنه  وتغطيته  احلّق  إخفاء  فيعني  الظلم  أما  حاّفاته.  من  تنّقصته 
والفرق بن اجلور والظلم أن اجلور خالف العدل واالستقامة يف احلكم، يقال: 
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جار احلاكم يف حكمه والسلطان يف سرته إذا فارق االستقامة يف ذلك ويكون 
الذي ورد  القول  لسياق  موافق  العبارة  القهر.واحليف يف هذه  اجلور عى جهة 
يقينا وجزما  الّرعّية( والظلم واجلور ال يكونان ظنا واعتقادا بل  فيه لفظ )ظن 
أما احليف فهو أقل منها ألنه يعني نقصان حاّفة اليشء ال كله وهذا مالئم للظن 

املذكور قبله.

البالغّي املستوى 

س اذكر أبرز الفنون البالغّية الواردة يف النّص املتقّدم، مبّينا الغاية منها ؟

شّبه . 1 إذ  بعذرك"  هلم  "فأصحر   :قوله يف  مكنّية  استعارة  النّص  يف 
الصحراء  إىل  الرجل  بخروج  رعّيته  إىل  لعذره  الوايل  إظهار   اإلمام
نبات  ال  واسع  فضاء  الصحراء  ألّن  للعيان  ويظهر  الرجل  ينكشف  إذ 
اهلل عقراك  "سّكن  لعائشة:  أم سلمة رض  قالت  يواريه يشء،  فال  فيه 
معناه  الرجل  وإصحار   ،" الصحراء  إىل  تربزهيا  ال  أي:  تصحرهيا،  فال 
ظهوره وعدم اختفائه، وبذا حذف املشّبه به وهو الرجل وبقي الزم من 

لوازمه وهو دخوله الصحراء وانكشاف أمره.

بألفاظ كثرة،  ااّل  يؤّدى  اجياز معنى عميق ال  آخر هو  فّن  العبارة  ويف هذه 
سياسة  تبّن  إذ  األمثال  مقام  تقوم  فهي  ومتعّلق،  لفظن  من  موجزة  بعبارة 
االصالحّية،  خططهم  وتقديم  للرعّية  أنفسهم  إظهار  يف  للرؤساء  عاّمة 
وقد  واشتباه،  تساؤل  موضع  للعاّمة  تبدو  قد  التي  ترّصفاهتم  من  واملغزى 
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وكذلك  به،  الّسّيئة  ظنوهنم  يرفع  إذ  متعّددة  العمل  هذا  فوائد  أّن   بّن
العذر  تقديم  من  والبد  مسؤولة  كوهنا  عى  نفسه  العمل  هبذا  يرّوض 
املناسب لكّل خطوة يقوم هبا، فضال عن الّرفق بالّرعّية إذ هم املعنّيون بكّل 
الذي  اهلدف  فهم  سياستهم  يف  الوايل  منهج  عى  اطالعهم  من  والبّد  تغير 
أسلوب  اّتباع  عى  هلم  ترويضا  كّله  هذا  وُيعّد  عليهم،  واليا  صار  أجله  من 

قائدهم يف النهوض باحلّق والقيام ببناء البلد.

2 . يف النّص كنايات بألفاظ هي: خلاّصة، البطانة، احلاّمة، القرابة، إذ كنّى
عن القريبن إليه نسبا بالقرابة واحلاّمة، غر أّن احلاّمة من درجة النسب 
منهم أقرب من املذكورين بلفظة )القرابة(، وكذا كنّى عن القريبن 
إليه بلفظتي: اخلاّصة والبطانة، فخاّصة الرجل من يفيض اليهم بأرساره 
فهم مستشاروه، وقد  البطانة  أّما  له،  يكونون من غر ذوي نسب  وقد 
"ما   :ال يأمتنهم عى أرساره، عن أيب سعيد اخلدرّي، قال رسول اهلل
بعث من نبّي وال استخلف من خليفة ااّل كانت له بطانتان: بطانة تأمره 
باملعروف وحتّضه عليه، وبطانة تأمره بالرّشّ وحتّضه عليه، فاملعصوم من 

عصم اهلل تعاىل "

تقطعّن(، . 3 )ال  الّثقيلة:  الّتوكيد  نون  باستعال  توكيد  أسلوب  النّص  يف 
النّص،  يف  واضح  وهو  بالفعل،  املشّبه  باحلرف  وكذلك  يطمعّن(  )ال 
البطانة  بالتأكيد عى   للمخاطب إذ اهتّم اإلمام وهو من مراعاته
ففي النّص كّرر توصية الوايل باحلذر منهم مع أّنه نّبهه عى ذلك يف 
أّول رسالته، وهذا لعظم خطرهم عى البالد، فتقريبهم واعطاؤهم من 
مال املسلمن فيه ظلم للرعّية وأذى عى الوايل نفسه، وليس ما حصل 
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لعثان بن عّفان ببعيد إذ بتقريبه أبناء عمومته وأقاربه ما محل الناس عى 
الّثورة عليه وقتله.
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املقطع السابع عرش
اخلارجّية( )الّسياسة 

ْلِح  قوله: "َوالَ َتْدَفَعنَّ ُصْلحًا َدَعاَك إليه َعُدوُّ َك هلل فِيِه ِرًض، فإِنَّ يِف الصُّ
ِمْن  َذِر  احْلَ كّل  َذَر  احْلَ َوَلكِِن  لِباَِلِدَك،  وَأْمنًا  وِمَك،  مُهُ ِمْن  َوَراَحًة  نُوِدَك،  جِلُ َدَعًة 
ذلَِك  يِف  ِْم  َواهتَّ ْزِم،  بِاحْلَ َفُخْذ  َل،  لَِيَتَغفَّ َقاَرَب  اَم  ُربَّ اْلَعُدوَّ  َفإِنَّ  ُصْلِحِه،  َبْعَد  ِك  َعُدوِّ

. ُحْسَن الظَّنِّ

َعْهَدَك  َفُحْط  ًة،  ِذمَّ ِمنَْك  َأْلَبْسَتُه  أو  ُعْقَدًة،  َلَك  َعُدّو  َوَبنْيَ  َبْينََك  َعَقْدَت  َوإِْن 
َلْيَس  فإّنه  َأْعَطْيَت،  َما  ُدوَن  ُجنًَّة  َنْفَسَك  َواْجَعْل  بِاألَماَنِة،  َتَك  ِذمَّ َواْرَع  بِاْلَوَفاِء، 
َأْهَوائِِهْم،  َتْفِريِق  َمَع  اْجتاِمعًا،  َعَلْيِه  َأشدُّ  النَّاُس  ٌء  يَشْ وجّل  عز  اهللِ  َفَرائِِض  ِمْن 
َبْينَُهْم  ُكوَن فَِيام  امْلُرْشِ َلِزَم ذلَِك  َوَقْد  بِاْلُعُهوِد،  اْلَوَفاِء  َوَتْشتِيِت آَرائِِهْم، ِمَن َتْعظيِم 
َتِيَسنَّ  َوالَ  تَِك،  بِِذمَّ َتْغِدَرنَّ  َفاَل  اْلَغْدِر،  َعَواِقِب  ِمْن  اْسَتْوَبُلوا  ملَِا  امْلُْسلِِمنَي  ُدوَن 
. َوَقْد َجَعَل اهللُ  ئ َعىَل اهللِ إاِلَّ َجاِهٌل َشِقيٌّ َك، فإّنه الَ َيَْرِ تَِلنَّ َعُدوَّ َبَعْهِدَك، َوالَ َتْ
تِِه، َوَحِرياًم َيْسُكنُوَن إىل َمنََعتِِه، َيْسَتِفيُضوَن  َتُه َأْمنًا َأْفَضاُه َبنْيَ اْلِعَباِد بَِرمْحَ َعْهَدُه َوِذمَّ
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فِيِه  وُز  َتُ َعْقدًا  َتْعِقْد  َوالَ  فِيِه،  ِخَداَع  َوالَ  ُمَداَلَسَة،  َوالَ  إِْدَغاَل،  َفاَل  ِجَواِرِه،  إىل 
ِن الَقْول َبْعَد التَّْأكِيِد َوالتَّْوثَِقِة، َوالَ َيْدُعَونََّك ِضيُق َأْمر  َلنَّ َعىَل حَلْ اْلِعَلُل، َوالَ ُتَعوِّ
َتْرُجو  َعىَل ِضيق  َك  َفإنَّ َصرْبَ  ، قِّ احْلَ بَِغرْيِ  اْنِفَساِخِه  َطَلِب  اهللِ، إىل  َعْهُد  فِيِه  َلِزَمَك 
فِيِه  اهللِ  ِمَن  بَِك  حُتِيَط  َوَأْن  َتبَِعَتُه،  اُف  َتَ َغْدر  ِمْن  َخرْيٌ  َعاِقَبتِِه،  َوَفْضَل  اْنِفَراَجُه 

َطلَِبٌة، الََتْسَتِقيُل فِيَها ُدْنَياَك َوالَ آِخَرَتَك."

العاّم املعنى 

تعّرض يف هذا الفصل إىل الّروابط احلكومّية اإلسالمّية اخلارجّية وحّث 
عى رعاية الصلح وقبول الّدعوة إليه، وهذا الّدستور ناشئ من جوهر اإلسالم 
مها  ذهبّين  بشعارين  هنض  فاّنه  واألمن،  والّسالم  الّصلح  رشيعة  كان  اّلذي 
األمن  من  مأخوذ  واإليان  الّسلم،  من  مأخوذ  واإلسالم  واإليان،  اإلسالم 
إىل  يدعو  الّدين  هذا  بأّن  إعالم  هبا  اإلسالم  هنض  الّلذان  الشعاران  وهذان 
استقرار الصلح واألمن بن البرش، وقد نزلت يف القرآن الرشيف آيات حمكات 

اْجَنْح 
َ
ف ِم 

ْ
ل لِلسَّ َوإِْن َجَنُحوا  الّسالم، فقال تعاىل:  الّصلح واستتباب  تدعو إىل 

ِيَن 
َّ

يَُّها ال
َ
أ َعلِيُم ]األنفال: 61[. ويَا 

ْ
ِميُع ال إِنَُّه ُهَو السَّ  َِّ  َعَ الل

ْ َها َوتََوكَّ
َ
ل

َعُدوٌّ  ُكْم 
َ
ل إِنَُّه  ْيَطاِن  الشَّ ُخُطَواِت  تَتَّبُِعوا   

َ
َول ًة 

َّ
َكف ِم 

ْ
ل السِّ ِف  وا 

ُ
اْدُخل آَمُنوا 

ُمبنٌِي ]البقرة: 208[

برهان  دين  اإلسالم،  أّن  والّسلم  الصلح  يف  اإلسالم  ترغيب  يف  والسبب 
وطمأنينة،  سامل  حميط  إىل  حيتاج  منها  واالستفادة  ودليل  تبيان  ورشيعة  وتفكر 



389املقطع السابع عرش: السياسة اخلارجية ................................................. 

واحلرب املثرة لألحقاد والتعّصبات منافية للتوّجه إىل الربهان والتعّقل يف أّي 
بيان، وقد نّبه إىل ما يف الّصلح من الفوائد القّيمة فذكر أّن يف الّصلح: 

إىل . 1 اجلند  فيحتاج  للقوى،  منهكة  لألبدان  متعبة  فاحلرب  دعة جلنودك: 
دعة واسراحة لتجديد القوى واالقتدار عى مقاومة العدى.

تؤّدى . 2 ترسيم خّطة صحيحة  إىل  فاحلرب حتتاج  )وراحة من مهومك(: 
إىل الّظفر فإذا محي الوطيس وامحّر املوقف من دم األبطال وارتج الفضاء 
ناجحة،  التفكر وترسيم خطط  القائد من  يقدر  والويل ال  العويل  من 
اخلطط  وترسيم  الفكر  فرصة  أمامه  ويفتح  اهلموم  من  يرحيه  والّصلح 

بالعدّو. للظفر 

يف . 3 اإلغارة  عى  العدّو  وحتّرض  الّضغائن  تثر  فاحلرب  لبالدك(  )وأمنا 
بعد  الغفلة  من   حّذر ثّم  العباد.  عن  والّراحة  األمن  وسلب  البالد 
ألّن  األعداء،  كيد  من  فطنة  عى  املسلمون  يكون  أن  ووىّص  الّصلح 
يلتجئ  عليه  الغلبة  لعدّوه يف احلرب وأيس من  التفّوق  رأى  إذا  العدّو 
باملكر  الّظفر  وطلب  اخلديعة  يف  يفّكر  أن  يلبث  مل  ثّم  الّصلح،  باقراح 
الضعف  نقاط  درس  من  ليتمكن  ويقارب  النواحي  شّتى  من  والّدهاء 

الفرصة للهجوم. وينتهز 

املستوى الصويّت

س: مل قلبت الواو تاء يف اهّتم؟
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وسهوت.  فيه  غِلطت  إذا  ومْهًا،  َأْوَهُم  احلساب  يف  ُت  َومِهْ من  مشتّق  اهّتم 
غره.  تريُد  وأنَت  إليه  َك  َومْهُ ذهب  إذا  َومْهًا،  َأِهُم  بالفتح  اليشء،  يف  ُت  وَومَهْ
فالنًا  َْمُت  واهتَّ مثله.  والَتوهيُم  إهيامًا.  غري  ُت  وَأْومَهْ ظننت.  أي  ُت،  ْ وَتَومهَّ
بكذا، واالسم الُتَهَمُة بالتحريك، وأصل التاء فيه واٌو. أي )اوهتم، ُومهة( فأما 
يف الفعل فإن الواو والتاء ملا تقاربا يف املخرج وثقلت الواو ابتداء قلبت الواو تاء 
وأدغمت التاء بالتاء فصار )اهّتم(، وأما التهمة فأصلها بالواو املضمومة وكان 
حق الواو أن تقلب مهزة ألهنا مضمومة ابتداء كا يف ُأوىل أصلها )ُووىل( ولكن 
حروف  من  وكالمها  واهلاء  اهلمزة  الجتاع  )الُومهة(  واو  هبمز  الثقل  يزول  لن 
الكلم  الواو تاء ألهّنا من خمرج قريب من خمرجها.وإّن  احللق فلجؤوا إىل قلب 
وجتاه  وتراث  وكلتا  واثنتان  أخت  كتاء  تاء  الياء  أو  الواو  قلب  فيه  شاع  العريب 

وتولج وترى وغر ذلك.

س: يف لفظة )دعة( حذف للواو ؛ألّن األصل )ودع( فا هو الّتفسر الصويّت 
هلذا احلذف، وهل عّوض بالّصامت )التاء( عن الصائت الّطويل؟

سبق أن ذكرنا أّن عّلة حذف الواو من صيغة مصدر اهليئة )فعلة( من املثال 
الواو نحو )هبة، زنة، عدة،  التخفيف فدعة أصلها )ِودعة( بكرس  الواوي هي 
الَفْعل كا  صفة، صلة، شية( وغرها، وليست هذه املصادر مأخوذة من صيغة 
الوزن،  الوهب،  الودع،   ( إن هذه أصلها  قالوا  الذي  القدماء  ذهب الرصفّيون 
يف  بتاء  ضت  وعوِّ الواو  حذفت  ولكن  الويش(  الوصل،  الوصف،  الوعد، 
الواو  حلذف  موجب  ال  أوهلا  أسباب:  لثالثة  التوجيه  هذا  رفضنا  وإّنا  اآلخر، 
الصيغة  وهذه  الثقل  من  فرارا  الواو  حتذف  وإّنا  )الَفعل(  اخلفيفة  الصيغة  من 
ينبغي  وتعويض  حذف  فيها  حصل  إذا  اللفظة  إّن  الثاين  والسبب  فيها  ثقل  ال 
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ال  وهذا  اخلفيف  اجلديد  اللفظ  ويبقى  العرب  كالم  من  الثقيل  اللفظ  هيجر  أن 
يثبت مع هذه األلفاظ إذ نجد األصل والفرع مستعملن معا. والسبب الثالث 
وهو األهم أن بن الفعل والعلة فرقا دالليا وهو أن الفعل مصدر رصيح والِعلة 

مصدر هيئة فال موجب لزعم الرصفّين القدماء.

املستوى الرصيّف

س: زن األفعال اآلتية، واذكر أحرف الزيادة فيها، مبّينا املعنى الرصيّف لكّل 
صيغة منها ؟

املشاركة . 1 أفادت  والزيادة  باأللف،  مزيد  ماض  فعل  فاَعل،  قارب: 
يقال: قربه يقربه قربا بضم الفاء عى الباب الرابع أي: دنا منه واقرب، 
وقارب فالن فالنا: ناغاه بكالم حسن أي: حادثه حمادثة حسنة، وقارب 
ينتهي  أن  النّهاية: أوشك  الّسداد، وقارب  الغلّو وقصد  ترك  األمر:  يف 
عدّوه  قاربه  معناه:  ليتغّفل،  قارب   :وقوله القرب،  يف  شاركها  كأنه 

بصلحه، فحذف املفعول ومتعّلقه لداللة الّسياق عليه.

وتضعيف . 2 بالتاء  مزيد  تفّعل،  عى  تغّفل  من  مضارع  يتفّعل،  يتغّفل: 
العن، والزيادة أفادت التدّرج، أي: قاربه بصلحه ليطلب غفلته فيظفر 
به. والغفلة سهو يعري اإلنسان من قّلة الّتحّفظ والّتيّقظ، يقال: غفل 
الغفلة،  واالسم  غره  وأغفله  عنه،  وسها  تركه  غفوال:  اليشء  عن 
)تغّفله(  إّن  أي  فشيئا،  الغفلة شيئا  امليض يف  تعّمده  والّتغّفل:  والتغافل 
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معناه ختّدعه وحتّن غفلته أي: سهوه عن اليشء وعدم تيّقظه.

الوصل . 3 هبمزة  مزيد  )افتعل(  زنة  عى  اهّتم  من  أمر  فعل  افتعل،  اهّتم: 
والتاء، والزيادة أفادت إظهار التهمة أي اجلهر هبا بعد ما كانت خفيه، 
يريد غره،  إليه وهو  اذا ذهب ومهه  الثاين:  الباب  يقال: وهم هيم عى 
الباب  يوهم عى  أغفلته. ويقال: وِهم يف احلساب  إذا  اليشء  وأومهت 
ختّيلته،  اليشء:  وتومّهت  وختّيله،  يشء  تصّور  والوهم  غلط،  الرابع: 
واهّتمت فالنا، أي: أبديت له الّتهمة ورميته هبا وهذا هو معنى اإلظهار 

يف صيغة افتعل، 

املفعول . 4 إىل  التعدية  أفادت  والزيادة  القطع،  هبمزة  مزيد  ماض  ألبسته: 
الثاين، يقال: لبس الثوب عى الباب الرابع لبسا: استر به، وألبسه غره، 

والسن . 5 الوصل  هبمزة  املزيد  استوبل  من  ماض  استفعلوا،  استوبلوا: 
الغدر  اهّنم وجدوا  أي  اليشء عى صفة،  إجياد  أفادت  والزيادة  والتاء، 
الّشديد  العاقبة.والوبيل:  فيه من سوء  ملا  الغدر  فاستثقلوا  وبيال عليهم 
عى  تبل  الساء  وبلت  يقال:  الّشديد،  املطر  وهو  الوابل  من  والّثقيل، 

ُهُم 
َ
ْمَوال

َ
ِيَن ُيْنِفُقوَن أ

َّ
الباب الثاين: اذا أتت بوابل، قال تعاىل: َوَمَثُل ال

َصاَبَها 
َ
أ بَِرْبَوٍة  َجنٍَّة  َمَثِل 

َ
ك ْنُفِسِهْم 

َ
أ ِمْن  بِيًتا 

ْ
َوتَث  َِّ الل َمْرَضاِت  ابْتَِغاَء 

وَن 
ُ
َُّ بَِما َتْعَمل ْم يُِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ َوالل

َ
إِْن ل

َ
َها ِضْعَفنْيِ ف

َ
ل

ُ
ك

ُ
آتَْت أ

َ
َوابٌِل ف

بَِصٌي ]البقرة: 265[، 

التعدية، وقد . 6 أفادت  التي  القطع  مزيد هبمزة  أفعل،  أفضاه: ماض عى 
 ،ورد هذا الفعل الزما، ومل نقف عى تعديته ااّل يف كالم أمر املؤمنن
إىل  وأفىض  املّتسع،  املكان  وهو  الفضاء  يف  دخل  الرجل:  أفىض  يقال: 
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األرض: مّسها براحته، وأفىض األمر إىل كذا: وصل، وأفىض إىل املكان: 

َبْعُضُكْم إىل  َض 
ْ
ف
َ
أ ْد 

َ
َوق ُخُذونَُه 

ْ
تَأ ْيَف 

َ
َوك إليه، وقوله تعاىل:  وصل 

ا َغلِيًظا ]النساء: 21[ كناية عن النّكاح.
ً
َخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاق

َ
َبْعٍض َوأ

مزيد . 7 )استفعل(  عى  استفاض  من  مضارع  يستفعلون،  يستفيضون: 
الفيض، وهو  املبالغة يف  أفادت  الوصل والسن والتاء، والزيادة  هبمزة 
املاء: كثر حتى سال، وفاض اخلر: كثر،  جريان اليشء بسهولة، فاض 

واستفاض: انترش، واملعنى ينترشون يف جوار هذه الرمحة االهلّية.

تعّولّن: مضارع عى تفّعلّن، من عّول تعويال، إذا استغاث واعتمد عى . 8
. وأصله النقصان يف  غره، يقال: عاَل َيُعوُل َعْواًل: َجاَر وماَل َعِن احْلَقِّ
وتوّسعوا  اآْلَخِر؛  َعِن  َطَرفيه  َأحُد  اْرَتَفَع  إذا  امليزاُن  َعاَل  ُيَقاُل:  امليزان 
ِعياُله؛  َكُثر  إذا  َيُعوُل  وَعاَل  اْفتقر،  إذا  َيُعوُل  الرجُل  َعاَل  فقالوا:  فيه 
العيال قرينان  الفقر وكثرة  البالغة بأن  وقد رصح أمر املؤمنن يف هنج 
َاْلَيَساَرْيِن" ونظره قوهلم:  َاْلِعَياِل َأَحُد  ُة  فقال يف احلكمة ) 141 (: " ِقلَّ
"ال مال لكثر العيال"، ولذا يمكن فهم  "العيال سوس املال" وقوهلم: 
املحصل  ألن  معا  العيال  وكثرة  الفقر  عى  يعول(  )عال  الفعل  داللة 

ْت 
َ
ك

َ
َواِحَدةً أو َما َمل

َ
وا ف

ُ
 َتْعِدل

َّ
ل

َ
إِْن ِخْفُتْم أ

َ
واحد.وَمْعنَى َقْولِِه تعاىل: ف

وا ]النساء: 3[ ذلَِك َأْدنى َأالَّ َتُعوُلوا َأي 
ُ
 َتُعول

َّ
ل

َ
 أ

َ
ْدن

َ
ْيَمانُُكْم َذلَِك أ

َ
أ

َذلَِك َأقرب َأن اَل جَتُوروا ومَتِيلوا، َوِقيَل َذلَِك َأْدنى َأن اَل َيْكُثر ِعَيالكم، 
إذا  ُيِعيُل  وَأعاَل  َجاَر،  إذا  َيُعول  الرجُل  َعاَل  يقال:  أن  واألظهر رصفيا 

ِعياُله. َكُثر 

املحتاج  صوت  عى  للداللة  العول  فاستعمل  أكثر  املعنى  يف  توسعوا  ثم 
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ااِلْستَِغاَثُة،  والَعِويل:  والَعْوُل  بِاْلُبَكاِء،،  ْوِت  الصَّ َرْفُع  والَعْولة  الَعْول  فقالوا: 
َياِح؛ والتعويل مبالغة  بِاْلُبَكاِء َوالصِّ َا  ال: َرَفعا َصْوهَتُ وَأْعَوَل الرجُل واملرَأُة وَعوَّ
يف العويل وجماز منه إذ يقال: عّولت عى فالن إذا اّتكأت عليه واعتمدت َوِمنُْه 

يل َعَى ُفاَلٍن َأي اتِّكايل َعَلْيِه َواْستَِغاَثتِي بِِه. َقْوهُلُْم: ُمَعوَّ

تستقبل: مضارع عى تستفعل من )استفعل( املزيد هبمزة الوصل والسن . 9
والتاء، والزيادة أفادت الصرورة يقال: استقبلت فالنا أي صرته ُقُبال 
يل، واالستقبال ضّد االستدبار، واالقبال: الّتوّجه نحو الُقبل قال تعاىل: 

واملقابلة:   ]50 ]الصافات:   وَن
ُ
يَتََساَءل َبْعٍض  َعَ  َبْعُضُهْم  َبَل 

ْ
ق
َ
أ
َ
ف

فمعناه:  األمر  قبل  وأّما  نحوه،  وأقبل  واجهه  واستقبله:  املواجهة، 
هي  لـ)تستقبل(  أخرى  رواية  وثمة  هبا،  قابال  خاطر  طيب  عن  أخذه 
الوصل  هبمزة  مزيد  استفعل،  عى  استقال  من  مضارع  وهو  )تستقيل( 
قال  مقاال،  صرورته  أي:  الصرورة،  أفادت  والزيادة  والتاء،  والسن 
يقيل قيلولة: نام نصف النّهار، والقائلة: الّظهرة، والقيلولة: النوم فيها 

 ]الفرقان: 24[ 
ً

ْحَسُن َمِقيل
َ
َنَِّة يَْوَمئٍِذ َخْيٌ ُمْسَتَقرًّا َوأ ْصَحاُب الْ

َ
أ

واملقيل مصدر ميمّي من القيلولة، ومنه أقال اهلل عثرته، أي: صفح عنه 
وعفا، وترك ذنبه، واستقاله: صّره كذلك.

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، وبّن املعنى الرصيّف لكّل منها ؟

وصالحا، . 1 إصالحا  بينهم  أصلح  من  ُفعل،  عى  مصدر  اسم  ُصلح: 
بن  النّفار  ازالة  هو  والصلح  يفسد،  مل  صالحا:  اليشء  صلح  واملجّرد 
َفاَل  إِْعَراًضا  أو  ُنُشوًزا  َبْعلَِها  ِمْن  َخاَفْت  اْمَرَأٌة  َوإِِن  تعاىل:  قال  الناس 
اأْلَْنُفُس  ِت  َوُأْحرِضَ ْلُح َخرْيٌ  َبْينَُهاَم ُصْلًحا َوالصُّ ُيْصلَِحا  َأْن  َعَلْيِهاَم  ُجنَاَح 
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]النساء:   َخبرًِيا َتْعَمُلوَن  باَِم  َكاَن  اهللََّ  َفإِنَّ  َوَتتَُّقوا  ِسنُوا  حُتْ َوإِْن  حَّ  الشُّ
.]128

وكذلك . 2 سالح،  من  به  استر  ما  كّل  عى  داّل  اسم  وهي  ُفعلة،  ُجنّة: 
من  الّرس،  واملِجّن:  بسرة،  استر  أي:  بجنّة،  استجّن  يقال:  الّسرة، 
ْيُل  جّن عليه الليل وأجنّه جنونا إذا سره قال تعاىل: َفَلامَّ َجنَّ َعَلْيِه اللَّ
َرَأى َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َريبِّ َفَلامَّ َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآْلفِلنَِي ]األنعام: 76[، 
وأجنّه: جعل له ما جينّه نحو: قربته وأقربته، وهو داّل عى سر اليشء 
الّشهوات،  من  وقاية  أي:  ُجنّة"  "الّصوم  احلديث  ويف  احلاّسة،  عن 
الواقي  الدرع  تعني  بالضم  اجلُنة  أن  واجلَنّة(  واجِلنّة  )اجلُنّة  بن  والفرق 
ُيستر  شجر  ذي  بستان  كّل  بالفتح  واجلَنّة  القتال،  عند  به  يستر  الذي 
بأشجاره.واجلنة بالكرس جمتمع اجِلن ُسموا بذلك الستتارهتم واختفائهم 

عن أنظار الناس.واجلامع هلذه األلفاظ الثالثة هو السر واالختفاء، 

هيواه . 3 هويه  من  مصدر  وهو  هوى،  مفرده  قّلة  مجع  أفعال،  أهوائهم: 
واهلوى:  أحّب،  بمعنى  املقرون،  اللفيف  من  الرابع  الباب  عى  هوى 

ميل النّفس إىل شهوة، مجع لتنّوع هوى كّل واحد.

عاقبة، . 4 مفرده  اجلموع،  منتهى  صيغة  عى  كثرة  مجع  فواعل،  عواقب: 
اسم ملا يأيت آخر اليشء.

حريم: فعيل، صفة للموضع املحّرم الذي ال ينتهك، فحريم البرش هو . 5
يشء:  كّل  من  واحلريم  فيه،  حيفر  أن  صاحبها  غر  عى  حيّرم  حوهلا  ما 
املوضع  املسجد:  وحريم  وحقوق،  مرافق  من  بحرمته  حمرم  تبعه  ما 
اليشء  حرم  من  ليأمنوا،  جواره  إىل  يسكنون  أهّنم   وذكر به،  املحيط 
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الفاء وحراما ضّد احلالل، فحريم صفة  بضّم  منع، حرما  العن:  بضّم 
مشّبهة، مكان حريم أي مقّدم، حّرمه فهو حريم بمعنى حمروم من حرم 
ونساء  املحرم  كالثوب  باحلريم  يوصف  ينتهك  فال  حّرم  ما  وكل  عيل 

الرجل ومرافق الدار وغرها.

من . 6 عنه  مائل  ألّنه  وجماورة،  جوارا  جاوره  من  مصدر  فِعال،  جواره: 
اجلور وهو امليل، جار عن الطريق، واستجار: طلب جواره، 

أفادت . 7 التي  القطع  هبمزة  املزيد  أدغل،  من  إفعال،  عى  مصدر  إدغال: 
والدغل  فيفسده،  خيالطه  ما  فيه  أدخل  اذا  األمر:  يف  أدغل  التعدية، 
ومنه  االغتيال،  فيه  خياف  مكان  هو  ولذلك  امللّتف  الشجر  بفتحتن: 
احلديد  أيب  ابن  )رشح  يف  الواقدي  رواه  ما  ومنه  الدغل  الفساد  سّمي 
8: 258( وهو قول أيب ذر الغفاري لعثان بن عفان بن أيب العاص: اين 
سمعت النبي صّى اهللَّ عليه وآله يقول: "إذا بلغ بنو أيب العاص ثالثن 

رجال اخّتذوا مال اهللَّ دوال، وعباده خوال، ودينه دغال "

ِدالسا ومدالسة . 8 يدالسه  الرجل  دالس  مفاعلة من  مصدر عى  ُمدالسة: 
اخليانة،  يف  املبالغة  أفادت  التي  باأللف،  مزيد  وهو  وخانه،  خادعه  إذا 
يف  الّتدليس  ومنه  اخلديعة،  والّدلس  الظالم،  اختالط  وهو  الّدلس  من 
له  ويعّرفه  اليشء  يريه  بأن  املشري  عن  الّسلعة  عيب  كتان  وهو  البيع 
بخالف ما هو عليه كأّنه خادعه وأتاه يف الظالم، والّتدليس يف األسناد 
الشيخ األكرب ولعّله ما رآه وإّنا سمعه ممّن هو دونه  هو أن حيّدث عن 

أو ممّن سمعه منه.

خداع: مصدر عى فعال من خادعه خمادعة وخداعا، وهو مزيد باأللف، . 9
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ِيَن آَمُنوا َوَما 
َّ

ََّ َوال وأفادت الزيادة معنى املبالغة يف اخلدع ُيَاِدُعوَن الل

ْنُفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن ]البقرة: 9[ أي: أولياؤه تفضيعا 
َ
 أ

َّ
َيَْدُعوَن إِل

لفعلهم، وهو أصل داّل عى االخفاء، خدعه خيدعه عى الباب الثالث 
خدعا، اذا ختله وأراد به املكروه من حيث ال يعلم، واالسم اخلديعة، 

واملخدع بضم وسكون وفتح: اخلزانة.

تّوز: مضارع من جّوز األمر جتويزا، عى فّعل، مزيد بتضعيف العن، . 10
والزيادة أفادت اجلعل، أي جعله جائزا مباحا وسّوغه، من جاز املوضع 

إذا سلكه، وأجازه: خّلفه وقطعه.

الحن . 11 فهو  الثالث،  الباب  عى  يلحن  كالمه  يف  حلن  من  مصدر  حلن: 
املقصود  أداء  هو  أي:  الصحيحة  جهته  عن  الكالم  امالة  وهو  وحلن، 
عى  تعتمد  ال  أي:  والتعريض،  كالتورية  املعنى  من  غره  حيتمل  بلفظ 

َتُهْم 
ْ
َعَرف

َ
ل
َ
ُهْم ف

َ
َرْيَناك

َ َ
ْو نََشاُء ل

َ
التالعب يف الكالم يف عهودك، وعليه َول

]حممد:   ُكْم
َ
ْعَمال

َ
أ ُم 

َ
َيْعل  َُّ َوالل َقْوِل 

ْ
ال ِْن  لَ ِف  َْعرَِفنَُّهْم 

َ
َول بِِسيَماُهْم 

30[. أي الكالم املوّرى به املزال عن جهة االستقامة والظهور.

من  ومنهم  خطؤه  القول:  حلن  جعل  من  فمنهم  اآلية  تأويل  يف  واختلفوا 
وأبرزهم  والتعريض  الكالم  يف  التورية  باستعال  والذكاء  بالفطنة  اللحن  فرس 
الراغب: اللحن رصف الكالم عن سننه اجلاري عليه، وجعل اآلية ممّا أزيل عن 
البالغة،  حيث  من  األدباء  أكثر  عند  حممود  وهو  بالتعريض،  ورصفه  الترصيح 
"ولعّل بعضكم أحلن بحّجته  قيل للفطن با يقتيض فحوى الكالم: حلن.وعليه 
الفطنة  هو  املراد  يكون  أن  احلّجة.واألوىل  عى  وأقدر  أفصح  أي:  بعض"  من 
لسان  عى  الظاهر   اإلمام بغض  هو  القول  حلن  اّن  واملعنى  اآلية،  هذه  يف 
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املنافقن.ألن حلن القول يعني امليل عن احلق ميال يبدو حسنا للمتلقي باستعال 
التورية والتنميق والتزوير فهو ميل خفّي ال ظاهر فيؤنف منه، وهبذا املعنى شاع 

استعال اللفظ يف الغناء ألنه قول منّمق مزخرف.

الّتوثقة: مصدر عى التفعلة من وّثق املزيد بتضعيف العن، يقال: وّثقه . 12
يف  املبالغة  أفادت  والزيادة  والتجربة،  التجريب  نحو  وتوثقة  توثيقا 

تأكيده.

هبمزة . 13 مزيد  انفعل  عى  انفسح  من  االنفعال  عى  مصدر  انفساحه: 
عى  يفسح  املكان  له  فسح  املطاوعة،  أفادت  والزيادة  والنون،  الوصل 

الباب الثالث فسحا: وّسعه له فانفسح.

الوصل . 14 هبمزة  مزيد  انفرج،  من  أيضا  االنفعال  عى  مصدر  انفراجه: 
والنون، يفيد املطاوعة، فّرج اهلل اهلّم فانفرج انفراجا: كشفه.

تبعته: تبِعة )فِعلة(، اسم يراد به اليشء الذي لك فيه بغية، شبه ظالمة . 15
ونحوها أي: ما اتبع به، وكذا التباعة ككتابة تبعه يتبعه عى الباب الرابع 

تِيَنَُّكْم 
ْ
يَأ ا  إِمَّ

َ
ف َجِيًعا  ِمْنَها  اْهبُِطوا  َنا 

ْ
ل
ُ
ق خلفه  ومشى  أثره  قفا  تبعا: 

 ُهْم َيَْزنُوَن ]البقرة: 
َ

ْيِهْم َول
َ
 َعل

ٌ
 َخْوف

َ
ل

َ
ِمنِّ ُهًدى َفَمْن تَبَِع ُهَداَي ف

َق  اْسَتَ َمِن   
َّ

إِل تعاىل:  قال  به  فلحق  سبقه  قد  كان  إذا  وأتبعه   ،]38

وخّص  التابع  والّتبيع:   ]18 ]احلجر:   ُمبنٌِي ِشَهاٌب  ْتَبَعُه 
َ
أ
َ
ف ْمَع  السَّ

 
ْ
بولد البعر إذا تبع أّمه، والتََّبع بفتحتن أيضا التابع، واحد ومجع َوإِذ

ُكْم َتَبًعا 
َ
نَّا ل

ُ
وا إِنَّا ك َبُ

ْ
يَن اْسَتك ِ

َّ
َعَفاُء لذِل وَن ِف انلَّارِ َفَيُقوُل الضُّ َيَتَحاجُّ

 ]غافر: 47[. ْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا نَِصيًبا ِمَن انلَّارِ
َ
َفَهْل أ

واالسم . 16 بحّق،  طلبه  اذا  وطالبا:  مطالبة  طالبه  من  اسم  َفِعلة،  َطِلبة: 
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عن  الفحص  طلبا:  األّول  الباب  عى  يطلب  وطلب  والّطلب،  الطلبة 

ْن تَْسَتِطيَع 
َ
ل
َ
ْو يُْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا ف

َ
وجود اليشء، عينا كان أو معنى أ

ًبا ]الكهف: 41[
َ
ُ َطل

َ
ل

النحوّي املستوى 

س: أعرب األلفاظ التي حتتها خّط يف النّص املتقّدم؟

املحذوفة . 1 األلف  عى  املقّدرة  الّضّمة  رفعه  وعالمة  مرفوع  مبتدأ  رضا: 
األلف  الفتح عوض عن  وتنوين  والتنوين(،  )األلف  الساكنن  اللتقاء 
تقّدم  اخلرب  ألّن  بالنّكرة  االبتداء  ساغ  وإّنا  خّطا،  ال  لفظا  املحذوفة 

عليها، وهو اجلاّر واملجرور )فيه(.

جاهل: يف قوله: " فإّنه ال جيري عى اهلل إال جاهل شقّي ": جاهل: . 2
للحرص  فاجلملة  مفّرغ،  االستثناء  ألّن  ؛  جيري  للفعل  مرفوع  فاعل 
صفة  و)شقّي(  موجود،  غر  منه  املستثنى  ألّن  ؛  لالستثناء  وليست 

جلاهل، 

وفضل . 3 انفراجه  ترجو  أمر  ضيق  عى  صربك  فاّن   "  :قوله يف  خري: 
)اّن(  خرب  أّنه  عى  مرفوع  خر:   ،" تبعته  ختاف  عذر  من  خر  عاقبته 

احلرف املشّبه بالفعل، واسمها )صربك(.

صلحه . 4 بعد  عدّوك  من  احلذر  كّل  احلذر  ولكن   "  :قوله يف  احلذر: 
إلزم  أي:  مقّدر،  وناصبه  التحذير،  عى  منصوب  به  مفعول  احلذر:   ،"
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احلذر، و)كّل( توكيد مضاف إىل احلذر الثاين، و)لكن( حرف استدراك.

ذّمة: " أو ألبسته منك ذّمة "، ذّمة: مفعول به ثان للفعل ألبسته، واهلاء يف . 5
الفعل ضمر مّتصل يف حمّل نصب مفعول أّول، و)منك( جاّر وجمرور 

بألبسته. متعّلق 

ثان لفعل . 6 "، جنّة: مفعول  " واجعل نفسك جنّة دون ما أعطيت  جنّة: 
األمر )اجعل( الذي يستر فيه الفاعل وهو املخاطب الوايل، و)نفسك( 

مفعول أّول.

)ال( . 7 اسم  إدغال:   ،" فيه  خداع  وال  مدالسة  وال  إدغال  فال   " إدغال: 
النافية للجنس مبنّي عى الفتح يف حمل نصب، وخربها حمذوف وجوبا 

تقديره موجود.

الفعل . 8 يف  مستر  والفاعل  به،  مفعول  عقدا:  عقدا"،  تعقد  وال   " عقدا: 
تعقد ألّنه جمزوم بـ)ال( الناهية.

س: اذكر احلالة اإلعرابّية لألفعال اآلتية، وعّلل لكّل منها ؟

بثبوت . 1 مرفوع  مضارع  فعل  يستفيضون:   " جواره  إىل  ويستفيضون   "
رفع  حمل  يف  منفصل  ضمر  والواو:  اخلمسة،  األفعال  من  ألّنه  النون 

فاعل، وهو مرفوع خللّوه من الناصب واجلازم.

نصبه . 2 وعالمة  منصوب  مضارع  فعل  يتغّفل:   " ليتغّفل  قارب  رّبا   "
الّتعليل،  الم  بعد  الناصبة  املصدرّية  أن  هو  النّصب  وعامل  الفتح،، 

والفعل بعدها يف تأويل مصدر يتعّلق بالفعل قارب.

" وأن حتيط بك من اهلل فيه َطِلبة "، حتيط: فعل مبنّي للمجهول منصوب . 3
لفظة  عى  معطوف  الفاعل،  نائب  و)طلبة(  النّاصبة،  املصدرّية  بـ)أن( 
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)عذر(، واملعنى: خر من عذر ومن إحاطة َطِلبة هلل بك.

الفتح . 4 عى  مبنّي  مضارع  فعل  يدعوّنك:   ،" أمر  ضيق  يدعوّنك  وال   "
لفظة  هو  والفاعل  )ال(  ب  جزم  حمل  يف  الّثقيلة  التوكيد  بنون  الّتصاله 
التوكيد ال حمّل هلا من اإلعراب، والكاف ضمر مّتصل  )ضيق( ونون 

يف حمل نصب مفعول به.

" فحْط عهدك بالوفاء"، الفاء: رابطة جلواب الرّشط، و)ُحط( فعل أمر . 5
جمزوم من حاط حيوط.

وفاعله، . 6 أمر  فعل  اجعل:  أعطيت"  ما  دون  جنّة  نفسك  "واجعل 

يف  موصولة  و)ما(  مضاف،  مبني  ظرف  و)دون(  )نفسك(،  واملفعول 
حمّل جّر باإلضافة إىل دون، و)أعطيت( ماض مبنّي عى الفتح التصاله 
تكون  أن  وجيوز  اإلعراب،  من  له  حمّل  ال  املوصول  صلة  الفاعل،  بتاء 

)ما( مصدرّية وهي والفعل يف حمّل جّر باإلضافة.

س: اذكر املحّل اإلعرايّب للجمل اآلتية، وبّن الّسبب ؟

": اجلملة من الفعل املايض املبنّي عى الفتح املقّدر . 1 " دعاك إليه عدّوك 
املتصل  الكاف  ضمر  ومفعوله  )عدّوك(  وفاعله  للتعّذر،  األلف  عى 

بالفعل دعاك يف حمّل نصب صفة لـ)صلحا(.

" هلل فيه رضا": اجلملة االسمّية من املبتدأ املؤّخر وخربه املقّدم يف حمّل . 2
نصب حال من )صلحا( ذلك ألّن )الصلح( مّلا وصف بجملة " دعاك 

إليه عدّوك " خّصص واقرب من املعرفة.

"رّبا قارب ليتغّفل": اجلملة من رّبا الكافة واملكفوفة وما بعدها يف حمّل . 3

لفظة  املنصوب هو  التي اسمها  بالفعل،  املشّبه  لـ)إّن( احلرف  رفع خرب 
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)العدّو(.

"ليس من فرائض اهلل يشء": اجلملة يف حمّل رفع خرب )اّن( قبلها، واسم . 4
أّن  اّن هو الضمر املّتصل هبا )اهلاء(، وتفصيل إعراب هذه اجلملة هو 
)يشء(،  واسمها  كان،  عمل  تعمل  ناقص  جامد  ماض  فعل  )ليس( 
نكرة  املبتدأ  جميء  ساغ  وإّنا  فرائض(،  )من  واملجرور  اجلاّر  وخربها 

لتقّدم خربه عليه.

الناُس أشدُّ عليه اجتاعا من . 5 "فإنه ليس من فرائض اهلل عّز وجّل يشٌء 
تفريق أهوائهم"

فيها عدة أوجه إعرابية للرشاح أفضلها أن يقال: )أّنه( حرف مشبه بالفعل 
متعلق  وجمرور  جار  فرائض(  )من  ناقص،  ماض  فعل  اسمها.)ليس(  واهلاء 
مرفوع. ليس  اسم  )يشء(  مقدم،  ليس  خرب  نصب  حمل  يف  حمذوف  باستقرار 
مبتدأ  )الناس(  )إّن(،  خرب  رفع  حمّل  يف  اهلل(  فرائض  من  يشء  )ليس  ومجلة 
متعلق  وجمرور  جار  )عليه(  تفضيل  اسم  وهو  للمبتدأ  خرب  )أشّد(  مرفوع، 
وجمرور  جار  الوفاء(  تعظيم  )من  منصوب،  متييز  )اجتاعا(  بعده،  باالجتاع 
أو لفظة )من(،  التفضيل يكّمل باإلضافة  التفضيل )أشّد( وأفعل  باسم  متعلق 
واجلملة االسمية )الناس أشّد..( يف حمل نصب حال من )يشء( أو يف حمل رفع 

صفة له.

"ال جيرئ عى اهلل إاّل جاهل" اجلملة من )ال( النافية، والفعل املضارع . 6

الياء للثقل، وفاعله )جاهل(، يف حمّل رفع  املرفوع بالّضّمة املقّدرة عى 
خرب )اّنه( واسمها اهلاء.

للفظة . 7 صفة  نصب  حمّل  يف  الفعلّية  اجلملة  هذه   :" عباده  بن  أفضاه   "
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أفضاه:  مفّصال:  وإعراهبا  لـ)جعل(.،  الثاين  املفعول  هو  الذي  )أمنا( 
والفاعل مستر  للتعّذر،  األلف  املقّدر عى  الفتح  مبنّي عى  فعل ماض 
به،  مفعول  نصب  حمّل  يف  مّتصل  ضمر  واهلاء  اجلاللة،  لفظ  عى  يعود 

و)بن( ظرف مبني مضاف إىل عباده.

" يسكنون إىل منعته" اجلملة الفعلّية يف حمّل نصب صفة للفظة )حريا( . 8
املعطوفة عى )أمنا(، واإلعراب املفّصل، يسكنون فعل مضارع مرفوع 

بثبوت النون ألّنه من األفعال اخلمسة، والواو فاعله.

املستر . 9 وفاعله  املرفوع  املضارع  الفعل  من  اجلملة   " العلل  فيه  جتّوز   "
ومفعوله )العلل( يف حمّل نصب صفة للمفعول به )عقدا(.

)عهد . 10 وفاعله  )لزم(  املايض  الفعل  من  اجلملة   :" اهلل  فيه عهد  لزمك   "
اهلل( ومفعوله )ضمر الكاف( يف حمّل جّر صفة للمضاف إليه )أمر( يف: 

)ضيق أمر(.

ومفعوله . 11 املستر  وفاعله  املرفوع  املضارع  من  اجلملة  انفراجه"  ترجو   "
)انفراجه( يف حمّل جّر صفة للمضاف إليه )أمر(.

ومفعوله . 12 املستر  وفاعله  املرفوع  املضارع  من  اجلملة  تبعته":  ختاف   "
املنصوب )تبعته( يف حمّل جّر صفة لـ)غدر(.

" فال تستقبل فيها دنياك وال آخرتك" اجلملة من الفعل املضارع املرفوع . 13
املستر  وفاعله  )الفصيحة(،  الّتفريع  فاء  وقبلها  النافية،  بـ)ال(  املنفي 

ومفعوله )دنياك( يف حمّل رفع صفة للفاعل )طلبة(.
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املعجمّي املستوى 

س: اجتمعت لفظتا العهد والّذّمة يف قوله: "فحط عهدك بالوفاء، وارع 
ذّمتك باألمانة" فا الفرق بينها إذا ما علمت أّن العطف يفيد املغايرة؟.

إّن العهد ما كان من الوعد مقرونا برشط نحو قولك: إْن فعلَت كذا فعلُت 
َقْبُل  ِمْن  آَدَم  َوَلَقْد َعِهْدَنا إىل  كذا وما دمَت عى ذلك فأنا عليه، قال اهلل تعاىل 
مل  ما  اجلنّة  من  خترج  ال  أنك  أعلمناه  أي   ]115 َعْزًما]طه:  َلُه  َنِجْد  َومَلْ  َفنَيِسَ 
به معا،  يلتزمان  الوفاء وهو بن طرفن  تأكل من هذه الشجرة، والعهد يقتيض 
الذّمة وهي مشتّقة  الذّمة فخالفها األمانة كا يف سياق قول اإلمام لكّن  أما 
ماُم كّل عهد يْلزمك الذم إذا َضيَّْعَته ألهنا تقع من طرف  من الذم ألّن الذّمة والذِّ
التزاما  اجلزية  يؤّدون  الذين  وهم  ِة  مَّ الذِّ بَأهَل  العهد  َأهُل  يسّمى  ولذا  واحد، 
معناه  يٌّ  ِذمِّ ورجل  الذّم،  لزمهم  ضّيعوه  فإن  أنفسهم  عى  قطعوه  الذي  بالعهد 
وَذميمٌة  وَذميٌم  ٌة  َذمَّ بئر  تقول:  والعرب  الذم،  استحق  تركه  إن  عهد  له  رجل 
ْت ركاب القوم إْذمامًا َأعيت وختلفت وتَأخرت عن  ، وَأَذمَّ ُتَذمُّ قليلة املاء ألهنا 
ها، وبلحاظ فعل الذم سمي  مجاعة اإلبل ومل تلحق هبا كَأهنا مَحََلت الناس عى َذمِّ
العهد والَكفالُة بالذّمة يف كالم العرب ألن الذم كثرا ما يكون عاقبة لذلك يف 

عرفهم إذ يتلو هذا التعّهد نقض ونكث فيحصل الذم فالقتال.

 :بقوله واحد  موضع  يف  والّتشّتت  الّتفّرق  لفظتي:   اإلمام ذكر  س: 
وّضح  بينها،  فرق  ثّمة  أّن  يعني  وهذا  آرائهم"  وتشّتت  أهدافهم،  تفّرق  "مع 

ذلك؟
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التشّتت تفريق يف انتشار وتبعثر، يقال شت مجعهم شتا وشتاتا، وجاءوا أشتاتا 

 ُهْم
َ
ْعَمال

َ
أ ْوا  لُِيَ ْشَتاتًا 

َ
أ انلَّاُس  يَْصُدُر  يَْوَمئٍِذ  تعاىل:  قال  النظام،  أي متفرقي 

]احلرش:    َشتَّ وُبُهْم 
ُ
ل
ُ
َوق تعاىل:  فقال  األلفة  خالف  والتشتت   ]6 ]الزلزلة: 

وبِِهْم ]األنفال: 63[، 
ُ
ل
ُ
َف َبنْيَ ق

َّ
ل
َ
14[ أي هم بخالف من وصفهم بقوله وَأ

وا 
ُ
ول

ُ
أما التفريق فخالف اجلمع وهو جعل اليشء مفارقا لغره. فقوله تعاىل: ق

َويَْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  َوإِْسَماِعيَل  إِبَْراِهيَم  نِْزَل إىل 
ُ
أ َوَما  َْنا  إيِلَ نِْزَل 

ُ
أ َوَما   َِّ بِالل آَمنَّا 

َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ  
َ

َربِِّهْم ل ِمْن  انلَّبِيُّوَن  وِتَ 
ُ
أ َوَما  َوِعيَس  وِتَ ُموَس 

ُ
أ َوَما  ْسَباِط 

َ ْ
َوال

ُ ُمْسلُِموَن ]البقرة: 136[ معناه ال نجعل االنبياء مفارقن 
َ

ُْن ل َحٍد ِمْنُهْم َونَ
َ
أ

بعضهم من بعض، بأن نؤمن ببعض، ونكفر ببعض.

)َفاَل  يف  اخلداع  املدالسة،  اإلدغال،  اخلتل،  الغدر،  األلفاظ:  وردت  س: 
ِخَداَع  َوالَ  ُمَداَلَسَة،  َوالَ  إِْدَغاَل،  َك،...َفاَل  َعُدوَّ خَتْتَِلنَّ  َوالَ  تَِك،...  بِِذمَّ َتْغِدَرنَّ 

فِيِه( فا املعنى الدقيق هلذه املرادفات؟.

الغدر نقض العهد الذي جيب الوفاء به.. 1

وأخذه . 2 للفجأة  طلبا  موضع  يف  له  واالختباء  للعدو  الكمون  اخلتل: 
خاِدٍع  وُكلُّ  له  ى  خَتَفَّ َخْتاًل:  يَد  الصَّ ئُب  الذِّ َخَتَل  يقال:  منه،  غفلة  عى 
َتَتُل فيه ِمْثُل  فهو خاتٌِل وَخُتوٌل كَصُبوٍر، واخِلْتُل بالكرس: ُكلُّ َموِضٍع خُيْ

الِكّن.

اإلدغال من الَدَغُل وهو الَفساُد، مثل الَدَخِل. يقال: قد َأْدَغَل يف األمر، . 3
امللتفُّ  الكثر  الشجُر  الَدَغُل:  وُيفِسده. وأصل  ما خيالُفه  فيه  َأْدَخل  إذا 

الذي ال يعرف ضاّره من نافعه، فاإلدغال هو لبس احلق بالباطل.

امُلداَلَسُة أصلها من الدلس وهو الظلمة وتعني إخفاء عيب اليشء فكأنَّه . 4
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يأتيك بالشن به يف الظالم وأنت حتسبه زينا.

اخلداع هو التظاهر باجتالب نفع أو دفع رّض، واملراد خالفه وال يقتيض . 5
أن يكون بعد تدّبر ونظر وفكر أال ترى أنه يقال خدعه يف البيع إذا غّشه 

وإن كان ذلك بدهية من غر فكر ونظر.

البالغّي املستوى 

س اذكر أبرز الفنون البالغّية الواردة يف النّص املتقّدم.

"أو ألبسته منك ذّمة" استعار لفظ اللبس إلدخاله يف أمان . 1  :يف قوله
الّذّمة مالحظة لشبهها بالقميص ونحوه من حيث شّدة االّتصال، فهذه 

]البقرة:  ُهنَّ
َ
ل ِلَاٌس  ْنُتْم 

َ
َوأ ُكْم 

َ
ل ِلَاٌس  ُهنَّ  متثيلّية، ومثلها  استعارة 

187[ فجعل الّتقوى لباسا عى طريق الّتمثيل والّتشبيه.

"واجعل نفسك جنّة دون ما أعطيته" هذه أيضا استعارة متثيلّية، استعار . 2

)نفسك(  فشّبه  ونحوه،  بالّرس  لشبهها  مالحظة  لنفسه  اجلنّة  لفظ 
االستتار،  وهو  الّشبه  وجه  فحذف  املحارب،  به  يستر  الذي  باملجّن 

وأبقى الزمة وهو الّسر )جنّة(.

منعته . 3 إىل  يسكنون  أمنا...وحريا  وذّمته  عهده  اهلل  جعل  وقد   "
ويستفيضون إىل جواره " استعار لفظ احلريم للعهد، وجعل السكون 
إىل منعته واالستفاضة إىل جواره، ووجه االستعارة هو االطمئنان إليه 
الذي  املكان  هو  واحلريم  املانع،  احلريم  فأشبه  بسببه  الفتنة  من  واألمن 
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حيرم عى أحد انتهاكه.

"وال تعقد عقدا جتّوز فيه العلل": وهذا كناية عن أمره بإحكام ما يعقد . 4

الّصّحة، واملراد هبا األحداث  من األمور ؛ ألّن العلل مجع عّلة خالف 
للعقد. املفسدة 

فيه طلبة ال تستقبل هبا دنياك وال آخرتك": يف . 5 "وأن حتيط بك من اهلل 

لزوم  من  القيامة  يوم  به  يطالب  ما  وهو  الطلبة  فإحاطة  كناية،  النّص 
العهد، فالعهد كناية عن لزومها له، ووصف الطلبة بأهّنا ال تستقبل 
دنياه وال آخرته، أراد أّنه ال يكون لك معها دنيا تستقبلها وتنتظر خرها 
لعدم الّدنيا هناك، وال آخرة يستقبلها إذ ال يستقبل يف اآلخرة إاّل األمور 
به طلبته من اهلل فال خر له يف اآلخرة يستقبله،  اخلرّية، ومن أحاطت 
تلك  من  لك  يكون  ال  أي:  أوجه،  هبا"  يستقيل  "ال  رواية  مع  واملعنى 

الطِّلبة والتبعة إقالة يف الّدنيا واآلخرة، أي: عفو اهلّي.

" كناية عن احلذر من العدّو بعد الّصلح، . 6 " واهّتم يف ذلك حسن الّظّن 
الّسلم،  أم  احلرب  حالة  يف  سواء  العدّو  جتاه  الّظّن  حسن  اطرد  أي: 
وخاّصة بعد الّصلح، فالبّد أن تكون فطنا من كيد األعداء إذ قد يلجأ 
العدّو إىل اخلديعة واملكر والّدهاء فيقارب ليدرس نقاط الّضعف وينتهز 

للهجوم. الفرصة 

يف . 7 اإلهيام  عن  كناية  القول  حلن  يف   " القول  حلن  عى  تعّولّن  وال   "
التورية  باستعاله  وذلك  املعاهدة،  ألفاظ  ظاهر  عن  واخلروج  الكالم، 
أن  أجل  من  املعنى  من  غره  حيتمل  بلفظ  املقصود  أداء  يف  والتعريض 
بالسعي يف رصاحة  أمر  إذا طرأت صعوبة عى إجرائها، وهذا  ينقضها 
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ألفاظ املعاهدة، ووضوح نصوصها بعد التأكيد والتوثيق.

دعة" . 8 الّصلح  يف  و"فإّن  رضا"  فيه  "هلل  نحو:  وتأخر  تقديم  النّص  يف 
وغر ذلك ممّا ذكر يف املستوى النحوّي، وال خيفى أمّهية أسلوب التقديم 
والتأخر يف تأكيد معنى ما قّدم عى غره، والّتنبيه عى أمّهيته من حتبيب 
الّصلح ألّن مآله هلل وهو املقّدم نحو اجلملة األوىل، أو الّتشويق إىل معرفة 
متعّلقه،  عى  واملجرور  اجلاّر  تقديم  ومنه  الثانية،  اجلملة  نحو  أّخر  ما 
إذ  عقدة"  لك  عدّو  وبن  بينك  عقدت  "وان  نحو:  الّتخصيص  إلفادة 
والّتخصيص  القرص  به )عقدة( وذلك إلفادة  املفعول  تقّدم )لك( عى 

إذ إّن العقدة التي عقدها ال تكون إاّل لك دون غرك.
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)ُحرمة النفس اإلنسانّية(

ْدَع نِلِْقَمٍة، 
َ
ٌء أ يَْس َشْ

َ
َها، فإنّه ل

ِّ
َها بَِغْيِ ِحل

َ
َماَء َوَسْفك قوله: " إِيَّاَك َوالَّ

َماءِ بَِغْيِ  ٍة، ِمْن َسْفِك الِّ ْحَرى بَِزَواِل نِْعَمٍة، َوانِْقَطاِع ُمدَّ
َ
ْعَظَم ِلَبَِعٍة، َولَ أ

َ
َولَ أ

َماءِ يَْوَم  وا ِمَن الِّ
ُ
ك

َ
ِعَباِد، فَِيما تََساف

ْ
ُْكِم َبنْيَ ال َها، َوالُل ُسْبَحانَُه ُمْبَتِدٌئ بِالْ َحقِّ

ا يُْضِعُفُه َويُوِهُنُه،  إِنَّ ذلَِك ِممَّ
َ
َطانََك بَِسْفِك َدم َحَرام، ف

ْ
يَنَّ ُسل لَ ُتَقوِّ

َ
ِقَيامِة، ف

ْ
ال

َعمِد، ِلنَّ فِيِه 
ْ
ْتِل ال

َ
َك ِعْنَد اللِ َولَ ِعْنِدي ِف ق

َ
ُه، َولَ ُعْذَر ل

ُ
ُه َويَْنُقل

ُ
بَْل يُزيِل

ْيَك َسْوُطَك أو َسْيُفَك أو يَُدَك بُِعُقوَبة، 
َ
َرَط َعل

ْ
ف
َ
ََدِن، َوإِِن اْبُتلِيَت ِبََطإ َوأ َوَد الْ

َ
ق

َي  ْن تَُؤدِّ
َ
َطانَِك َعْن أ

ْ
َْوةُ ُسل لَ َتْطَمَحنَّ بَِك نَ

َ
ًة، ف

َ
َها َمْقَتل

َ
ْوق

َ
َزةِ َفَما ف

ْ
َوك

ْ
إِنَّ ِف ال

َ
ف

ُهْم". َمْقُتول َحقَّ
ْ
ْويِلَاءِ ال

َ
إىل أ
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العاّم املعنى 
توّجه يف هذا املقطع إىل عالج األمراض األخالقّية واجلنائية اّلتي ابتليت 
هبا االّمة العربّية يف اجلاهلّية العمياء فبادر إىل القول )إّياك والّدماء وسفكها( إذ 
كانت العرب يف اجلاهلّية غارقة يف سفك الّدماء ظلا وعدوانا فانقلبت إىل أّمة 
سّفاكة تلّذذ من قتل النّفوس ويزيدها نشاطا إذا كان املقتول رجال رشيفا وبطال 
املهّيجة وترّنمها وتغنّي  الّرائقة  فتفتخر بسفك دمه وتنظم عليه األشعار  فارسا 
هبا يف حفالهتا.وجاء اإلسالم مبرّشا بشعار اإليان واألمن ولكن ما لبث أن ابتى 
باهلجومات احلاّدة اّلتي أجلأته إىل ترشيع اجلهاد، فاشتغل العرب املسلمون بقتل 
النفوس يف ميادين اجلهاد، حّقا يف اجلهاد املرشوع، وباطال يف شّتى املناضالت 
اّلتي أثارها املنافقون فيا بينهم بعض مع بعض أو مع الفئة احلّقة حّتى ظهرت 
يف اإلسالم حروب دموّية هائلة ُتعّد القتى فيها بعرشات االلوف كحريب اجلمل 
وصّفن.ثّم بّن أّن القتل إن كان خطأ فال بّد من االنقياد ألولياء املقتول بأداء 
الدية من دون مساحمة واعتزاز بمقام الوالية، وكالم أمر املؤمنن يدّل عى 

إّن املؤّدب من الوالة إذا تلف حتت يده إنسان يف احلّد فعليه الدية.

املستوى الصويّت

 اإلمام يعرّب  مقتلة"، وهنا  فوقها  فا  الوكزة  )فإّن يف   :اإلمام قال  س: 

ِي ِمْن 
َّ

ُه ال
َ
اْسَتَغاث

َ
عن الرّضب املفيض إىل القتل بالوكز، ويف التعبر القرآيّن: ف
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ْيِه ]القصص: 15[ فهل 
َ
زَهُ ُموَس َفَقَض َعل

َ
َوك

َ
ف ِي ِمْن َعُدوِّهِ 

َّ
ِشيَعتِِه َعَ ال

يمكن استبدال الوخز بالوكز ألداء املعنى نفسه؟.

أشبهها  وما  كاإلبرة  دقيقة  بآلة  يكون  الوخز  أن  والوكز  الوخز  بن  الفرق 
حياكي  )وكز(  يف  الكاف  وجرس  والرمح،  كالعصا  صلبة  بآلة  يكون  والوكز 
االّتصال الشديد بن األلة واجلسد وفيه مقتلة حتا كا يف سياق القول يف التعبر 
بن  التعامل  رّقة  فيحاكي  اخلاء يف )وخز(  أما جرس  الرشيف،  والعهد  القرآين 
بأن  ووكز(  )وخز  اجلذران  واشرك  مثال،  اإلبرة  كطرف  واجلسد  اآللة  طرف 
الواو فيها حياكي حركة اآللة يف اهلواء وأن الزاي يف آخرمها حياكي نفاذ اآللة يف 

اجلسد واختلفا يف عن اللفظ فاختلفت داللتها تبعا لذلك.

املستوى الرصيّف

س زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، وبّن معانيها الرصفّية؟

الّدماء: فِعال، مجع كثرة مفرده دم، عى زنة )فع(، والمه حمذوفة حذفا . 1
ساعّيا، وترّد عند النّسب: دموّي.

الثاين: . 2 الباب  عى  حيري  اليشء  حرى  من  تفضيل  اسم  أفعل،  أحرى: 
وخليق،  جدير  أي:  كذا،  يفعل  أن  حرى  فهو  جانبه  أي:  حراه،  قصد 

َوِمنَّا  ُمْسلُِموَن 
ْ
ال ِمنَّا  نَّا 

َ
وَأ باالستعال  أجدر  هو  ما  طلب  وحتّرى: 

ْوا َرَشًدا ]اجلن: 14[. َرَّ
َ

َِك ت
َ

ول
ُ
أ
َ
َم ف

َ
ْسل

َ
َقاِسُطوَن َفَمْن أ

ْ
ال

َوإِْن . 3 تعاىل:  قوله  ذلك  من  االنعام،  هيئة  عى  داّل  اسم  فِعلة،  نِعمة: 
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َغُفوٌر رَِحيٌم ]النحل: 18[ أي: 
َ
ََّ ل ُْصوَها إِنَّ الل  تُ

َ
َِّ ل وا نِْعَمَة الل َتُعدُّ

هيئات النّعمة الواحدة ال يمكن عّدها فكيف بالنّعم كّلها.

انقطاع: انفعال مصدر من انفعل املزيد هبمزة الوصل والنون، والزيادة . 4
أفادت املطاوعة، قطع اليشء فانقطع.

مبتدئ: مفتعل، اسم فاعل من ابتدأ عى زنة افتعل املزيد هبمزة الوصل . 5

ِي 
َّ

ال تعاىل:  قال  وابتدأه  اليشء  بدأ  املبالغة،  أفادت  والزيادة  والتاء، 

َساِن ِمْن ِطنٍي ]السجدة: 7[، 
ْ
ن ِ

ْ
َق ال

ْ
 َخل

َ
َقُه َوَبَدأ

َ
ٍء َخل ْحَسَن لُكَّ َشْ

َ
أ

وبدأت بكذا وابتدأت: قّدمت.

والزيادة . 6 واأللف،  بالتاء  املزيد  تفاعل  عى  ماض  تفاعلوا،  تسافكوا: 

 
ْ
أفادت التشارك يف سفك الّدماء، أي: صّبها واراقتها قال تعاىل: َوإِذ

َْعُل فِيَها َمْن  تَ
َ
وا أ

ُ
ال

َ
ْرِض َخلِيَفًة ق

َ ْ
 َجاِعٌل ِف ال

ِّ
ئَِكِة إِن

َ
َمل

ْ
اَل َربَُّك لِل

َ
ق

 
ِّ

إِن اَل 
َ
َك ق

َ
ل ُس  َوُنَقدِّ نَُسبُِّح ِبَْمِدَك  ُْن  َماَء َونَ َويَْسِفُك الِّ ُيْفِسُد فِيَها 

ُموَن ]البقرة: 30[.
َ
 َتْعل

َ
ُم َما ل

َ
ْعل

َ
أ

تقّويّن: تفّعلّن، مضارع من قّوى املزيد بتضعيف العن، والزيادة أفادت . 7
الرابع فهو قوّي: ضّد الضعيف،  الباب  التعدية، قوي فالن يقوى عى 

وقّواه اهلل تعاىل.

عى . 8 يسلط  سلط  من  امللك،  قدرة  بمعنى  مصدر  فعالن،  سلطانك: 
فتسّلط  وسّلطه  والّشدة،  القهر  أي:  وسلوطة،  سالطة  اخلامس  الباب 

ْيِه ِمْن َخْيٍل 
َ
وَْجْفُتْم َعل

َ
َُّ َعَ َرُسوِلِ ِمْنُهْم َفَما أ اَء الل

َ
ف
َ
قال تعاىل: َوَما أ

ٍء  َُّ َعَ لّك َشْ َوالل يََشاُء  َمْن  ُه َعَ 
َ
ُرُسل ُط 

ِّ
يَُسل  ََّ ِكنَّ الل

َ
َول رَِكٍب   

َ
َول
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تبّيغه، وسلطان كّل يشء: شّدته،  الّدم:  ِديٌر ]احلرش: 6[. وسلطان 
َ
ق

املحّققة  القلوب  اهلجوم عى  يلحق من  ملا  احلّجة والربهان  والّسلطان: 

َقِّ َوَمْن   بِالْ
َّ

َُّ إِل ِت َحرََّم الل
َّ
وا انلَّْفَس ال

ُ
 َتْقُتل

َ
املتفّقهة قال تعاىل: َول

َكَن  إِنَُّه  َقْتِل 
ْ
ال ِف   

ْ
يُْسِف  

َ
ل

َ
ف َطانًا 

ْ
ُسل لَِويِلِِّه  َنا 

ْ
َجَعل َفَقْد  وًما 

ُ
َمْظل تَِل 

ُ
ق

َمْنُصوًرا ]اإلرساء: 33[، ثّم سّمي به الوايل نفسه.

الباب اخلامس حرما وحراما، . 9 حرام: فعال، مصدر من حرم حيرم عى 

 يَرِْجُعوَن ]األنبياء: 
َ

نَُّهْم ل
َ
َناَها أ

ْ
ك

َ
ْهل

َ
ْريٍَة أ

َ
ضّد احلالل وََحَراٌم َعَ ق

95[ وحرمه اليشء حيرمه عى الباب الثاين حريا وحرمانا: منعه، وقد 
رجل  نحو:  عى  الوصف،  يف  املبالغة  باب  من  باملصدر  اليشء  يوصف 
ويف  احلرام،  الشهر  وكذلك  حمّرم،  بمعنى  حرام  رجل  فيقال:  عدل، 

النّص استعمل املصدر حرام صفة، فقال: " بسفك دم حرام ".

قودا، . 10 بالقتيل  القاتل  قتل  إذا  أقاده  من  مصدر  اسم  بفتحتن،  قود: 
احلديث:  ويف  بالقتيل،  القاتل  يقيد  أن  سألته  أي:  احلاكم،  واستقدت 
القتيل،  بدل  القاتل  وقتل  القصاص،  فالقود:  قود،  فهو  عمدا  قتل  من 
وقد أقدته به أقيده إقادة.أّما الَقَود فهو مصدر من قاده يقوده قودا عى 
الباب األّول، وهو نقيض الّسوق فهو من أمام، وذاك من خلف، وكذا 
يدّل  بمقوده، وهو أصل  آخذا  أمامه  الفرس مشى  قاد  والقياد،  القيادة 
عى امتداد يف اليشء، قِود قَودا عى الباب الرابع فهو أقود: طال ظهره 

وعنقه، وسّمي قتل القاتل قَودا ألّنه ُيقاد إليه.

من . 11 مأخوذ  هبا،  يرضب  ساعّي  آلة  اسم  وهو  فعل،  الّسوط  سوطك: 
بعضه  خلط  اذا  الثاين:  الباب  عى  سوطا  يسوطه  اليشء  ساط  الفعل 
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الذي  املضفور  اجللد  وهو  اجللدة،  خيالط  ألّنه  الّسوط  وسّمي  ببعض، 

َعَذاٍب ]الفجر: 13[ تشبيها  َسْوَط  َربَُّك  ْيِهْم 
َ
َعل َصبَّ 

َ
ف به  يرضب 

با يكون يف الّدنيا من العذاب بالسوط إشارة إىل ما خلط هلم من أنواع 

ا]النبأ: 25[.
ً
اق  َحِيًما َوَغسَّ

َّ
العذاب املشار إليه يف إِل

ومدرسة . 12 مقربة  نحو:  املكان،  يف  احلدث  لتكثر  اسم  مفعلة،  مقتلة: 
يف  القتل  تكثر  من  الّصيغة  هذه   اإلمام استعمل  ورّبا  ومطبعة، 
عملّية الوكز لإلشارة إىل امكانّية حصوله بأداة واحدة مبالغة عى سبيل 

إثبات هذا األمر.

فالنا: . 13 ونخا  وتعّظم،  افتخر  ينخو:  نخا  من  مّرة  اسم  فعلة،  نخوة: 
داّل  النّخوة مصدر  أّن  املعجات  مدحه، وأنخى: زادت نخوته.وتذكر 
عى  منخّي  فهو  فالن  ُنخي  ويقال:  مّرة  مصدر  ال  والعظمة  الكرب  عى 
نحو ُزهي فهو مزهّو وال يقال َزها ثّم جعلت ملن يترّصف باعتزاز وفخر 
املظلوم  عن  يدافع  يقال:  املعارص،  االستعال  حسب  ومحاسة  ومروءة 

بكّل نخوة.

العن، . 14 بتضعيف  مزيد  فّعل،  عى  أّدى  من  مضارع  تفّعل،  تؤّدي: 
يأدي  اللبن  أدى  قوهلم:  من  الزم  املجّرد  ألّن  التعدية  أفادت  والزيادة 
اللبنن  بن  وهو  خيثر،  عندما  الرؤوب  حال  إىل  وصل  اذا  وأدّوا:  أدّيا 
ليس باحلامض وال باحللو، وأّداه إىل: يؤّدي تأدية وأداء بمعنى إيصال 

اليشء إىل صاحبه.

يفرط: يفعل، مضارع من أفرط مزيد هبمزة القطع التي أفادت املبالغة يف . 15

َنا   َربََّنا إِنَّ
َ

ال
َ
الّتقّدم، فرط يفرط عى الباب األّول إذا تقّدم قال تعاىل: ق
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ْن َيْطَغ ]طه: 45[ أي: يتقّدم، واالفراط: 
َ
ْو أ

َ
ْيَنا أ

َ
ْن َيْفُرَط َعل

َ
 أ

ُ
َاف

َ
ن

 ) التقّدم  )سلب  الفرط  يف  يقرّص  أن  والّتفريط:  الّتقّدم،  يف  يرسف  أن 

ٍء ]األنعام: 38[ أي: ما قرّصنا. ِكَتاِب ِمْن َشْ
ْ
رَّْطَنا ِف ال

َ
َما ف

النحوّي املستوى 

س: أعرب ما حتته خّط من األلفاظ: 

َماَء َوَسْفَكَها( اَك َوالدَّ 1.)إِيَّ

اّياك: ضمر منفصل مبنّي عى الفتح يف حمّل نصب مفعول به بفعل مضارع 
رك.وملا حذف الفعل انفصل الضمر. حمذوف والتقدير: ُأحذِّ

أمٍر  لفعل  منصوب  به  مفعول  )الدماء(  قبلها،  ملا  عاطفة  الواو  والّدماء: 
و)سفكها(  عاطفة  الواو  )وسفكها(  وكذا  الدماء.  احذر  تقديره:  حمذوف 

منصوب بفعل األمر )احذر(، 

اْلِعَباِد(: مبتدئ: خرب مرفوع، واملبتدأ  َبْنَ  بِاحْلُْكِم  ُمْبَتِدٌئ  2. )َواهللُ ُسْبَحاَنُه 
لفظ اجلاللة )اهلل( و)سبحانه( نائب عن املفعول املطلق لفعل حمذوف تقديره: 

اسّبحه سبحانه، واجلملة ال حمّل هلا من اإلعراب.

وهو  منصوب،  زمان  ظرف  يوم:  اْلِقَيامِة(:  َيْوَم  َماِء  الدِّ ِمَن  )َتَساَفُكوا   .3
مضاف و)القيامة( مضاف إليه.

4. )َوالَ ُعْذَر َلَك ِعنَْد اهللِ(: عذر: اسم )ال( النافية للجنس مبنّي عى الفتح 
يف حمّل نصب، وخربها حمذوف، تقديره كائن أو حاصل، و)فيه( جاّر وجمرور 
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متعّلق بخرب ليس.

إىل  ومضاف  بالفتح،  منصوب  )أّن(  اسم  قود:  اْلَبَدِن(،  َقَوَد  فِيِه  )أِلنَّ   .5
البدن، واجلاّر واملجرور )فيه( متعلق بمحذوف تقديره )كائن أو مستقر( يعرب 

خرب )أّن( مقّدم عى اسمها.

أو  َسْوُطَك  َعَلْيَك  َوَأْفَرَط  بَِخَطإ  اْبُتِليَت  )َوإِِن  يف:  الرشط  جواب  أين  س: 
َنْخَوُة  بَِك  َتْطَمَحنَّ  َفاَل  َمْقَتَلًة،  َفْوَقَها  َفَا  اْلَوْكَزِة  يِف  َفإِنَّ  بُِعُقوَبة،  َيُدَك  أو  َسْيُفَك 

ُهْم(؟ َي إىل َأْولَِياِء امْلَْقُتول َحقَّ ُسْلَطانَِك َعْن َأْن ُتَؤدِّ

تفسرية  اعراضية  الوكزة...(  )فإّن يف  تطمحّن...، ومجلة  فال  اجلواب هو 
فوقها، و)فوقها(:  فا  بالوكزة  يفرّس  مما  واليد والسيف وغرها  السوط  إلفراط 
و)فوق(  قبلها،  املوصولة  )ما(  صلة  بمحذوف  متعّلق  منصوب  مكان  ظرف 
الوكزة،  عى  )فا(  بالفاء  عطفا  جّر  حمّل  يف  املوصولة  و)ما(  اهلاء،  إىل  مضاف 
و)حّقهم(: مفعول به منصوب للفعل )تؤّدي( وهو مضاف إىل الضمر )اهلاء( 
املصدرية  بـ)أن(  منصوب  تؤّدي:  والفعل  للجاعة،  حرف  وامليم  به  املّتصل 
وعالمة نصبه الفتح الظاهر عى الياء خلّفة الفتحة دون الضّمة، واملصدر املؤّول 
َنْخَوُة(:  بَِك  َتْطَمَحنَّ  )َفاَل  بـ)عن(.و  الناصبة والفعل تؤّدي يف حمّل جّر  أن  من 
نخوة: فاعل مرفوع للفعل )تطمحّن(، وهو فعل جمزوم بـ )ال( الناهية، وحّرك 

آخره بالفتح الّتصاله بنون التوكيد.

إن  اإلعرايّب  املحّل  ذكر  مع  اآلتية،  اجلمل  من  إعرايّب  حمّل  له  ما  عّن  س: 
وجد؟

 )ليس يشء أدعى( "اجلملة من )ليس( الفعل اجلامد الناقص، واسمها . 1
)يشء( وخربها )أدعى( يف حمّل رفع خرب )إّن( التي اسمها الضمر اهلاء.
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 "يضعفه " اجلملة الفعلّية من الفعل املضارع )يضعف( املرفوع بالّضّم، . 2
وفاعله املستر يعود عى )سفك الّدم (، ومفعوله )ضمر اهلاء( املّتصل 
لـ)ما(  صلة  ألهّنا  اإلعراب  من  حمّل  ال  مجلة  السلطان،  عى  العائد  به 
االسم املوصول و)ما( اسم موصول يف حمّل جّر بـ)من( املدغمة معها، 

واألصل: من ما.

من . 3 هلا  حمّل  ال  أيضا  واملفعول  والفاعل  الفعل  من  اجلملة  يوهنه:   
اإلعراب ألهّنا معطوفة عى مجلة ال حمّل هلا من اإلعراب.

املستر . 4 وفاعله  الالم  بضّمة  املرفوع  املضارع  الفعل  من  اجلملة  يزيله:   
السلطان ال  العائد عى  )اهلاء(  ومفعوله  الّدم(  يعود عى )سفك  الذي 
)بل( حرف لإلرضاب  بعد  استئنافّية،  اإلعراب ألهّنا مجلة  من  هلا  حمّل 

االنتقايل.

عى . 5 املبنّي  )ابتيل(  للمجهول  املبنّي  املايض  الفعل  من  اجلملة  ابتليت:   
الرّشط  فعل  جزم  حمّل  يف  الفاعل  نائب  وهي  بالتاء  الّتصاله  السكون 

املجزوم بـ)ان( الرّشطّية.

" فإّن يف الوكزة فا فوقها مقتلة" اجلملة االسمّية من إّن احلرف املشّبه . 6  
جواب  جزم  حمّل  يف  الوكزة(  )يف  وخربها  )مقتلة(  واسمها  بالفعل 

الرّشط املقرن بالفاء الّرابطة.
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املعجمّي املستوى 

معّلال  القصاص،  عقوبة  أي:  البدن"  قود  فيه  "ألّن   :اإلمام قال  س: 
اجلسد  دون  البدن  لفظة   استعمل فلاذا  للمقتول،  القاتل  عى  العمد  حتريم 
املعجمّي  باألصل  األلفاظ مستعينا  بن هذه  اللغوّية  الفروق  اجلسم، وّضح  أو 

املذكور هلا.

َوهِلََذا  َما عال من َجَسد اإلنسان  ُهَو  اْلبدن  َأن  َواْلبدن هو  اجْلََسد  اْلفرق َبن 
وجسم  اْلبدن  عى  َيقع  ُه  أِلَنَّ بدن  ْدر  الصَّ عى  يلبس  ِذي  الَّ اْلقصر  للدرع  ُيَقال 
ء من  إِنَّه قطع يَشْ َأْطَرافه  ُيَقال ملن قطع بعض  َأنه  اِهد  اإلنسان ُكله َجَسد، َوالشَّ
ء من بدنه، َوملا َكاَن اْلبدن ُهَو اعى اجْلََسد وأغلظه قيل ملن  جسده َواَل ُيَقال يَشْ
َذلِك  كثر  ثمَّ  للنحر  املسمنة  بِل  اإْلِ َواْلبدن  بدين  َوُهَو  بدن  قد  الّسمن  من  غلظ 

حتى سمي َما يتَّخذ للنحر بدنه سمينه َكاَنت أو َمْهُزوَلة.

البالغّي املستوى 

س: اذكر أبرز الفنون البالغّية املستعملة يف النّص املتقّدم ؟

يف قوله: " قود البدن " كناية عن القصاص يف قتل العمد، وإّنا ذكر . 1
لفظة البدن، للداللة عى أّن القصاص واقع عى البدن دون القصاص 
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املايّل، فاملراد هو قتل القاتل، أي: إزالة حياة بدنه.

القتل . 2 عن  كناية  بالعقوبة"  يدك  أو  سوطك  عليك  أفرط   "  :قوله يف 
شبه العمد، ولذا هناه عن عدم تأدية الّدية إىل أهل املقتول.

" فاّن يف الوكزة فا فوقها مقتلة " كناية عن الرّضبة غر الّشديدة، وهي . 3
الوكزة، )وما فوقها( كناية عن األقوى من الوكزة، ويف ذلك تأكيد عى 
قتل  فهي  الّدية  تستوجب  كثرت  أو  قّلت  الرّضب  من  األنواع  هذه  أّن 
حمسوب عليه ارتكابه وان مل يتعّمد، فعى الوايل أن يتنّبه عى هذا احلكم 

وال يتساهل يف أرواح النّاس وأداء حقوقها.

يف قوله: " ممّا يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ". 4

دماء  وسفك  تعّسف  إن  الوايل  لسلطة  حيصل  ما  اثبات  يف  التدّرج  أسلوب 
شعبه، باستعال )بل( التي أفادت االنتقال والّرقي من صفة إىل أخرى هي 
املراد تأكيد حصوهلا إذ إّن احلكم هبذا األسلوب سينتهي بالزوال بعد مروره 
قبل  ما  أن يكون  القول هو  بالوهن والّضعف، ومعنى االرضاب يف سياق 
الشاعر  انشد  كقولنا:  يثبت حكمه  الذي  هو  بعدها  وما  عنه  )بل( مسكوتا 

شعرا بل نثرا.

أحرى . 5 وال  لتبعة  أعظم  وال  لنقمة  أدعى  يشء  ليس  فإّنه   "  :قوله يف 
بزوال نعمة وانقطاع مّدة...".

يف هذه العبارة استعال لأللفاظ منّكرة، ويف الّتنكر داللة عى الّتعميم، ويف 
هذا ترهيب من سفك الّدماء، لعموم ما حيصل لدى املخاطب من صور النّقمة 
والتبعة، فضال عن ختويفه من زوال النّعم عى الوايل ورعّيته دون ختصيص لنوع 
قبله  املخاطب ومن  الوايل  النّعم، وتأكيد هذا كّله بشمول حكم  معّن من هذه 
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ومن بعده من احلكومات بلفظة )مّدة(، أي: انقطاع مّدة كّل من كان عى هذا 
النّهج يف الّسفك والّتنكيل بالّشعب.
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املقطع التاسع عرش
)وصايا أخالقية(

َوُحبَّ  ِمنَْها،  ُيْعِجُبَك  باَِم  َوالثَِّقَة  بِنَْفِسَك،  َواإلْعَجاَب  اَك  "َوإِيَّ  :قوله
ِمْن  َيُكوُن  َما  لِـَيْمَحَق  َنْفِسِه،  يِف  ْيَطاِن  الشَّ ُفَرِص  َأْوَثِق  ِمْن  ذلَِك  َفإِنَّ  اإلْطَراء، 

اْلـُمْحِسننَِي. إحسان 

َأْن  أو  فِْعلَِك،  ِمْن  َكاَن  فَِيام  َد  التََّزيُّ أو  بِإحسانَك،  َرِعيَّتَِك  َعىَل  َوامْلَنَّ  اَك  َوإِيَّ
بِنُوِر  َيْذَهُب  َد  َوالتََّزيُّ اإلحسان،  ُيْبطُِل  امْلَنَّ  َفإِنَّ  بُِخْلِفَك،  َمْوِعَدَك  َفُتْتبَِع  َتِعَدُهْم 
ِعنَْد  َمْقتًا  َقاَل اهللُ سبحانه: )َكرُبَ  َوالنَّاِس،  ِعنَْد اهللِ  امْلَْقَت  َواخُلْلَف ُيوِجُب   ، قِّ احْلَ

اهللِ َأْن َتُقوُلوا َما الَ َتْفَعُلوَن)

اَك َواْلَعَجَلَة بِاألمور َقْبَل َأَواِنَا، أو التََّساُقَط فِيَها ِعنَْد إِْمَكاِنَا، أو الَّلَجاَجَة  وإيَّ
َرْت، أو اْلَوْهَن َعنَْها إذا اْسَتْوَضَحْت، َفَضْع كّل َأْمر َمْوِضَعُه، َوَأْوِقْع  فِيَها إذا َتنَكَّ

كّل َعَمل َمْوِقَعُه.

َوَضَح  َقْد  َّا  ِم بِِه  ُتْعنَى  َعامَّ  َوالتََّغايِبَ  ُأْسَوٌة،  فِيِه  النَّاُس  باَِم  َواالْْستِْئَثاَر  اَك  َوإيَّ



422........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة

األمور،  َأْغطَِيُة  َعنَْك  َتنَْكِشُف  َقَليل  َوَعامَّ  َك،  لَِغرْيِ ِمنَْك  َمْأُخوٌذ  فإّنه  لِْلُعُيوِن، 
َيِدَك،  َوَسْطَوَة  َك،  َحدِّ َوَسْوَرَة  َأْنِفَك،  مَحِيََّة  اْملِْك  لِْلَمْظُلوِم،  ِمنَْك  َوُينَْتَصُف 
َحتَّى  ْطَوِة،  السَّ َوَتْأِخرِي  اْلَباِدَرِة،  بَِكفِّ  ذلَِك  كّل  ِمْن  ْس  َواْحَرِ لَِسانَِك،  َوَغْرَب 
وَمَك  ُكْم ذلَِك ِمْن َنْفِسَك َحتَّى ُتْكثَِر مُهُ َيْسُكَن َغَضُبَك َفَتْملَِك االْْختَِياَر، َوَلْن حَتْ

بِِذْكِر امْلََعاِد إىل َربَِّك.

َمَك: ِمْن ُحُكوَمة َعاِدَلة، أو ُسنَّة  َر َما َمَض ملَِْن َتَقدَّ َتَتَذكَّ َأْن  َواْلَواِجُب َعَلْيَك 
َفاِضَلة، أو َأَثر َعْن َنبِيِّنَا )صىل اهلل عليه وآله( أو َفِريَضة يِف كَِتاِب اهللِ، َفَتْقَتِدَي باَِم 
عْهِدي  يِف  إليك  َعِهْدُت  َما  َباِع  اتِّ يِف  لِنَْفِسَك  َتِهَد  َوَتْ فِيَها،  بِِه  َعِمْلنَا  َّا  ِم َشاَهْدَت 
ِع  َتَسُّ ِعنَْد  ٌة  ِعلَّ َلَك  َتُكوَن  لَِكْياَل  َعَلْيَك،  لِنَْفيِس  ِة  جَّ احْلُ ِمَن  بِِه  َواْسَتْوَثْقُت  هَذا، 

َق لِْلَخرْيِ إالَّ اهللُ َتَعاىل. وِء َوالَ ُيَوفِّ َنْفِسَك إىل َهَواَها، َفَلْن َيْعِصَم ِمَن السُّ

َكاِة  الِة َوالزَّ َوَقْد َكاَن فَِيام َعهَد إيلَّ َرُسوُلُه يِف َوَصاَياُه: "حَتضيضًا َعىَل الصَّ
َة إالَّ بِاهللِ الَعظِيِم". َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم"، َفبَِذلَِك َأْختُِم َلَك َما َعِهَد، َوالَ ُقوَّ

العاّم املعنى 

والتمييز  والُغرور  بالنفس  اإلعجاب  من  الوايل   املؤمنن أمر  حّذر 
العنرصّي بن الناس، فاهللّ تعاىل بعث نبّيه حمّمدا صّى اهللّ عليه وآله وسلم رمحة 
للعاملن، لنرش التوحيد وهداية البرش إىل عبادة اهلّل وحده حتت شعار )ال إله إالّ 
اهللّ(، وردعهم عن عبادة األصنام واألنداد اّلذين ال ينفعون وال يرّضون، ورفع 
اإلسالم التمييز العنرصي وحما االمتيازات الزائفة.ففي يوم فتح مّكة قام رسول 
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اهللّ عى باب الكعبة فقال: ال إله إالّ اهلّل وحده ال رشيك له، صدق وعده، نرص 
عبده، وهزم األحزاب وحده، أال كّل مأثرة أو دم أو مال ُيّدعى فهو حتت قدمّي 
هاتن إالّ سدانة البيت، وسقاية احلاّج، وقتل اخلطأ شبه العمد بالسوط والعصا 
معرش  بطوهنا.يا  يف  أوالدها  منها  أربعون  اإلبل  من  مائة  مغّلظة:  الدية  ففيه 
قريش: إّن اهللّ قد أذهب عنكم نخوة اجلاهلّية وتعّظمها باآلباء، الناس من آدم 

ٍر 
َ
َذك ِمْن  ْقَناُكْم 

َ
َخل إِنَّا  انلَّاُس  يَُّها 

َ
أ يَا  اآلية:  هذه  تال  ثّم  تراب،  من  وآدم 

ْتَقاُكْم 
َ
أ  َِّ الل ِعْنَد  َرَمُكْم 

ْ
ك

َ
أ إِنَّ  وا 

ُ
ِلََعاَرف َبائَِل 

َ
َوق ُشُعوًبا  َناُكْم 

ْ
وََجَعل ْنَث 

ُ
َوأ

ََّ َعلِيٌم َخبٌِي ]احلجرات: 13[، ثّم قال: يا معرش قريش، ما ترون إيّن  إِنَّ الل
عامل فيكم؟ قالوا: خرا، أخ كريم وابن أخ كريم.قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء.
حب  هو  الرئيس  باعثها  جتنُّبها  للوايل  ينبغي  أمور  عن  النهي  عى   نّبه ولذا 

الذات وهي: 

وحّب . 1 األنانّية  جيلب  املّن  ألّن  إليهم  اإلحسان  عند  الّرعّية  عى  املّن 

اتُِكْم 
َ
َصَدق وا 

ُ
ُتْبِطل  

َ
ل آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال يَُّها 

َ
أ يَا  تعاىل  اهللّ  قال  بالذات، 

َذى ]البقرة: 264[.
َ ْ
َمنِّ َوال

ْ
بِال

كبرا . 2 عمَله  حقٌر  فرى  النفس،  تعظيم  عن  الناشئ  الفعل  يف  التزّيد 
وقليَله كثرا فيذهب بنور احلّق لكونه كِذًبا وزورا.

وحتقر . 3 النفس  إكبار  عن  ناشئ  أيضا  وهو  الرعايا،  مع  الوعد  خلف 
الرعايا فال حيرم تعّهده معهم.وخلف الوعد وإن كان قبيحا ومذموما 
وحتقر  والِكرب  الزهو  عى  الشتاله  أشنع،  والوالة  األمراء  من  ولكنّه 
تعاىل  فقال  الكبر  املقت  من  الوعد  خلف  اهلّل  عّد  وقد  اآلخر،  الطرف 

وَن ]الصف: 3[.
ُ
 َتْفَعل

َ
وا َما ل

ُ
ْن َتُقول

َ
َِّ أ ُبَ َمْقًتا ِعْنَد الل

َ
ك
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وغر . 4 الصبيان  لدى  ُيلحظ  كا  العقل  خّفة  وسببها  األمور،  يف  العجلة 
املثّقفن من بنى اإلنسان، وقد ُروى )أّن العجلة من الشيطان(، والعجلة 
من الغرائز الكامنة يف البرش من ناحية طبعه احليواين كا قال اهلّل تعاىل: 

وِن ]األنبياء: 
ُ
 تَْسَتْعِجل

َ
ل

َ
رِيُكْم آيَاِت ف

ُ
ُخلَِق النسان ِمْن َعَجٍل َسأ

.]37

االستئثار، وهو أْن جيلب كّل يشء إىل نفسه وخيّصص كّل ما يناله بنفسه . 5
واالستئثار  باله،  املتعّلقة  احلقوق  ويمنع  إخوانه  حقوق  عى  فيتجاوز 
يف  سادا  اللذين  والفقر  اجلهل  إىل  ه  لذاته.ومردُّ املحّب  لإلنسان  مالزم 

العرب طيلة قرون اجلاهلّية، فنهى عن ذلك.

الغفلة والتسامح يف تنظيم أمور الّرعّية وبسط العدل بينهم.إذ يقبح مثل . 6
هذا يف عيون الناس فإّن التسامح يف أخذ حّق املظلوم من الظامل مستقبح 

ُعرفا ورشعا.

السلطان . 7 فاّن  والسلطان،  اإلمارة  آثار  من  مها  إذ  والبطش  االستكبار 
بطبعه رسيع الغضب وشديد االنتقام واحلكم عى من أساء إليه فوّصاه 
بقوله )ولن حتكم ذلك من نفسك حّتى تكثر مهومك بذكر املعاد إىل 

رّبك(.

ثّم بّن للوايل املرجع القانويّن اّلذي جيب عليه العمل به يف أمور هي: 

ومرضّية . 1 حمرمة  فإهّنا  قبله،  كان  اّلذي  العادل  للحاكم  العملّية  السرة 
عند اهلّل وعند الناس.

وسّلم . 2 وآله  عليه  اهلّل  صّى  النبي  عن  الصادرة  الفاضلة  املأثورة  السنّة 
بنقل اجلاعات أو الثقات.
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العمل هبا . 3 آياته.ورشط عليه يف  اهلّل يف حمكم  املقّررة يف كتاب  الفرائض 
با شاهد من عمله وتطبيق القوانن عى موضوعاهتا ليأمن من االشتباه 

يف التفسر وفهم املقصود فال خيطأ يف التطبيق.

املستوى الصويّت

س: بّن أثر تعاقب الّصوامت عى فاء لفظة )ُخلف( التي وردت مضمومة 
الفاء يف قوله: " أو أن َتعهدهم فُتتبع موعَدك بُخلف" ؟

وانفتاح  باّتساع  ينطق  قصر  صائت  الفتح  ألّن  القّدام،  ضّد  بالفتح  اخلَلف 
ثّم  َخْلفا بفتح وسكون،  أباه خيِلفه  فإّنه يراد به عموم احلدث، فيقال خَلف  لذا 
الّصالح والّطالح  يستعمل هذا املصدر اسا فيطلق عى عموم املستخلفن، من 

 
َ

َسْوف
َ
َهَواِت ف َبُعوا الشَّ َة َواتَّ

َ
ل َضاُعوا الصَّ

َ
ٌف أ

ْ
َف ِمْن َبْعِدِهْم َخل

َ
َخل

َ
قال تعاىل: ف

قال  اسُتعمل ظرفا بمعنى )وراء(  َغيًّا ]مريم: 59[ والتساع مدلوله  َقْوَن 
ْ
يَل

 
َ

ل َفُهْم  َشيَْناُهْم 
ْ
غ

َ
أ
َ
ف ا  َسدًّ ِفِهْم 

ْ
َخل َوِمْن  ا  َسدًّ يِْديِهْم 

َ
أ َبنْيِ  ِمْن  َنا 

ْ
وََجَعل تعاىل: 

وَن ]يس: 9[. ُيْبِصُ

نطقها  يرافق  الكرس وما  الّتخصيص يف  فبملحظ  اخِلْلف بكرس فسكون  أّما 
منها  يراد  ال  التي  املخالفة  ملعنى  اخِللف  ُجعل  األسفل  احلنك  يف  تغير  من 
املضاّدة، يقال: ِخلٌف للرجل املختلف مع آخر بأن يأخذ كّل واحد غر طريق 

اآلخر يف حاٍل أو قوٍل.

استدارة  من  النّطق  يف  زائد  عمل  فيه  ظهر  فلّا  فسكون  بضم  اخلُْلف  أّما 
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ملا  قبوهلا  النفس  عى  يصعب  التي  املذمومة  املخالفة  نحو  املعنى  اجّته  الّشفتن 
يلزمه من كذب، لذا يطلق عى املخالفة يف الوعد وعدم إنجازه، وهبذا امللحظ 

.استعمل اخلُلف بالّضّم يف قوله

بالّصالح  خمّصص  وهو  أيضا  بفتحتن  السلف  فنقيض  بفتحتن  اخلََلف  أّما 
اهلادي  اخلََلف  فيقال:  مجعا  أم  كان  واحدا  غرهم  خيلفون  الذي  الناس  من 
سلف  خلر  خلف  خر  هم  ونقول:  الرشيف.  فرجه  اهلل  عّجل  املنتظر  للُحّجة 

جلاعة من األخيار.

 :قوله يف  و)ممّا(  )عّا(  لفظتي  يف  امليم  يف  النّون  إدغام  صوتّيا  عّلل  س: 
"والّتغايب عّا تعنى به ممّا قد وضح للعيون"؟.

األصل )عن ما( ومّلا اشركت امليم والنون يف صفتي اجلهر والرخاوة والغنّة 
وأدغمت  ميا  النون  قلبت  شفوية  وامليم  شجرية  النون  إذ  املخرج  يف  وتقاربتا 

امليم بامليم.

س: تكّررت صيغة الّتحذير )اّياك( يف النّص، فبأّي نغمة تؤّدى هذه اللفظة 
صوتّيا؟

تؤّدى هذه اللفظة وما بعدها بالنّغمة الّصاعدة )فوق العالية( ألّن املراد هبا 
بتكرار  واملراد  أمره،  من  غفلة  وهو يف  هُيلكه  قد  خطر  أمر  املخاطب عى  تنبيه 
أسلوب الّتحذير الذي استعمله اإلمام يف اجلمل: )اّياك واالعجاب بنفسك، 
هو  أواهنا(  قبل  باألمور  والعجلة  واّياك  بإحسانك،  رعّيتك  عى  واملّن  واّياك 
السلطان  ألهّبة  هبا  العمل  ُيتناسى  ما  كثرا  التي  األمور  هذه  عى  احلاكم  تنبيه 
وتزّلف الناس حوله، وال يؤّدي هذا التحذير مراده يف إيقاظ الغافل ااّل بالنّغمة 

الّصاعدة التي تعيد للوايل صحوة ضمره وتنّبهه نحو حقائق األمور.
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املستوى الرصيّف

س: زن األفعال اآلتية، واذكر املعاين الرصفّية التي تؤّدهيا ؟

يبطل: ُيفعل، مضارع من أبطله، مزيد هبمزة القطع التي أفادت الّتعدية . 1
إىل املفعول، واملجّرد الزم هو بَطل اليشء يبُطل عى الباب األّول ُبطال 

َقُّ َوَبَطَل َما َكنُوا  َع الْ
َ
َوق

َ
ف وُبطالنا.والباطل ضّد احلّق، أي: مل يثبت 

وَن]األعراف: 118[.
ُ
َيْعَمل

العن، . 2 وتضعيف  بالتاء  املزيد  تفّعل،  من  ماٍض  تفّعلت،  تنّكرْت: 
ه فتغرَّ إىل جمهول.  َر، أي غرَّ َرُه فَتنَكَّ والزيادة أفادت املطاوعة يقال: َنكَّ
جمهولة  صرورهتا  هو  َرْت(  َتنَكَّ إذا  األمور  يِف  لَجاَجَة  )والَّ إياك  ومعنى 

ْم 
َ
أ َتْهَتِدي 

َ
أ َنْنُظْر  َعْرَشَها  َها 

َ
ل ُروا  نَكِّ اَل 

َ
ق تعاىل:  وقال  احلّل.  صعبة 

 َيْهَتُدوَن ]النمل: 41[ فمعنى )نّكروا العرش( 
َ

ِيَن ل
َّ

تَُكوُن ِمَن ال
َنِكْرُت الرجَل بالكرس  جعله بحيث ال يعرف فتنّكر. ويقال يف املجّرد: 

أنَكُره من الباب الرابع ُنْكرًا وُنكورًا وُنكرة بالّضّم.

والتاء، . 3 والسن  الوصل  هبمزة  مزيد  ماض  استفعلت،  استوضحت: 
األمور  وّضحت  يقال:  )فّعل(،  من  املطاوعة  أفادت  والزيادة 
فاستوضحت.وجيوز أن تكون الزيادة بمعنى الطلب، إذ يقال يف املجّرد: 
الثاين وضوحا بان وجهه، واستوضحه:  الباب  وَضح األمُر يِضُح عى 

سأله أن يوّضحه له أي طلب منه التوضيح.
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ُتعنى: ُتفعل، مضارع مبنّي للمجهول، وأكثر ما يأيت املجّرد مالزما للبناء . 4
للمجهول فيقال: ُعنَِي باحلاجة فهو َمْعنِيٌّ هبا.وورد معلوما أيضا فقيل: 
)ُعنِيُت  املجهول  أن  بينها  والفرق  ه.  َأمَهَّ وُعنِّيًا  ِعنايًة  َيْعنيه  األَمُر  َعناُه 
بحاجتك( معناه قَصْدهُتا واملعلوم منه متعٍد بنفسه فيقال: َعنَْيُت اليشء 
يف  وَعنَيت  بكذا  )َعنَيُت  الالزم  املعلوم  له.وأما  قاِصدًا  كنت  إِذا  َأعنِيه 
والِعنايُة.  الَعناء  هو  واملصدر  به  واهتممت  عليه  حرصت  فمعناه  كذا( 
ومعنى قوله )إياك َوالتََّغايِبَ َعاَّ ُتْعنَى بِِه مِمَّا َقْد َوَضَح لِْلُعُيوِن( حيمل 
التغافل  عى معنى االهتام واحلرص ال القصد إذ هو حتذير للوايل من 
عّا هيتّم به وحيرص عى تنفيذه ممّا قد وضح للعيون كا كان عثان يعمل 

أقاربه أعاال شنيعة بمرأى و مسمع من الناس و يتغابى عنها.

احرْس: افتعل، أمر من احرس، مزيد هبمزة الوصل والتاء، والزيادة . 5
حرسا:  األّول  الباب  عى  حيرسه  اليشء  حرس  فيقال:  االختاذ،  أفادت 
أو  كلبا  أو  كان  شخصا  لنفسه  حارسا  اختذ  كذا:  من  واحرس  حفظه، 

سالحا وما أشبه ذلك.

عى . 6 والتاء  الوصل  هبمزة  املزيد  انتصف  من  مضارع  يفتعل،  ينتصف: 
طلب  املظلوم:  انتصف  ومعنى  الطلب  معنى  أفادت  والزيادة  افتعل، 
مطاوعة،  فهذا  فانتصف.  املظلوم  أنصفت  ويقال:  لنفسه.  اإلنصاف 

وأنصف الرجل صاحبه إنصافا: أعطاه النصفة، أي: اإلنصاف.

التعدية . 7 أفادت  التي  القطع  هبمزة  املزيد  أكثر  من  مضارع  ُتفعل،  ُتكثر: 
إىل املفعول، كُثر اليشُء وأكثرُه فالن.

تتذّكر: تتفّعل، مضارع من تذّكر املزيد بالتاء وتضعيف العن، والزيادة . 8
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مّرة  وتذّكره  ِذكرا،  يذكره  ذكره  يقالك  اليشء،  ذكر  يف  التدّرج  أفادت 
بعد أخرى.

أفادت . 9 والزيادة  العن،  وتضعيف  بالتاء  مزيد  ماض  تفّعلك،  تقّدمك: 
الصرورة، أي صار سابقا لك، يقال: قِدم يقَدم عى الباب الرابع قدما 

يَُّها 
َ
أي تقّدم، وأقدمه وقّدمه بمعنى، وقّدم بن يدي اهلل، أي: تقّدم يَا أ

ََّ َسِميٌع  ََّ إِنَّ الل َِّ َوَرُسوِلِ َواتَُّقوا الل ُموا َبنْيَ يََدِي الل  ُتَقدِّ
َ

ِيَن آَمُنوا ل
َّ

ال

َعلِيٌم ]احلجرات: 1[، أي: ال تتقّدموا عليها يف القول والفعل.

تقتدي: تفتعل، مضارع من اقتدى املزيد هبمزة الوصل والتاء، والزيادة . 10
عى  داّل  وهو  واّتباعه،  باليشء  التسنّن  أي:  القدو،  يف  املبالغة  أفادت 
اذا  به فرسه:  يقدو  يأيت مساويا، فالن  به حتى  باليشء واهتداء  اقتياس 
سار  اذا  داّبته:  عى  فالن  وتقّدى  الّسر،  يف  تقدير  ألّنه  سره  سنن  لزم 

َتِدْه 
ْ
بُِهَداُهُم اق

َ
َُّ ف ِيَن َهَدى الل

َّ
َِك ال

َ
ول

ُ
سرة عى استقامة، قال تعاىل أ

ِمنَي ]األنعام: 90[ 
َ
َعال

ْ
َرى لِل

ْ
 ِذك

َّ
ْجًرا إِْن ُهَو إِل

َ
ْيِه أ

َ
ُكْم َعل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

َ
ْل ل

ُ
ق

أي إّنه صى اهلل عليه وآله اهتدى هبدهيم ال هبم، فاجتمعت لديه فضائل 
وخصائص فاق هبا مجيع النّبّين.

 شاهدت: فاعلت، ماض مزيد باأللف، والزيادة أفادت املبالغة، يقال: . 11
وشاهده  شاهد،  فهو  حرضه  بمعنى  الرابع  الباب  عى  يشهده  شِهده 
يعني  املزيد  إّن  أي  احلضور  من  أكثر  معنى  وفيه  عاينه  بمعنى  يشاهده 
الوقوع  املشاهدة  بالبصرة وتقتيض  أو  بالنظر  اّما  املشاهدة  احلضور مع 

من طرفن ألهنا عى بناء املشاركة )فاعل(.

والتاء، . 12 والسن  الوصل  هبمزة  مزيد  ماض  استفعلت،  استوثقت: 
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لِنَْفيِس  ِة  احْلُجَّ ِمَن  بِِه  )َواْسَتْوَثْقُت  فمعنى  الطلب  أفادت  والزيادة 
َعَلْيَك(، أي: طلبت الثقة هبذا العهد.

تتهد: تفتعل، مضارع من اجتهد املزيد هبمزة الوصل والتاء، والزيادة . 13
رأيي  جهدت  يقال:  الطاقة،  وإفراغ  اجلهد  إظهار  أي  اإلظهار  تفيد 
وحتّمل  الطاقة  ببذل  النفس  أخذ  واالجتهاد:  بالفكر،  أتعبته  وأجهدته: 

املشّقة، واجلهاد واملجاهدة: استفراغ الوسع يف مدافعة العدّو.

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، واذكر معناه الرصيّف ؟

الشيطان: أّما َفيعال من شَطن بمعنى تباعد ؛ ألّنه مطرود من رمحة اهلل، . 1
احرق،  بمعنى  يشيط  َفعالن من شاط  بُعدت.أو  الدار:  يقال: شطنت 
النار.والوجه األول أظهر ألّن الشيطان  النار ومآله إىل  فهو خملوق من 

 
َّ

مرصوف يف التعبر القرآين كا يف قوله تعاىل: إِْن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه إِل

أنه  يعني  فهذا   ]117 ]النساء:   َمِريًدا َشْيَطانًا   
َّ

إِل يَْدُعوَن  َوإِْن  ا 
ً
إِنَاث

َفيعال ولو كان من )شيط( لكان عى )َفعالن( فيمنع من الرصف فضال 
أما  اهلل  رمحة  عن  البعد  معنى  من  الشيطان  اشتقاق  مناسبة  ظهور  عن 
القيامة وتسمية اليشء بحاله  نار جهنّم فأمر مؤّجل إىل يوم  احراقه يف 

احلارض أوىل من تسميته بفعله املؤّجل.

العن . 2 وتضعيف  التاء  بزيادة  واملراد  تزّيد،  من  مصدر  التفّعل،  الّتزّيد: 
التكّلف، أي: إظهار اليشء عى غر حقيقته والغالب يف معنى التكّلف 
أن  هنا  واملراد  وحتّلم،  تصرّب  نحو:  احلسن  إظهار  هو  تفّعل  لصيغة 
كذلك  ليس  وهو  كبرا  زائدا  فراه  الّرعّية  إىل  إحسانه  الوايل  يستعظم 
بأنه  لعلمهم  الّرعّية  لدى  الزائد  الفضل  هذا  مثل  إحسانه  يستحق  فال 
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إحسان حمدود عى الرغم من إن الوايل يراه زائدا.

أوان: اسم مصدر عى )َفعال( كالزمان والنبات، واملصدر األون، يقال . 3
قد آَن َأْوُنك َأي َأوانك، واآلن: الوقت الذي أنت فيه.واألوان: احلن، 
والتاء  باأللف  وجيمع  وأزمنة،  كزمان  أفعلة  عى  آِونة  األوان  ومجع 

فيقال: األوانات، كالزمانات والنباتات.

العن، . 4 وتضعيف  بالتاء  املزيد  تفاعل  من  مصدر  الّتفاُعل،  الّتساقط: 
تكّلف  إذا  فالن  تغابى  قولنا  نحو  السقوط،  تكّلف  أفادت  والزيادة 
الغباء و)معنى التََّساُقَط يِف األمور ِعنَْد إِْمَكاهِنَا( أي: ال تّدعي السقوط 

والتقاعس يف األمور مع قدرتك عى القيام هبا.

جلاجا . 5 الرابع  الباب  عى  تلّج  جِلجت  من  مصدر  الفعالة،  اللجاجة: 
تعاىل:  قال  عنه  املزجور  الفعل  وتعاطي  اخلصومة  يف  متادى  وجلاجة: 

 ُّوا ِف ُعُتوٍّ َوُنُفوٍر ُه بَْل لَ
َ
ْمَسَك رِْزق

َ
ُكْم إِْن أ

ُ
ِي يَْرُزق

َّ
ْن َهَذا ال مَّ

َ
أ

]امللك: 21[.

تعاىل: . 6 قال  حّيزه،  يف  الفعل  موضع  عى  الداّل  ُفعلة  وزن  عى  ُأسوة: 

 ََّ الل يَرُْجو  َكَن  لَِمْن  َحَسَنٌة  ْسَوٌة 
ُ
أ  َِّ الل َرُسوِل  ِف  ُكْم 

َ
ل َكَن  َقْد 

َ
ل

واإلْسَوُة  واألُْسَوُة   ]21 ]األحزاب:   ثِيًا
َ
ك  ََّ الل َر 

َ
َوَذك ِخَر 

ْ
ال َْوَم  َوايلْ

َأي  بفالن  َيْأَتيِس  مثله، وفالن  وُكْن  به  اقتَد  أي  به  ائَتِس  يقال:  الُقْدوة، 
ُأْسوٌة يف  مثل حاله.والقوم  به وكان يف  وَيْقَتِدي  ما رضيه  لنفسه  يرىض 
هذا األَمر َأي حاهُلم فيه واحدة.واألصل يف اجلذر )أسو( أن يدل عى 
القوم:  بن  وأسوت  داويته،  اجلرح:  أسوت  يقال:  واإلصالح  املداواة 
أصلحت، ويقال أيضا: أسيت فالنا: عزيته بأن قلت له: ليكن لك فالن 
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أسوة فقد أصيب بمثل ما أصبته فريض فكأّن األصلن الواوي واليائي 
فيه  الناس  فيا  واالستئثار  "اّياك   :قوله يف  واألسوة  واحد،  بمعنى 
أسوة" ؛ جماز من القدوة واملراد اليشء الفريد والنفيس الذي يقبل عليه 
الناس ويرغب كلهم باالستحواذ عليه رشعا نحو لباس أو طعام أو دار 
أو سيف أو فرس أو امرأة وغر ذلك فيستأثر الوايل به ويمنع الّرعّية من 

حماولة الظفر به.

آخذ، . 7 فهو  األّول  الباب  عى  يأخذه  اليشء  أخذ  من  مفعول،  مأخوذ: 
واليشء مأخوذ.

أغطية: أفعلة، مجع قّلة، مفرده غطاء، رباعّي مذّكر ثالثه مّد.. 8

ثارت . 9 إذا  الغضبّية  للحالة  اسم  فهي  لالسمّية،  النقل  بتاء  فعيلة  محّية: 

 
ْ
وكثرت يف النفس، محيت عى فالن، أي: غضبت عليه، قال تعاىل: إِذ

َاِهلِيَِّة  ]الفتح: 26[، 
ْ

َِميََّة َحِيََّة ال وبِِهُم الْ
ُ
ل
ُ
ِيَن َكَفُروا ِف ق

َّ
َجَعَل ال

مأخوذة من محي النهار وأمحيت احلديدة إمحاء.

وذلك . 10 وثار،  غضب  اذا  سورا،  يسور  سار  من  مّرة  اسم  فعلة،  َسورة: 
الرتفاعه،  املدينة  سور  ومنه  والعلّو،  االرتفاع  عى  داّل  أصل  ألّنه 

وسورة الغضب: سطوته وحّدته، وسورة احلّمة: وثوهبا.

األّول سطوا، . 11 الباب  يسطو عى  به  املّرة من سطا  َفْعلة، مصدر  َسْطوة: 

بَيَِّناٍت  آيَاُتَنا  ْيِهْم 
َ
َعل ُتْتَل  َوإَِذا  تعاىل:  قالت  اليد  برفع  البطش  وهو 

وَن 
ُ
ِيَن َيْتل

َّ
َر يََكاُدوَن يَْسُطوَن بِال

َ
ُمْنك

ْ
ِيَن َكَفُروا ال

َّ
 ِف وُُجوهِ ال

ُ
َتْعرِف

ْيِهْم آيَاتَِنا ]احلج: 72[ من سطا الفرس: إذا قام عى رجليه رافعا 
َ
َعل

يديه.



433املقطع التاسع عرش: وصايا أخالقية .................................................... 

تأخري: تفعيل، مصدر أّخر اليشء فتأّخر، ضّد تقّدم، ومل يرد فعل جمّرد . 12
له.

االنرصاف . 13 بعد  اليشء  إىل  الرجوع  عودا:  يعود  عاد  من  مفعل،  املعاد: 
عنه، حصل إعالل بالنقل ثّم قلبت الواو ألفا، يستعمل اسا للمكان أو 
امليمّي )بذكر  به املصدر  النّص أريد  اسا للزمان أو مصدرا ميمّيا، ويف 

َك إىل  َرادُّ
َ
ْيَك القرآن ل

َ
َرَض َعل

َ
ِي ف

َّ
املعاد إىل رّبك(، قال تعاىل: إِنَّ ال

َمَعاٍد ]القصص: 85[ قيل مّكة، وعن اإلمام أراد اجلنّة التي خلقه 
فيها بالقّوة يف ظهر آدم.

مصدر . 14 األصل  يف  وهو  تعاىل،  اهلل  أساء  من  اسم  فْعل،  الّرّب:  رّبك: 
إذا قام عى  به، يقال: رّب فالن ضيعته:  بمعنى إصالح اليشء والقيام 
إصالحها، ورّب ولده أصلحه، ورّبيته مبالغة عى )فّعل( وأصله بثالث 
مصلح  ألّنه  ربٌّ  تعاىل  الربية.واهلل  واملصدر  ياء  الثالثة  فقلبت  باءات 
أحوال خلقه فهو رّب كّل يشء مطلقا، وال يقال يف غره ااّل باإلضافة 

َساهُ 
ْ
ن
َ
أ
َ
ْرِن ِعْنَد َربَِّك ف

ُ
ك

ْ
نَُّه نَاٍج ِمْنُهَما اذ

َ
ِي َظنَّ أ

َّ
اَل لذِل

َ
كقوله تعاىل: َوق

ْجِن بِْضَع ِسننَِي ]يوسف: 42[. بَِث ِف السِّ
َ
ل
َ
َر َربِِّه ف

ْ
ْيَطاُن ِذك الشَّ

عى . 15 الّداّلة  والتاء  الوصل  هبمزة  مزيد  اّتبع،  من  مصدر  افتعال،  اّتباع: 
املبالغة يف التبع بفتحتن، تبعه يتبعه عى الباب الرابع تبعا وتباعة: مشى 

اَل يَا 
َ
َمِديَنِة رَُجٌل يَْسَع ق

ْ
َص ال

ْ
ق
َ
خلفه أو مّر به فمىض معه وََجاَء ِمْن أ

ُمْرَسلنَِي ]يس: 20[.
ْ
ْوِم اتَّبُِعوا ال

َ
ق

يفيد . 16 العن،  وتضعيف  بالتاء  املزيد  ترّسع  من  مصدر  تفّعل،  ع:  تسُّ  
عى  رُسع  ويقال:  البطء،  ضّد  الرسعة  من  فترّسع  رّسعته  املطاوعة،: 
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الباب اخلامس فهو رسيع، وسارع يف اليشء: مبالغة يف الرسعة.

ُفَرص: مجع كثرة عى ُفَعل مفرده فرصة وهي النوبة، وأصلها من اقتطاع . 17
يشء عن يشء، فرصت اليشء: قطعته ثّم يقال للنهزة فرصة ألهّنا خلسة 

كأهّنا اقتطاع يشء بعجلة.

النحوّي املستوى 

س: أعرب ما حتته خّط من النّّص؟

واحذر . 1 والتقدير:  حمذوف  لفعل  منصوب  به  مفعول  اإلعجاب: 
اإلعجاب.

أوانا: مضاف إليه جمرور بكرسة النون، وهو مضاف للهاء، واملضاف . 2
هو الظرف املنصوب )قبل(، وكذا إعراب إمكاهنا.

الّتساقط: معطوف عى العجلة، منصوب بفتحة الطاء، والعجلة مفعول . 3
به لفعل حمذوف تقديره: واّتق العجلة.

عى . 4 مشتّق  مكان  اسم  ألّنه  العن  بفتحة  منصوب  فيه  مفعول  موضعه: 
زنة مفعل، وهو مضاف، واهلاء مضاف إليه، وكذا إعراب موقعه.

أسوة: خرب مرفوع، واملبتدأ لفظة )الناس(، واجلملة االسمّية من املبتدأ . 5
واخلرب صلة املوصول )ما( قبلها.

التغايب: اسم معطوف منصوب، وعالمة نصبه الفتح الظاهر عى الياء، . 6
حمذوف  لفعل  به  مفعول  هو  الذي  االستئثار  لفظة  عليه  واملعطوف 
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تقديره: اّتق.

قليل: صفة السم جمرور بحرف اجلّر )عن( و)ما( املدغمة هبا زائدة. أو . 7

ا  َعمَّ اَل 
َ
ق إليه كقوله تعاىل:  هي اسم موصول مضاف وقليل مضاف 

ُْصبُِحنَّ نَاِدِمنَي]املؤمنون: 40[ لِيٍل يلَ
َ
ق

محّية: مفعول به منصوب مضاف إىل )نفسك(، والعامل فيه فعل األمر: . 8
املك، والفاعل: مستر وهو املخاطب.

إىل . 9 مضاف  مصدر  وهو  جمرور،  اسم  وكّف:  جّر،  حرف  الباء  بكّف: 
مفعوله )البادرة(، من املبنّي للمجهول كّفت البادرة، والتقدير: بكّفك 

البادرة.

مهومك: مفعول به منصوب، وهو مضاف إىل الضمر الكاف، والعامل . 10
فيه الفعل )تكثر(.

فريضة: اسم جمرور ألنه معطوف عى )نبّينا( االسم املجرور بـ)عن(.. 11

تّسع: اسم مضاف إليه جمرور، واملضاف هو الظرف املنصوب )عند(.. 12

النصب  عامل  واذكر  النّص،  يف  الواردة  املنصوبة  األفعال  استخرج  س: 
فيها؟

ليمحق: منصوب بـ)أن( مضمرة بعد الم التعليل.. 1

أن . 2 من  املؤّول  واملصدر  قبله،  املصدرّية  بـ)أن(  منصوب  تعّدوا:  أن 
بخلف  املتبوع  الوعد  واّتق  أي:  املّن،  والفعل يف حمّل نصب عطفا عى 

بضّم الفاء.

والفاعل . 3 بـ)أن(  قبله  املنصوب  )تعدهم(  عى  عطفا  منصوب  فتتّبع: 
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مستر تقديره أنت، و)هم( ضمر مبنّي يف حمّل نصب مفعول به.

يسكن: مضارع منصوب بـ)أن( املضمرة بعد حّتى، والفاعل )غضبك(، . 4
واملصدر املؤّول من )أن يسكن( يف حمّل جّر بـ)حّتى( وشبه اجلملة من 

اجلاّر واملجرور متعّلق بـ )املك(، وكذا إعراب: حتى تكثر مهومك.

فتملك: مضارع منصوب عطفا عى )يسكن( والكاف فاعله، االختيار: . 5
مفعوله.

ولن حتكم: مضارع منصوب، وفاعله مستر فيه، واسم اإلشارة )ذلك( . 6
النفي  حرف  )لن(  ب  منصوب  وهو  به،  مفعول  نصب  حمّل  يف  مبنّي 

والنصب.

أن تتذّكر: مضارع منصوب ب )أن( املصدرّية الناصبة قبلها، والفاعل . 7
و)مىض(  به،  مفعول  نصب  حمّل  يف  موصول  اسم  و)ما(  فيه،  مستر 

صلتها، واملصدر املؤّول يف حمّل رفع خرب للمبتدأ )الواجب(.

بالفاء . 8 معطوف  ألنه  الفتحة،  نصبه  وعالمة  منصوب  مضارع  فتقتدي: 
عى )أن تتذّكَر(، وفاعلة مستر فيه.

لكيال تكون: الالم حرف جّر، )كي( ناصبة، )ال( نافية زائدة، )تكون( . 9
جمرور  بعدها  وما  كي  من  املؤّول  واملصدر  منصوب،  ناقص  مضارع 
حمذوف  مقّدم  بخرب  متعّلقان  قبلها.)لك(  بالفعل  ومتعّلقان  بالالم 
كون  )لنفي  هو  ِعلٌَّة(  َلَك  َتُكوَن  )لَِكْياَل  وتقدير  تكون.  اسم  )عّلة( 

يَُكوَن   
َ

ل لَِكْ  تعاىل:  قوله  اإلعراب  يف  ومثله  لك(  مستقرة  العلة 

احلرج  كون  )لنفي  37[.والتقدير  ]األحزاب:   َحَرٌج ُمْؤِمننَِي 
ْ
ال َعَ 

مستقرا عى املؤمنن(.
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بّن  ثّم  هلا حمّل،  ليس  والتي  إعرايّب،  هلا حمّل  التي  اجلمل  يأيت عّن  فيا  س: 
املحّل اإلعرايّب للّصنف األّول ؟

" يبطل اإلحسان" اجلملة من الفعل املضارع وفاعله املستر العائد عى . 1
املّن، ومفعوله )اإلحسان( يف حمّل رفع خرب لـ)اّن(.

" يذهب بنور احلّق" اجلملة من الفعل املضارع وفاعله املستر العائد عى . 2
الّتزّيد، ومتعّلقاهتا )بنور احلّق( يف حمّل رفع خرب )اّن( املحذوف لداللة 
العطف عليها واجلملة هي: فاّن املّن يبطل اإلحسان والتزّيد يذهب...

عى . 3 العائد  املستر  وفاعله  املضارع  الفعل  من  اجلملة  املقت"  يوجب   "
اخللف، ومفعوله )املقت( يف حمّل رفع خرب اّن، عى نحو اجلملة الثانية.

" كرُب مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون " اجلملة الفعلّية كّلها يف حمّل . 4
نصب مقول القول، وتفصيل إعراب اآلية هو أّن فيها إعرابن: 

نحو:  الفاعل  من  حمّول  منصوب  متييز  )مقتا(  ماض،  فعل  كرُب:  األول: 
 اشتعل الرأس شيبا( واألصل )اشتعل شيب الرأس( وكذا التقدير يف قوله(
هو )كرب قول املقت(، و)عند( ظرف مبني متعّلق بكرُب، مضاف إىل لفظ اجلاللة 
والفعل  ناصبة،  مصدرّية  تقولوا(  للمقت.)أن  صفة  يعرب  بمحذوف  يتعّلق 
بعدها منصوب بحذف نون الرفع ألّنه من األفعال اخلمسة و)ما( موصولة يف 
مرفوع  مضارع  تعلمون:  و  النافية،  ال  تعلمون(  القول.)ال  مفعول  نصب  حمّل 
بثبوت النون صلة لـ)ما( ال حمّل له من اإلعراب، واملصدر املؤّول )أن تقولوا ( 

يف حمّل رفع فاعل للفعل )كرب(

اآلخر: املصدر املؤّول )أن تقولوا( يف حمّل رفع مبتدأ مؤّخر خربه مجلة كرُب 
مقتا، وفاعل )كرب( مستر.
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تنّكرت: اجلملة من الفعل املايض املبنّي عى الفتح الّتصاله بتاء التأنيث . 5
باإلضافة،  جّر  حمّل  يف  األمور  عى  العائد  املستر  وفاعله  الساكنة، 
جازمة،  غر  رشطّية  الزمن  من  يستقبل  ملا  ظرف  )إذا(  هو  واملضاف 

وكذلك إعراب: اذا استوضحت.

"تنكشف" اجلملة من املضارع وفاعله )أغطية( ال حمّل هلا من اإلعراب . 6
ألهّنا مستأنفة.

املستر . 7 وفاعله  الفتح،  عى  املبنّي  املايض  الفعل  من  اجلملة  "تقّدمك": 
ال  به  املّتصل  الكاف(  )الضمر  ومفعوله  املوصولة،  )من(  عى  العائد 

حمّل هلا من اإلعراب ألهّنا صلة )من( املوصولة.

" صىّل اهلل عليه وآله ": اجلملة من الفعل املايض املبنّي عى الفتح املقّدر . 8
من  هلا  حمّل  ال  ومتعّلقاهتا،  اجلاللة(  )لفظ  وفاعله  للتعّذر،  األلف  عى 

اإلعراب ألهّنا معرضة للدعاء.

" شاهدت": اجلملة من الفعل املايض املبنّي عى السكون التصاله بتاء . 9
الفاعل ال حمّل هلا من اإلعراب ألهّنا صلة )ما( املوصولة قبلها، و)ما( 
قبله  القول  سياق  عليه  دّل  حمذوف  به  واملفعول  بـ)الباء(  جّر  حمّل  يف 
"عهدت"  به"  عملنا  "ممّا  إعراب  قبلك.وكذا  شيئا  شاهدت  والتقدير: 
و"استوثقت" كلها ال حمّل هلا من اإلعراب ألهّنا صلة )ما( املوصولة.
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املعجمّي املستوى 

س: ذكر اإلمام لفظة )املقت( التي تفرّس بالبغض، فهل املعنيان مرادفان 
أم بينها فرق؟ وّضح ذلك مستعينا باألصول املعجمّية للفظن.

القرآين كا يف  التعبر  بالعداوة يف  النفس عّا تكره وهو مقرن  نفار  البغض 

ا  ِممَّ ا  َحظًّ نَُسوا 
َ
ف ُهْم 

َ
ِميَثاق َخْذنَا 

َ
أ نََصاَرى  إِنَّا  وا 

ُ
ال

َ
ق ِيَن 

َّ
ال َوِمَن  تعاىل:  قوله 

يُنَبُِّئُهُم   
َ

َوَسْوف ِقَياَمِة 
ْ
ال يَْوِم  إىل  َْغَضاَء  َوالْ َعَداَوَة 

ْ
ال بَيَْنُهُم  َرْيَنا 

ْ
غ

َ
أ
َ
ف بِِه  ُروا 

ِّ
ُذك

فال  عقل  له  ملا  البغض  أن  يعني  وهذا   ]14 ]املائدة:   يَْصَنُعوَن َكنُوا  بَِما   َُّ الل
البهائم وال يف اجلادات فال يقال أبغض هذا الطعام أو هذه الفرس. يكون يف 
وأكره  الطعام  هذا  أكره  فيقال  البغض  فيه  يستعمل  ال  فيا  الكراهة  وتستعمل 
هذه الفرس.وأما املقت فهو البغض الشديد لليشء القبيح عرفا ورشعا كنكاح 

َتْنِكُحوا   
َ

َول تعاىل:  أبيه يف اجلاهلية، قال  امرأة  الرجل  يتزوج  أن  املقت وهو 

َوَساَء  َوَمْقًتا  اِحَشًة 
َ
ف َكَن  إِنَُّه  َف 

َ
َسل ْد 

َ
ق َما   

َّ
إِل النَِّساءِ  ِمَن  آبَاُؤُكْم  نََكَح  َما 

امْلَْقَت ِعنَْد اهللِ َوالنَّاِس"  َ"اخلُْلَف ُيوِجُب   :النساء: 22[. ويف قوله[ 
ً

َسبِيل
واءم استعال املقت وهو أشد البغض يف سياق ذكر اإلخالف بالوعد فإّنه أمر 

قبيح عرفا ورشعا لدى كّل الناس ويف مجيع الديانات.

لفظة  وكذلك  والعجلة"،  "اّياك  قوله:  يف  )العجلة(  لفظة   استعمل س: 
)الرسعة( يف قوله: "عند ترّسع نفسك إىل هواها" فا الفرق بن اللفظن؟.

العجلة تعني التقدم باليشء قبل وقته -وهو مذموم والرسعة: تقديم اليشء 
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 َتْعَجْل بِالقرآن 
َ

يف أقرب أوقاته -وهو حممود -ويشهد لألول قوله تعاىل: َول

وهُ 
ُ
تَْسَتْعِجل  

َ
ل

َ
ف  َِّ ْمُر الل

َ
أ  

َ
ت

َ
أ ُيْقَض إيلك وَْحُيُه ]طه: 114[،  ْن 

َ
أ ْبِل 

َ
ق ِمْن 

وَن]النحل: 1[ وللثاين يف قوله تعاىل: َوَسارُِعوا 
ُ
ك ا يُْشِ  َعمَّ

َ
ُسْبَحانَُه َوَتَعاىل

ُمتَِّقنَي]آل 
ْ
ْت لِل ِعدَّ

ُ
ْرُض أ

َ ْ
َماَواُت َوال إىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم وََجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

ُت إيلك َربِّ 
ْ
رِي َوَعِجل

َ
ث
َ
أ ءِ َعَ 

َ
ول

ُ
اَل ُهْم أ

َ
ق عمران: 133[. أما قوله تعاىل: 

لَِتَْض ]طه: 84[. فمن باب املقابلة بن سؤال اخلالق ملوسى وجواب موسى 

ُت إيلك َربِّ 
ْ
رِي َوَعِجل

َ
ث
َ
ءِ َعَ أ

َ
ول

ُ
اَل ُهْم أ

َ
ْوِمَك يَا ُموَس ق

َ
َك َعْن ق

َ
ْعَجل

َ
َوَما أ

رََجَع ُموَس إىل 
َ
اِمرِيُّ ف ُهُم السَّ

َّ
َضل

َ
ْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوأ

َ
ْد َفَتنَّا ق

َ
إِنَّا ق

َ
اَل ف

َ
لَِتَْض ق

ْيُكُم 
َ
َفَطاَل َعل

َ
ْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا أ

َ
ل
َ
ْوِم أ

َ
اَل يَا ق

َ
ِسًفا ق

َ
ْوِمِه َغْضَباَن أ

َ
ق

ْفُتْم َمْوِعِدي ]طه: 
َ
ْخل

َ
أ
َ
ْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم ف

َ
ْن َيِلَّ َعل

َ
َرْدُتْم أ

َ
ْم أ

َ
َعْهُد أ

ْ
ال

أّظّلهم  مّلا  موسى  قوم  ذّم  سياق  يف  ألنه  مذموم  العجلة–إذن  فلفظ   ]86–83
السامرّي وعبدوا العجل.

البالغّي املستوى 

س استخرج الفنون البالغّية املرّبزة يف النّص املتقّدم؟

يف قوله: "وعّا قليل تنكشف عنك أغطية األمور" يف العبارة استعارة . 1
بانكشاف  وانكشافها  املغّطاة،  باملرأة  األمور  غموض  شّبه  إذ  مكنّية 
وهي  لوازمها  من  الزما  وأبقى  )املرأة(  به  املشّبه  حذف  ثّم  املرأة  غطاء 
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)الغطاء(، فكا أّن املرأة عند زوجها ال تنكشف اال له فكذلك عند قيام 
وُيعرف  يوما  سُيفضح  فإّنه  ويسرها  عنها  يعّمي  باطلة  بأمور  الوايل 

عمله أمام اخلالئق.

" يف هذه العبارة كناية عن األنفة واالستكبار معا ؛ . 2 " املك محّية أنفك 
املنخر(  )ورقتي  منخراه  يتحّرك  وغيضه  غضبه  اشتّد  إذا  اإلنسان  ألّن 
عى  وتكرّبه  غضبه  من  املّتقدة  جوفه  حرارة  كأّن  متوالية  زفرات  ويزفر 
أمور رعّيته خترج من أنفه، وإّنا أريد الّتكرّب والغضب معا ألّنه أفرد 
لسانك  )غرب  بعبارة  عنها  يسفر  وما  غضبك(  )سورة  عبارة  للغضب 
وسطوة يدك( وكذا ينسب إىل األنف التكرّب لوحده بال غضب بعبارة: 
يربز  وطرفه  الوجه  أّول  واألنف  رأسه،  رفع  تكرّب  إذا  ألّنه  بأنفه  شمخ 
يأبى  أي:  األنف  أشّم  فيقال:  والكربياء  الرفعة  باألنف عن  فيه، وكنّي 

الذّل من ارتفاع األنف عّزة ال تكرّبا.

الناس يكون باحتقار الوايل قضاياهم وعدم االهتام ملصرهم  فالتكرّب عى 
الذي عرّب عنه بقوله )التغايب عّا تعنى به( فأمره أن يملك هذه األمور.

فّن مجيل، . 3 الثالثة، وهو  اآلية  الّصّف  قرآيّن من سورة  اقتباس  النّص  يف 
قلوب  يف  األمر  لتعظيم  قيايّس  غر  تعّجب  أسلوب  نفسها  اآلية  ويف 
السامعن وهو أن يقولوا ما ال يفعلون، فقوهلم هذا هو مقت خالص ال 

شوب فيه، لذا جعل )مقتا( متييزا مفرّسا هلذا القول، 

وذلك . 4 والّرعّية،  الدولة  أمور  يف  التفريط  عن  كناية  التساقط  عبارة  يف 
مع  عينيه  ويغمض  فيها  فيسامح  وقتها  حان  إذا  عنها  النظر  بغّض 
يأُخذ يف  فال  الدنيا ومطامعها،  منه حرصا عى  كان هذا  تيرّسها، ورّبا 
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 " فيها  "يتساقط  قوله  ويف  ما،  ملصلحة  رعاية  حاسا  حّدا  األمور  هذه 
تشبيه بالشخص الغريق الذي يسقط يف هنر حتى يبلغ قعره فال يرى منه 
مع  القضايا  ناجع يف هذه  وعمل  فعل ظاهر  منه  يرى  فالوايل ال  يشء، 

إمكان حّلها لديه.

ولكّن   " استوضحت  إذا  عنها  الوهن  أو   "  :قوله يقارهبا  العبارة  وهذه 
املادّي  بالتساقط يف األمور عن الضعف  العبارتن غر مرادفتن ؛ ألّنه عرّب 
عرّب  حن  عى  مستحّقيها،  عى  والعقوبات  بالقصاص  يعمل  ال  فهو  للحاكم 
بحّق  االعتبارّية  اإلجراءات  أي:  املعنوّي  الضعف  عن  األمور(  يف  بـ)الوهن 
القضايا املشكلة للدولة. ويف هاتن اجلملتن حتذير منه عن التفريط، وكذلك 
 " ومجلة   " أواهنا  قبل  فيها  "العجلة  مها:  متقاربتن  بعبارتن  االفراط  من  حّذره 
بعد، وعن  تنته  مل  التي  فنهاه عن استعجال األمور   " تنّكرها  فيها عند  اللجاجة 
اإلرصار يف إنجاحها وتكرير الطلب عى القيام هبا إذا صعبت وتنّكرت ومل تعد 

يسرة.

يف النّص ما يعرف بأسلوب احلكيم، وهو يظهر يف مواضع. 5

الوايل  أمر  إذ  تدّرجا تصاعدّيا  به،  يقتدى  أن  ما حيّب  بذكر   تدّرجه أـ يف 
بأوامر  العمل  ثّم  النّبوّي  ثّم األثر  العادلة  أن يعمل با مىض مبتدئا باحلكومات 
القرآن  وهو  املسلمن  بدستور  بالعمل  للوايل   منه تشجيعا  الكريم،  القرآن 

الكريم إذا ما وجد له واقعا عملّيا يف حكومات سابقة.

" لكيال تكون لك عّلة عند ترّسع نفسك إىل  ب يف قوله خماطبا األشر: 
قال  مّلا  بنفسه  أّنه شّبهه  وتقواه حتى  بورعه  األشر معروف  أّن  مع   " هواها 
انا لرسول اهلل، وهذا األسلوب فيه من  " كنت يل كا كنت  عند استشهاده: 
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اإلمام  قال  يا جارة،  أعني واسمعي  اّياك  أسلوب:  العظيم ألّنه  اليشء  احلكمة 
هذا  عى  واآليات  جارة  يا  واسمعي  أعني  بإّياك  القرآن  نزل   "  :الصادق

َت 
ْ
ك ْشَ

َ
ِئْ أ

َ
ْبلَِك ل

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
 ال

َ
وِحَ إيلك َوإىِل

ُ
َقْد أ

َ
َول األسلوب كثرة منها: 

النبّي  أّن  بمعنى   ]65 ]الزمر:   يَن َاِسِ
ْ

ال ِمَن  وَننَّ 
ُ
َك

َ
َول َك 

ُ
َعَمل َْحَبَطنَّ  يلَ

مل يعصمهم  بمن  العمل فكيف  يستثن من حبط  مل  وآله وسلم(  اهلل عليه  )صّى 
اهلل ومل يصطِفهم، وأراد وهو خياطب األشر أن ُيسمع كّل وال يف أّن احلّجة 
واقعة عليه هبذا العهد العلوّي لطريقة التعامل مع الّرعّية فهو عهد مفّصل حميط 
بطبقات املجتمع كّلها والسياسات الداخلّية واخلارجّية للبالد، فإذا ما ترّسعت 
النفس إىل األهواء وأفسدت فاإلمام أقام احلّجة ألّنه اهلادي كا يف تفسر الدر 

ْيِه آيٌَة 
َ
نِْزَل َعل

ُ
 أ

َ
ْول

َ
ِيَن َكَفُروا ل

َّ
املنثور للسيوطي وغره قوله تعاىل: َويَُقوُل ال

 :الرعد: 7[ بأن نقل قول الرسول[ ْوٍم َهاٍد
َ
 ق

ِّ
نَْت ُمْنِذٌر َولُِك

َ
ِمْن َربِِّه إِنََّما أ

أنا املنذر وأنت اهلادي يا عيّل بك هيتدي املؤمنون بعدي، وخماطبة مالك بترّسع 
نفسه إىل هواها هو تعريض بمن يعمل هذا األمر لينتفع به كّل من ييل أمر البالد 
األسلوب  له، وهذا  مالك ويدعو  بمنزلة  يعلم   اإلمام وإّنا  وبعده،  زمنه  يف 
فيه وقع بليغ عى األساع ألّنه إذا كان )مالك( عى مكانته اجلليلة ال عّلة له يف 

زّلة تقع منه يف مّدة واليته، فكيف بغره ممّن مل يبذل جهدا ومل يساهم بنرصة.

إذ . 6 اهبام  بعد  ايضاح  العبارة  هذه  يف   " فيها  به  عملنا  ممّا   "  :قوله يف 
صاحلة،  سنّة  عادلة،  حكومة  منّكرة:  أوردها  أمور  باّتباع  أمره   إّنه
العادلة، وال  احلكومة  يعّن  فلم  اهلل،  كتاب  فريضة يف   ،نبّينا أثر عن 
ممّا  بعدها:  قال   أّنه غر  باألثر،  ذّكر  وال  الفاضلة،  السنّة  إىل  أشار 
تقّدم ذكره،  ما  كّل  الكريم يف  يريد شخصه  أّنه  فأوضح  فيها،  به  عملنا 
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فحكومته عرفت بالعدل وسنّته يف مواجهة الصعاب هي منار شامخ 
حيكي عن خالفة هلل تعاىل يف أرضه.

يف قوله: " ولن حتكم ذلك من نفسك حتى تكثر مهومك بذكر املعاد . 7
الغنى والراحة  فيه  أّن احلكم ليس منصبا ترشيفّيا  " كناية عن  إىل رّبك 
راع  ألّنه  احلاكم  عى  شقاء  فيه  تكليفّي  منصب  هو  وإّنا  الدنيا،  ومتعة 
بالزهد  التبعات  ليحمل  نفسه  يوّطن  أن  فعليه  عنها،  ومسؤول  أّمته  يف 
عن  االنرصاف  عى  يرّوضها  بأن  لنفسه  اهلموم  واستجالب  الدنيا،  يف 
امللّذات والتفكر بآخرته فقط، وهذه وصّية لتزكية نفسّية احلاكم ودفعه 
 )188( اخلطبة  يف   ذكرها معروفة  وصفاهتم  املّتقن،  من  يكون  ألن 

التي يصف فيها املّتقن.
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الِة  قوله " َوَقْد َكاَن فَِيام َعهَد إيلَّ َرُسوُلُه يِف َوَصاَياُه: حَتضيضًا َعىَل الصَّ
َة إالَّ بِاهللِ الَعظِيِم،  َكاِة َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم"، َفبَِذلَِك َأْختُِم َلَك َما َعِهَد، َوالَ ُقوَّ َوالزَّ
تِِه، َوَعظِيِم ُقْدَرتِِه َعىَل إِْعَطاِء  ومن هذا العهد وهو آخره ؛ َوَأَنا َأْسَأُل اهللَ بَِسَعِة َرمْحَ
اَك ملَِا فيِه ِرَضاُه ِمَن اإلَقاَمِة َعىَل اْلُعْذِر اْلَواِضِح إليه َوإىَِل  َقنِي َوإِيَّ كّل َرْغَبة، َأْن ُيَوفِّ
َخْلِقِه، َمَع ُحْسِن الثَّنَاِء يِف اْلِعَباِد، َوَجِيِل األَثِر يِف اْلَباَلِد، َوَتَاِم النِّْعَمِة، َوَتْضِعيِف 
َعىَل  اَلُم  َوالسَّ َراِغُبوَن،  إليه  ا  إِنَّ َهاَدِة،  َوالشَّ َعاَدِة  بالسَّ َوَلَك  يِل  تَِم  خَيْ َوَأْن  اْلَكَراَمة، 

َرُسوِل اهللِ كثريًا. "
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العاّم املعنى 

ختم كالمه باالبتهال إليه سبحانه، وسأله برمحته التي وسعت كّل يشء 
وعندهم،  عنده  حممودا  ويكون  عباده،  وحقوق  تعاىل  بحقوقه  للقيام  يوفقه  أن 
وأن خيتم حياته بالشهادة يف سبيل اهلّل ومرضاته، وقد استجاب سبحانه لدعاء 
اإلمام حيث استشهد بسيف الغدر، وهو يف حمرابه.أما مجيل الذكر فال متّر ثانية 
نطقا  والتقديس  بالتعظيم  طالب  أيب  بن  عيل  اسم  فيها  ويرّدد  إال  الدهر  من 
شيعته  من  املالين  أّن  كّله  ذلك  وفوق  الدنيا،  يف  يوم  آخر  واىل  كان  مذ  وكتابة 
الرسول  لقول  عليه  وبالثناء  له  بالوالء  اهلّل  إىل  يتقّربون  وجيل  عرص  كّل  يف 
األعظم: "حّب عيل براءة من النار"، إذ ُروي هذا احلديث مستفيضا يف كتب 
" ان  الشيعة ورواه فريق غرهم منهم املحّب الطربي يف الرياض النرضة بلفظ 
 قال: "حّب عيل يأكل الذنوب كا تأكل النار احلطب"، وليس من  رسول اهللّ

نَا 
َ
أ إِنََّما  ْل 

ُ
ق املتابعة يف العمل، قال تعاىل:  املراد باحلب هنا يشمل  أّن  شّك يف 

َيْعَمْل 
ْ
ل
َ
ٌ َواِحٌد َفَمْن َكَن يَرُْجو لَِقاَء َربِِّه ف

َ
ُهُكْم إِل

َ
نََّما إِل

َ
َّ أ ُكْم يُوَح إِلَ

ُ
بََشٌ ِمْثل

رسول  وقال   ،]110 ]الكهف:   َحًدا
َ
أ َربِِّه  بِِعَباَدةِ  يُْشِْك   

َ
َول َصاِلًا   

ً
َعَمل

: "اعميل يا فاطمة، وال تقويل: أنا بنت حممد، فإين ال أغني عنك عند اهللّ  اهللّ
"ال تكن ممّن حيب الصاحلن وال يعمل عملهم،   :شيئا"، وقال أمر املؤمنن

و يبغض املذنبن، وهو أحدهم".
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املستوى الصويّت

الصويّت  األثر  بّن  العبارات،  فواصل  يف  بالّتوافق  العهد  خامتة  انازت  س: 
للفاصلة يف الكالم معتمدا النّص املتقّدم؟.

وهو  األخر سجعا،  احلرف  يف  أكثر  أو  فقرتن  يف  الفاصلتن  توافق  يسّمى 
القرآنية،  بالفاصلة  اآلي  أواخر  توافق  يسّمى  الكريم  القرآن  بالنّثر.ويف  خاّص 
الفاصلة.وفّن  حروف  احّتاد  أو  تشابه  هو  بالّتوافق  واملراد  )قافية(،  الّشعر  ويف 
ونغمة  رونقا  يعطي  إذ  البالغة  علم  يف  اللفظّية  البديعّية  الفنون  من  الّسجع 
موسيقّية للكالم فيكون له أثر حسن يف نفس الّسامع، غر أّن الّسجع ال حيسن 
ااّل إذا تواّفرت فيه عنارص معّينة أّوهلا عدم الّتكّلف، ففي املوروث ترد أسجاع 
دون  املوّحد  اإليقاع  عى  احلفاظ  ألجل  العبارات  هنايات  فيها  تصاغ  متصنّعة 
خطب  أو  احلكم  أو  النّبوّية  األحاديث  سجع  خيالف  وهذا  باملعنى،  االهتام 
وليس  للمعاين  تابعة  القرآنّية  الفاصلة  وترد  ومناجاهتم.   األطهار األئمة 
العكس.وفضال عن عدم تكّلف الّسجع البّد من عدم تكرار الكلات املسجوعة 
عدد  يف  متساوية  اجلمل  إّن  أي  الّطول،  يف  فقراته  تساوت  ما  وأفضله  نفسها، 
موسيقّي  جرس  ذلك  من  ليحصل  متشاهبة،  إيقاع  نغمة  عى  ومتنّوعة،  كلاهتا 
وإيقاع جيذب انتباه الّسامع، ويعطي للتعبر قّوة وتأثرا ووضوحا، ويساعد عى 
النّبوّي  واحلديث  الكريم  القرآن  يف  بكثرة  يستعمل  نجده  لذا  الفكرة،  ترسيخ 

الرّشيف، واحلكم واألمثال.

ويف خامتة عهده ثمة ميل إىل الّسجع غر املتكّلف إذ انتهت بعض اجلمل 



448........................................................ التحليل اللغوي لنهج البالغة

املتعاطفة بالّصوت ذاته، وكاهلاء والدال وغرمها كا يف قوله: " بسعة رمحته 
"الّسعادة  ويف   ،" الكرامة  وتضعيف  النّعمة  متام   " يف:  وكذا   " قدرته  وعظيم 
والّشهادة " ويف: " مع حسن الّثناء يف العباد، ومجيل األمر يف البالد ".ونالحظ 
خامتة  يف  الفّن  هذا  ظهر  وإّنا  هناياهتا،  عن  فضال  كلاهتا  عدد  يف  اجلمل  توافق 
اخلامتة  هذه  يف  إبرازه  املراد  املعنى  مع  توافقا  املتقّدمة  العهد  مقاطع  دون  العهد 
القصرة، وهو التأكيد عى أّن كّل ما قّدم من توصيات للحاكم اإلسالمّي جاء 
تعاىل  بقدرته   توّسل لذا  اهلل،  مرضاة  ابتغاء  من  حمّددة  وغاية  واحد  هلدف 
اهلاء  صوت   فاستعمل طاعته  يف  اإلخالص  إىل  وواليه  يوّفقه  أن  ورمحته 
املهتوت الذي فيه من ضعف الّصوت ما يوحي باملسكنة واحلاجة إىل رمحة اهلل، 
وحاهلا،  الّرعّية  خيّص  ما  إىل  الّدعاء  توجيه  يف  القوي  الّدال  صوت  واستعمل 
ولعّل يف تنّوع أصوات الفواصل لفتا لألذهان نحو تنّوع املعاين من صوت اهلاء 
الّتاء يف طلب املكافأة  الّرعّية ثّم صوت  الّدال مع  يف خطاب اخلالق إىل صوت 

عى الّثبات عى احلّق واالمتثال ألوامر اهلل سبحانه.

املستوى الرصيّف

س: زن األلفاظ اآلتية وزنا رصفّيا حمكا، مبّينا معناها الرصيّف؟

سعة: ِعلة، وهي مصدر من وِسعه اليشء يَسعه ِسعة، والِوسع: القدرة . 1

]البقرة:   ُوْسَعَها  
َّ

إِل َنْفًسا   َُّ الل ُف 
ِّ
يَُكل  

َ
ل تعاىل:  قال  والطاقة، 

.]286
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َغب كا يف قوله تعاىل: َويَْدُعوَنَنا . 2 رغبة: َفعلة، اسم للمّرة واملصدر الرَّ

فيه  رِغب  يقال:   ،]90 ]األنبياء:   َخاِشِعنَي َا 
َ

نل َوَكنُوا  َوَرَهًبا  رََغًبا 
يرُغب عى الباب الرابع.

أفادت . 3 التي  العن  بتضعيف  مزيد  وّفقه  من  مضارع  ُيفّعل،  يوّفق: 
املبالغة يف الوفق، وهو املالءمة بن الّشيئن، يقال: اّتفق الشيئان: تقاربا 
اخلر  يف  والّتوفيق  متوافقن،  اجتمعا  كأهّنا  صادفته  ووافقته:  وتالءما، 

. دون الرّشّ

فهو . 4 ُوضوحًا  َيِضُح  األمُر  وَضَح  من  مشّبهة  صفة  فاعل،  الواضح: 
واضح، إذا: بان.

َخْلق: َفْعل، مصدر من خَلقه خيُلقه إذا قّدره عى الباب األّول َخْلقا ثّم . 5
لفظه،  من  له  واحد  ال  مجع  اسم  فهو  الناس،  وهم  املخلوقن  به  ُسّمي 

واخلُلق بمعنى الّسجّية كأهّنا قّدرت عى صاحبها.

تام: فعال، مصدر من تّم يتِّم عى الباب الثاين مَتّا ومتاما، أي: انتهى إىل . 6
حّد ال حيتاج إىل يشٍء خارج عنه.

العن، . 7 بتضعيف  املزيد  ضّعفه  من  التفعيل،  عى  مصدر  تضعيف: 
واملزيد  وضَمر  هُزل  يعني  ضُعف  املجرد  ألن  السلب  أفادت  والزيادة 
جعله  اليشء:  ضّعف  فمعنى  واهلُزال،  الضعف  سلب  يفيد  بالتضعيف 
عف ألن معناه أن يزاد عى أصل اليشء  اثنن، والتضعيف خالف الضَّ
عف  الضِّ أكثر وكذلك اإلضعاف واملضاعفة.واالسم  أو  مثلن  فيجعل 

بكرس الضاد.

سعادة: َفعالة، مصدٌر من سِعد يسَعد عى الباب الرابع َسَعًدا وسعادة: . 8
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خالف الّشقاوة فهو سعيد، وأسعده اهلل فهو مسعود.والسعادة: معاونة 
اجلنّة،  الّسعادات هي  نيل اخلر، وأعظم  األمور اإلالهّية لإلنسان عى 

َداَمِت  َما  فِيَها  َخاِلِيَن  َنَِّة  الْ ِف 
َ
ف ُسِعُدوا  ِيَن 

َّ
ال ا  مَّ

َ
َوأ تعاىل:  قال 

 َما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغْيَ َمُْذوٍذ ]هود: 108[.
َّ

ْرُض إِل
َ ْ
َماَواُت َوال السَّ

َشهادة: َفعالة، اسم من اسُتْشِهد فالٌن عى ما مل يسم فاعله.فالشهيد هو . 9
املحترض، سّمي بذلك حلضور املالئكة إّياه، أو ألهّنم يشهدون يف تلك 
النعيم أو ألهّنم تشهد أرواحهم عند اهلل، أو ألّن  احلالة ما أعّد هلم من 
القيامة  يوم  ُيستشَهد  ممّن  ألّنه  أو  باجلنّة،  له  شهود  ومالئكته  تعاىل  اهلل 
شهادة  بكذا  شهد  من  مصدر  األصل  يف  والشهادة  اخلالية،  األمم  عى 
واستشهده:  شاهد،  فهو  الشهادة  من  عنده  ما  أّدى  الرابع:  الباب  عى 

طلب شهادته.

الّسالم: َفعال، اسم مصدر من سّلمه اهلل تعاىل تسليا، واملجرّد سِلم من . 10
اآلفة يسَلم عى الباب الرابع سالمة.

من . 11 مشّبهة  صفة  وهو  فيعل،  زنة  عى  لطّيب  سالمة  مجع  الّطّيبون: 
األجوف طاب يطيب عى الباب الثاين طِيبا وطِيبة وتطيابا ضّد اخلبيث 

 
َ

َول يِِّب  بِالطَّ َبِيَث  الْ وا 
ُ
ل تَتََبدَّ  

َ
َول ُهْم 

َ
ْمَوال

َ
أ ََتاَم  ايلْ َوآتُوا  تعاىل:  قال 

بِيًا ]النساء: 2[.
َ
ْمَوالُِكْم إِنَُّه َكَن ُحوًبا ك

َ
ُهْم إىل أ

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ

طُهر . 12 من  مشّبهة  صفة  طاهر،  مفرده  سالمة  مجع  فاعلن،  الّطاهرين: 
يطُهر عى الباب اخلامس طهارة، واالسم الّطهر ضّد النّجاسة.
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النحوّي املستوى 

س أعرب ما حتته خّط من النّص املتقّدم؟

اهلل( . 1 )أسأل  مجلة  وخربه  مبتدأ،  رفع  حمّل  يف  مبنّي  منفصل  ضمر  أنا: 
املتكّونة من الفعل املضارع وفاعله املستر ومفعوله لفظ اجلاللة.

تام: اسم جمرور معطوف عى ما قبله، واختلفوا يف تعين املعطوف فأّما . 2
أن يكون )متام( معطوفا عى )ما( يف قوله: )ملا فيه( والتقدير: أسأل 
)اإلقامة( ألّن  يكون معطوفا عى  أن  أو  النعمة،  ولتام  لذا  توفيقي  اهلل 
عى  معطوفا  يكون  أن  واألحسن  رضا.  فيه  ممّا  بعدها  وما  النعمة  متام 

)حسن( ألهّنا تفريع ملا أمجله بقوله: من اإلقامة عى العذر.

الّطاهرين: صفة ثانية لـ )آله(، والّصفة األوىل هي )الّطّيبن( ومل يعطف . 3
بينها لثباهتا معا فيهم صلوات اهلل عليهم.

تسليام: مفعول مطلق منصوب مبّن للنوع، و)كثرا( صفته.. 4

أي: . 5 عليه،  الّسياق  لداللة  حمذوف  وخربه  مرفوع،  مبتدأ  والّسالم: 
والّسالم ختام الكالم، والواو استئنافّية.

س: بّن نوع اإلضافة فيا يأيت: 

إضافة . 1 من  ألهّنا  حمضة  غر  إضافة  كّل(  )إعطاء  رغبة":  كّل  "إعطاء 
املصدر إىل مفعوله الثاين والتقدير: إعطاء اهلل الناَس كّل. و)كّل رغبٍة(: 
إضافة غر حمضة بمنزلة إضافة الصفة إىل املوصوف ألن )كّل( بمعنى 
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الصفة املقدمة عى موصوفها والتقدير )الرغبة التاّمة(.

إىل . 2 الّصفة  إضافة  من  ؛ألهّنا  حمضته  غر  إضافة  الّثناء":  "حسن 

ومتام  األثر،  )مجيل  يف:  وكذلك  احلسن،  الّثناء  والتقدير:  موصوفها، 
التامة،  النعمة  اجلميل،  األثر  التقدير:  إذ  الكرامة(  وتضعيف  النعمة، 

املضاعفة. الكرامة 

" رسول اهلل " إضافة حمضة بمعنى الالم.. 3

املعجمّي املستوى 

س: قال: " ومتام النّعمة، وتضعيف الكرامة "، نجد استعال لفظة الّتام 
" اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت  مع النّعمة عى نحو ما نجد يف قوله تعاىل: 

عليكم نعمتي..." فهل يمكن استبدال اإلكال باإلمتام، وملاذا ؟

خالف  والتام  القبيح  خالف  الكامل  إن  هو  والتام  اْلَكَال  َبن  اْلفرق 
اْلَبْيت  َكَال  ُيَقال  َواَل  اْلَبْيت  مَتام  القافية  النّظم:  أَصاحب  َقاَل  الناقص.َوهِلََذا 
بقافيته  َأي  بَِتَاِمِه  َواْلَبْيت  احلسن  ونظمه  َباجتاعه  اي  بَِكَالِِه  اْلَبْيت  َوَيُقوُلوَن 

ِذي يتم بِِه احْلق َواَل ُيَقال َكَال َحقك. َوُيَقال َهَذا مَتام َحقك لْلَبْعض الَّ
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البالغّي املستوى 

س: اذكر أبرز الفنون البالغّية الواردة يف النّص املتقّدم؟

يف قوله: " إّنا إليه راجعون ": قّدم اجلاّر واملجرور )إليه( عى متعّلقه . 1
وهو اسم الفاعل )راجعون( الذي يعرب خربا لـ)إّن(، ويف هذا الّتقديم 
رّس بالغّي مهّم، وهو ختصيص الّرجوع باهلل تعاىل، أي: التأكيد عى أّن 
الرجوع إىل اهلل ال إىل غره، لذلك قّدم اجلهة التي ينتهي إليها الرجوع 
اخللق.ويف  برجوع  املخصوصة  وحدها  كوهنا  عى  للتأكيد  الفعل  قبل 
هذا تنبيه من اإلمام عى صدق نّيته يف سؤاله الّشهادة إليانه بخالقه، 
ويف رواية أخرى )راغبون( واملعنى قريب لكن رواية الرجوع اقتباس 

َربِِّهْم  و 
ُ
ق

َ
ُمل نَُّهْم 

َ
أ َيُظنُّوَن  ِيَن 

َّ
ال تعاىل:  قوله  يف  الكريم  القرآن  من 

ِْه َراِجُعوَن ]البقرة: 46[. ُهْم إيِلَ نَّ
َ
وَأ

العبارة عى  إذ مل تعطف هذه  الفصل  فّن آخر هو أسلوب  العبارة  ويف هذه 
الّشهادة  أطلب  يقول:  كأّنه  الّشهادة   لطلبه الّتعليل  بمثابة  ألهّنا  قبلها  ما 

ليقن بك سبحانك مرجعا للخالئق.

يف قوله: " والّسالم عى رسول اهلل...وسّلم تسليا كثرا ": أسلوب . 2
إذ  حمّله  يف  إطناب  ولكنّه   ،اهلل رسول  عى  الّسالم  بتكرار  إطناب 
مجلة  استدعت  ثّم  املتقّدم،   دعائه ختم  األّول  الّسالم  استدعى 
العطف )وسّلم تسليا كثرا( لإلشارة إىل صيغة الّصالة النّبوّية الكاملة 
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 ََّ الل إِنَّ  تعاىل:  لقوله  اّتباعا  الّتسليم  عى  معطوفة  الّصالة  تذكر  التي 

ُموا 
ِّ
ْيِه َوَسل

َ
وا َعل

ُّ
ِيَن آَمُنوا َصل

َّ
يَُّها ال

َ
أ وَن َعَ انلَِّبِّ يَا 

ُّ
ئَِكَتُه يَُصل

َ
َوَمل

تَْسلِيًما ]األحزاب: 56[.

3 . اإلقامة عى العذر ": يف هذه العبارة بالغة واضحة إذ كنّى اإلمام "
عن أسلوبه يف إقامة دين اهلل وهدي املصطفى، فبّن أّن هنجه يف 
الّتعامل مع أمور احلكم هو يف استفراغ الوسع والّطاقة يف تطبيق رشيعة 
معهم  يتحّرى  فاّنه  والظلمة،  واحلمقى  باجلاهلن  هذا  قوبل  وإن  اهلل، 
سبل اإلصالح قبل أن يرّد عى هؤالء النّفر من رعّيته رّدا فيه ما يوهم 
بالغرابة ويف حقيقته عمل با ُأويت من أبواب العلم املحّمدّي لذا فعذره 

إىل اهلل تعاىل يكون واضحا ال غبار عليه، وعذره إىل اخللق كذلك.

به  ليمحو  يقّدم  ما  عى  الّداّل  العذر  لفظ  باستعال  العبارة  هذه  كانت  ومّلا 
يستلزم  عنده  ذنب  ال   أّنه يف  بعضهم  تساؤل  يثر  منه،  صدر  قبحا  اإلنسان 
تقديم العذر، بّن أّنه عذٌر ملا يظهر لآلخرين من أمور مع أصحاب القالقل 
 والفتنة، لذا فهذا العذر يستتبع اخلر عند اخللق وعند خالقهم تعاىل، ففّصل
من  الّثناء  حسن  بقوله:  الناس  عند  منها  اثنان  أمور:  بأربعة  العذر  هذا  صفات 
العباد ومجيل األثر يف البالد، ومع اخلالق بقوله: متام النّعمة وتضعيف الكرامة.
 فالُعذر اسم من اإلعذار إىل اهلل عن طريق املبالغة يف اإلتيان بأوامره لذا هو
قائم عى العذر متمّكن منه مهيمن عليه، بتوّسله إىل اهلل تعاىل بسعة رمحته وعظيم 

قدرته أن جيعله عى هذه الّصورة املجتهدة يف االتيان بأوامره.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملن 
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