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 :حروف مشبهه بالفعل

اهلل ال یضیعُ أجر  إنَّ )قطعا، همانا، به درستی، بی گمان(که برای تأکید معموال در ابتدا می آید. مثال:إنَّ 

 خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. :  بی گمانالمحسنین

 و دو جمله را به هم وصل می کند و معموال در وسط جمله است.« که»به معنای  أنَّ:

 خداوند بر همه چیز تواناست. کهاهللَ عل کل شی قدیر:گفت می دانم  أنَّقال أعلم 

 به معنای مانند)گویی( کأنّ:

 (یاقوت و مرجانند. مانند)گوییکأنّهنّ الیاقوتُ والمرجانُ: آنان 

رود و معموال نوعی تضاد را هم در أکثر  برطرف کردن ابهام از جمله ماقبل و کامل کردن آن به کار میلکنَّ: برای 

 اوقات از جمله ماقبلش بیان می نماید.

 ولیأکثر النّاس الیشکرون: بی گمان خدا دارای بخشش برمردم است  ولکنّ لکنَّ: إنّ اهللَ لذو فضل علی الناس

 بیشتر مردم نمی دانند.

 شما خودتان نمی دانستید. ولیکنتم التعلمون: این روز رستاخیز است  لکنّکمیوم البعث و فهذا

 لعلّ: به معنای )شاید، امید است( به کار می رود.

 شما اندیشه کنید. امید است)شاید(تعقلون: همانا ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم  لعلّکم إنّاجعلناه قرآنا عربیا

 . لیتَ ش(همان طور که می بینید حروف مشبهه همه تشدید دارند به جزلیت: )ای کاش، کا

« یا لیت: ای کاش»گیرد و به صورت  گرآرزوهاست ومعموالآرزوهای محال و دست نیافتنی را در بر می لیت بیان

 گوید: ای کاش من خاک بودم. و کافر می«: ویقول الکافریا لیتنی کنتُ ترابا »هم به کار می رود. مثال: 

 نحوه ترجمه لیت و لعلّ با فعل مضارع: فعل مضارع در این نوع جمله به شکل مضارع التزامی ترجمه می شود.

لیت صدیقی ینجح فی المسابقه: کاش دوستم در مسابقه ----.فر کندلعلّ حمیدیسافر: شاید)امید است( حمید س

لعلّکم تفلحون : —.ببینم را لیتنی اُشاهدجمیع مدن بالدی: کاش همه شهرهای کشورم----.پیروز شود

 رستگار شوید.شاید)امید است( که 



 
 نحوه ترجمه لیت و لعلّ با فعل ماضی: به صورت ماضی استمراری و ماضی بعید به کار می رود.

 .(دوری می کرد، دوری کرده بودعن الکسل: کاش ناصر از تنبلی ) إبتعدَلیت ناصرا 

 .( نمی کرد، نکرده بوددوستش زد و خورد)صدیقه: ای کاش پسرم با  ما ضاربلیت إبنی 

 .(نمی شدند، نشده بودند: کاش پیامبران کشته )ما کانوا مقتولینلیت الرسل 

 : ی نفس جنسالانواع ال: 

 ال حرف جواب که در پاسخ به هل و أنت به کار می رود. مثال: هل أنت من الشیراز؟ ال

تو کسی است که به تو راست بگوید نه این که تو را  عطف: صدیقک من صدقَک ال من صدَّقَکَ: دوست الحرف

 تصدیق کند.

 مجید را. نه مجید: )در اینجا ال حرف عطف است: من تو را می خواهمال  أنا اُریدک

پذیرد و معنی مضارع اخباری منفی می دهد. یذهبُ:  آید و آخرش حرکت می الحرف نفی: بر سر فعل مضارع می

 .رود نمی: ال یذهبُ: می رود

 أجر المحسنین: خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. ال یضیعُإنّ اهلل 

الحرف نهی: برسر فعل مضارع آید و معنی دستوری می دهد و به صورت نهی ترجمه می شود و آخر فعل را 

 تغییر می دهد مانند: تذهبُ: می روی : ال تذهب: نرو 

 ندهیدکسانی را که غیر خدا را فرا می خوانند. الذین یدعون من دون اهلل: و فحش تسُبُواو ال

ال نفی جنس: فقط حرکت فتحه می گیرد و فقط بر سر اسم می آید یعنی بعد از آن فعل نمی آید و دقت شود 

هیچ مردی دانا :گیرد و به اسم دیگر هم اضافه نمی شود مثال: الرجلَ عالم که این اسم به هیچ وجه ال نمی

 —اهلل: هیچ معبودی غیر از خدا نیست.ال معبودَ غیرُ –نیست.

 در جمالت زیر ال نفی جنس نداریم:

 مثال: ال الکتابَ علی المنضده: در اینجا کتاب چون ال گرفته اسم الی نفی جنس نیست. 



 
رأیتُ احدَ األشخاص فی المسجد: )یکی از اشخاص را در مسجد دیدم(در این جا چون احدَ به اشخاص اضافه 

 این ال را نفی جنس گرفت. شده پس نمی توان

أالتعرف ذلک الشخص: آیا آن شخص را می شناسی: در این جا چون بعد از ال فعل آمده پس ال نفی جنس 

 نیست و ال نافیه است.

نیازکننده تر از قناعت  گنجی بی هیچترجمه ال نفی جنس: هیچ.........نیست. مثال: ال کنز أغنی من القناعه: 

 نیست.

 نیست.فقری سخت تر از نادانی : هیچ من الجهلال فقرَ أشدُّ 

 نکته )ویژه عالقه مندان(: خبر الی نفی جنس گاهی حذف می شود.

السیفَ إلّا ذوالفقار: در اصل چنین بوده: ال 
سیفَ

اسم ال منصوب محالً
 

موجودٌ

خبر مرفوع
 إال ذوالفقار. 

الالهَ إلّا اهلل: در اصل: ال
اله

اسم ال و منصوب محالً
 

موجودٌ

رخب
 إلّا اهلل و ........ 

 حرف تنبیه است و الی نفی جنس نیست.« أال»در جمله أال کلّ شیٍ غیرُ اهلل  -1نکته های تکمیلی: 

جمله لیت المسلمین یعتمد غلط است و صحیح آن: لیت المسلمین یعتمدون است زیرا در افعال ناقصه) حروف 

 لحاظ مفرد و جمع بودن با هم مطابقت نمایند. مشبه، ال نفی جنس و ..( باید جمالت بعد از ان ها از

در أصبح جمع مؤنث است و خبر  ناست زیرا  أصبحنَ مجتهداتأصبحنَ مجتهده غلط است و صحیح آن: 

 کننده آن( نیز باید نیز جمع مؤنث باشد نه مفرد پس مجتهدات درست است.  آن)کلمه تکمیل

آید و برای این که تنفعنَ به  است زیرا با ضمیر هنَّ ینفعنَ می غلط است و صحیح آن لیتهنَّ ینفعنَ تنفعنَلیتهنَّ 

 کار رود باید بشود لیتَکنَّ تنفعنَ.

 

 

 



 
 حال:

حال: اسمی است نکره که حالت یک اسم معرفه دارای ال یا اسم خاص یا یک ضمیر قبل از خود را بیان می کند 

گوییم و به این اسم نکره که معموالً در قالب هایی مانند)اسم فاعل،  که به اسم ماقبل ذوالحال یا مرجع حال می

آید به چنین حالی  می در اواخر جمله و به تنهایی گوییم که در بسیاری از اوقات آید حال می اسم مفعول و...(می

 گوییم. حال مفرد)چون به تنهایی آمده( هم می

مثال: خرج 
المعلّم

 صاحب حال
 

ضاحکاً

 حال و منصوب
خرج  - : معلم خندان خارج شد.

المعلمانِ

 ذوالحال
 

ضاحِکینِ

حال و منصوب به ی
: دو معلم خندان خارج  

 شدند.

خرج 
المعلمونُ

لفاع ذوالحال
 

ضاحکینَ

حال
 : معلمان)جمع مذکر( خندان خارج شدند.  

خرجت المعلّماتُ 
ضاحکاتٍ

حال 
 : معلمان)جمع مؤنث: خانم ها( خندان خارج شدند، المعلمات صاحب حال است.

نکته: همان طور که در تمام موارد باال می بینید درحال مفرد بین ذوالحال و حال از لحاظ مفرد، مثنی و جمع 

 وجود دارد. بودن تناسب 

نکته: اگرچه دانستن ذوالحال از اهداف کتاب درسی دانسته نشده اما دانستن آن و عادت به پیدا کردن آن می 

 تواند دانش آموز را در پیدا کردن سریع ترحال در جمله راهنمایی کند. 

مثال: 
شاهدتُ

ذوالحال
 أزهارَ الحدیقه  

مُعجباً

حال
 : شکوفه های باغ را دوست داشتنی بود دیدم. 

تواند  در این جا معجباً حال مفرد است که نیاز به یک صاحب حال دارد و چون معجباً مفرد است. پس أزهار نمی

 صاحب حال آن باشد در نتیجه ضمیر )تُ( صاحب حال است.

یا أیها الناس علّموا أوالدکم 
مشفقینَ

حال
 دلسوزی تعلیم دهید. : ای مردم اوالدتان را با 

 ضمیر بارز در علّموا است.  ودر اینجا مشفقین حال و منصوب است که ذوالحال آن 



 

رأیتُ 
الضیوفَ

مفعول صاحب حال
فی الغرفه  

جالیسنَ

حال
: در اینجا جالسینَ حال است و صاحب حال آن ضیوف است که جمع  

 است: مهمان ها را در اتاق به صورت نشسته دیدم.

أخذتُ الکتبَ من المکتبه 
سریعاً

حال
: در این جا سریعاً حال است و چون مفرد است به تُ باز می گردد.: کتاب ها را از  

 کتاب خانه باسرعت گرفتم.

: منصور در مزرعه با خوشحالی کارکرد.: در این جا نشیطاً حال و منصورٌ صاحب نشیطاًإشتغلَ منصورٌ فی المزرعه 

 حال است.

 : انسان ضعیف خلق شده است: ضعیف:حال، االنسان: صاحب حال. ضعیفاًنسانُ خُلِقَ اال

 : دو دانش آموز را خندان دیدم: ضاحکین: حال، التلمیذین: صاحب حال. ضاحکینِرایتُ التلمیذینِ 

 محمد با شادمانی آمد: محمد صاحب حال و مسروراً حال است. مسروراً:جاء محمدٌ 

 مسافر با تأخیر به فرودگاه رسید. المسافر صاحب حال و متاخراً حال. خراً:متاوصل المسافر الی المطار 

 : دو مسافر با تأخیر به فرودگاه رسیدند. متاخرتین: حال، المسافرتان: صاحب حال. متاخرتینِوصلت المسافرتانِ 

 : مسافران با تأخیر به فرودگاه رسیدند.مُتاخراتٍوصلت المسافراتُ الی المطار 

ایستند: االعداء: صاحب  : همانا دشمنان در نزدیکی کشور ما جنگجویانه میمقاتلینَداءَیقفون قرب بلدنا إنَّ االع

 است. مقاتلین: حالحال و 

الجنود: صاحب حال و منتصرین  -ها پیروزمندانه بازگشتند. : سربازان از جبههمُنتصرینَرجع الجنودُ من الجبهاتِ 

 حال است.

لالطفال: مردم پیامبر را لبخندزنان به کودکان دیدند: رسول ا... صاحب حال  مبتسماً رأیَ الناسُ رسولَ ا... 

 مبتسماً حال است.

.االنبیا صاحب حالو مبشرین حال : خداوند پیامبران را بابشارت فرستاد: مبشرینَأرسلَ ا...ُ االنبیاءَ   



 
دانش آموزان مدرسه این دانش آموز را تنبل وارکمک می کنند:  متکاسالً:یساعد طالبُ المدرسه هذا التلمیذ 

 متکاسالً: حال و طالب المدرسه: صاحب حال است.

المناظر الرائعه: دوستم مشاهده کنان به قله یکی از کوه ها رسید و مناظر  مشاهداًبلغ صدیقی قمهََ احدِالجبال 

 زیبا را دید. مشاهداً: حال و صاحب حال آن صدیقی است.

 راجیاً حالأن یتقبلَه ا...: کار خیر را با امیدواری از خداوند انجام می دهم که آن را قبول کند:  راجیاًاَعمل الخیرَ 

 و صاحب حال آن أنا مستتر در اَعملُ است.

همکالسی هایم در فهم دروس به من که شادمان بودم کمک کردند:  مسروراً:ساعدَنی زمالئی فی فهم الدروس 

ل و ضمیر )ی( در ساعدنی صاحب حال است: دقت شود که زمالئی چون جمع است با مسرورکه مفرد مسرور: حا

 تواند صاحب حال باشد. است مطابقت ندارد به همین دلیل نمی

تنهای کوچکت را امروز در حالتی پیروزمندانه دیدم. ناجحاً حال و  ناجحاً: برادررایت اخاکَ الوحیدَ الصغیرَ الیوم 

 ن ضمیرک در اخاک است.صاحب حال آ

من الوانٍ مختلفهٍ: مردم اشعه های خورشید را از پشت کوه  متکونهًشاهد الناسُ اشعهَ الشمس من وراء الجبل 

های تشکیل شده از رنگ های مختلف دیدند: متکونه حال و صاحب حال آن أشعه الشمس است. دقت کنید که 

اشیاء و انسان بودن هماهنگ نیست و أشعه جمع مکسر شعاع متکونهً با الناس به دلیل مؤنث و مذکر بودن و 

 است.

کند.:  : مانند کسی نباش که در زندگی اش با این که تواناست تالش نمیقادراً التکون کمن الیحاول فی حیاته

 قادر حال و صاحب حال آن هو مستتر در الیحاول است.

کارمند را شایسته وار ستایش کرد: الئقهً: حال و هذه : مدیر شرکت این ئقهًمدحَ مدیرُ الشرکه هذه الموظفه ال

 الموظفه: صاحب حال است. 

: دانشجویان با تعجب پرسیدند: حال: متعجبین و صاحب حال: الطلبه. دقت شود که طلبه متعجبینَسألَ الطلبهُ 

 جمع مکسر طالب و مذکر است.



 
عقب کشیدند. خاسرین: حال و العداه: صاحب : دشمنان زیان وار در جنگ خاسرینَانسحبَ العداهُ فی الحرب  

 حال: دقت شود که العداه جمع مکسر العادی و مذکر و اسم فاعل است. 

من عمله السیئ: مادرش او را در حالتی پشیمان از عملش آگاه کرد.: نادماً حال و ضمیر ه در  نادماًنَبَّهته اُمُه 

 نبهته صاحب حال.

کنند مردم به دیدن بعضی حیوانات آفریده  بید الخالق: تعجب می مخلوقهًیتعجّبُ الناسُ برویه بعضِ الحیوانات 

 شده به دست آفریدگار: الحیوانات: صاحب حال، مخلوقه: حال

شاباً  علی حب االدب: شاعر پسرش را در حالی که جوان و دوستدار ادب بود تربیت کرد: شاباًرَبَّت الشاعرهُ ولدَها 

حال، ولدها: صاحب حال: دقت کنید که الشاعره چون مؤنث است نمی تواند صاحب حال شابّ که مذکر است 

 بشود.

 حال جمله اسمیه: 

 آید.  ( میحرف واو+ ضمیر: هو، هی، هم، انت، انتم+ اسم یا فعل مرفوعحال جمله اسمیه با فرمول )

 حالی که شادمان بود. : دانش آموز رفت در وهو مسرورٌمثل: ذهب الطالب 

 کرد. : کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع میو هو یجمعُ المحصولَمثل: رأیتُ الفالحَ 

 : برگرد در حالی که ترسان هستی.و أنتَ خائفٌ إرجَع 

 نکته: حال جمله اسمیه متشکل از )و+ ضمیر + فعل یا اسم( مرفوع است نه منصوب. برای مثال در جمله:

 رکبت الطالباتُ و هنّ راکباتٍ: چون حال جمله اسمیه است راکبات باید مرفوع بشود. و هنّ راکباتٌ صحیح است. 

 نکته : در برخی موارد دو حال را در پشت سر هم داریم: مانند

قیت و : از دانشگاه فارغ التحصیل شدم با موفو هو صعبُ المنالِعلی المصائب  ناجحاً فائقاًتخرجتُ من الجامعه 

پیروز بر مشکالت در حالی که آن هدفی سخت دست نیافتنی به شمار می رفت: ناجحاً حال اول فائقاً حال دوم و 

حال جمله اسمیه است که صاحب حال آن  وهوصعبُ المنالِصاحب حال آن ضمیر )تُ ( و این که جمله 

 المصائب است.



 
: ای نفس مطمئنه خشنود و خداپسند به سمت هًمرضی راضیهًیا ایتها النفسُ المطمئنهُ ارجعی الی ربک 

 پروردگارت برگرد: راضیه: حال اول، مرضیه: حال دوم وضمیر ی در إرجعی: صاحب حال.

است دلیل  تُالطیاره: مشتاقاً حال و صاحب حال آن ضمیر  مشتاقاً و هم یرکبونرایتُ الحجاجَ فی مطار مهر آباد 

اق مفرد است و حجاج جمع مکسر به همین دلیل هماهنگ که حجاج صاحب حال نیست این است که مشت

 هم حال جمله اسمیه است و صاحب حال آن الحجاج است. و هم یرکبوننیستند و جمله 

بین الشجرتین: تو را می بینم در حالی که بین دو درخت نشسته ای: و أنت جالسٌ: حال  و أنت جالسٌاُشاهدک 

 جمله اسمیه و ضمیرک: صاحب حال.

: از دانشگاه فارغ التحصیل شدم با موفقیت و و هو صعبُ المنالِعلی المصائب  ناجحاً فائقاًمن الجامعه  تخرجتُ

پیروز بر مشکالت در حالی که آن هدفی سخت دست یافتنی بود: ناجحاً حال اول فائقاً حال دوم و صاحب حال 

 که صاحب حال آن المصائب است.حال جمله اسمیه است  وهوصعبُ المنالِآن ضمیر )تُ ( و این که جمله 

قاضی عادلی را دیدم که در محکمه فروتنانه و صادقانه به  خاضعاً صادقاًسالتُ قاضیاً عادالً فی المحکمه یُجیبنی 

من جواب می داد: خاضعاً حال اول، صادقاً: حال دوم و صاحب حال آن ضمیر هو مستتر در یجیبنی است که به 

 قاضی بر می گردد.

ت کنید اگر بین خاضعاً، صادقا حرف )واو( قراردهیم کلمه دومی معطوف می شود و دیگر حال نیست. نکته: دق 

پس حرف واو مابین خاضعاً و صادقا حرف عطف است. مثال : یُجیبنی خاضعاً و صادقاً: در این جا خاضعاً حال 

 است ولی صادقاً چون بعد از واو آمده عطف است و حال دوم نمی باشد.

 ال در صیغه اول شخص جمع)نحن: ما( حتماً باید جمع باشد و مذکر و مونث در آن مطرح نیست. نکته: ح

 مثال خطا را مشخص کن؟

 ( همه درست هستند اما )فرحهً( غلط است چون مفرد است. فرحهًرجعنا من المدرسه )فرحاتٍ، فرحینَ، فرحینِ، 

فقط مفرد بودن مهم است. مثل: رجعت من  در صیغه اول شخص مفرد )أنا( باز مذکر و مؤنث مطرح نیست

 ( هر دو درستند.فرحاً، فرحهالمدرسه )



 
 های دیگر مثل صفت،اسم و تکمیل کننده افعال ناقصه و مفعول و ... اشتباه نگیرید. مثال: نکته:حال را با نقش

 هر دو تنوین دارند.رایتُ ولداً مسروراً: پسر خوشحالی را دیدم: در این جا ولد موصوف و مسرور صفت است چون 

رایتُ الولدَ المسرورَ: پسر خوشحال را دیدم. در این جا الولد موصوف و المسرور صفت است . چون هر دو ال 

 دارند.

ذهبت البنتُ الفرحهُ: دختر شادمان رفت. در این جا البنت موصوف و الفرحه صفت است چون هر دو ال دارند و 

 مؤنث هستند.

 فوق:  موارد حال برای سه مثال

 دختر با خوشحالی رفت. در این جا فرحه حال و البنت صاحب حال است. فرحهً:ذهبت البنتُ، 

: پسر را خوشحال دیدم. دراین جا مسروراً اسمی است نکره که حالت الوالد که معرفه است را مسروراًرایت الولدَ، 

 کند پس مسروراً حال و الولد که معرفه است صاحب حال است. بیان می

کتاب  کهرایتُ فی جامه طهران طالباً مسروراً یطالعُ کتباً علمیهً: در دانشگاه تهران دانش آموز شادی را دیدم 

کرد: طالباً مفعول رایتُ و مسروراً هم صفت آن و جمله یطالع هم جمله وصفیه است پس  های علمی مطالعه می

 حال نداریم.

کلمه تنظیفاً مفعول مطلق تأکیدی برای نظفتُ «  ق را تمیز کردم.قطعاً اتا«: »نظفتُ الغرفهَ تنظیفاً»در جمله 

 است و هم مصدر است پس حال نیست.

نکته: کلمه کثیراً را معموالً حال نگیرید مثل: البنات تحتاج الی هذه المعلمه کثیراً.: دختران به این معلم بسیار 

 نیاز دارند.

بدأ الطالبُ بدرسه و اجتهد فیه  -بسیار بزرگ شده است.  تعجبتُ من ابنی کبرت کثیراً: از پسرم تعجب کردم

 کثیرا: دانش آموز درسش را شروع کرد و در آن بسیار تالش کرد.



 
دارد:  یُععجِبُ عملُ الخنساء العائدینَ من ساحه المعرکه: کار خنساء برگشتگان ازمیدان جنگ را به تعجب وا می

تواند  و کلمه العائدین چون ال دارد پس معرفه است و حال نمیالعائدین مفعول است و عمل الخنساء فاعل است 

 باشد.

کانَ الفارابی 
عالماً

موصوف
 

 یطالع فی ضوء قندیل الحّراس

جمله وصفیه محالً منصوب
 - ---کند پس حال نیست. : در این جا عالماً فعل کان را تکمیل می 

کانَ 
صدیقی

اسم کان مرفوع
 

 صادقاً

خبر کان منصوب
 جمله کان را تکمیل می کند. : صادق معنی 

شاهدنا 
 سیارهً

موصوف
 

تذهب فی الطریق 

جمله وصفیه
کند و معنی که  : در این جا جمله تذهب فی الطریق جمله نکره سیاره را توصیف می

 می دهد. ترجمه : اتومبیلی را دیدیم که درمسیر می رفت.

مفعول می گیرند و مفعول دوم آن ها را با حال اشتباه نکته : برخی افعال به مانند حسبَ، جعلَ، أعطی، ألبَسَ دو 

 نگیرید.

ربَّ اِجعلنی) 
یِ

به اوّل
(مقیماً للصالهِ: در اینجا مقیماً مفعول به دوّم است پس حال نیست. ترجمه : پروردگارا من را  

 پرپاکننده نماز قرار بده.

ضمیر ه مفعول اول و قرآن مفعول دوم و عربیاً صفت  إنّا جعلناه قرآناً عربیاً: بی شک ما قرآنی عربی را قرار دادیم:

 است برای موصوف قرآن نه حال.

حسبتُ 
کَ

مفعول اول
 

صادقاً

 مفعول دوم
 : تو را راست گو پنداشتم. 

الهی أعطِنی فرحاً فی الحیاه: خدایا به من در زندگی شادی را عطا کن: ضمیر )ی( مفعول اول و فرحاً مفعول  

 دوم است نه حال.

صدیقتی امینهً الموری: دوستم را امین برای کارهایم قرار دادم: صدیقه: مفعول اول امینه مفعول دوم است  جعلتُ

 پس حال نداریم.



 
: همان طور که گفته شد بین حال و ذو الحال در جمله تناسب وجود داشته باشد کته پایانی ویژه عالقه مندانن

زیرا الطلبه جمع مکسر الطالب است به معنی متعجبینَ باید بشه  هًمتعجب : در این جامتعجبهًمثال: سألَ الطلبهُ 

دانش جویان و حال آن باید مثل خودش جمع باشد نه مفرد. ترجمه: )دانشجویان با تعجب پرسیدند. وصلت 

ه :  متأخرینَ غلطه زیرا جمع است در حالی که ذو الحال آن المسافرتانِ مثنی است و باید بتأخّرینَممسافرتانِ ال

 شکل متأخّرتَینِ نوشته شود.: دو مسافر با تأخیر به فرودگاه رسیدند. متاخرتین: حال، المسافرتان: صاحب حال. 

: دراین جا مبشرا باید بشه مبشرین زیرا به ذو الحال أالنبیا بر می گردد.) خداوند پیامبران مبشراًأرسلَ ا...ُ االنبیاءَ 

 را بابشارت فرستاد(

  ق:مفعول مطل

مصدری است جامد و منصوب که برای تأکید کردن فعل جمله بعد از آن می آید. پس هر جا یک فعل و در ادامه 

 آن یک مصدر هم ریشه که منصوب است را مالحظه کردید مفعول مطلق است.

 لطیفا حساباً اهللُ الناس یوم القیامه یحاسبَمثال: 

 مشاهدهًالمعلّم فی المدرسه  شاهدتُ

 :مطلقانواع مفعول 

مفعول مطلق تأکیدی)وقوع فعل، تأکید فعل(: معموالً به تنهایی و درآخر جمله ای کامل به کار می رودکه برای 

 اکراماً التلمیذ  اَکرمتُ – اجتهاداً الطالب فی الدرس یجتهد تأکید و رفع شک به کار می رود. مثال:

 تنزیالً اهلل القرآن  نزّل – مشاهَدَهًالمعلم فی المدرسه  شاهدتُ

 نکته مهم: مفعول مطلق را از میان مشتقات)اسم فاعل، اسم مفعول و...( انتخاب نکنید.

 المتوکلین.)جاهداً، مُجاهِداً، مجاهَدَهَ( مُجاهَدَهَفی سبیل اهللِ  یجاهدونمثال: هم 

باید باشد در جای خالی نیاز به مصدری است از فعل یجاهدون که از باب مفاعله است و این مصدر جامد هم 

 پس جاهداً، مجاهِداً چون مشتق و اسم فاعل هستند غلطند و مجاهده درست می باشد که مصدر و جامد است. 



 
 نکته کلیدی: مفعول مطلق از جنس فعل است.

 تنزیال(. )تنزّالً، نازالً، نزوال، انزاالً،تنزیالمثال: نزّل اهلل القرآن 

صدر تنزیل درست است امّا تنزّالً، نازالً، انزاالً به دلیل اینکه از دراین جا چون نزّل از باب تفعیل است پس م 

 ریشه ی نزّل نیستند و به ترتیب باب تفعّل، مشتق و افعال هستند غلط می باشند.

 مفعول مطلق چون مصدر است نمی تواند به صورت اسم فاعل، اسم مفعول و تفضیل بیاید.

، هجوما(.  مهاجِمَه اسم فاعل است و هجوما هم با مهاجَمَهقه.)مهاجِمَه، هذه البطله کانت تهاجم العدو.........دقی

 مصدر مهاجمه هم خوانی ندارد.

 ،کتابا،کُتُبا،مکاتِبا(: نیاز به مصدری از باب مکاتبه )مفاعله( هستیم.مکاتَبَهکاتب التلمیذ)

 (  دعوهدعوت القومی .......اآلملین) مدعوّ، داعیا، 

 نی، کیفی(: در وسط جمله آید و بعد از آن یک صفت یا مضاف الیه خواهد آمد.مفعول مطلق نوعی )بیا

 کثیرا صفت است.( )مفعول مطلق نوعی( کثیراً) اجتهاداًالطالب فی الدرس  یجتهدُا

تؤثر فی القلب. )مفعول مطلق نوعی(.)جمله تؤثر مصدر قراءه را توصیف می کند پس  قراءهًآیاتٍ من القرآن  قرأتُ

 ت.وصفیه اس

 المتوکلین. )مفعول مطلق نوعی(.)مجاهدهَ المتوکلین مضاف الیه است.( مجاهدهَفی سیل اهلل  یجاهدونهم 

 : . )مفعول مطلق نوعی(. دقیقه صفت است.دقیقه محاسبهأنفسکم تحاسبواعلیکم أن 

مدیر شرکت إستخدم مدیر الشرکه الموظوین إستخداما ما فهم اآلخرون سر اختیاره: )مفعول مطلق نوعی(. 

 کارمندان را به گونه ای به کار گرفت که دیگران راز انتخابش را نفهمیدند.

 استغفرت اهلل استغفارا صادقا: از خدا صادقانه آمرزش خواستم. )مفعول مطلق نوعی(. صادقا

 صفت است. 

 د صالحان انفاق کرد.: )مفعول مطلق نوعی(. مرد مؤمن اموالش را ماننإنفاق الصالحینالرجل المؤمن أمواله أنفق 

 : )مفعول مطلق نوعی( مرد مؤمن اموالش را کامال انفاق کرد.إنفاقا بالغاالرجل المؤمن أمواله أنفق 



 
نکته طالیی: موارد زیر را مفعول مطلق نوعی نگیرید بلکه مفعول مطلق تأکیدی است که بعد از آن صفت یا 

 مضاف الیه نیامده است. 

 از حروف أالأال تنذکرین ذلک: در اینجا مفعول مطلق تأکیدی است و  تکلماً نّصمع طالباتی حول ال تکلّمتُ

 تنبیه یا آگاهی سازی است و این جمله تکلم را توضیح نمی دهد و جمله قبل از أالکامل است و وصفیه نیست.

ربطی به  ف: در اینجا باز مفعول مطلق تأکیدی است و حرف ففرحت من ذلک اماًتساباُمی فی وجهی  ابتسمت

 کامل است پس وصفیه نیست.  ف اماً ندارد و جمله قبل از حرفتساب

لیطالعوا: در اینجا لیطالعوا جمله ای جداگانه است و ربطی به جلوساً ندارد همچنین به  جلوساًالمعلمون  جلس

 هم می باشد و جمله قبل از لیطالعوا هم کامل است پس مفعول مطلق تأکیدی است.  ل خاطر حرف

 وجمله جداگانه.ل مقابل الذئب: باز تأکیدی است به خاطر حرف  لیساعدهالناس إلی الراعی ذهابا  ذهب

 : تأکیدی است.لِأحصل علی رضوان اهللإنی اُجاهد فی حیاتی مجاهَدَه 

: باز تأکیدی است و ترکیب بعد تصادمها جمله نیست و جمله قبل از آن هم بعد تصادمهاجرحت طفله جرحا 

 کامل است.

 مره اُخری: تأکیدی است به خاطر حرف جر إحداثا فی قلوبناهذه المشکله القلق حدثت أ

 لم یقبل المعلم تکاسل تلمیذه فی الدرس قبوالألنّه کان ذکیا: جمله قبل از ألنّه کامل است پس تأکیدی است

جمله قبل از آن بطل الوطن هو الذی یجاهد جهادا لیدافع عن کرامه الشعب: به خاطر حرف ل و کامل بودن 

 تأکیدی است.

فاَصبرصبرا فی مجال الموت فإنه یرانا عن القریب: تأکیدی است چون بعد از صبر صفت یا مضاف الیه نداریم بلکه 

 حرف جر داریم.

)قطعا جغدها برجوجه ها حمله ور می شوند.(. دقت شود که کلمه مسرعه هجوماالبومات علی الفراخ  تهجم

هجوما که مذکر است هماهنگ نیست پس هجوما تأکیدی است و مسرعا صفت  مسرعه چون مؤنث است با

 نیست که مفعول نوعی باشد بلکه حال است. 



 
: باز مابین مسرور و تدمیر به دلیل جمع و مفرد بودن تطابق مسرورین تدمیراالجیش البعثی آالف البیوت  دمّر

 نیست و مسرور حال است.

 مسرورا: تأکیدی است و مسرور حال است.شاهدتُ المعلم فی المدرسه مشاهده 

من العقاب: از گناهان به خاطر ترس از عقاب حتما دوری کن.)چون ابتعاد حال  خائفا ابتعادا عن المعاصی إبتعد

 است و جمله قبل ازآن کامل است. صاحب حال هم ضمیر أنت مستتر است.(

 بل از حتی کامل است.و اذکر بجوارحک ذکرا حتی تجد الفالحه: تأکیدی است و جمله ق

إنّه یحسن إلی الفقراء إحسانا و قد تجرعت نفسه فقرا کثیرا: به خاطر حرف واو تأکیدی است امّا اگر حرف واو 

نبود نوعی محسوب می شد زیرا جمله ناقص می شد و با حرف قد کامل می شد مثل: إنّه یحسن إلی الفقراء 

اء به گونه ای نیکی  می کند که خودش فقر بسیاری را چشیده إحسانا قد تجرعت نفسه فقرا کثیرا: او به فقر

 است.

 قد أنعم اهلل علی البشرإنعاما و لو کان کفورا: تأکیدی است.

ألم اُنصحکم بإستخدام العقل نصیحه،إنّه هبه من اهلل: آیا قطعا شما را در به کارگیری عقل نصیحت نکردم(. 

و اینکه نصیحه مؤنث است و ضمیرإنّه مذکر است و با هم  تأکیدی است و جمله قبل از إنه هم کامل است

 همخوانی ندارند پس تأکیدی است.   

در شعر می گوییم: مصدر جامد شود مفعول مطلق آخر جمله شود تأکید مطلق مفعول نوعی بیانی در  :نکته

 وسط آید بدانی با صفت آید بدانی با مضاف آید تو دانی.

 ( ترجمه می شود.حتما، قطعا، بی شک و بی گمانیدی با آوردن قیدهای)ترجمه مفعول مطلق: مفعول تأک

 ---فرود آمدند. ی شکنزّل المالئکه تنزیال: فرشتگان ب —سخن گفت. قطعا کلّم اهلل موسی تکلیما: خدا با موسی

 یاد کنید. حتمااُذکروا اهلل ذکراک خدا را  -آمرزش خواستمبی گمان استغفرت اهلل استغفارا: از خدا 

ترجمه مفعول مطلق نوعی: مفعول مطلق هایی که با صفت همراه هستند مفعول مطلق ترجمه نمی شود بلکه 

 صفت آن به صورت قیدی بر سر فعل ترجمه می شود.



 
آمرزش صادقانه از خدا  صادقا:استغفرت اهلل استغفارا  --تالش می کند. بسیار مادر بالغا:تجتهد االم اجتهادا 

منتقل  باسرعت مجاهدان سریعا:انطلق المجاهدون انطالقا ---صبر کن به زیبایی: جمالفاصبر صبرا –خواستم. 

 شدند.

 درترجمه مفعول مطلق نوعی که همراه با مضاف الیه است از قید)مانند، چون، همچون و ...(استفاده می کنیم.

الرجل أنفق  -دشمن هجوم می بردند. به مانند شیرانکان االبطال یهاجمون العدو مهاجمه االسود: قهرمانان 

 -اموال صالحان انفاق کرد. همچون: )مفعول مطلق نوعی(. مرد مؤمن اموالش را إنفاق الصالحینالمؤمن أمواله 

 --درستکاران آمرزش خواستم. ماننداستغفرت اهلل استغفار الصالحین: ازخدا 

 :مستثنی و اسلوب حصر

 مستثنی:

ادات  إلّاکه در آن  مییگو یبه آن استثنا م میکن یم یمستثن یحکم کل کیرا از  یحکم جزئ کی میاگر بخواه

 نی( است. به ایمنه )حکم کل یمستثن إلّاو جمله قبل از  (ی)حکم جزئ یمستثن:  إلّاکلمه بعد از  ای، جمله استثنا

 .مییگو یم یاسلوب مستثن

 ی(، بچه ها مستثنی)حکم جزئ یمستثن دی: حمدیحمآمدند جز  بچه ها: همه مییگو یم یمثال در فارس یبرا 

 (. یمنه )حکم کل

 نکته: درجمالت مثبت و غیر سؤالی اسلوب مستثنی داریم که در آن مستثنی از مستثنی منه جدا می شود.

را درکلمات  منه ی و مستثنیستثنمنکته مهم: به طورکلی ودرنود و پنج درصد اوقات )نه صددرصد اوقات(اسلوب 

ها(،  آموزان(، فواکه )میوه خبر، احد، شی، شخص، کلّ، الناس، افراد، اإلنسان، التالمیذ، الزمالء )دانش عمل، سبب، 

 توان حکم جزئی )مستثنی( را به راحتی جدا کرد. داریم زیرا از این کلمات می خبر، ثوب)لباس(،أمر

 مثال:

 . حشامدر امتحان موفق شدند جز  دانش آموزان شاماً:ح إلّا االمتحان یف الزمالءُنجح 



 
 ( یمنه )حکم کل ی(،  دانش آموزان مستثنی)حکم جزئ یحشام مستثن

ظرف شود به واسطه آنچه در آن قرار داده شده جز  یتنگ م یزیهر چ مالعل وعاءَإلّا هیبما جعل ف قیضی وعاءٍ کلُ

 (. یمنه)حکم کل ی(، کل و عاء:مستثنی)حکم جزئ ،ی : العلم: مستثنعلم

در امتحانات مدرسه  دانش آموزان یباق دو نفر: جز منهنّ نِیتثنتإإلّا امتحانات المدرسه  یف ذاتُیالتلم نجحت

 منه.  یستثن:  مذاتیالتلم ،ی:مستثننیو موفق شدند: اثنت روزیپ

: نیشوند. الملتزم یموفق نم مردماز  ریبه اعمال خ دانیبنپا: جز ریباالعمال الخ نَیتزملالم إلّا  الناسُ نجحُیال

 (یمنه )حکم کل ی(، الناس: مستثنی)حکم جزئ یمستثن

د: نشو یاش موفق م یدر زندگ اوشک هایانسانها فقط انسان  انی: از منیالمجدإلّا  اتهیح یف االنسانُ نجحَیال

 (. ی)حکم جزئ ی: مستثننی(، المجدیمنه )حکم کل ی: مستثننساناال

(.ی)حکم کل منه ی: مستثنالناسُ،جزئی( ی)حکممستثن نی: المجتهدنَیالمجتهد إلّا اهیالح یف الناسُ  نجحَی لن  

 کرد یکه خودش را مدح م یجوانرا به جز  همه کارمندان رینفسه: مد مدحی اًشابّ إلّا نَیالموظف کلَرُیالمد لَبِقَ

 منه( ی)مستثن نیالموظف (، کلَی. شاباً )مستثنرفتیپذ

 از آنها حاضر نشدند.  سه نفرجز  افراد خانوادهمنهم: از  ثالثهَ إلّا  االسرهِ افرادُ ماحضرَ

 ،جزئی( ی)حکم:مستثن(.، ثالثهی( )حکم کل، منه ی)مستثنافراد 

کرد. ثوباً:  یکه او را از سرما حفظ م یراهنیجز پ یمن البرد:  نبود نزد او لباس حفظهی ثوباًاال  سٌلبا هیلد کنیلم 

 (.یمنه)حکم کل یمستثنلباس:  ،جزئی( )حکمیمستثن

که تکبر بورزد: شخص:  یشود جز کس ینم میتسل یشخص طانیش یتکبر: برا منا إلّ شخصٌ طانیللش ستسلمی لم

 جزئی( )حکمیستثن(.، من: می)حکم کل منه یمستثن

 منه. ی:  مستثننیغافل ،ی: الناس: مستثننَیالغافلا إلّ لناسَا ک  امور یر فشِاستَ

خواهد به کسی جز کوشایان کمک کند: المجتهدین:  معلم نمی المجتهدینَ: اإلّاحداً الیریدُ العلمُ أن یساعد 

 (یمنه )حکم کل یمستثن، احداً (ی)حکم جزئ یمستثن



 
اندازد مرا چیزی در فصل تابستان جز هوای گرم:  : به زحمت نمیالهواءَ الحارَفی الفصل الصیف إلّا  شیئاًالاُعانی 

 .(ی)حکم جزئیستثنمالهوا: (ی)حکم کل،  منه یمستثنشیئاً 

احد:  (،ی)حکم جزئ یمستثن: در لحظه کسی جز صادق را ندیدم: صادق: صادقاًاً إلّا احدماشاهدتُ فی الساعه 

 .(یمنه )حکم کل یمستثن

 (،ی)حکم جزئی ستثنم: در زندگی عقاد فقط نشاط را می بینیم. النشاط: النشاطَإلّا ئا شیالنشاهد فی حیاه العقاد 

 .(ی)حکم کل منه یمستثنشیئاً: 

کند در زندگی جز کسی که سختی ها را تحمل  یتحمل المشاکلَ پیشرفت نمی منفی الحیاه إلّا احدٌ الیتقدم 

 )حکم کلی(. منه یمستثنی)حکم جزئی(، احد: ستثنمکند: من:  می

 ی، جز صادقان کسی بر حق نیست. ستثنم، الصادقین: منه یمستثن: احد: الصادقینَعلی حقٍ إلّا  احدٌما 

: این دانش آموز چیزی جز سختی و مشقت را حس نکرد: شیئاً: المشقهَو  التعبَ إلّا شیئاما أحَسَّت هذه التلمیذ 

 یستثنم، التعب: منه یمستثن

با ا...: کسی در دنیا بر حق نیست جز ایمان آورندگان به خدا: المومنین الدنیا إلّا علی حقٍ فی  حدٌلیس ا

  منه یمستثنی، احد: ستثنمالمومنین: 

، الباقیات: منه یمستثن: جز باقیات الصالحات چیزی را طلب نکنید. شیئا: الباقیات الصالحاتإلّا  شیئاالتطلبوا 

 ی.ستثنم

 یمستثنآیا ضربان قلب تو برای کسی جز دانش آموزانت می زند: احد:  لِتالمیذک:إلّا الحدٍدقاتُ قلبک  ینتبض

 ی.ستثنم، تالمیذ: منه

 ی.ستثنم، الصف: منه یمستثن: در کالس کسی را جز برادرم ندیدم: احدا: اخیفی الصف إلّا  احدا ما شاهدتُ

کان خاضعاً: جز کسی که خاشع است احدی از آیات قرآنی تاثیر نمی پذیرد:  منإلّا  احدٌالیتاثر باآلیات القرآنیه 

 منه یمستثنی، احد: ستثنممن: 



 
یقربک من ربّک: کاری را انجام نده جز آن چه تو را به پروردگارت نزدیک می کند. عمل: ما إلّا  عمالًالتعمل 

 ی)حکم جزئی(ستثنم) حکم کلی(، ما: منه یمستثن

ی )حکم جزئی(، عمل: ستثنمبا ا...: برای ما کاری نبود جز دعا کردن برای خدا. الدعا:  الدعاءَإلّا  عملٌماکان لنا 

 ) حکم کلی(.منه یمستثن

ی، عمالً: ستثنمکار دیگری را جز مطالعه در صبح طلب مکن: مطالعه  المطالعهَ:آخر فی الصباح إلّا  عمالًالتطلب 

 .منه یمستثن

ی، سبب: ستثنم: سببی را در موفقیت انسان جز سعی ندیدم: سعی: السعیَالنسان إلّا فی نجاح ا سبباً  مارأیتُ

 .منه یمستثن

: جز اخبار اقتصادی خبری را از تلویزیون نشنیدم: االخبار: االخبارَاالقتصادیهَإلّا  خبراًالتلفاز  ما سمعتُ من

 .منه یمستثنی، خبراً: ستثنم

 یمستثنی و طعام ستثنم: مادر غذایی را جز نان برای پسرش نخرید: خبز لخبزَالوالدها إلّا اطعاماً لم تشتراالمُ 

 است. منه

العربیه: فقط کتاب عربی را مطالعه کردم. )کتاب العربیه: مستثنی، کتاباً  کتابَإلّا  کتاباًما طالعتُ لیلهَ اإلمتحان 

 حکم جزئی،مستثنی منه: حکم کلی(

ثالثه: مستثنی، أصدقاء: مستثنی  -: او فقط سه نفر از دوستانم را فراموش کرد.ینس أصدقائی إلّا ثالثه منهم إنّه لم

 منه

ثالثه: مستثنی حکم  -ماشاهدتُ األطفالَ فی الحدیقه إلّا ثالثه منهم: فقط سه تا از بچه ها را در باغ دیدم.

 جزئی،األطفالَ: مستثنی منه حکم کلی

 مثال های دیگر:



 
وازگروه  مستثنی و نوع آن را معلوم کن ؟ابلیس یک نفراست ابلیسَ إلّادم فسجدوا آل ااسجدو قلنا للمالئکهِ اذ و

سجده کنید به آدم پس  سجده کنندگان جدا شده پس مستثنی است.)وهنگامی که به فرشتگان گفتیم سجده

 .ستثنی منه ملمالئکه ا –ستثنی م  ابلیس(. جزابلیس کردند

مثال: جاء 
المعلمون

مستثنی منه
إلّا  

علیاً

مستثنی
 علی که یک اسم جزئی است در مقابل چند معلم، از آن ها جدا شده است. 

رکب
جمیعُ

مستثنی منه
المسافرین إلّا  

ثالثاً

مستثنی
 نفر( 3)جمیع مسافران سوار شدند جز  

 در اینجا سه نفر از جمیع مسافران جدا شده اند.

ینجح 
التالمیذُ

مسثنی منه
فی االمتحان إلّا  

المتکاسلَ

نیمستث
 )دانش آموزان در امتحان موفق می شوند جز تنبل(. 

أتنبضُ دقاتُ قلبک 
ألحدٍ

مستثنی منه
أال  

التالمیذک

مستثنی
: )آیا تپش های قلب تو برای کسی جز دانش آموزانت می تپد(. در  

 اینجا تالمیذ از احد جدا شده است.

 :حصر و اختصاص

ی)حکم جزئی( آن هم به شکل ستثنمگویند که درآن فقط  چیزی به کسی یا موضوعی را حصر می دادن اختصاص

 محذوف است. منه یمستثنحصر داریم و 

 مثال:معموالًدرحصر،جمله قبل ازإلّاازلحاظ فاعل، مفعول، مبتدا یا خبر بودن و تعدادکامل نیست مثال:

بینید جمله قبل ازإلّا  ار نشدیا فقط صادق رستگارشد: همان طور که می: جز صادق کسی رستگالصادقُما فازإلّا 

 ناقص است و به نوعی فازَ تنهاست و فاعل آن صادق به بعد از إلّا رفته و در آن حصر شده است.

که بینید  : فقط کاظم را در کتابخانه دیدم: با حذف جار و مجرور قبل از إلّا میکاظماًما شاهدتُ فی المکتبه إلّا 

 باز جمله قبل از إلّا تنهاست و مفعول آن کاظم بعد از إلّا حصر شده است.

: ناامید نمی شوند از عنایت خدا جز قوم کافران: با حذف جارومجرور من القومُ الکافرونالییإس من روح ا... إلّا 

 آن آمده است. روح ا... باز جمله قبل از إلّا را تنها و ناقص می بینیم زیرا فاعل آن القوم بعد از



 
: چیزی جز وفا بر شما نماند: با حذف جار و مجرورعلیکم قبل از إلّاو تنها ماندن فعل بقی الوفاءُما بقِیَ علیکم إلّا 

 نیاز به فاعل الوفاء حس می شود که حصر است.

ما شاهد
تُ

فاعل
هناک إلّا   

جماعَتَینِ

مفعول
قبل از إلّا نیاز به مفعول : )در آنجا چیزی جز دو جماعت ندیدم(. با حذف هناک  

 شود که در بعد از إلّا حصر شده است. قبل از إلّا حس می

: به پدر و مادرت جز زیبایی را نگو: با حذف جار و مجرور لوالدیک و ناقص ماندن التقل الجمیلَ لوالدیک إلّا ال تقل

 نیاز به مفعول جمیل حس می شود. پس حصر است

: هنگام حرکت بدر داخل ابرها و خارج آن فقط پنج خمسهَ نجومٍلم نرَحینَ حرکهِ البدر داخلَ الغیوم و خارجها إلّا 

ستاره را دیدیم: دقت کنید که کلمه حین و جمالت معطوف به آن را می توان مانند جار و مجرور قبل از إلّا 

 حذف نمود پس در نتیجه مفعول خمسه محصور شده است.

و هورازی: شروع نکرد به تحقیقات پزشکی در سن  واحدٌدأبالدراسات الطبیه فی السنه االربعین من العمر إلّا ما ب

 سالگی از عمر کسی جز رازی با حذف جار و مجرور بالدرسات و ادامه آن کلمه واحد فاعل بدا شده است. 40

دهد: معموالًدر بیشتر  ت بگیرد به آن پایان میإعتبرَبه: فقط کسی که از اشتباه عبر مَنالینتهی مِن الخطاءإلّا 

اوقات )نه همه( حرف من بعد از إلّا نقش فاعل محصور را دارد در این جا هم با حذف جار و مجرورمن الخطا 

 کلمه قبل از إلّا تنها می ماند و در نتیجه نیاز به فاعل دارد.

ن موفق نشد: با حذف مجرور فی االمتحان و ناقص : جز تنبل کسی در امتحالمتکاسلُما نجح فی االمتحان إلّا ا

 ماندن نجح نیاز به فاعل متکاسل است که محصور شده است.

جمله قبل از الّا ناقص است زیرا الحیاهُ الدنیا چون «: حیات دنیا جز لهو و لعب نیست: »لهوٌما الحیاهُ الدنیا إلّا 

 مبتداست تنهاست و خبر لهوٌ در إلّا محصور شده است.

جز هدایت و راهنمایی علما چیزی را قصد نکردند: جمله قبل از اال به دلیل نیاز به » الهدایهَا قصدَ العلماءُ إلّا م

 مفعول کامل نیست و مفعول در بعد از إلّا حصر شده و ما بین هدایت و علما رابطه کلی و جزئی مطرح نیست.



 
قدم می شود و فاعل به بعد از إلّا منتقل می : دربرخی موارد در اسلوب حصر قبل از إلّا مفعول منکته

 شود یعنی جمله قبل از إلّا نیاز به فاعل دارد مثال هایی از نوع:

الیُدر 
 که

مفعول به
إلّا  

المؤمنون

فاعل
قبل از إلّا )در این جا  کند. : این امری است که جز مؤمنان کسی آن را درک نمی 

  شده است مفعول)ه( آمده و فاعل المؤمنون در إلّا حصر

المؤمنُ الیقول 
کالماً

مفعول
إلّا   

الحقُ

فاعل
)مؤمن کالمی را جز حق نمی گوید(.: در جمله قبل از إلّا مفعول مقدم شده و فاعل  

 در بعد از إلّا حصر شده است.

: جز شاگرد من کسی عمرش را در این مدرسه ضایع نکرد: زمیلی، میلیلم یُضَیِّع عمرَه فی هذه المدرسه إلّا ز

فاعل است که محصور شده و مفعول عمره هم قبل از إلّا و فی هذه المدرسه را می توان حذف کرد. نکته بعدی 

 این است که مابین عمر و زمیلی رابطه کلیت و جزئیت نیست.

کند: دقت کنید که در جمله قبل  الخلق: جز حسن خلق چیزی دین شما را کامل نمی حسنُال یُکمِلُ دینَکم إلّا 

ا دین مفعول است و فاعل جمله که حسن الخلق است در إلّا محصورشده است. نکته بعدی این است که از إلّ

 چون حسن خلق از ویژگی ها و حاالت انسانی است نمی تواند از دین جدا شده باشد.

چون قبل از  کند: رحیماً: جز کسی که خداوند را رحیم یافته کسی از خدا استغفار نمی وجده منالیستغفرا...َ إلّا 

إلّا مفعول ا... آمده، فاعل من در إلّا محصور شده است. نکته بعدی این است که ا... و من در یک رده نیستند)یک 

 حکم کلی و جزئی نیستند( تا )من( از) ا.ّ.. ( استثنا بشود. 

ن است جزخدا: چون درجمله داند هر آن چه را در سینه های جهانیا نمی ا...:ُّالیعلمُ کلَ ما فی صدورالعالمین إلّا 

 قبل از إلّا مفعول کل داریم پس ا... فاعل است که محصور شده است.

کند انسان مجرب را جز خطاکار در اعمالش: باز در جمله  فی اعماله: آزمایش نمی المخطئیُالیُجرِّبُ المجربَ إلّا 

 جرب و مخطئی دو حکم کلی و جزئی نیستند.قبل از إلّا مفعول مجرب آمده و فاعل به بعد از إلّا رفته و اینکه م



 
کند: باز قبل از إلّا مفعول آمده و العلماء  آیا جز دانشمندان کسی مردم را نصیحت می العلماءُ:هل ینصحُ الناسَ إلّا 

در نقش فاعل است که در إلّا محصور شده است.)مابین ناس و علمانیز حکم کلی و جزئی مطرح نیست زیرا هر 

 دو جمعند.(

: اجازه ندادم که اسرارم را جز انسان امانت دار بداند: چون در جمله قبل از االمینُ اسمعتُ أن یعلم اسراری إلّام

إلّامفعول اسرار داریم، فاعل االمین بعد از إلّا آمده که محصور است.)همچنین ما بین اسرار و انسان امانت دار 

 در حالی که اولی نیست.هماهنگی نیست زیرا دومی از اخالقیات انسانی است 

النشیطُ: جز این کشاورز فعال کسی محصوالت کشاورزی را درو نکرد:  هذا الفالحُالزراعیهََ إلّا  یحصدالمحاصیلَ  لم

چون قبل از إلّا مفعول محاصیل را داریم در نتیجه فاعل هذا پس از إلّا محصور شده است. نکته بعد این که نمی 

 ز جدا کرد زیرا محصول ازأشیاء است و فلّاح از ویژگی های انسانی است.توان محصول ها را از کشاور

ای حصرداریم. البته باید  نکته: دربیشتر اوقات)نه صد درصد( اگر بعد ازإلّا جارومجرور بیاید ما در چنین جمله

  دقت کرد که مستثنی از مستثنی منه درکلماتی مانند)أحد، شخص، عمل و...( جدا نشده باشد. مثال:

إلّا بِقراءه القرآن: قراءه القرآن: مستثنی، عمالً: مستثنی منه: فقط قرائت قرآن را به عنوان عمل انجام  عمالًالتطلب 

 بده.

الدروس: ای دانش آموزان در ایام عید به امری جزنوشتن  بکتابهإلّا بأمرٍ یا ایتها التلمیذاتُ التهتمنَ فی ایام العید 

 ی.ستثنم الدروس بکتابه ی منه،: ستثنمدروس اهتمام نورزید: أمر: 

 اما در سایر اوقات اسلوب حصر داریم هنگامی که بعد از إلّا جار و مجرور بیاید مثال:

 : عقاد فقط بر خودش اعتمادکرد.)اسلوب حصر(علی نفسهفما اعتمد العقادُ إلّا 

: توفیق من فقط به وسیله خداست. )اسلوب حصر( داریم زیرا اهلل از چیزی جدا نشده و جمله  بااهللوما توفیقی إلّا 

 قبل از إلّا کامل نیست و اهلل خبر است که حصر شده است و توفیق هم مبتداست.



 
 احساس کردم که کشورم جز به تنبلی گرفتار نمی شود.) اسلوب حصر(: بالتکاسل:شعرتُ أنَّ بالدی التصاب إلّا  

البته باید دقت کرد قبل از اال مستثنی منه به مانند احد، شی، عمل و ... قبل از اال نیامده باشد زیرا در این 

 صورت استثنا می شوند نه حصر.

: در اینجا بَعدَ که بعد از إلّا آمده حصر است و از چیزی جدا نشده است. بعدَ حوادثِ الدهرِما عرفتُ إخوانی إلّا 

 «.دث روزگار برادرانم را شناختم.فقط بعد از حوا»

 

 


