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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 
 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 النميمة
(11) 

 تتمة ثمرات كون اإلضافة للمفعول
مممام بمممم  اهد الممم ور  النتقممما  يف حمممد النميممممةنعمممم  امممن ا خمممال ا وكمممو   كمممما يف الروايمممة  بنممماعل علمممى اعريممم  النمه

ق أي الشممها ة واملشممهو  بممه ةمما  ق واملتعل ماإلضماةة نممن اإلضمماةة للمفعممول، بممدعو  السمراية نظممرال للمالبسممة بممني املتعل مم
ةني: الشاهد واملشهو  به، ةحيث كانم  القائمة بالطر  الصفات ذات اإلضاةةقوام الشها ة باملشهو  به إذ هي نن 

الشها ة انتقاصال وكا  نقله قول الغري آلخرين على سبيل االنتقا  ةا  الشها ة بنفسها ااو  زورية وحيث كان  
زوريمة وكانمم  نتقوهنممة باملشمهو  بممه سممرت الصمفة
د زورال  أي  ممهد هنممن الشممها ة إع نتعلقهما ةصمما قممول  انمه  مم  1 

 باطالل.
إال انه يصار إليه بالقرينمة، ولعمل املتفماهم عرةمال نمن  بلحاظ غري املتص  به املتعلق وإ  كا  جمازال والوص  حبال 

واملصحها   اهد زور  نا يشمل ذلك وعالقة املالبسة هي املنشأ
 . ةتأنل 2 

ا سم ا اهلل مم  4 رين احملتملمني واما  كونمهيال ةانه ال يصما يف المركنني اآلخمإ  صا وسلمنا كونه عرة  3 مث ا  هذا
يامرا نقلمه  ممنكمو  املنقمول عنمه   جممر عليه  و كونه ما يارا نقله  ةانه إذا مل يان نقصال وال كذبا وال انتقاصال ةا  

نسممتورال عليممه، ال يصممحا عرةممال إطممالز انممه  ممهد زورال وبمماطالل واعمما  ممها ة المم ور  علممى ا  اإلضمماةة  كممو  املنقممول  أو
 اية ههنا.للمفعول  ةال وجه لتوهم السر 

  الثمرة في كون اإلضافة بيانية
 وانا لو صرنا إع ا  اإلضاةة بيانية وا   اهد زوٍر مبعىن  اهٌد زوٌر أي  اهد  ها اه زور ةا  الثمرة هي:

اعما اشمممل االنتقمما  بالمذات، عاممق نمما لممو قلنما ا  اإلضمماةة للمفعممول ةتشممل االنتقمما  بممالعر  إ  قلنمما  -أ
ص صممفة الشمماهد كممذلك إذ يقممال حبممال املتعلممق، إذ االنتقمما  صممفة الشممها ة حين ممٍذ واملنممتق  بعرةيممة السممراية والوصمم  

مممام ننمممتقص، ةيامممو  كلمممما نقمممل كالنمممال نمممن قممموم إع قممموم علمممى جهمممة   مممها اه انتقاصمممية وهمممو أي الشممماهد أي النمه

                                                             

 وهي ال ورية والبطال  وامليال  عن اجلا ة.  1 
 أي لالاصاف.  2 
  عو  عرةية وص  الشها ة بشها ة ال ور إذا كان  انتقاصال.  3 
 أي نا ينقله النمهام عن الغري نن قول أو ةعل.  4 
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 نال عندئٍذ.وياو  منا أي  ها ة زورية  ها ة زورٍ قد  هد االنتقا  وإ  مل يان نقصال حقيقة وال كذبا، 

بمدعو  السمراية أي سمراية نقمص املتعل مق إع املتعل مق   1 اعا اشمل النقص بالعر ، عاق الصورة السابقة -ب
على النقص والمبطال  والم ور ةشمها اه همي زور ونقمص  اهدال وهو الشها ة ةيقال حيث  هد ال ور بالنقص وكا  

 أو باطل. ونيل
ولعلمه عمريف   2 ةهي نتوقفة على عرةية الوص  أو القرينمة علمى الصمدزلان السراية، حيث اعا خالف األصل 

 . 3 ةتدبر
وانممما املسمممتور ونممما يامممرا الطمممرف نقلمممه ةالظممماهر انمممه ال سمممراية وال عرةيمممة يف  عواهممما إذ نممم  عمممدم كمممو   -  -ج 

زور أي  ممها ة  الشممها ة انتقاصممية وال كممو  املسممتور نقصممال أو كممذبا ةانممه ال يطلممق عرةممال علممى الشممها ة كوعمما  ممها ة
 زورية ةتدبر.

   اإلضافة في )شاهد زور( للمفعول وليست بيانية
اعمما ليسمم  بيانيممة إذ   كممو  اإلضمماةة يف   مماهد زور  بيانيممة أو إضمماةة للمفعممولنممن االحتمممالني  مث ا  الظمماهر 

  4 إضماةة إع اوقمم  البيانيمة علممى التقممدير ،وإال ةمىلع املفعممول ةيمما أناممن البيانيمة خممالف األصمل بممل األصمل الالنيممة
انمه نمن اإلضماةة  العمرف يمر نا احتمل ةيه اإلضماةة للمفعمول أو البيانيمة ةما  ةالظاهر ا   وهو خالف األصل أيضال 

ولو نوقش يف كلية ذلك ةانه ال إ ماال اماهرال يف اهمور   ماهد زور  يف انمه نمن اإلضماةة للمفعمول ةانمه  ،للمفعول
الظمماهر نمن   مماهد زور   –النظمر عممن اوقم  البيانيممة يف املقمام علمى التقممدير وهمو خممالف األصمل حم  نم  قطمم   –

 والحظ كلي عنوا  الشها ة ةانه كطبيعمي    5   َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّورَ   ةالحظ ليتضا أكثر ذلك قوله اعاع: 
  هد باذا و به ذلك. ةتدبر واهلل العامل. هد على كذا و  اهُد كذا و  يضاف إليه إذ يقالأو يتعلق مبفعوله 

ممام و خولممه  نعممم يبقممى نمما سممل  نممن اإل مماال بمما   مماهد زور يف الروايممة حممممول وكالعلممة لتحممره اجلنممة علممى النمه
وإ  صما بمالنفي   6 النار، واحملمول أو العلة أعم نن املساواة واألعمية ةال يصما االسمتدالل بالصمدز علمى الصمدز

 جياب باملساواة ارااازال. ةتأنلعلى النفي، إال ا  
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                             

 اإلضاةة للمفعول.  1 
 صدز ال ورية على الشها ة ن  كو  ال ورية هي صفة املتعلق. أي  2 
 ةا  الظاهر عرةية هذا عاق نقابله السابق  يف اإلضاةة للمفعول يف نسألة االنتقا  .  3 
طال   مماهد  مممها اه زور إذ الممم ور لممميق وصمممفال للشممماهد بممل املممم و ر وانممما الممم ور وهمممو المممب –علمممى البيانيمممة  –إذ سممبق ا   ممماهد زور اعممم    4 

 وامليال  ةهو وص  الشها ة.
 .22الفرقا :   5 
 صدز احملمول على نا ااص  بصفة أو ا تمل على ركن،  ليالل على صدز املوضوع على املتص  هبا أو املشتمل عليه.  6 
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   :)الحكمة(
 َمْن َوِثَق ِباللَِّه َأرَاُه السُُّروَر َوَمْن تَـوَكََّل َعَلْيِه َكَفاُه اأْلُُموَر ": انه قال  عليه السالم عن اإلنام اجلوا  

 ِإالَّ ُمْؤِمٌن َأِميٌن َوالتـَّوَكُُّل َعَلى اللَِّه َنَجاٌة ِمْن ُكلِّ ُسوٍء َوِحْرٌز ِمْن ُكلِّ َعُدوٍّ َوالثـَِّقُة ِباللَِّه ِحْصٌن اَل يـََتَحصَُّن ِفيِه 
يِن ِمثْـُل اْلدِـدَِع وَ  ٌز َوالصَّْمُت ُنوٌر َوَغاَيُة الزُّْهِد اْلَورَُع َواَل َهَدَم ِللـدِّ يُن ِعزٌّ َواْلِعْلُم َكنـْ ِمـَن  اَل َأْفَسـَد ِللرَِّجـالِ َوالدِّ

 الطََّمِع 
 َوِبالرَّاِعي َتْصُلُح الرَِّعيَُّة َوِبالدَُّعاِء ُتْصَرُف اْلَدِليَُّة 

ْشـَجاَر َوَمْن رَِكَب َمرَْكَب الصَّْدِر اْهَتَدى ِإَلى ِمْضَماِر النَّْصِر َوَمْن َعاَب ِعيَب َوَمْن َشـَتَم ُأِجيـَب َوَمـْن غَـَرَس أَ 
  634،  : 2 القد ة ، ج -كش  الغمة يف نعرةة األئمة  ط   " َنىالتـَُّقى اْجتَـَنى ِثَماَر اْلمُ 


