
 
 

 

اَلُم عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن َعَلْيِه َالسَّ
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 :یالعالمدظله یاامام خامنه
 یوظائف ،یانقالب یهاتالش با همراه یاس  یس   یار یهوش   و اخالق بیدرس خواندن و تهذ

 24/9/1398آنها را هرگز فراموش نکنند.  دینسل با نیهستند که دختران و پسران ا

 مونُ  ای، علمی، بصیرتی و مهارتیپايگاه تزکیه
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 عنوان:

 حال خبر، نعت، تفاوت

 

 مطلب شناسنامه
 e-n-56 کد مطلب

 تفاوت خبر، نعت و حالعلم نحو/ موضوع
 معانی/اطالق و تقیید مرتبط موضوع

 تبیین/المرضیةتحقیقی پژوهشی/البهجة /نحوعلمی/ادبیات عربی/ رده
 غرض تقیید به حال تقیید به نعت، غرض ،حال ،نعت ،خبر برچسب

  توضیحات
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ستند واحد شیء حقيقت در حال و صفت و خبر شان در ها آن فرق لکن. ه ض شد؛ می اغرا  که زیرا با
  فت،ص در غرض و. باشد ثبوت به جاهل مخاطب که وقتی در مبتداست برای خبر ثبوت خبر، در غرض

. اشدب موصوف برای حکم عامل ثبوت به عالم مخاطب که وقتی در است، آن امثال و تخصيص و توضيح
 فاعل از حال «قائما  » اگر ،«قائما   زیدا   َضَربُت »در مثال. حال به است عامل کردن مقيد حال از غرض و

 از «ضرب» باشد به مفعول از حال «قائما  » اگر و شده وارد «زید» بر متکلم قيام حال در «ضرب» باشد
ست شده واقع «زید» قيام حال در متکلم   رد مفعول یا فاعل هيأت بيان حال از غرض دیگر عبارت به. ا
ست عامل آمدن وجود به وقت صل. ا ِضر   القائُم  زید  » و «قائم   زید  » در «قائم» که آن حا  زید  » و «حا

َضَر  ست واحدی شیء «قائما   َح ست ثابت «زید» برای «قيام» ثبوت حيث از یعنی) ا   هس این فرق و ،(ا
ست،آن اغراض اعتبار به مثال  مثال در و «زید» برای قيام ثبوت به اعالم اول مثال در غرض که زیرا ها
 غرض زني سوم مثال در و «زید» برای قيام ثبوت به علم از پس «زید» توضيح «القائُم » لفظ از غرض دوم

 «زید» أتهي بيان غرض، دیگر عبارت به. است قيام به «شدن حاضر» تقييد «قائما  » لفظ بردن کار به از
 1.است شدن حاضر وقت در
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