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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  ل  

  

 ٌلَِّساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن إِلَْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهـَذا ِلَساٌن َعَرِيبٌّ مُِّبني  
  

  صدق اهللا العظيم

  )١٠٣( النحلسورة 

  



ج 

  

  

  

  اإلهــــداء
  

 َما َكَما رَبـََّياِين َصِغرياً ْرَمحْهُ رَّبِّ ا: أقول يف حقهماإىل أيب وأمي اللذين 

  ...)٢٤( اإلسراء

  ل...دتين بشمعة األمأت معي مناخ البحث، وزوّ إىل أسريت اليت هيّ 

  وعطاء لغريهم... ،إىل طالب العربية احلالّني املرحتلني يف رحا�ا، أخذاً ألنفسهم

  خواين يف العقيدة، ورفقائي يف دروب البحث والدراسة...إإىل مجيع 

  إىل هؤالء مجيعاً أهدي هذا البحث...

  

  



د 

  

  الشكر والتقدير 
  

ن بعـد، وأخـص بشـكري أسـرة جامعـة        أم الشكر هللا من قبل ومـ

قـــادة العلـــم، يف رحا�ـــا  درمـــان اإلســـالمية، هـــذه القلعـــة املتســـامقة الـــيت تـــرّيب 

 االت احليــاة املختلفـة، ومـا زالــت سلسـلة أجياهلــاوأسـاطني املعرفـة يف مجيــع جمـ

تتواصــل علمــاً يرقــي، وقيمــاً تبقــي. كمــا أمــد عظــيم امتنــاين، وجزيــل عرفــاين، 

منـري، الـذي  لوكامل احرتامي إىل شيخي وأسـتاذي الـدكتور/ عبـد اجلبـار بـال

أضـاء أمــامي دروب البحـث واملعرفــة، وأســبغ علـى مــن جـواهر فقهــه، وعميــق 

ه وأدبـــه لقـــعلمـــه خـــالل هـــذه الرحلـــة العلميـــة املباركـــة، وقـــد اســـتفدت مـــن خُ 

مـــــين وْمستــــه، قبــــل أن أســــتفيد مــــن إشـــــاراته ونصــــائحه ومعارفــــه، ولــــو دنــــت 

  د مدح فما أرضي له كلم. و الكواكب لنظمتها له عق

كما ال ينسي الباحث أن يزجي حتية صادقة جلميع القائمني على أمر 

امعـــة أم املركزيـــة جبكتبـــة املأبوا�ـــا باحثـــاً ومنقبـــاً، وخاصـــة  جلاملكتبـــات الـــيت وَ 

  ان اإلسالمية. درم

وختامــــاً شــــكري وتقــــديري إىل األخــــوة يف مركــــز األصــــالة الــــذين قــــاموا 

  بطباعة هذا البحث وإخراجه. 

  ..وهو يهدي السبيل،واهللا من وراء القصد 



ه 

  املقدمة 

  .والصالة والسالم على رسول اهللا ،الحمد هللا 

  وبعد.. 

د، ومـورد للفصـاحة إن السنة النبویة المباركة هي ضیاء لطریـق الهدایـة والرشـا

ألنهـا قـبس مـن وحـي  شـریع والتوجیـه؛والبالغة، وتقویم لآلداب واألخـالق، ومصـدر للت

  اهللا الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه تنزیل من حكیم حمید. 

قــد ظیمــة، والعقــول الناضــجة المســتنیرة، لــذلك نجــد الجهــود الكبیــرة، والعــزائم الع

سنة، وٕابراز ما احتوت علیه من كنوز ومعارف وقیم، وقبـل ذلـك هت لخدمة هذه الوجّ تَ 

ــــز صــــحیحها مــــن ســــقیمها،  مــــن وضــــع -لحمایتهــــا  واأوأنشــــبجمعهــــا وتــــدوینها، وتمیی

، علم مصـطلح الحـدیث الـذي ال -ودعاوى المغرضین ،الوّضاعین، وانتحال المبطلین

رعان ما ینكشف قًا سُ األمة، ومیزانًا دقی هیزال إلى یوم الناس هذا مفخرة من مخافر هذ

ملة المزجاة من رفث القول، وباطل الحدیث، وهكذا ه النقیة الصافیة زیف العُ على كفت

 ةالعلمیــ ةكــض عــن هــذه الحر رســت بــذور العلــوم المختلفــة، وتمّخــتعــددت الجهــود، وغُ 

فــي  حضــارة إســالمیة عمیقــة الجــذور، متطاولــة الفــروع،  وســجل قلــم التــاریخ ةالواســع

أروع مـــا شـــهده مـــن دنیـــا النـــاس، ومـــا قامـــت علـــوم هـــذه اللغـــة بكافـــة أنضـــر و  رحابهـــا

نــت مســائلها وقواعــدها إال لتكــون وســائل ومفــاتح لعلــوم الشــریعة الغــراء، وّ أنواعهــا، ودُ 

لـذلك كـان  تهـا، والتعریـف بأسـرارها؛ولتكون سیاجًا متینـًا یحفـظ لهـذه اللغـة لسـانها وهویّ 

مة بمقاصدها وروحهـا، وأعمقهـم بصـرًا بمواقـع أفقه الناس بالعلوم الشرعیة، وأعرف األ

لـذلك  اللغـة العربیـة فـي القـدیم والحـدیث؛االستنباط منها، وكیفیة الدعوة إلیهـا هـم أهـل 

رغب الباحث في أن یكون جهده المقل، وبحثه المتواضع، لبنة في هذا البنـاء الشـامخ 

  المتصاعد. 

  

  

  

  

  



و 

 ثرة ا  

الفكــرة التــي قــام علیهــا البحــث وســارت علیهــا فصــوله ومباحثــه هــي: استقصــاء 

  الموصوالت االسمیة والحرفیة من سنن أبي داود ثم تطبیق القواعد النحویة علیها. 

 ثا أ  

  تتمثل أهمیة البحث في اآلتي: 

  . أهمیة الموصوالت االسمیة والحرفیة في الدرس النحوي. ١

الثــروة اللغویــة والبالغیــة التــي تتمیــز بهــا األحادیــث النبویــة . االســتفادة مــن ٢

  الشریفة. 

. الخصوصــیة التـــي یتمتـــع بهــا كتـــاب ســـنن أبـــي داود مــن بـــین كتـــب الســـنة ٣

  لجمعه لألصول الفقهیة التي تقوم علیها حیاة المسلم. 

. االستشهاد للقواعد النحویة من األحادیـث النبویـة لتـؤدي دورهـا التربـوي فـي ٤

  لیة التعلیمیة. العم

 ثا   

؛ للموصــــوالت التحلیلــــىحــــث فــــي ســــیر بحثــــه المــــنهج الوصــــفي القــــد اتبــــع الب

وعـرض  ،االسمیة الحرفیة، وتنزیًال لها على متن الحدیث الشـریف مـن سـنن أبـي داود

اآلراء النحویــة التــي تتعلــق بكــل أداة، مــع التــرجیح بینهــا إن كــان هنــاك اخــتالف بــین 

  ق ذلك على سنن أبي داود. النحاة، ثم تطبی

 ت ادراا  

لــم یقــف الباحــث خــالل بحثــه وتنقیبــه بــین تراثنــا العربــي العریــق، علــى بحــث 

مســتقل تنــاول الموصــوالت االســمیة والحرفیــة فــي الحــدیث الشــریف، وٕانمــا هــي قضــایا 

ـــین بطـــون الكتـــب، ممـــا جعـــل الطریـــق أمـــامي َوِعـــرًا، فعالجـــت تلـــك  ـــاثرة متفرقـــة ب متن

  مسائل، وربطتها بسنن أبي داود، وأخرجتها في هذا البحث المستقل. ال

 ثا  دا در اا  

اعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى كثیــر مــن المراجــع فــي مختلــف العلــوم العربیــة 

واإلســالمیة التــي تزخــر بهــا مكتباتنــا، وهــذه بعــض النمــاذج علــى ســبیل اإلجمــال، ففــي 

، الصــحاح، لســان العــرب، ومــن كتــب التفســیر: الكشــاف، مجــال اللغــة: كتــاب العــین



ز 

البحــر المحــیط، معــالم التنزیــل، ومــن كتــب الســنة: صــحیح البخــاري، صــحیح اإلمــام 

مســلم، ومــن كتــب مصــطلح الحــدیث: التقریــب، نخبــة الفكــر، ومــن كتــب النحــو: شــرح 

المفصــل، الكتــاب لســیبویه، ارتشــاف الضــرب، إضــافة إلــى كتــب الُمحــَدثین والبحــوث 

  والدوریات. 

 ثل ا  

  قسَّم الباحث دراسته على خطة اشتملت على: 

ومنهجـه ،تمهید مفّصل تحدث فیه الباحـث عـن حیـاة أبـي داود، وكتـاب السـنن 

وعـــن التعریـــف ،فیـــه، وعـــن قضـــیة االستشـــهاد بالحـــدیث وذكـــر آراء العلمـــاء فـــي ذلـــك 

  بالموصوالت، ثم جاء البحث مقسمًا إلى أربعة فصول: 

  اول اووت ار  ال

 ث   لد او  

  المبحث األول: (أْن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون. 

  المبحث الثاني: (أّن) المشددة المفتوحة الهمزة. 

  المبحث الثالث: (لو). 

  المبحث الرابع: (كي) 

 المبحث الخامس: (ما الحرفیة) 

ت اووا ل ااا   

  ث أر و  

  المبحث األول: (الذي، التي) 

  المبحث الثاني: (اللذان، اللتان) 

  المبحث الثالث: (الذین، األلي) 

  المبحث الرابع: (الالئي، الَّالتي) 

ل اارا ت اووا ث  

  ث   وىد او  

  المبحث األول: َمن

  انى: ما المبحث الث



ح 

  المبحث الثالث: أىّ 

  المبحث الرابع: أل

    ذا -المبحث الخامس: ذو

  ال ارا ا واد 

  وفیه خمسة مباحث:

  المبحث األول: التعریف بالصلة

  : حذف الصلةيالمبحث الثان

  المبحث الثالث: تقدیم الصلة على الموصول

  المبحث الرابع: الفصل بین الموصول والصلة

  الخامس: العائدالمبحث 

 ،وخطتــههــذا وقــد ابتــدأت البحــث بمقدمــة شــرحت مــن خاللهــا أهمیــة البحــث، 

احتـــوت علـــى أهـــم النتـــائج وأنهیتـــه بخاتمـــة  ،وبعـــض المصـــادر التـــي اعتمـــدت علیهـــا

  .واألعالم ،والشعروالتوصیات، وفهارس لآلیات، واألحادیث، 

  



 ١

  : التمهيد

 
ً
  :  داود حياة أبي:أوال

و ا  

اظــه وحفّ ، المتقنــین لحــدیثا ةئمــأحــد أ ،الحــافظ الزاهــد، ،الناســك ،الــورع ،اإلمــام هــو

داود: إمــام أبــو زدي السجســتاني، ألا رشــعث بــن إســحاق بــن بشــیأللیمان بــن اســ" :العــارفین

وســكون الســین  ،لجــیمالسجســتاني: بكســر الســین المهملــة واو " .)١("أهــل الحــدیث فــي زمانــه

ف نـون، هـذه النسـبة إلـى سجسـتان، اإلقلـیم وبعـد األلـ ،لتـاء المثنـاة مـن فوقهـاوفتح ا ،الثانیة

   .)٢("المشهور

   وطده و

هــذا تحمــل  التــى ال مــن القریــة ،سجســتان مــن وأصــله"، )٣("ومــائتین اثنتــین ولــد ســنة"

شــعث السجســتاني مولــده ان بــن األســلیم" :)٥(مالحــاك یقــول  .)٤("مــن البصــرة بــالقرب االســم

                                                

عربین والمستشرقین، تألیف خیر الدین الزركلي، األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمست )١(

  . ٢٢١، ص ٢ج ٢٠٠٢الناشر دار العلم للمالیین بیروت الطبعة الخامسة عشر مایو 

 تصنیفتاریخ مدینة دمشق، وذكر فضلها وتسمیة من حلَّها من األماثل أو اجتاز بنواحیها من وارد بها وأهلها،  )٢(

- هـ ٤٩٩ عساكر بابن المعروف ،الشافعي عبداهللا بن اهللا هبة بن الحسن بن يعل القاسم أبي الحافظ العالم ماماإل

  .٢٠٠ص ،٢٦ج، والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار ،شیري علي :وتحقیق دراسة هـ٥٧١

تاریخ بغداد أو مدینة السالم: تألیف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي، دار الكتب العربیة، بیروت  )٣(

  . ٥٧ص ٩ان جلبن

تاریخ التراث العربي في علوم القرآن، تألیف فؤاد سزكین، نقله إلي العربیة دكتور محمود فهمي حجازي راجعه  )٤(

دكتور/ عرفة مصطفي، ودكتور سعید عبدالرحیم، أشرف علي طباعته ونشره، إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام 

  . ٢٩٦، ص ١م، ج١٩٨٣- هـ١٤٠٣محمد بن سعود اإلسالمیة تاریخ الطباعة 

 حق به العارف عصره، في الحدیث أهل إماممحمد بن محمد بن عبد اهللا النیسابوري الحاكم،  أبوعبداهللاهو:  )٥(

 سنة التصنیف في الحاكم شرع وقد وقته، اءقرّ  علي بخراسان قرأ شیوخه، بذكر تطفح المشهورة وتصانیفه معرفته،

 والتراجم والعلل ،"الصحیحین"  تخریج من جزء ألف من قریبا یبلغ لعله ما یفالتصان من له فاتفق وثالثین، سبع

 ،"النیسابوریین تاریخ"و" الصحیحین مستدرك"و"، الحدیث علوم معرفة" مثل المجموعات ثم والشیوخ، بوابواأل

. انظر: ذلك وغیر ،"الشافعي فضائل"و ،"كلیلاإل" وكتاب ،"الصحیح علم إلي المدخل"و ،"خباراأل مزكي" وكتاب

النبالء تصنیف اإلمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقیق: شعیب األرنؤوط وعلي سیر أعالم 

  . ١٧٠ص ١٧ج هـ، مؤسسة الرسالة بیروت١٤١٠أبوزید الطبعة السابعة 



 ٢

وأوقاف، خرج منها فـي طلـب الحـدیث  ،وأمالك ،عقاربسجستان، وله ولسلفه إلى اآلن بها 

  .  )١("عن سلیمان بن حرب، وأبي النعمان إلى البصرة، فسكنها، وأكثر بها السماع

و   

 ،ات عمـره األولـىمنذ بـدای المعرفةعلى حب العلم و  نشأ : أن أبا داودالمؤرخون یذكر

ف وتعـرَّ  ،قـى العلـوم األولیـةفبعـد مـا تلّ  ،ى فـى فجاجهـاترّبـوقـد سـاعده علـى ذلـك بیئتـه التـى 

نهــل مــن معینــه فأخــذ ی ،بطلــب الحــدیث تــهتعلقــت همّ  ،الفنــون القواعــد فــى كــل علــى أصــول

 لـم وهـو فتوجـه إلـى البصـرة ،وطموحه لم یرض شغفه العذب من أهل بلدته، ولكن ما أخذه

  .العشرین من عمره یبلغ

 ىثمـان ابـن بغـداد وهـو دخـل الدهمـن بـ أول مـا قـدم داودأبو (فـ :)٢(الـذهبى اإلمـام یقول

   . )٣(البصرة) إلى ثم انتقل من بغداد ،سنة عشرة

خــوا ه منــذ الصــغر، كمــا حكــى عنــه الــذین أرّ ســانلوكانــت ینــابیع الحكمــة تتفجــر علــى 

طلــب الحــدیث یحداثتــه  فقــد كــان فــى أیــام" :ه إحــدى الروایــات التــى تبــین ذلــكوهــذ لحیاتــه،

جلــس فــي مجلــس بعــض الــرواة یكتــب، فــدنا رجــل إلــى محبرتــه وقــال لــه: أســتمد مــن هــذه ف

أن مـن شـرع فـي مـال  :فالتفت إلیه وقال: أما علمت بعدما أدخل قلمه فى المحبرة ؟المحبرة

  .)٤(]ذلك الیوم حكیماً  منذ فسمي ،أخیه باالستئذان فقد استوجب بالحشمة الحرمان

الشـــــهوة الخفیـــــة حـــــب  ...ذن بغیـــــر إذنألاخیـــــر الكـــــالم مـــــا دخـــــل (: ومـــــن أقوالـــــه

   .)٦()جسده أراح دون ومطعم، دون لباس على اقتصر من( .)٥(الریاسة)

                                                

   . ٢٥، ص ٢سیر أعالم النبالء، ج )١(

ن عثمان بن قایماز التركماني الذهبي، له تصانیف كثیرة هو: الحافظ شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ب )٢(

مفیدة منها تاریخ اإلسالم الكبیر في إحدى وعشرین مجلدًا، ومختصره سیر أعالم النبالء في عدة مجلدات كثیرة 

ومختصره، العبر في خبر من عبر، ومختصر آخر سماه الدول اإلسالمیة، ومختصره األخیر المسمى باإلشارة 

یضًا وسماه اإلعالم بوفیات األعالم، انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد واختصره أ

  . ١٥٣، ص ٦العكري الدمشقي الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت، ج

  . ٢١١، ص ٣سیر أعالم النبالء، ج )٣(

حمد بن أبي بكر بن خلَّكان، المؤلف أبوالعباس شمس الدین أحمد بن م ،وأنباء أبناء الزمان فیات األعیانو  )٤(

  )٤٠٥ص  ،٢(ج -م١٩٩٤المحقق: إحسان عباس، الناشر دار صادر بیروت الطبعة األولي 

  ٢١٧ص ١٣سیر أعالم النبالء ج )٥(

تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، تألیف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقیق عمر عبدالسالم  )٦(

  ١٢ص ،٥هـ، ج١٤١٢، ١ي طتدمري، دار الكتاب العرب



 ٣

كـان عالمــا  ،حادیـث النبــى أل ، والضــبطلـدینى اوالفقـه فــ ،وٕالـى جانــب هـذه الحكــم 

   . قد عمل فى كل فن ،واألخبار، والمغازى ،باألنساب

ه وكـان یشـبَّ  ،علـل الحـدیث ذا عفـاف وورعب عارفـاً  حافظـاً  كان عالماً ( :ابن القیمیقول 

 علـى العلـم وتحصـیله، مقـبالً  ،الـدنیا وزخارفهـا يفـ زاهداً  كان ومع هذا .)١()حمد بن حنبلبأ

 ،فقــال: الواســع للكتــب ؟وكــم ضــیق، فقیــل لــه: یرحمــك اهللا مــا هــذا ،كــم واســعكــان لــه  فقــد(

  .)٢()تاج إلیهواآلخر ال نح

فقــد  والــورع ،والصــالح ،والعفــاف ،النســك أنــه كــان فــى أعلــى درجــات :صــفاته ومــن 

  ى بابه، طالبین للبركة والدعاء.اد یأتون إلاد والزهّ كان كبار العبّ 

لـه: یـا أبـا داود، هـذا سـهل بـن  فقیل ،زائراً  جاءه ،سهل بن عبد اهللا التستري فهذا هو"

ومــا  :قــال حاجــة، حــب بــه وأجلســه، فقــال: یــا أبــا داود لــي إلیــكعبــد اهللا قــد جــاءك زائــرًا، فر 

أخرج لـي لسـانك الـذي فـقـال  ،قال: حتى تقول: قد قضیتها قال: قضـیتها مـع اإلمكـان ؟هي

   .)٣("أخرج له لسانه فقبلهفأقبله، قال:  ثت به عن رسول اهللا حدّ 

ألحـد  ؛و رغبةأ لیس فى قلبه رهبة ،فى الجهر به جریئاً  ،فى قول الحق وكان شجاعاً 

  .وهذه القصة تبین إحدى تلك المواقف غیر اهللا تعالى،

رع إذ ُقــ ،كنـت معــه ببغـداد فصــلینا المغـرب" :بكر بـن جــابر خـادم أبــي داودأبــو  یقـول 

 ،فـدخلت إلـى أبـي داود ،أحمد الموفـق یسـتأذنأبو هذا األمیر  :ففتحته فإذا خادم یقول الباب

مـا جـاء بـاألمیر فـي  :وقـال ،داودأبـو ثـم أقبـل علیـه  ،دفـدخل وقعـ ،فـأذن لـه ،فأخبرته بمكانـه

 ،تنتقـل إلـى البصـرة فتتخـذها وطنـاً  :قـال :وما هي فقال :فقال خالل ثالث ؟مثل هذا الوقت

وانقطـــع عنهـــا  ،فتعمـــر بـــك فإنهـــا قـــد خربـــت ،لیرحـــل إلیـــك طلبـــة العلـــم مـــن أقطـــار األرض

روى تــو  :قــال ،هــات الثانیــة ،هــذه واحــدة :قــالف ،لمــا جــرى علیهــا مــن محنــة الــزنج ؛النــاس

فــإن أوالد  ،للروایــة وتفــرد لهــم مجلســاً  :قــال ،هــات الثالثــة ،نعــم :ألوالدي كتــاب الســنن فقــال

اس شریفهم ووضیعهم ألن الن ؛أما هذه فال سبیل إلیها :فقال ،الخلفاء ال یقعدون مع العامة

                                                

، ١المنتظم تألیف العالمة أبي الفرج عبدالرحمن بن علي محمد بن الجوزي، الناشر دار صادر بیروت ط )١(

  ٩٨ص ٥هـ، ج١٣٥٨

  . ٢١٧، ص١٣سیر أعالم النبالء، ج )٢(

  . ١٧٦، ص٢شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج )٣(



 ٤

رب بیـنهم وبـین ویضـ ،فكـانوا یحضـرون بعـد ذلـك ویقعـدون :قال ابـن جـابر .في العلم سواء

  .)١()ویسمعون مع العامة ،الناس ستر

  ر  طب ام

 باحثــاً  ،وغربــاً  شــرقاً  الــبالد ففتطــوَّ  ،مبكــرة الحــدیث فــى طلــب رحلــة أبــى داو دبــدأت 

 ،، الملیئـة بالتجـاربالزاخـرة بـالعلوم . وعـن هـذه الرحلـةالضـابطین الثقـات الحـدیث عن أهـل

؛ وقـــدوة طیبـــة فـــى الجـــد والمثـــابرة ،المشـــارق والمغـــارب خیـــره عـــمَّ  نافعـــاً  التـــى أثمـــرت تألیفـــاً 

   .لطالب العلم فى كل زمان

ـــن الحـــافظ یقـــول- ـــ الحـــدیث أئمـــة أحـــد وهـــو( :)٢(كثیـــر اب  جمـــع ،طلبـــه فـــى الینالرحَّ

والجزیـرة والعـراق  ومصـر مشـایخ البلـدان فـى الشـامالكثیر عن  معف وسج وألّ وخرّ  ،فوصنّ 

  .)٣()وخراسان وغیرذلك

وكــان مــن أعظــم  مــن المحــدثین المبــرزبن، هــذه الــرحالت الطویلــة ســمع عــدداً خــالل و 

  .رحمه اهللا تعالى شیوخه الذین أخذ عنهم وأخذوا عنه اإلمام أحمد بن حنبل

و)٤(  

  منهم: بعضاً  وهؤالء الحدیث علماء غفیر من جمع على داودأبو تتلمذ 

 .  بمكة -حرب القعنبى بن. ١

   .صرةبالب -إبراهیم بن مسلم. ٢

 . انبحرّ  ،البورانى الحسن بن الربیع. ٣

  . بدمشق -جعفر النفیلىأبو . ٤

  . خراسان –راهویه إسحاق بن. ٥

                                                

  .٢٧٣٣، ص٧تاریخ ابن عساكر، ج )١(

 الفقیه الدمشقي ثم البصري زرع بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن عمر بن عیلاإسم الدین عماد: كبیرال الحافظ )٢(

 ،والتفسیر ،والنهایة بالبدایة المسمي التاریخ مصنفاته من، سنین سبع وله دمشق وقدم ،سبعمائة سنة ولد الشافعي

 ،التكمیل سماهو  المیزان في تأخر ما إلیه وأضاف ،الكمال تهذیب واختصر ،العشرة المسانید جمع في وكتاب

  . ٢٣٠ص ٦، انظر شذرات الذهب جالشافعیة وطبقات

هـ ٧٠١البدایة والنهایة، للحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي المتوفي سنة  )٣(

  .٥٩ص ،٦تحقیق عماد زكي البارودي، خیري سعید، الناشر: المكتبة التوفیقیة القاهرة، ج

  . ٥٧، ص٩تارخ بغداد ج )٤(



 ٥

  . بغداد -حنبل بن أحمد. ٦

  . بلخ -سعید بن قتیبة. ٧

 ، وخلق كثیر.مصر -صالح بن أحمد. ٨

  اء  ء

اقتطفهـا  ،ذلـك مـن جمـل هوهـذ داود بىأ اإلمام على والثناء المدح كلمات تكاثرت لقد

   .خرینفى اآل لسان صدق له لتكون ؛الباحث من تراجم السابقین

. قــال إبــراهیم )١()وســنده ،وعللــه ،للحــدیث اإلســالم حفــاظ حــدأ (كــان یقــول الــذهبى: 

  .)٢("الحدید لداود ِلیَن ألبي داود الحدیث كما ُأِلینَ أُ " :عانىالحربي ومحّمد بن إسحاق الصن

ــیقــول  مــام المقــدم فــي شــعث السجســتاني اإلداود ســلیمان بــن األأبــو ( :خــاللبكر الو أب

   .)٣()زمانه لعلوم وبصره بمواضعها أحد من أهلزمانه رجل لم یسبقه إلمعرفة تخریج ا

   )٤( ونواار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . ٢١١، ص١٣سیر أعالم النبالء ج )١(

  . ٥٩، ص ٦البدایة والنهایة، ج )٢(

  .٢٠٢، ص٢٦تاریخ ابن عساكر ج )٣(

  . ٢٠٥، ص١٣سیر أعالم النبالء، ج )٤(



 ٦

وهــؤالء بعــض الــذین  غنیــة ثــرةیجــدها  والعطــاء خــذاألفــى  داود بــىأ لمســیرة المطــالع

  تتلمذوا على یدیه:

  . جامعه فى الترمذي عیسىأبو . ١

  .  يالعاقول حمدان بن إبراهیم. ٢

  . يالبغداد إبراهیم أحمد بن الطیبأبو . ٣

  .  ياألصبهان جعفر بن حامدأبو . ٤

  . النجاد بكرأبو . ٥

  . يالبصر  حسن بن على أحمد بن عمرأبو . ٦

  . الفقیه الخالل حمد بنأ بن أحمد بكرأبو . ٧

  . يالهرو  سینیا أحمد بن. ٨

  . يالدمشق المعلى بن دأحم. ٩

  سحاق بن موسى. إ .١٠

  . الصفار بن عیلإسما. ١١

  . الكرمانى سماعیلإ بن حرب. ١٢

)١(  

   :وسیذكر الباحث بعضًا منها ود فقد تعددتبى داأأما مصنفات 

  . كتاب السنن. ١

  .  حمد ابن حنبلالمسائل التى خالف علیها اإلمام أ. ٢

  . أبى عبید إجابته على سؤاالت. ٣

  . الة فى وصف تألیفه لكتاب السننرس. ٤

  . اب الزهدكت. ٥

  . میة إخوة الذین روى عنهم الحدیثتس. ٦

  . كتاب المراسیل. ٧

  . اب فى الرجالكت. ٨

  . اب القدركت. ٩

                                                

  . ٢٩٧، ص ٨تاریخ التراث العربي، ج )١(



 ٧

  

  

  

و  

داود ســـلیمان بــن األشــعث صـــاحب الســنن ســـنة أبــو وتــوفي اإلمــام المحـــدث الحــافظ (

  .)١()خمس وسبعین ومائتین

ًنب ا    

١ – ددد أ   

 مـــا ،انتقیـــت منهـــا ،خمســـمائة ألـــف حـــدیث : "كتبـــت عـــن رســـول اهللا یقـــول أبـــوداود

ـــة  -یعنـــي كتـــاب الســـنن -ضـــمنته هـــذا الكتـــاب جمعـــت فیـــه أربعـــة آالف حـــدیث، وثمانمائ

ووفـرة  ،ودقـة اللفـظ ،وروعـة اآلداء ،وكـل حـدیث منهـا تنضـح منـه معجـزة البیـان )٢(،حـدیث"

وقصور البشر،  ،ألنها قبس من مشكاة الوحي المقدس الذي ال یعرف قیود العقل ،المعاني

ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى* َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى)٣(.  

٢-   ا   

 ،وٕابـراز قیمتـه العلمیـة ،تضافرت كلمات العلمـاء بالثنـاء الحسـن علـى كتـاب أبـي داود

قـیم الیقـول ابـن  .ین كتب الحدیث التي هي األصل الثـاني فـي التشـریع اإلسـالميومكانته ب

 ،مــن اإلســالم بالموضــع الــذي خصــه اهللا بــه ولمــا كــان كتــاب الســنن ألبــي داود." :الجوزیــة

فإلیـــه یتحـــاكم  ،وفصـــًال فـــي مـــوارد النـــزاع والخصـــام ،بحیـــث صـــار كمـــا بـــّین أهـــل اإلســـالم

ورتبهــا أحســن  ،فإنــه جمــع شــمل أحادیــث األحكــام ،وبحكمــه یرضــى المحققــون ،المنصــفون

راحـه منهـا أحادیـث المجـروحین واطّ  ،مع انتقائها أحسن انتقاء ،ونظمها أحسن نظام ،ترتیب

  .)٤(والضعفاء"

                                                

ققه وضبطه علي مخطوطتین، أبوهاجر محمد بن لعبر في خبر من غبر ؛ لمؤرخ اإلسالم الحافظ الذهبي حا )١(

   .٣٩٧ص ١السعید بن بسیوني زغلول الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ج

  .٢١٠، ص ١٣سیر أعالم النبالء، ج  )٢(

  .٤–٣سورة النجم، اآلیة  )٣(

دي، مع تعلیقات الحافظ شمس عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعالمة أبي الطیب محمد شمس الدین الحق العظیم أبا  )٤(

  .١٣، ص١هـ، ج١٤٢٢الدین ابن قیم الجوزیة، خرج أحادیثه عصام الصبابطي، دار الحدیث القاهرة 



 ٨

وقــرأه علــى النــاس، صــار كتابــه  ،ویقــول الحــاكم: "ولمــا صــّنف أبــوداود كتــاب الســنن

ر لــه أهــل زمانــه بــالحفظ والتقــدم وأقــ ،ألصــحاب الحــدیث كالمصــحف یتبعونــه وال یخالفونــه

  .)١(فیه"

مـن األحادیـث  -سـنن أبـى داود: أى -زالي: "یكفـي المجتهـد معرفتهـال اإلمام الغویقو 

    .)٢(النبویة"

ـــا الّســـ ـــاب أبـــي داود عهـــد  ،اجي: "كتـــاب اهللا أصـــل اإلســـالمویقـــول الحـــافظ زكری وكت

  .)٣(اإلسالم"

                                                

  .٢١٢، ص ١٣سیر أعالم النبالء، ج   )١(

  . ٩٦، ص٦البدایة والنهایة، ج  )٢(

  .٢١٢، ص ١٣سیر أعالم النبالء، ج  )٣(



 ٩

    أ داود -٣

    (أ) ر ن

–فقــد رتبــه  ،وتنســیق أبوابــه ،تكــر أبــوداود منهجــًا محكمــًا دقیقــًا فــي ترتیــب كتابــهقــد اب

وأخــذ كــل األبــواب ممــا  ،وقّســم كــل كتـاب إلــى أبــواب ،علــى نظــام الكتــب –رحمـه اهللا تعــالى

خمســة علــى  وقــد احتــوى هــذا المؤلــف ،األحادیــث التــي وردت فــي هــذا الشــأن مــناســتنبطه 

وقــد انفــرد  ،) بابــاً ٨٧( ن بابــاً جمــوع عــدد أبوابــه ســبعة وثمــانو وم ،) كتابــاً ٣٥( وثالثــین كتابــاً 

زهـا عـن غیرهـا ومیّ  ،كتابه مـن بـین كتـب الحـدیث بأنـه أول مـن جمـع أحادیـث األحكـام فقـط

 ،فاقتصـر علیهــا فــاتفق لـه مــا لـم یتفــق لغیــره ،والمــواعظ ،واآلداب ،والقصـص ،مـن األخبــار

"فهــذه األحادیــث  :حیــث یقـول ألهــل مكـة فــى رسـالته ،ح بـه أبــوداود نفسـهوهـذا هــو مـا صــرَّ 

لـم  وغیرهـا األعمـال وفضائل الزهد فأما أحادیث كثیرة فى ،األحكامالسنن كلها فى  أحادیث

الثـوري ومالـك والشـافعي "مسـائل  :: "وأما هذه المسائلآخر ویقول في موضع  .)١("أخرجها

  .)٢(فهذه األحادیث أصولها"

للنصوص واألدلة التي تتعلق بكـل بـاب، فبعـد وقد تنوعت طریقة أبي داود في جمعه 

وبعــد ذلــك  ،یــذكر األقــوال الموقوفــة علــى الصــحابة ،مــا یــورد األحادیــث المرفوعــة للنبــي 

ممــا جعـــل كتابــه تحفـــة وموســوعة للفقـــه  ،یشــیر إلــى اآلثـــار المنســوبة إلـــى علمــاء التـــابعین

   .اإلسالمي بجمیع أدلته وأصوله

دأ (ب) در   

فیقـول أبـوداود: "ذكـرت  ،درجـة األحادیـث التـي وردت فـي كتـاب السـنن أما عن مـدى

ویقــول فــي موضــع  .)٣(ومــا كــان فیــه وهــن شــدید بّینتــه" ،فیــه الصــحیح ومــا یشــابهه ویقــارب

نكم سألتم أن أذكر لكم األحادیث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت فـي إِ آخر: "ف

أنــه كــذلك كلــه إال أن یكــون قــد ُروى مــن  :فــاعلموا ،البــاب؟ ووقفــت علــى جمیــع مــا ذكــرتم

واآلخـر صـاحبه أقـدم منـه فـي الحفـظ فربمـا كتبـت  ،فأحدهما أقوم إسناداً  ،وجهین صحیحین

                                                

 محمد: تحقیق، بیروت العربیة دار: الناشر، أبوداود األشعث بن لیمانس: المؤلف ،مكة أهل إلي داود أبي رسالة  )١(

  . ٣٥، صالصباغ

الحدیث والمحدثون، أو عنایة األمة اإلسالمیة بالسنة النبویة، تألیف محمد محمد أبو زهو، طبع ونشر الرئاسة   )٢(

  .٤١٤م، ص ١٩٤٠، ٢العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الریاض، ط

  . ٢٥رسالة أبي داود، ص )٣(



 ١٠

 ،ولم أكتب في الباب إال حدیثًا أو حـدیثین ،وال أرى في كتابى من هذا عشرة أحادیث ،ذلك

  .)١(عته"وٕان كان في الباب أحادیث صحاح، فإنه یكبر وٕانما أردت قرب منف

مــن ســتخلص مــن هــذه األقــوال أن أبــا داود یــروى فــي كــل بــاب أصــح مــا یعلــم فیــه ویُ 

  .وأنه یحكم على األحادیث الذي یسوقها بالصحة أو بغیرها ،األحادیث

  : )٢(لفیتهأالعراقي فى  الحافظ یقول

  َیْحِكْیهِ  أوْ  َقاَربَ  أوْ  َصحَّ  ما ***     هِ ـِفیْ  ْرتُ ـَذكَ : َقالَ  فإنَّهُ 

  َخرَّْجُتهُ  َفَصاِلحٌ  الَ  ثُ ـَوَحیْ  ***     ْلُتهُ ـقُ  َشِدْیدٌ  َوَهنٌ  بهِ  َماوَ 

حْ  َوَلمْ  ِبهِ  َفَما   ثََبتْ  الُحْسنُ  َلهُ  ِعْنَدهُ  هِ ـَعَلیْ ***    َوَسَكتْ  ُیَصحِّ

یـروى  انـاً یحفِإن لـم یجـد فإنـه أ ،حادیثقوى ما یجد من األأداود أبو ففى الغالب یروى 

  . ")٣(الرجال ده "أقوى من رأينها عنأل؛ الضعاف

 )داود وت أ (   

هنـــاك بعـــض األحادیـــث التـــي وردت فـــي كتـــاب الســـنن لـــم یـــنص أبـــوداود علـــى أنهـــا 

المســكوت -فهــذه األحادیــث  ،ولــم یقــل فیهــا شــیئاً ، وٕانمــا ســكت عنهــا ،صــحیحة أو ضــعیفة

  .ثین حولهااختلفت آراء المحدِّ  -عنها

ــم أذكــر یقــول أبــوداود  یحتمــل أن یریــد بقولــه "صــالح"  ،)٤(فیــه شــیئًا فصــالح": "ومــا ل

  . فیشمل الضعیف أیضاً  ،الصالح لالعتبار دون االحتجاج

ولـیس فـي واحـد ، وجـدناه فـي كتابـه مـذكورًا مطلقـاً  ویقول ابن الصالح: "فعلى هـذا مـا

عرفنـا بأنـه  ،علـى صـحته أحـد ممـن یمّیـز بـین الصـحیح والحسـن وال نّص  ،من الصحیحین

  . )٥(سن" عند أبي داود"من "الح

                                                

  . ٢٣رسالة أبي داود، ص )١(

 قسم رئیس فحلال یاسین ماهر الدكتور الشیخ ضبطها، بالشكل مضبوطة، الحدیث علوم في العراقي الحافظ لفیةأ  )٢(

  .٨، ص األنبار جامعة - اإلسالمیة العلوم كلیة- الحدیث

 بن محمد بن إسحاق بن محمد :المؤلف، السنن وحقیقة اآلثار هلأ مذاهب وشرح األخبار فضلشروط األئمة:   )٣(

  .٧٣، ص١هـ،، ج١٤١٤ ،١ط الریاض ،المسلم دار: الناشر ،الفریوائي عبدالجبار عبدالرحمن: تحقیق، منده

، م١٩٨٤ ،١ط الفارابي مكتبة: الناشر. الشهرزوري عبدالرحمن بن عثمان عمرو أبو: لمؤلفمقدمة ابن الصالح، ا  )٤(

  .٢٠ص

  . ٢٠ص، الصالح ابن مقدمة  )٥(



 ١١

  .)١(یقول السخاوي: "ال مانع من أن یكون سكوته هنا لوجود متابع أو شاهد"

 ،ســن رتبــة بــین الصــحیح والضـــعیفكــان أبــوداود یـــرى الحَ " ویقــول الحــافظ العراقــي:

أنـه ینقسـم إلـى ، وٕان كـان رأیـه كالمتقـدمین -أنـه حسـن :فاالحتیاط ما قاله ابن الصـالح أي

كمــا  )صــالح(فیكــون مــا ســكت عنــه فهــو صــحیح، واالحتیــاط أن یقــال  ،صــحیح وضــعیف

  )٣(یقول السیوطى فى ألفیته: .)٢(عبر هو عن نفسه"

  لح وما یشابهما صَ  * ذكرتُ **  ابهِ ـتـن كـع وداودُ ـقال أب

  فابن الصالح جعال  فصالح ***  الَ  یثُ ــوح ومابه وهن أقلْ 

  هنَ ع جواز أنه وَ دیه مــ* ل**حسن  عفه وال صحَّ ضِّ م یُ ـما ل

  قلنا احتیاطًا حسنًا قد جعله * **إن یقال قد یبلغ الصحة له ـف 

هـو صـالح لالحتجـاج وأنـه ف ،أن مـا سـكت عنـه أبـو داود :ص إلیـه الباحـثلوالذي یخ

  وإِالَّ فهو من قبیل الحدیث الحسن. ، ما لم تقم شواهد أخرى على تضعیفه، لیس بضعیف

را   

ــلقــد نــال كتــاب أبــي داو  واحتفــى بــه العلمــاء ، ة واالهتمــام فــي القــدیم والحــدیثد العنای

مســودته األولــى إلــى یــوم النــاس  منــذ ظهــور ،وتحقیقــاً  ،وتعلیقــاً  ،واختصــاراً  ،وشــرحاً  ،دراســة

ألنــه مــن نــور النبــوة الــذي ال  ،ومــا زال زاخــرًا بالعطــاء والثــراء لكــل مــن ارتــاد مــورده ،هــذا

ي كتاب تاریخ التراث العربي عددًا من شراح كتاب وقد جاء ف ،یعرف الكسوف وال الغروب

  أبي داود: 

  . . معالم السنن١

  . . شرح المورد٢

  . . شرح العمر أرسالن البلقیني٣

  . . شرح األحمد بن حسین الرملي٤

  . . شرح محمود العیني٥

                                                

 ،العلمیة الكتب دار: الناشر، السخاوي عبدالرحمن بن محمد الدین شمس: المؤلف، الحدیث ألفیة شرح المغیث فتح )١(

  .٧٦، ص ١، جهـ١٤٠٣، ١، طلبنان

  .٥٢، ص٢، جالمشكاة مكتبة شران، الالفحل یاسین ماهر. د: المحقق، العراقي الحافظ: المؤلف، والتذكرة التبصرة شرح )٢(

ألفیة السیوطي، لخاتمة الحفاظ جالل الدین عبد الرحمن أبي بكر السیوطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،  )٣(

  . ٩الطبعة األخیرة، ص



 ١٢

  . . مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود٦

  . . حاشیة عون الودود٧

  . داود ن أبيفتح الودود على سن .٨

  . تعلیقات المحمود. ٩

  . . عون المعبود١٠

  وستیانیه. حاشیة باللغة الهند .١١

  . )١(غایة المقصود في سنن أبي داود .١٢

ً ثد دا   

مـن  –نحویة، وتحقیق األلفاظ اللُّغویةفي تقریر القواعد ال- قضیة االستشهاد بالحدیث

وتنازعـت حولهـا  ،وتعارضت فیهـا األقـوال ،قدیم والحدیثالمسائل التي شغلت التفكیر في ال

 ،متشــّدٌد فــي رأیــه ،وبــین مــانع لهــا مطلقــاً  ،بــین مجیــٍز لهــا مطلقــًا بــال شــرط وال قیــد ،اآلراء

 ،وبــین متوســط بــین األمــرین ،صــارخ بــالنَّكیر علــى مــن خــالف مذهبــه ،مــدافع عــن حجتــه

لـذلك رأى الباحـث  ،وُیدني التباعد بینهمـا ،لیقّرب الِوْجهة ،سالك بین المذهبین طریقًا وسطاً 

مع الترجیح لما یراه راجحًا مـن تلـك  ،أن یتناول هذا الموضوع بشيء من المناقشة والتحلیل

  المذاهب.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . ٢٩٨، ص ١تاریخ التراث العربي، ج  )١(



 ١٣

  

   ذب انأ. 

 )١(نجد على رأس هؤالء الذین رفضوا االحتجاج بالحـدیث فـي قضـایا النحـو أبـا حیـان

  . وتابعهما على ذلك السیوطي )٢(الحسن ابن الضائعو أباألندلسي ومن قبله 

والمتـأخرین مـن علمـاء ویـزعم بأنـه مـذهب المتقـدمین  ،حیان یشـرح مذهبـهأبو فهذا هو 

ــئال یقــول مبتــدئ: مــا بــال النحــویین اللغــة فیقــول : "وٕانمــا أمعنــت الكــالم فــي هــذه المســألة ل

بمـــا ُروي مـــن الحـــدیث بنقـــل  وال یســـتدلون ،وفـــیهم المســـلم والكـــافر ،یســـتدلون بقـــول العـــرب

أدرك الســبب الــذي ألجلــه لــم  ،فمــن طــالع مــا ذكرنــاه ،العــدول كالبخــاري ومســلم وأضــرابهما

   .)٣("یستدل النحاة بالحدیث

   :حیان واعتمد علیها في مذهبهأبو فمن الحجج التي ذكرها 

ي المســتقرئین لألحكــام مــن لســان العــرب، كــأب ،أّن الواضــعین األولــین لعلــم النحــو .١

 مــــن أئمــــة البصــــریین. )٢(وســــیبویه )١(والخلیــــل )٥(وعیســــى بــــن عمــــر )٤(ءعمــــرو بــــن العــــال

                                                

ي القرناطي نحوي عصره ولغویه ومفسره محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان اإلمام أثیر الدین أبوحیان األندلس) ١(

ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدیبه، ولد في آخر شوال سنة أربع وخمسین وستمائة هجریة، أخذ القرآن عن أبي جعفر بن الطبَّاع، 

أو وأخذ العربیة عن أبي الحسن، وأبي جعفر بن الزبیر وابن الضائع، وكان ال یقرئ أحدًا إال في كتاب سیبویه أو التسهیل 

مصنفاته، من أجلِّ ما صنَّف: تفسیر البحر المحیط، توفي في الثامن والعشرین من صفر سنة خمس وأربعین وسبعمائة 

هجریة، بغیة الوعاة الحافظ جالل الدین السیوطي، تحقیق محمد أبي الفضل إبراهیم، مطبعة عیسي البابي الحلبي، الطبعة 

 . ٢٨٠، ص٢األولي، في أخبار النحاة، ج

علي بن محمد بن علي بن یوسف اإلشبیلي أبوالحسن المعروف بابن الضائع، قال ابن الزبیر: بلغ الغایة في علم النحو والزم ) ٢(

الشلوبین وفاق أصحابه بأسرهم، له شرح الجمل، شرح كتاب سیبویه وغیرهما مات سنة ثمانین وستمائة هجریة، بغیة الوعاة. 

 . ٢٠٤ص  ٢جـ

 . ١٨٥م، ص ١٩٨٠لنحو العربي، د: محمد إبراهیم عبادة، دار المعارف: عصور االحتجاج في ا) ٣(

هو: العلم المشهور في القرآن الكریم واللغة العربیة، اسمه زیاد، واختلفوا في اسمه اختالفًا كثیرًا، أخذ النحو من نصر بن ) ٤(

ن أحُد ینبغي أن یؤخذ بقوله في كل عاصم، وأخذ عنه یونس بن حبیب والخلیل بن أحمد، قال عنه یونس بن حبیب، لو كا

شيء كان ینبغي أن یؤخذ بقول أبي عمرو بن العالء في العربیة، توفي أبوعمرو سنة ست وأربعین ومائتین هجریة، نزهة 

ة األلباء في طبقات األدباء لإلمام كمال الدین ابن األنباري، تحقیق إبراهیم السمارائي، مكتبة المنار، األردن، الطبعة الثانی

 . ٣١ – ٣٠م، ص ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

هو عیسي بن عمر الثقفي كنیته أبوالعباس ویقال أبوعمرو وكان ثقة عالمًا بالعربیة والنحو والقراءة، وقراءته مشهورة، أخذ عن ) ٥(

  ٢٣٧/ص٢هـ البغیة ج١٤٩أبي عمرو بن العالء وصنف في النحو "اإلكمال والجامع، مات سنة 



 ١٤

مـن أئمـة الكـوفیین لـم  )٦(وهشام الضریر )٥(وعلي بن المبارك األحمر )٤(والفراء )٣(والكسائي

وتــبعهم علــى هــذا المســلك المتــأخرون مــن الفــریقین  –أي لــم یحتجــوا بالحــدیث–یقبلــوا ذلــك 

  .)٧(قالیم كنحاة بغداد وأهل األندلسوغیرهم من نحاة األ

إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن ( :عدم وثوق العلماء بأن ذلك قول النبي  .٢

  :  ، وٕانما كان ذلك ألمرین)عد الكلیةفي إثبات القوا

زوا النقـل بـالمعنىأحدهما  فتجـد قصـة واحـدة، قـد جـرت فـي زمانـه  ،: أن الرواة جـوَّ

 .)٨(: "زوَّجتكها بما معك مـن القـرآن"نحو ما ُروى من قوله  ،جمیعها لم ُتقل بتلك األلفاظ

بـل ال یجـزم أحـد  ،فـتعلم یقینـاً  ،(خذها بما معـك مـن القـرآن) وغیـر ذلـك مـن األلفـاظ الـواردة

واة بـالمرادف ولـم  ،إذ ُیحتمـل أنـه قـال لفظـًا مرادفـًا لهـذه األلفـاظ ،بأنـه قـال بعضـها فأتـت الـرَّ

 ،وعـدم ضـبطها بالكتابــة ،والســیَّما مـع تقـادم السَّــماع ،لمعنــى هـو المطلـوبإذ ا ،تَـْأِت بلفظـه

ـــابط مــنهم مـــن َضـــَبَط المعنـــى ،واالتكــال علـــى الحفـــظ وأمــا ضـــْبط اللفـــظ فبعیـــد جـــّدًا  ،والضَّ

                                                                                                                                              

دالرحمن الفراهیدي األزدي، أبرز علماء العربیة والنحو، مستنبط علم العروض، ولم یسبقه إلیه أحد، الخلیل بن أحمد أبوعب) ١(

وهو شیخ سیبویه وعنه أخذ اللغة واألدب، ولد سنة مائة وتوفي سنة خمسة وسبعین ومائة، إنباه الرواة علي أنباء النحاة 

 .٣٤٨/ص ١جـ

ي، ولد في البیضاء قرب شیراز وتوفي فها، تعلم علي الخلیل بن ) هو: أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارث٢(

أحمد وتفوق علیه، یعد إمام البصریین في النحو، وكتابه في النحو هو "الكتاب" ولم یوضع في المادة قبله وال بعده 

 م. ٧٩٦ - هـ ١٨٠مثله، مات 

  .١٦٢ص  ٢هـ بغیة الوعاة جـ١٨٩كساء توفي  هو: علي بن حمزة أحد القراء السبعة، وقیل له الكسائي ألنه أحرم في) ٣(

) یحیي بن زیاد بن عبداهللا بن مروان الدیلمي إمام العربیة أبوزكریا المعروف بالفراء، من أعلم الكوفیین بالنحو أخذ ٤(

 . ١٦٢ص  ٢بغیة الوعاة جـ – ـه٢٠٧عنه الكسائي له معاني "القرآن" توفي سنة 

العربیة وصاحب الكسائي، اشتهر بالتقدم في النحو واتساع الحفظ، صنف الهمز، ) علي بن المبارك األحمر، شیبخ ٥(

 . ١٥٨/ ٢هـ البغیة ١٩٤التصریف، توفي سنة 

هشام الضریر، صاحب الكسائي: أبوعبیدة البارع في األدب، له تصانیف منها، كتاب حدود الحروف، والعوامل واألفعال ) ٦(

وانظر: البلغة في تاریخ أئمة اللغة، مجد  ٣٦٤ص ، ٣ه الرواة علي أنباه النحاة جهـ، إنبا٢٠٩واختالف معانیها توفي سنة 

 .٢٧٩الدین بن محمد بن یعقوب فیروزأبادي، تحقیق محمود المصري، منشورات وزارة الثقافة، ص 

هارون، ) خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لإلمام عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقیق وشرح عبدالسالم محمد ٧(

 . ١٠/ص ١م، ج١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط 

) وردت هذه الروایات في التجرید الصریح ألحادیث الجامع الصحیح للزبیدي، الشهیر بالحسین بن مبارك، دار ٨(

 .١٢٠ص ، ٢اإلرشاد، بیروت، ج



 ١٥

ومــن نظــر فــي الحــدیث أدنــى نظــرة علــم العلــم الیقــین أنهــم  ،الســیَّما فــي األحادیــث الطِّــوال

  یریدون المعنى. 

؛ ألن كثیـرًا مـن الـرواة كـانوا للحن كثیرًا فیما ُروى مـن الحـدیث: أنه وقع انياألمر الثا

فوقع اللحن في كالمهم وهم ال  ،غیر عرب بالطبع ولم یتعلموا لسان العرب بصناعة النحو

وتْعلــم قطعـًا مــن  ،وقـد وقــع فـي كالمهــم وروایـاتهم غیــر الفصـیح مـن لســان العـرب ،یعلمـون

. فلـم یكـن یـتكلم إال بأفصـح اللغـات وأحسـن أفصـح العـرب كـان غیر شك أن رسـول اهللا 

وتعلـیم اهللا ذلـك  ،وٕاذا تكلم بلغة غیـر لغتـه فعـن طریـق اإلعجـاز ،التراكیب وأشهرها وأجزلها

  .)١(له من غیر ُمعلِّم

 ،"تجویز الروایـة بـالمعنى هـو السـبب عنـدي فـي تـرك األئمـة :یقول أبوالحسن الضائع

علــى القــرآن واعتمــدوا فــي ذلــك  ،لــى إثبــات اللغــة بالحــدیثاالستشــهاد ع-كســیبویه وغیــره 

ولــوال تصـریح العلمـاء بجـواز النقــل بـالمعنى فـي الحـدیث لكــان  -وصـریح النقـل عـن العـرب

  .)٢(ألنه أفصح العرب األولى في إثبات فصحیح اللغة كالم النبي 

ز اال    :حتجاج بالحدیث الشریف ألسباب هيوخالصة هذا المذهب أنه ال ُیجوِّ

  .  . روایة الحدیث بالمعنى١

  . . ُعجمة بعض رواة الحدیث٢

   .عدم استشهاد النحاة المتقدمین به .٣

  . وبیان آراء العلماء في ذلك ،وللباحث عودة لمناقشة هذا المذهب

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 . ١١ - ١٠ص ، ١) خزانة األدب ج١(

 . ١٠، ص ١) خزانة األدب جـ٢(



 ١٦

   ذب اوِزن ب.

یـــأتي فـــي  ،وجمـــع كثیـــر مـــن النحـــویین ،وأصـــحاب هـــذا الـــرأي هـــم عامـــة أهـــل اللغـــة

فإنــه توســع فــي  )٢(العالمــة أبــي عبــد اهللا بــن مالــك )١(" إمــام العربیــة وحــافظ اللغــة" مقــدمتهم

والمطـالع لكتبــه  ،وأكثـر مـن االسـتدالل بـه فــي كثیـر مـن أبـواب النحـو ،االستشـهاد بالحـدیث

فقـد رطَّـب النحـو وصــعوبته التـي یشـكو منهـا طـالب العربیـة بهـذه المســحة  ،یـرى ذلـك جلیـاً 

ســهلة علــى اإلدراك كمــا هــو الحــال مــع كتــاب اهللا  ،ســورة علــى الفهــمالتــي تجعــل القواعــد می

   .تعالى؛ ألنهما خارجان من مشكاة واحدٍة هي الوحي المعصوم

 ،فـي مذهبـه إزاء االستشـهاد بالحـدیث . تلمیذ أبي حیان ونقیضـه)٣("ثم جاء ابن هشام

ة حتـى لفـت نظـر كغیـره مـن النحـا ،یكثر من االحتجاج به في كتبه ما وجد إلى ذلـك سـبیالً 

  .)٤(شدید االنحراف عنه" ،مترجمیه فنصوا على أنه "كان كثیر المخالفة لشیخه أبي حیان

وُعــــدَّ مــــن  ،فـــي شــــرحه لكتــــاب االقتـــراح )٥(وانتصـــر لهــــذا المـــذهب البــــدر الــــدمامیني

   :أصحاب هذا المذهب

حتـى  )٥(والسـهیلي )٤(وابـن بـري )٣(وابـن جنـي )٢(وابـن فـارس )١(وابن سـیدة )٦(الجوهري

حیـان أبو ال نعلم أحدًا مـن علمـاء العربیـة خـالف فـي هـذه المسـألة إال مـا أبـداه الشـیخ  قال: 

                                                

 . ١٣٠، ص١) بغیة الوعاة ج١(

) محمد بن عبداهللا بن مالك العالمة جمال الدین أبوعبید اهللا الطائي الجیاني الشافعي النحوي إمام النحاة وحافظ ٢(

اللغة، ولد سنة ستمائة أو إحدي وستمائة، أخذ العربیة عن غیر واحد، وكان إمامًا في القرآن، وٕالیه المنتهي في 

ما النحو والصرف فكان فیهما بحرًا ال یجارى، له مصنفات منها: تسهیل الفوائد،األلفیة في النحو والصرف اللغة، أ

 . ١٣٠، ص١وغیرهما، توفي سنة اثنین وسبعین وستمائة هـ بغیة الوعاة ج

ولد في ذي القعدة هو عبداهللا بن یوسف بن أحمد بن عبداهللا بن هشام األنصاري جمال الدین نحوي فاضل، وعالمة مشهور ) ٣(

سنة ثمان وسبعمائة ولزم الشهاب عبداللطیف ابن المرحل وتال علي ابن السراج وسمع من أبي حیان دیوان زهیر بن أبي 

سلمي، تحقق علي مذهب الشافعي، ثم تحنبل وكان كثیر المخالفة ألبي حیان، شدید االنحراف عنه، صنف مغني اللبیب 

 .٦٨ – ٦٧، ص٢ي القعدة سنة إحدي وستین وسبعمائة، بغیة الوعاة، جوغیره، توفي لیلة الجمعة خامس ذ

 . ٥٠م، ص١٩٤٠- هـ١٣٨٣، ٣في أصول النحو، سعید األفغاني، أستاذ العربیة في كلیة اآلداب، مطبعة جامعة دمشق، ط) ٤(

دمامیني، المالكي محمد بن أبي عمر بن أبي بكر بن محمد بن سلیمان بن جعفر القرش، بدر الدین المعروف بابن ال) ٥(

األدیب، ولد باإلسكندریة سنة ثالث وستین وسبعمائة وتفقه، وفاق في النحو والنظم والنثر والخط، وشارك في الفقه غیره، 

تصدر بالجامع األزهر القراء النحو، له مصنفات منها: تحفة الغریب في حاشیة مغني اللبیب، شرح التسهیل وغیره، توفي 

  .٦٧، ص ١نمائة، بغیة الوعاة جسنة سبع وثالثین وثما

) إسماعیل بن حماد الجوهري، إمام في علم اللغة، وكان خطه یضرب به المثل، وأخذ معظم صحاحه من مجمل ٦(

اللغة البن فارس، قیل أنه اختلط في أخر عمره توفي سنة ثمان وتسعین وثالثمائة. إنباه الرواة علي أنباء النحاة 



 ١٧

. وحجــة أولئــك األئمــة التــي بنــوا الحســن الضــائع فــي شــرح الجمــلأبو و  ،فــي شــرح التســهیل

    :كاآلتى علیها مذهبهم

  . لم ُیبدَّل أنه تكفى غلبة الظن بأن المنقول عن النبي  -١

  . مرجوح فال یقدح في صحة االستشهادلتبدیل إنما هو احتمال ا -٢

ما هنالك من التحري في ضبط روایة األحادیـث والتشـدد فـي النقـل یجعلنـا أقـرب  -٣

  إلى الیقین. 

  .)٦(إنَّ عدم احتجاج المتقدمین بالحدیث ال یلزم منه عدم صحة االستدالل به -٤

یني أرى أنهــــا حاســــمة لمــــادة وأود هنـــا أن أثبــــت كلمــــة مضــــیئة لإلمــــام للبــــدر الــــدمام

كافیــة فــي الــّرد علــى رأي المخــالفین، مقنعــة لكــل  ،الخــالف فــي قضــیة االستشــهاد بالحــدیث

 .بجــواز االحتجــاج بالحــدیث الشــریف –تجــرد مــن غوائــل الهــوى والتعصــب ،عــدل منصــف

ه وشنَّع أبوحیان علی ،"وقد أكثر المصنف من االستدالل باألحادیث النبویة:فیقول رحمه اهللا

ِق احتمـال الروایـة بـالمعنى ،إن ما استند إلیه من ذلك ال یتمُّ له :وقال فـال یُوثَـق بـأن  ،لتطـرُّ

ــالة والســالم حتــى تقــوم بــه الحجــة وقــد أجریــت ذلــك لــبعض  ،المحــتج بــه لفظــه علیــه الصَّ

                                                                                                                                              

بن علي بن یوسف القفطي، تحقیق: محمدأبوالفضل إبراهیم، دار الكتب المصریة  تألیف جمال الدین أبوالحسن

 . ١٩٦، ص ١هـ، ج١٣٦٩، ١ط

) علي بن أحمد بن سیدة اللغوي النحوي األندلسي الضریر، كان حافظًا لم یكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة، ١(

ره، توفي سنة ثمان وخمسین وأربعمائة، بغیة صنف المحكم والمحیط األعظم في اللغة شرح إصالح المنطق وغی

 . ١٤٣، ص ٢الوعاة ج

) أحمد بن فارس بن زكریا، كان إمامًا في علوم شتي، وخصوصًا اللغة فإنه أتقنها توفي سنة تسعین وثالثمائة، ٢(

 .٢١٥، ص ١وفیات األعیان ج

وله مصنفات جلیلة النفع منها:  ) هو: أبوالفتح عثمان بن جني، إمام العربیة، أخذ عن أبي علي الفارسي،٣(

 ٣الخصائص وسر الصناعة، واللمع ولد قبل الثالثمائة، وتوفي سنة اثنین وتسعین وثالثمائة، شذرات الذهب جـ

 . ٢٧٣ص 

) عبداهللا بن بري بن عبدالجبار المقدسي المصري النحوي اللغوي: شاع ذكره واشتهر، ولم یكن في الدیار المصریة ٤(

 . ٣٤ص  ٢باللغة والنحو والشواهد ثقة قرأ علي الجزولي، مات سنة اثنین وثمانین، بغیة الوعاة جـ مثله، كان قیماً 

) عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد بن أصبع بن جیش بن سعود بن رضوان اإلمام أبوزید السهیلي األندلسي، كان ٥(

یة والروایة، عالمًا بالتفسیر وصیاغة الحدیث له شرح عالمًا بالعربیة و واللغة والقرآن، بارعًا في ذلك جامعًا بین الوال

 . ٨١، ص ٢الجمل، الروض األنف مات سنة إحدي وثمانین وخمسمائة، بغیة الوعاة ج

) القواعد النحویة مادتها وطریقتها، تألیف عبدالمحسن حسین، األستاذ بكلیة دار العلوم، مكتبة األنجلو. المصریة، ٦(

 . ٩٥م، ص ١٩٥٢الطبعة الثانیة 



 ١٨

مشــایخنا فصـــوَّب رأي ابــن مالـــك فیمـــا فعلــه بنـــاء علــى أن الیقـــین لـــیس بمطلــوب فـــي هـــذا 

لمطلـوب غلبـة الظـن الـذي هـو منـاط األحكـام الشـرعیة، وكـذا مـا یتوقـف علیـه إنمـا ا .الباب

وال یخفـي أنـه یغلـب  ،فـالظن فـي ذلـك كلـه كـاف ،من نقل مفردات األلفاظ وقوانین اإلعراب

السیَّما والتشـدید  ،ألن األصل عدم التبدیل ،على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم ُیبدَّل

ومن یقل منهم بجواز  ،شائع بین النقلة والمحدثین ،قل األحادیثفي الضبط، والتحرِّي في ن

فلــذلك  ،النقــل بــالمعنى فإنمــا هــو عنــده بمعنــى التجدیــد العقلــي الــذي ال ینــافي وقــوع نقیضــه

تراهم یتحرون في الضبط ویشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى، فیغلب على الظن مـن 

ــدَّل التبــدیل فیهــا مرجوحــًا، فیلغــى وال یقــدح فــي صــحة ویكــون احتمــال  ،هــذا كلــه أنهــا لــم تُب

 ،ثــم إن الخــالف فــي جــواز النقــل بــالمعنى إنمــا هــو فیمــا لــم ُیــدوَّن وال ُكتــب ،االســتدالل بهــا

ل في بطون الكتب فال یجوز تبدیل ألفاظه مـن غیـر خـالف بیـنهم قـال  ،وأما ما ُدون وُحصِّ

إن هــذا الخــالف ال تــراه  :معنىابــن الصــالح بعــد أن ذكــر اخــتالفهم فــي نقــل الحــدیث بــال

فلـیس ألحــد أن ُیغیِّــر لفــظ  ،فیمــا تضـمنه بطــون الكتــب –فیمـا نعلــم–جاریـا وال أجــراه النــاس 

وتـدوین األحادیـث واألخبـار بـل وكثیـر مـن  ،شيء من كتاب مصنَّف وُیثِبت فیـه لفظـًا آخـر

لئــك المبــدلین المرویـات، وقــع فـي الصــدر األول قبـل فســاد اللغـة العربیــة حـین كــان كـالم أو 

 ،وغایته یومئٍذ تبدیل لفظ بلفـظ یصـح االحتجـاج بـه ،تبدیلهم یسوغ االحتجاج به على تقدیر

ن ذلك المبدل ،فال فرق بین الجمع في صحة االستدالل ومنـع  –على تقدیر تبدیلـه – ثم ُدوِّ

ك وال یضـر تـوهم ذلـ ،فبقي حجة فـي بابـه )١(من تغییره ونقله بالمعنى كما قال ابن الصالح

ول البغـدادي معلقـًا علـى من استداللهم المتأخر، واهللا أعلـم بالصـواب" یقـ ،السابق في شيء

  . )٢(: وهللا درُه فإنه قد أجاد في الرد"هذا النص

كمــا ذكـر ذلـك ابــن  )٣(ابـن خـروف ،ومـن الـذین استشـهدوا بالحــدیث مـن علمـاء النحــو

ث كثیـرًا فـإن كـان علـى الضائع في شرح الجمل، حیث یقول: وابـن خـروف یستشـهد بالحـدی

                                                

بلدة بین الموصل –) تقي الدین أبوعمرو عثمان بن الصالح عبدالرحمن الشهرزوري بدر زمانه ولد في شهرزور١(

وانتقل الي الموصل ثم إلي دمشق، عالم في الحدیث والتفسیر والفقه وأسماء الرجال من كتبه المقدمة في  –وهمدان

 . ٢٢٢، ص٥هـ شذرات الذهب ج٦٤١علوم الحدیث والقناوي "مات سنة 

 . ١٥- ١٤، ص١) خزانة األدب ج٢(

) علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدین أبوالحسن بن خروف األندلسي النحوي، كان إمامًا في العربیة محققًا، ٣(

ماهرًا مشاركًا في األصول، أخذ النحو عن بن طاهر، صنف شرح سیبویه، شرح الجمل وغیرها، توفي سنة تسع 

 . ٢٠٣، ص٢عاة جوستمائة، بغیة الو 
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وجب علیه استدراكه  وٕان كان یرى أن من قبله أغفل شیئاً  ،وجه االستظهار والتبرك فحسن

  . فلیس كما رأى

  ذب اذن وطوا  اد دث ج. 

فهــو ُیمثِّــل وجهــة نظــر  )١(ٕاســحاق الشــاطبيأبو اإلمــام  ،هــذا الــرأي ومــن أبــرز جماعــة

فیبـدأ حدیثـه فـي هـذه القضـیة ببیـان  ،ومـن ناحیـة الحجـة أقـوى ،أدنىهي إلى القبول  ،جیَّدة

"ووجــه تــركهم  العلــة التــي منعــت علمــاء النحــو مــن االستشــهاد بالحــدیث. فیقــول رحمــه اهللا:

للحــدیث أن یستشــهدوا بــه فــي النحــو واللغــة مــا ثبــت عنــدهم مــن جــواز نقلــه بــالمعنى عنــد 

  .)٢(لتلقي األحكام الشرعیة ال اللفظ"إذ المقصود األعظم إنما هو المعنى  ،األئمة

ویـرى أنـه قـد جانـب الصـواب فـي  ،ثم عاب على ابن مالك استشهاده بالحدیث مطلقـاً 

"وأمـا اسـتدالله أي ابـن  :وفـي ذلـك یقـول ،وأنه قد استحدث مسلكًا لم یسـلكه السـابقون ،ذلك

إذ ال نجـد فـي  ،مالك" بالحدیث الشریف فإنـه قـد خـالف فـي االستشـهاد بـه جمیـع المتقـدمین

. )٣(إال علـى وجـه أذكـره إن شـاء اهللا كتاب واحد منهم استدالًال بحدیث منقول عن النبي 

"وٕاذا ُفـرض فـي الحـدیث أنـه نقـل بلفظـه وُعـرف ذلـك المنقـول  :"ثم بیَّن هـذا الوجـه فـي قولـه

  .)٤(كان أولى ما یحتجُّ به النحویون واللغویون والبیانیون ویبنون علیه علمهم"

"وأمـا الحـدیث  :هـذا ُیَبـیِّن مذهبـه فـي نوعیـة األحادیـث التـي یستشـهد بهـا، فیقـول وبعد

 ،فهــذا لـم یقــع بـه استشــهاد أهـل اللســان ،قسـم یْعتنــي ناقلـه بمعنــاه دون لفظـه :فعلـى قســمین

كاألحادیـث التـي ُقِصـد بهـا بیـان فصـاحته  ،وقسم ُعِرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خـاص

 به لوائل بن حجر، واألمثـال النبویـة، فهـذا یصـح االستشـهاد بـه فـي ككتابه لهمدان، وكتا

                                                

) إبراهیم بن موسي بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي، أصولي حافظ، من أئمة المالكیة، من كتبه ١(

الموافقات في أصول الفقه، اإلنفاق في علم االشتقاق، شرح األلفیة سمَّاه، "المقاصد الشافیة في شرح خالصة 

 . ٧٥، ص ١جریة، األعالم جالكافیة" وغیرها، توفي سنة تسعین وسبعمائة ه

، سنة، ١) المواهب الفتحیة في علوم العربیة، تألیف حضرة العالمة حمزة فتح اهللا، المطبعة األمیریة بمصر، ط٢(

 . ٣٩، ص١هـ، ج١٣١٢

 . ٣٩، ص ١) المواهب الفتحیة، مرجع سابق، ج٣(

 . ٤٠، ص ١) نفس المرجع، ج٤(
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وابن مالك ومن قال بقوله لم یفصلوا هذا التفصیل الضروري الذي ال بد منه فبنـوا  ،العربیة

  . )١(أحكامهم على الحدیث مطلقًا"

    ذب ان

ـــام علیهـــا المـــانعون مـــذهبهم فـــيیســـ ـــة التـــي أق ـــا األدل عـــدم االستشـــهاد  ذكرالباحث هن

مـــع مناقشـــة تلـــك القضـــایا بشـــيء مـــن  ،وتقریـــر قواعـــد النحـــو ،بالحـــدیث فـــي إثبـــات اللغـــة

وتوجیـه األضـواء الكاشـفة علیهـا  ،والذي تبیَّن لي بعد فحص تلك األدلة وتحلیلهـا ،التفصیل

وتبدَّت حقیقتها، فـإذا هـي ال تصـلح أن تقـیم  ،سرعان ما انكشف ُعوارها ،من ِقَبل المجیزین

   .وهذه هي ُحججهم مع الرد علیها ،مذهبًا ُیعتدُّ به

 وا ا  

 ،وٕانمــا ُرِویــت بــالمعنى إن األحادیــث لــم تُنقــل كمــا ُســِمعت مــن النبــي  :هــي قــولهم

   .ودلیلهم على ذلك كثرة الروایات في القصة الواحدة

   .والرد على هذه الحجة یكون من وجوه

 ،كانــت فــي القــرن األول قبــل فســاد اللســان العربــيأن الروایــة بــالمعنى  :الوجــه األول

وأن رواة األحادیــث كـانوا أحــرص مــا یكونـون علــى نقـل األلفــاظ النبویــة  ،وفـي حــدود ضـیقة

وفــي غیــر  نفســها "وكــانوا ال یترخصــون فــي المعنــى إال عنــد نســیان اللفــظ المســموع منــه 

دیث بقــوٍل یفیــد احتیــاطهم فــي ثــم بعــد هــذا كلــه یتبعــون الحــ ،ومــا تُعبِّــد بلفظــه ،جوامــع الكلــم

بمـا ال نجـده ألمـة مـن  ،وُینبِّهون أثناء سیاق الحدیث علـى موضـع السـهو أو التـردد ،روایته

  .)٢(األمم في أّي عصر من العصور"

 :أو كما قـال :"وینبغي للراوي بالمعنى أن یقول عقیبهُ :یقول اإلمام النووي في التقریب

"وقـــد كـــان قـــوم مـــن  :. قـــال شـــارحه)٣("مـــن األلفـــاظشـــبهه، أو مـــا أشـــبه هـــذا أو  ،أو نحـــوه

الصــحابة یفعلــون ذلــك وهــم أعلــم النــاس بمعــاني الكــالم خوفــًا مــن الزلــل لمعــرفتهم بمــا فــي 

. وبعضــهم كــان یحجــم عــن روایــة الحــدیث إذا نســى لفظــه )٤(الروایــة بــالمعنى مــن الخطــر"

                                                

 . ٤١، ص ١) نفس مرجع، ج١(

 . ٤٠ ٢٠٥حدثون ص ) الحدیث والم٢(

) تدریب الراوي شرح تقریب النواوي، لإلمام جالل الدین السیوطي، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، دار الكتب ٣(

 . ٨٤هـ، راوي ١٣٨٥، ٢الحدیثة، ط

 . ٨٤) تدریب الراوي ٤(
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ائــه لغیــره بأد ،العلــم ویــرى أنــه قــد خــرج مــن إثــم كتمــان ،تورعــًا خشــیة أن ال یصــیب المعنــى

. فالصــحابة والتــابعون كلهــم كــانوا یحرصــون فــي الروایــة علــى ممــن هــو أحفــظ منــه وأضــبط

وكان الواحد منهم ینتفض كما انتفض العصفور بّلله القطر، إذا ما شك  .إیراد اللفظ النبوي

فهـذا غیرهـا هل قال تلك األلفاظ التي یرویهـا للنـاس أم قـال  في التحدیث عن رسول اهللا 

. وأحمــد والحــاكم أنــه قــال یومــًا: قــال )٢(. كمــا یــروي ابــن ماجــة)١(هــو عبــد اهللا بــن مســعود

أو شـــبیٌه  ،: أو مثلـــه أو نحـــوهثـــم قـــال ،وانتفخـــت أوداجـــه ،فاغرورقـــت عینـــاه رســـول اهللا 

  . )٣(به"

فهذا التحرِّي والتثبُّت في الروایة یدعونا ألن نثق أن ما رواه لنـا هـؤالء هـو لفـظ النبـي 

،  فهــو بمرادفــه ومماثلــه مــن قــوم هــم أهــل الفصــاحة  –مــع ندرتــه–وٕان كــان هنــاك تغییــر

   .وكالمهم حجة في لغتنا العربیة ،والبالغة

ا وا   

وبالشــریعة  ،أن الروایــة بــالمعنى "ُیشــترط فیهــا أن یكــون الــراوي خبیــرًا باللغــة وأســرارها

  .  )٤(ذا ملكة قویة فیهما" ،ومقاصدها

"ال خــالف فــي عــدم روایــة  :ام النــووي فــي أول شــرحه علــى صــحیح مســلمیقــول اإلمــ

  .)٥(الحدیث بالمعنى لمن لم یكن خبیرًا باأللفاظ ومقاصدها، عالمًا بما یحیل المعاني"

: "نقـــل كتابـــه المستصـــفى فـــي )١(وعـــن شـــروط الروایـــة بـــالمعنى یقـــول اإلمـــام الغزالـــي

اقـع الخطـاب ودقـائق األلفـاظ، أمـا العـالم الحدیث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهـل بمو 

                                                

إلي اإلسالم  ) عبداهللا بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فارس بن مخزوم، صحابي جلیل واحد السابقین١(

مات بعد  –وكان صاحب نعلیه، كان سادس من أسلم  هاجر الهجرتین، وشهد بدرًا والمشاهد بعدها، الزم النبي 

مقتل عمر سنة اثنین وثالثین هـ، انظر: اإلصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر العسقالني: تحقیق علي محمد 

 . ٢٣٣، ص٤البجاوي، دار نهضة مصر د ت، ج

داهللا محمد بن یزید بن عبداهللا بن ماجة صاحب كتاب السنن المشهورة وهي دالة علي علمه وتبحره واطالعه ) أبوعب٢(

ویشهد علي هذا أن سننه تحتوي علي اثنین وثالثین كتاب وألف وخمسمائة باب وعلي أربعة آالف حدیث كلها 

 . ٦٨ص  ١١هـ البدایة والنهایة جـ٢٧٣جیاد توفي رحمه اهللا سنة 

 . ٢٠٥حدیث والمحدثون، ص) ال٣(

 . ٢٠١) الحدیث والمحدثون، ص٤(

) شرح صحیح مسلم لإلمام محي الدین بن زكریا بن شرف النووي، إعداد مجموعة أساتذة مختصین بإشراف علي ٥(

 .٤٢ص  ١م، جـ١٩٩٤عبدالحید بلطه جي، دار النشر دمشق بیروت الطبعة األولي 



 ٢٢

ز لـــه  ،بـــالفرق بـــین المحتمـــل وغیـــر المحتمـــل، والظـــاهر واألظهـــر والعـــام واألعـــم، فقـــد َجـــوَّ

: المعنى، إذا فهمه، وقـال فریـق آخـرالشافعي ومالك وأبوحنیفة وجماهیر الفقهاء، أن ینقله ب

 ،كمــا یبــدل القعــود بــالجلوس ال یجــوز إال إبــدال اللفــظ بمــا یرادفــه أو یســاویه فــي المعنــى،

  . )٢(واالستطاعة بالمقدرة" ،والعلم بالمعرفة

 ،فهــذه الشــروط وغیرهــا تشــرح لنــا مــا كــان علیــه أهــل الحــدیث مــن علــٍم باللغــة العربیــة

أن یخـدمها فــي كــل  ،وأن اهللا تعــالى قـد أتــاح لهــذه السـنة النبویــة المباركــة ،ومـوارد الخطــاب

 ،ومفصلة لمقاصده ،ألنها شارحة للقرآن ،م ثقات مهرةوأعال ،عصر ومصر أئمة كرام بررة

ِإنَّـا َنْحـُن  :." بقولـه تعـالى)٣(مَن اهللا بقاءه علـى الـدهرالذي ضَ  ،"فكان حفظها حفظًا للقرآن

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ    . )٤(َنزَّ

 ثا وا  

نفًا لم تكـن موضـع اتفـاق بـین كافـة ن الروایة بالمعنى مع تلك الشروط التي ذكرتها آإ

   .فكثیر منهم منعها ولم یرخِّص في الروایة بها أبداً  ،أهل الحدیث

  .)٥("وأما الروایة بالمعنى فالخالف فیها شهیر":یقول الحافظ ابن حجر

لئال یتسـلط مـن ال ُیحِسـن  ،."ینبغي سّد باب الروایة بالمعنى)٦(ویقول القاضي عیاض

  .)٧(سُن كما وقع لكثیر من الرواة قدیمًا وحدیثاً ممن ُیَظنُّ أنه ُیحِ 

  . )١(القاسم بن محمد ،ومن رجال الحدیث الذین منعوا الروایة بالمعنى

                                                                                                                                              

ز في ) محمد بن أحمد بن محمد الطوسي، اإلم١( ام الجلیل أبوحامد الغزالي، حجة اإلسالم، جامع أشتات العلوم، والمبرِّ

المنقول منها والمفهوم، ترك الدنیا وراء ظهره، وأقبل علي اهللا، ولد سنة خمسین وأربعمائة هجریة، وتوفي سنة 

دار إحیاء التراث  خمس وخمسمائة. طبقات الشافعیة الكبري، تاج الدین السبكي، تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو،

 . ٢٠١ – ١٩١، ص٦العربي (د ت) ج

) المستصفي من علم األصول، حجة اإلسالم أبي حامد الغزالي، الناشر المكتبة التجاریة الكبري بمصر لصاحبها ٢(

 .١٦٨ص  ١هـ، جـ١٣٥٦محمد مصطفي، الطبعة األولي 

 . ٢٠٤) الحدیث والمحدثون ٣(

 . ٨) سورة الحجر، اآلیة: ٤(

ة الفكر في مصطلح أهل األثر لإلمام أحمد بن حجر العسقالني، تعلیق محمد غیاث الصباغ، مؤسسة مناهل ) نخب٥(

 . ٩٣هـ، ص ١٤١٠، ٢العرفان، بیروت، ط

هـ كان إمامًا في ٤٧٦) هو: القاضي الكبیر المحدث الجلیل الفقیه "األدیب عیاض بن موسي الیحصبي ولد سنة ٦(

 هـ. ٥٤٤العلوم خطیبًا بلیغًا مات سنة  الفقه والتفسیر والحدیث وسائر

 . ٩٤) نخبة الفكر، ص ٧(



 ٢٣

  :  ومحمد بن سیرین مستندین في ذلك على قوله  )٢(ةورجاء بن حیو 

ـــَر اهللا قـــول  فُـــرّب ُمبلَّــــغ أوعـــى مــــن  ،ســـمع منــــا حـــدیثًا فــــأداه كمـــا ســــمعه ئٍ مــــر ا"َنضَّ

وقــد أورد الخطیــب البغــدادي فــي كتابــه "الكفایــة" تفصــیل المنــع، وعقــد لــذلك بابــًا  ،)٣(ســامع"

وذكـر فیـه مـن لـم  .فقال: باب ما جاء فـي روایـة الحـدیث علـى اللفـظ ومـن رأى ذلـك واجبـًا"

ومــن لــم ُیِجــز زیــادة حــرف  ،ومــن لــم یجــز تقــدیم كلمــة علــى كلمــة ،ُیِجــز إبــدال كلمــة بكلمــة

وكــذلك مــن لــم ُیِجــز إبــدال حــرف بحــرف وٕان  ،ن ال ُیغیِّــر المعنــىوٕان كــا ،واحــد وال نقصــه

  . )٤(كانت صورتهما واحدة"

أحادیــث الــذین منعــوا الروایــة بــالمعنى؟  ،لمــاذا لــم یســتثن أبوحیــان وجماعتــه مــا أدريف

وهنـاك كثیـر مـن األحادیـث مقطـوع بنسـبتها إلـى  ،حتى یكون مذهبهم أدنى للوجاهة والقبول

والتــي تفیــد بكثــرة  ،كاألحادیــث المشــهورة المتــواترة ،م الیقــین حاصــل بهــاوالعلــ رســول اهللا 

والسـنة النبویـة زاخـرة  ،الجزم بأنهـا أقـوال النبـي  –وعدالة رجالها  ،وتعداد روایتها ،طرقها

فلمــاذا حرمـوا اللغـة العربیــة مـن هـذا الكنــز الثمـین ومـن هــذا  ،بمثـل هـذا النــوع مـن الروایـات

   .؟!وجواهر البالغة ،الحدیث بأطایب ،النبع الدافق

 راا وا  

وبتدوین السـنة زال  ،الروایة بالمعنى لم تكن بعد تدوین الحدیث وٕانما كانت قبل ذلك 

فكـــل األحادیـــث التـــي حوتهـــا بطـــون الكتـــب  ،هـــذا المعنـــى الـــذي أوجـــب التیســـیر والرخصـــة

نهــا بمعنــاه "فوجــب ووعتهــا صــفحات الــدواوین والقــراطیس ال یجــوز ألحــد أن یــروي حــدیثًا م

وقـد بـدأ تـدوین الحـدیث بشـكل ظـاهر مـنظم علـى رأس المائـة  ،أخذ الحـدیث وروایتـه بلفظـه

األولــى بــأمر مــن الخلیفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزیــز، فأخــذ العلمــاء فــي جمیــع األمصــار 

                                                                                                                                              

) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق، اإلمام القدوة أبوعبدالرحمن القرشي التیمي، المدني الفقیه، سمع عمته ١(

لإلمام أبي عائشة. وابن عباس ومعاویة وابن عمر، حدَّث عنه الزهري، مات سنة سبع ومائة هجریة، تذكرة الحفاظ 

 . ٩٦ص  ١، جـ٣عبداهللا شمس الدین الذهبي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

) رجاء بن حیوة اإلمام أبوالنضر الكندي الشامي، شیخ أهل الشام وكبیر الدولة األمویة، روي عن معاویة وعبداهللا بن ٢(

شامیًا أفقه منه، مات سنة اثنتي عشر ومائة وقد عمر، وأخذ عنه ابن عون وثور، قال مطر الورَّاق: ما رأیت 

 . ١١٨ص  ١شاخ.: تذكرة الحفاظ جـ

 . ١٧٣) أخرجه الخطیب في الكفایة، ص ٣(

) الكفایة في علم الروایة، لإلمام أبي بكر أحمد بن علي ثابت الخطیب البغدادي، مراجعة األستاذین عبدالحلیم محمد ٤(

 . ٢٧٠، د ت، ص ١ار الكتب الحدیثة، طعبدالحلیم، وعبدالرحمن حسن محمود، د



 ٢٤

أو صــحفهم المصــونة وتتــابعوا علــى تــدوین الســنة فــي  ،یــدونون مــا وعتــه حــوافظهم القویــة

  .)١(تلفة"مراحل مخ

 سا وا  

إن اخـتالف الروایــات فــي القصــة الواحــدة ال یرجــع إلــى الروایــة بــالمعنى وحــدها وٕانمــا 

هنــاك عوامــل أخــرى أدت إلــى هــذا االخــتالف وكلهــا أســباب واقعیــة معقولــة ال تحتــاج إلــى 

"فمـن الخطـأ : في هـذا الصـدد )الحدیث والمحدثون(إقامة برهان علیها یقول صاحب كتاب 

إلـى الروایـة بـالمعنى  ،بیِّن أن ُیعزي اختالف ألفاظ األحادیث التي تتوارد على معنى واحدال

 ،والحـــوادث واألحــــوال ،المتعـــددة بتعـــدد األزمنـــة واألمكنـــة ،بـــل كـــان لمجالســـه  ،وحـــدها

أثـــر فـــي ذلـــك  ،والوافـــدین والمبعـــوثین ،والمتخاصـــمین والمتقاضـــین ،والســـامعین والمســـتفتین

وزیـــادة  ،وتقـــدیمًا وتـــأخیراً  ،إیجـــازًا وٕاطنابـــاً  ،تختلـــف فـــي كـــل ذلـــك ظـــه فكانـــت ألفا ،كبیـــر

فقد یسأل عن أفضل األعمـال مـثًال  ،بحسب ما تقتضیه الحال ویدعوا إلیه المقام ،ونقصاناً 

أو عـن أفضـل الجهـاد فیـذكر لكـل مســتفت  ،فیجیـب كـل سـائل بجـواب غیـر جـواب صـاحبه

 ،أو یســأل عــن معنــى البــر واإلثــم ،یــذكره لــذاكنوعــًا مــن أعمــال البــر فیــذكر لهــذا غیــر مــا 

 ،فیظن من ال علم عنـده أن هـذا مـن بـاب التعـارض ،فتعددت أجوبته بتعدد السائلین وهكذا

  .)٢("والواقع كل ذلك كان بتعلیم منه  ،أو من عدم ضبط الرواة أو من الروایة بالمعنى

یــروون جمیــع مــا  قــد ،أن رواة األحادیــث فــي كــل مجلــس ،وٕاذا أضــفنا إلــى ذلــك كلــه

علیـه ذاك تبعـًا وما یقتصر علیـه هـذا غیـر مـا یقتصـر  ،وقد یقتصرون على بعضه ،سمعوا

  . لمواطن االستشهاد

صــوا فــي ، الف الروایــات إلـى عــدم ضــبط الـرواةفهـل بعــد هــذا یعـزي اخــت أو أنهــم ترخَّ

  ! ان هذا التنافي واالختالف. اللهم الالروایة بالمعنى فك

 ،وهذا كتاب اهللا الذي ال یأتیه الباطل مـن بـین یدیـه وال مـن خلفـه وما لنا نذهب بعیداً 

فتـارة تـذكر  ،فیه القصة الواحدة لنبيِّ من األنبیاء ُتذكر في أكثر من سورة علـى وجـوه شـتى

كـل  ،مـوجزًا ذلـك الطـرف أو مبسـوطاً  ،وتارة یذكر طرف منهـا فـي سـورة أخـرى ،كلها كاملة

عبــارات كمــا تلحــظ ذلــك فــي قصــة آدم ونــوح وٕابـــراهیم وتنــوع ال ،ذلــك مــع اخــتالف األلفــاظ

                                                

 . ٢٠٢) الحدیث والمحدثون، ص ١(

 . ٢٠٧) الحدیث والمحدثون، مرجع سابق ص ٢(
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ه الحق أم أن ،فهل ترى في ذلك كله تناقضًا واختالفاً  ،وموسى وغیرهم من أنبیاء اهللا ورسله

وأنـه جـاء كـذلك الخـتالف  ،ویشـرح المجمـل منـه بالمفصـل، من ربـك ُیصـّدق بعضـه بعضـاً 

  .)١(ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا :ائلینق ،كما یعلمه الراسخون في العلم ،ورعایة الحال ،المقام

ا ا    

وهـــي أن بعـــض رواة الحـــدیث كـــانوا یلحنـــون فـــي روایـــاتهم وربَّمـــا كـــانوا مـــن األعـــاجم 

ولــم یستشــهدوا بهــا  ،لــذلك تركــوا مــا نقــل مــن األحادیــث ،الــذین لــم یتمرســوا باللســان العربــي

. ولكــن هــذه الحجــة ال تلبــث أن بــياوي لفــظ الحــدیث عــن القیــاس العر الحتمــال إخــراج الــر 

تتهاوى إذا ما علمنا بأن علماء الحـدیث كـانوا یشـترطون فـي الـراوي أن یكـون ملمـًا بأصـول 

لـذلك ال  :وعـدم اللحـن فیـه ،وفهـم معانیـه ،حتى تكون له عونًا علـى طلـب الحـدیث ،العربیة

ر فــیمن هــذا حــالهم أن یقــع اللحــن مــنهم فــي روایــتهم للحــدیث وقــع فســرعان مــا  وٕاذا ،ُیتصــوَّ

م : "أمــا مــا زعمــوه مــن وقــوع اللحــن فــي بعــض یقــول الشــیخ محمــد الصــیَّاغ ،ُیســتدرك ُویقــوَّ

وال یصـح أن  ،فهـو قلیـل وال تقـوم بهـذه المـزاعم حجـة ألحـد ،األحادیث بسـبب عجمـة الـرواة

وهـل یمنــع عاقـل االحتجــاج بـالقرآن إذا لحــن  ،یمنـع مـن أجلــه االحتجـاج بالحــدیث الصـحیح

   .)٢(ض الناس"فیه بع

وي وأســـوق هنـــا جملـــة مـــن أقـــوال أهـــل الحـــدیث ورجالـــه فـــي اشـــتراطهم أن یكـــون را

   .الحدیث عالمًا باللغة العربیة

  : یقول )٣(فهذا هو إمام أهل الشام اإلمام األوزاعي

  . )٤("أعربوا الحدیث فإن القوم كانوا عربًا"

یعــرف النحــو مثــل  : "مثــل الــذي یطلــب الحــدیث والویقــول المحــدث حمــاد بــن ســلمة

  .  )١(الحمار علیه مخالة ال شعیر فیها"

                                                

 . ٦) سورة آل عمران، اآلیة: ١(

  .١٣٤م، ص ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٤الحدیث النبوي مصطلحه بالغته، كتبه، محمد الصباغ، الناشر، المكتب اإلسالمي، ط) ٢(

عبدالرحمن بن عمرو الشامي الدمشقي، كان إمام أهل الشام في عصره بال نزاع، وهو من أتباع التابعین، سمع هو: أبوعمرو ) ٣(

الحدیث من جماعات من التابعین كعطاء وقتادة ونافع مولي بن عمر، أجمع العلماء علي إمامة األوزاعي وجاللته وعلو 

هـ، تهذیب األسماء ١٥٧كه بالسنة وبراعته في الفصاحة مات سنة مرتبته وكمال فضله كما اتفقوا علي غزارة فقهه وشدة تمس

واللغات، لإلمام أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي، عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله شركة العلماء 

  .٢٩٨، ص ٢بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، د. ت ت، ج

 . ٥٢) في أصول النحو، ص٤(
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ویقــول ، )٢("ینبغــي لطالــب الحــدیث أن یكــون عارفــًا بالعربیــة" یقــول الحــافظ بــن كثیــر:

إذا لــم یعــرف العربیــة أن یــدخل فــي قولــه  -راوي الحــدیث :أي-األصــمعي: "أخشــى علیــه 

 :""٣(من كذب على متعمدًا فلیتبوأ مقعده من النار( .  

وهـم یعلـم أنـه یلحـن  : "من قرأ حـدیث رسـول اهللا یقول السید جمال الدین القاسميو 

: (َمـْن یـدخل فـي هـذا الوعیـد الشـدید یعنـي قولـه  ،عرابـهإفیه سواء كـان فـي أدائـه أم فـي 

  .)٤("َكَذَب َعَلىَّ ُمَتعمدًا فلیتبّوأ َمْقعَدُه ِمن النَّاِر) ألنه بلحنه كاذب علیه

"ما وجدتم في كتـابي  :ن أبي الحسن بن علي الحلواني قال: علةوجاء في هذه السلس

"مـا وجـدتم فـي كتـابي هـذا  :ًا كان ال یلحن "وقال لنا عفـانٌ عن عفان لحنًا فأعربوه فإن عفان

"مــا وجــدتم فــي كتــابي هــذا  :وقــال حمــاد عــن حمــاد لحنــًا فــأعربوه فــإن حمــادًا كــان ال یلحــن"

  .)٥(ان ال یلحن"عن قتادة لحنًا فأعربوه فإن قتادة ك

فهذه النصوص وغیرها تكفي في الرد على من زعموا بأن رواة الحدیث كانوا یلحنـون 

ـــرض أن حـــدی ه العـــالم مـــن العـــرب ثًا تناقلـــه األعـــاجم فیكفـــي أن یســـمعفـــي روایـــاتهم "ولـــو ُف

  . )٦(الموثوق به في عربیته ألنه سیقیم ما قد یعوج عن سنن العربیة على ألسنة األعاجم"

صــحیح البخــاري مــع أنــه مشــتمل علــى ســبعة آالف ومــائتین وخمســة وســبعین "فهــذا 

فــإن التراكیــب المخالفــة لظــاهر اإلعــراب فیــه تكــاد تبلــغ أربعــین حــدیثًا ومــع  ،حــدیثًا بــالمكرر

ـــاب عـــن وجـــوه إشـــكالها ـــك بســـطها شـــراحه وأزالـــوا النق ـــْد فیهـــا إشـــكال وال  ،ذل بحیـــث لـــم َیُع

  . )٧(غرابة"

 ،مـع أسـتاذه فـي الحـدیث حمـاد بـن سـلمة -بیة وٕامـام النحـاةشیخ العر - وقصة سیبویه

لفــاظ أوتطبیقهــا علـى  ،رواة الحــدیث مـن اهتمـام بــالغ باللغـة خیـر شـاهد علــى مـا كــان علیـه

                                                                                                                                              

 . ٢١٨ابن الصالح، ص) مقدمة ١(

 . ٧٥) الباعث الحثیث، ص٢(

 . ٧٤) المرجع السابق، ص ٣(

- هـ١٣٥٣قواعد التحدیث من فن مصطلح الحدیث للسید جمال الدین القاسمي، دمشق مطبعة ابن زیدون، ) ٤(

 . ١٥٦م، ص١٩٣٥

 . ٥٣) في األصول النحو، ٥(

 . ١٦٦) عصور االحتجاج، ص٦(

بالحدیث الشریف: خدیجة الحدیثي، دار الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، ) موقف النحاة من االحتجاج ٧(

 . ٢٥ –٢٤م، ص ١٩٨١الجمهوریة العراقیة، 
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: "كـان سـیبویه یسـتملى مـن حمـاد بـن فقد جاء في مقدمة الكتاب لسـیبویهالحدیث الشریف، 

لـیس أبـا  ،ابي إّال وقـد أخـذت علیـهمـا مـن أحـد مـن أصـح": فقـال رسـول اهللا  :سلمة یوماً 

وٕانما  ،: لحنت یا سیبویه لیس هذا حیث ذهبتالدرداء" فقالأبو "لیس  :الدرداء" فقال سیبویه

نيِّ فیهفقال: ال جرم ،لیس ههنا استثناء   . )١(فلزم الخلیل فبرع" ،! سأطلب علمًا ال ُتَلحِّ

  ا ا  

    .ل وسیبویه وغیرهما لم یحتجوا بالحدیثهي أن المتقدمین من علماء النحو كالخلی

؛ عــدم صــحة وعــدم وروده فــي كتــبهم ،ولكــن هــل یلــزم مــن عــدم اســتداللهم بالحــدیث

 ،مع أنهم لم یصرحوا بالمنع ولم َیخوضوا فـي هـذه المسـألة ال بقلیـل أو كثیـر ،االحتجاج به

كتـاب "العـین" بل الثابت أن الخلیل بن أحمد "یحتج بالحدیث الشریف فـي الجـزء األول مـن 

بمـا ال یقـل عـن أربعـة وعشـرین حـدیثًا والغریــب مـن ذلـك أن الخلیـل یحـتج فـي كتـاب العــین 

  .)٢(أیضًا بكالم عمر بن الخطاب ومعاویة والحجاج ویتابعه أصحاب المعاجم من بعده"

ــــم َیْخــــُل كتــــاب ســــیبویه مــــن االستشــــهاد بالحــــدیث فقــــد أورد مجموعــــة مــــن  وكــــذلك ل

  . ة من كتابه وأذكر هنا عددًا منهافي أبواب متفرقاألحادیث یستشهد بها 

َحتَّــى یكــون أَبــواُه ُهمــا اللَّــذاِن  ،(ُكــلُّ َمْوَلــوٍد ُیوَلــُد َعَلــى الِفْطــَرة :الحــدیث األول قولــه 

  .  )٣(ُیهودانِِّه أو ُینصرانِِّه أو ُیمجسانِّه)

ـْوُم ِمْنـُه ِفـي َعْشـِر ِذي : (َمـا ِمـْن أیـاٍم أَحـبُّ إلـى اِهللا ِفَیهـا : قوله الحدیث الثاني الصَّ

ة   .)٤()الِحجَّ

  .)٥(): (وَنْخلُع َوَنتْرك َمْن َیْفُجُركَ في دعاء القنوت ،الحدیث الثالث: قوله 

                                                

 . ٨–٧، ص١، (ب ت) ج١ط –) مقدمة كتاب سیبویه، تحقیق عبدالسالم هارون، دار الجیل بیروت١(

 . ١٦١) عصور االحتجاج في النحو العربي، ص٢(

لم، لإلمام محي الدین بن زكریا بن شرف النووي، إعداد مجموعة أساتذة مختصین بإشراف علي ) صحیح مس٣(

م، جباب فضل عیسي ١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١عبدالحمید بلطة جي، دار الخبر للطباعة والنشر. دمشق، بیروت، ط

 . ٩٩٣، ص ٢السالم وانظر سیبویه ج

وكتاب سیبویه  ٥٨٢- ٢محمد، دار الفكر باب العیدین، جفتح الباري البن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن ) ٤(

 . ٣٢ص  ،٢ج

- هـ١٣٩٠، ٣ط ،) نصب الرایة ألحادیث الهدایة، لإلمام جمال الدین أبي محمد عبداهللا الحنفي، المكتبة اإلسالمیة٥(

 . ٧٤ص  ١هـ، وكتاب سیبویه جـ١٣٥، ص٢م، ج١٩٧٣
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"وأما ما ادعاه أبوحیان من أن المتأخرین من نحـاة األقـالیم تـابعوا المتقـدمین فـي عـدم 

وغیــرهم مملـــوءة باالستشـــهاد  فمــردود بـــأن كتـــب النحــاة مـــن أندلســـیین ،االحتجــاج بالحـــدیث

  .)١(بالحدیث"

ـــاع بهـــذا الشـــأن،  "ثـــم ال أدري لـــم ترفَّـــع النحویـــون عمـــا ارتضـــاه اللغویـــون مـــن االنتف

فأصـبح ُربـع اللغـة بـه خصـیبًا بقـدر مـا صـار  ،واالستقاء من ینبوعه الفیاض بالعذب الزالل

  ربع النحو منه جدیبًا: 

  .)٢(حتكمنا ِمن الدُّنیا إلى َحَكمِ اوكان حاُلهما في الُحْكم واحدةٌ ** لو 

ــــى الحجــــج التــــي اعتمــــد علیهــــا المــــانعون لقضــــیة االستشــــهاد  وبعــــد هــــذه الــــردود عل

بــأن مــذهب المجــوزین لالحتجــاج بالحــدیث الشــریف هــو  ،أعتقــد أنهــا أدلــة مقنعــة ،بالحــدیث

  وأولى باإلتباع من غیره.  ،وأقوى حجة ،أكثر عدداً 

العربیــــة، والــــذي وقــــف بجانــــب المؤیــــدین لالحتجــــاج  وأخیــــرًا أورد قــــرار مجمــــع اللغــــة

"اختلــف علمــاء العربیــة فــي االحتجــاج باألحادیــث النبویــة  :بالحــدیث وهــذا هــو نــص القــرار

وقـد رأى المجمـع االحتجـاج ببعضـها  ،ولكثـرة األعـاجم فـي روایاتهـا ،لجواز روایتها بـالمعنى

  في أحوال خاصة مبیَّنة فیما یلي: 

ل كالكتـب یة بحدیث ال یرد في الكتب المدونة فـي الصـدر األو ال یحتج في العرب -١

  . الصحاح الستة فما قبلها

  یحتج بالحدیث المدون في هذه الكتب اآلنفة الذكر على الوجه اآلتي:  -٢

  . لمشهورةاألحادیث المتواترة وا -أ

  . لفاظها في العباداتأالتي تستعمل األحادیث  -ب

   .الكلم ألحادیث التي تعد من جوامعا -ج

  .  كتب النبي  -د

  . یخاطب كل قوم بلغتهم األحادیث المرویة لبیان أنه كان  -هـ

  . دونها من نشأ بین العرب الفصحاء األحادیث التي -و

                                                

 . ٥٤) في أصول النحو ص ١(

 . ٣٢٧–١٤/٣٢٥تنبي، انظر: نظرة في النحو، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، ) للشاعر أبوالطیب الم٢(
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األحادیــث التــي عــرف مــن حــال رواتهــا أنهــم ال یجیــزون روایــة الحــدیث بــالمعنى  -ز

  . ن محمد ورجاء بن حیوة وابن سیرینمثل القاسم ب

  .)١(ألحادیث المرویة من طرق متعددة وألفاظها واحدةا -ح

ت راوو فرا   

"مـن وصـل الشـئ  هـو اسـم مفعـول مـن وصـل یصـل فهـو موصـول، :لغـة الموصـول:

  .)٢(ذا جعله من تمامهإبغیره 

، الَفْصــل خــالف الَوْصــلو  ...الِهْجـران ِضــدُّ  والَوْصــلُ  َوِصـلةً  َوْصــالً  الشــيء َوَصـْلتو (

ـــله ...وُصــَلةً  َوِصــلةً  َوْصــالً  َیِصـــُله بالشــيء الشــيء لَوَصــو   ِإلیـــه َأنهــاهُ  وَأْوَصــله ِإلیــه وَوصَّ

  .)٣()ِإیاه وَأْبَلَغهُ 

 :أي الرجــلُ  واتََّصــلَ ... كــلُّ شــيٍء اتََّصــَل بشــيٍء فمــا بیَنهمــا ُوْصــَلةٌ (یقــول الخلیــل: و

   .)٤()لُفالن یا: فقال انَتَسبَ 

  .)٥()بلد: والموصل ...الحبل من یوصل ما: الموصلو  ...واألْوصاُل: المفاِصلُ ( 

   .)٦()تباعاً  یاماً أإذا لم یفطر  واصل الصیام مواصلة ووصاالً و (

                                                

) قرارات مجمع اللغة العربیة، قرار االحتجاج بالحدیث الشریف، مجلة مجمع فؤاد األول للغة العربیة، الجزء الرابع ١(

 . ٧م، القاهرة، ص ١٩٣٧أكتوبر  - هـ١٣٥٦شعبان 

التصریح بمضمون التوضیح في النحو وهو شرح للشیخ خالد األزهري المتوفي شرح التصریح علي التوضیح أو  )٢(

هـ علي أوضح المسالك إلي ألفیة ابن مالك لإلمام العالمة جمال الدین بن عبداهللا بن یوسف بن هشام ٩٠٥سنة 

، ١طاألنصاري تحقیق: محمد باسل عیون السود الناشر: محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 

  . ١٤٨، ص١م، ج٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

   .٧٢٦، ص١١، ج١لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، الناشر: دار صادر، بیروت، ط )٣(

كتاب العین، ألبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، الناشر: دار ومكتب الهالل، تحقیق: د. مهدي  )٤(

  . ١٥٢، ص ٧م السامرائي، جالمخزومي ودكتور/ إبراهی

)، الناشر: دار العلم للمالیین، بیروت، ٣٩٣تاج اللغة وصحاح العربیة: المؤلف: إسماعیل بن حماد الجوهري (ت  )٥(

  . ١٢٠، ص ٦م، ج١٩٩٠، ینایر ٤ط

، أبوالفیض، الكتاب: تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محّمد بن محّمد بن عبدالرّزاق الحسیني(، تاج العروس )٦(

  باب وصل. )٢٢٢ص، ٤جتحقیق مجموعة من المحققین، الناشر: دار الهدایة  ،الملّقب بمرتضي الزَّبیدي



 ٣٠

 َشــْعَرها َتِصــلُ  التــي: الحــدیث فــي والواِصــَلة. وَفخــذه َعُجــِزه بــین مــا: البعیــر وَمْوِصــلُ (

  .)١()ُزوراً  آَخرَ  بشعرٍ 

 فـإن ،عنـاقین عنـاقین أبطـن سبعة تلد لشاةا هي : الجاهلیة في كانت التي الوِصیلة(و 

 فــال أخاهــا وصــلت :قــالوا وعناقــاً  جــدیاً  ولــدت وٕان ،آللهــتهم ذبحــوه جــدیاً  الثامنــة فــي ولــدت

   .)٢()السائبة مجرى وجرت ،للرجال وكان ،النساء لبنها تشرب وال ،أجلها من أخاها یذبحون

 ،تقــر إلــى كــالم بعــدهویف ،"ال یــتم بنفســه أمــا الموصــول فــى اإلصــطالح فهــو الــذى:(

یجــوز أن یقــع  ،كــان حكمــه حكــم ســائر األســماء ،فــإذا تــم بمــا بعــده ،تصــله بــه لیــتم اســم"

فموضــع الــذى رفــع إلنــه  ،: قــام الــذى عنــدكفتقــول ،ومبتــدأ إلیــه، ومفاضــاً  ،، ومفعــوالً فــاعالً 

: جـاءنى غـالم وتقـول ،فموضـعه نصـب بأنـه مفعـول ،فاعل، وتقول: ضربت الـذى قـام أبـوه

: الـذى فـى الــدار وتقــول ،فیكــون موضـع الـذى خفضــا بإضـافة الغـالم إلیـه ،فـى الـدارالـذى 

زیـد الـذى أبـوه قـائم، فموضـع الـذى رفـع  :وتقـول ،زید، فیكون موضع الـذى رفعـا بإنـه مبتـدأ

  .)٣()أالمبتد بأنه خبر

  )اسمى وحرفى( :والموصول عند النحویین ضربان

أو مؤولــة بغیــر ، وجملــة صــریحة ،لفــهمــا افتقــر أبــدا إلــى عائــد أو خ(: هــو فاالســمي

    .)٤()طلبیة وال إنشائیة

" النكرة الموصوفة بجملة، فإنهـا فخرج بقید "األسماء" الموصول الحرفي، وبقوله: "أبداً 

إنما تفتقر إلیهـا حـال وصـفها بهـا فقـط، وبقولـه: "إلـى عائـد" حیـث و"إذ" و"إذا"؛ فإنهـا تفتقـر 

   :)٥(ئد، قوله: "أو خلفه" إلدخال نحو قولهأبدا إلى جملة، لكن ال تفتقر إلى عا

  اداوزَ  ها عنك استمرَّ وٕاعراضُ  ***د ُسعاُد التي َأْضَناَك ُحبُّ ُسَعا

   .)١("مما ورد فیه الربط بالظاهر. وأراد بالمؤولة الظرف، والمجرور والصفة الصریحة

                                                

 الكتاب اتحاد: الناشر َهاُرون محمد عبدالسَّالم: المحقق، زَكِرّیا بن فاِرس بن أحمد الحسین بي، أللغةلا مقاییس )١(

  .٨٧، ص٦، جم٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣: الطبعةي، العرب

 لبنان مكتبة: لناشر، اخاطر محمود: الرازي تحقیق عبدالقادر بن بكر أبي بن محمد: لمؤلفا الصحاح مختار )٢(

  .٧٤٠، ص١م، ج١٩٩٥ –هـ١٤١٥، جدیدة طبعة بیروت – ناشرون

  .  ٣٧١، ص٢شرح المفصل، ج )٣(

  . ١٨٦، ص ٢شرح التسهیل، ج )٤(

  . ١٦٧، ص١ج هذا البیت لم أقف على قائله، انظر شرح التصریح، )٥(



 ٣١

 فـــي یجــئ كمـــا بمصــدر، الجمــل مـــن یلیــه مـــا مــع أول مــا: الحرفـــي الموصــول وحــد"

: نحـو األكثـر، قـول علـى خبریـة صلته تكون أن وال عائد، إلى یحتاج وال المصدر، وفحر 

 لـــك :لـــتق بـــأن أمرتـــك أي خبریــة، تصـــیر حتـــى فیـــه القــول یقـــدر وبعضـــهم قـــم، أن أمرتــك

  . )٢("قم

  : فه هوویقول ابن مالك فى تعری

ول: ما أول مع ما یلیه بمصدر، ولـم یحـتج إلـى عائـد: فقـولي (مـا أول بمصـدر) یتنـا"

سـكوتًا ونحـوه، فإنـه یـؤول بمصــدر معرفـة إن لـم ینـون، وبمصـدر نكـرة إن نــون.  :صـه، أي

نحــو: حــین قمــت، فــإن معنــاه: حــین قیامــك. ویتنــاول ، ویتنــاول أیضــًا الفعــل المضــاف إلیــه

فإنه بمعني العـدل. فـاحترزت مـن  .)٣(ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوىأیضًا نحو: هو، من قوله تعالى: 

(مــع مــا یلیــه) فــإن هــذه األشــیاء مؤولــة بمصــادر ال مــع شــيء  ىیاء ونحوهــا بقــولهــذه األشــ

   .)٤("یلیها، بخالف الحروف الموصولة فإنها تؤول بمصادر مع ما یلیها من صالتها

 وقـــوع صـــحة :وعالمتـــه )لـــو ،مـــا ،كـــى ،أنّ  ،أنْ خمســـة ( وعـــدد الحـــروف الموصـــولة"

 ،أقـرأ لكـي وجئـت ،تصـنع ممـا عجبـتو  ،قیامـك :أي ،تقـوم لـو وددت نحـو ،موقعه المصدر

   .)٥("تقوم أن وأرید ،قائم أنك ویعجبني

 ألنهــا :قیــل ؟الصــالت أســماء )وأيّ  ومــا ومــن والتــي الــذي( :ســمي لــم قائــل قــال إن"

 ذكرتهـا لـو أنـك تـرى أال ،بأنفسـها معناها یفهم ال ألنها ؛وتبینها توضحها صالت إلى تفتقر

 أو،منطلــق أبـوه الـذي :كقولــك بعـدها شـيء إلـى تضــم حتـى معناهـا تفهـم لــم صـلة غیـر مـن

  .)٦("سائرها وكذلك ،أخوها ذهب التي أو ،ذاهب أخوها التي وكذلك ،أبوه انطلق الذي

  :لفظ مختص ومن ناحیة أخرى ینقسم الموصول االسمى إلى

                                                                                                                                              

شرح األشموني علي ألفیة ابن مالك تألیف: أبي الحسن نور الدین علي بن محمد بن عیسي، الناشر: دار الكتب  )١(

  . ١٢٦، ص١م، ج١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١لبنان ط -العلمیة بیروت

  . ٦، ص٣شرح الكافیة في النحو البن الحاجب، شرح االستراباذي، دار الكتب العلمیة ج  )٢(

  . ٨المائدة، اآلیة: سورة  )٣(

  . ١٨٨، ص١شرح التسهیل، ج )٤(

 الدین محیي محمد: الهمذاني تحقیق المصري العقیلي عقیل بن عبداهللا الدین بهاء: المؤلف عقیل بن شرح )٥(

  . ١٤١، ص١م، ج١٩٨٥، ٢ط دمشق ،الفكر دار: الناشر، عبدالحمید

فاء محمد بن عبید اهللا بن أبي سعید األنباري، تحقیق: فخر أسرار العربیة، ألبي البركات عبد الرحمن بن أبي الو  )٦(

  . ٣٢٦م، ص ١٩٩٥الدین صالح قدارة، الناشر: دار الجیل بیروت، ط



 ٣٢

ــ  وهــو ثمانیــة  ،علیــه وحــده نــواع مقصــوراً فــى الداللــة علــى بعــض األ اً وهــو مكــان نص�

  )].  الالئى( ،)الالتى( ،)األلى( ،)الذین( ،)تاناللّ ( ،)التى(، )اللذان( ،)الذى( :ألفاظ[

  )]. وذو(، )لأو ( ،أّي)و  ،)وما( ،)نمَ [( :وهو نواع كلهالى لفظ عام یصلح لألإ و 

بعــض أقـــوال  جابــة علـــى ذلــك یــورد الباحـــثإلل ؟ وهــل الموصــوالت مبنیـــة أو معربــة

  العلماء فى هذا الشأن.

) مــا( :نحــو الحــروف وضــع ضــعوُ  مــا منهــا ألن الموصــوالت، نیــتب وٕانمــا"یقــول الرضــى: 

 صــلة إلــى ،جــزءاً  تمامهــا فــي الحتیاجهــا أو للبــاب، طــرداً  علیهــا البــواقي حملــت ثــم ،)نَمــ(و

  .)١("الجزئیة في غیره إلى الحرف كاحتیاج وعائد،

، أو ألنه أشبه الحرف ألنه صار كبعض الكلمة، وبعض الكلمة ال یستحق اإلعراب 

 نه ال یفید بنفسه، والبد من كالم بعده، صار كـالحرف الـذي ال یـدل علـى معنـىأیث من ح

في نفسه، إنما معناه في غیره، ولذلك یقول بعضهم: إن الموصول وحده ال موضـع لـه مـن 

   .اإلعراب، وٕانما یكون له موضع من اإلعراب إذا تم بصلته

 فلـم قیـل فـإنحیـث یقـول: "كثر فى بیـان علـة بنـاء الموصـوالت أنبارى یفصل وابن األ

 بمنزلــة الموصـول مــع كانـت لمــا الصـلة أن :أحــدهما :لـوجهین قیــل ؟الصـالت أســماء بنیـت

 هــذه أن :الثــاني والوجــه، مبنــي الكلمــة وبعــض، الكلمــة بعــض بمنزلــة صــارت واحــدة كلمــة

 مـع إال تفیـد ال ألنهـا ؛الحـروف أشـبهت فصـاعدا كلمتـین مـع إال تفیـد ال كانـت لما األسماء

 ولـذلك ،بـه ُتوصـل بمـا تـتمُّ  نـواقص ألنَّهـا موصوالت هذه ُسمِّیت وٕانَّما" .)٢("ً فصاعدا متینكل

   .)٣("جملة إلى یفتقر الذي كالحرفِ  أو الكلمة كبعضِ  ألنَّها ُبنیت
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

  . ٧، ص٣شرح الرضي، ج )١(

  . ٣٢٦أسرار العربیة، ص )٢(

 العكبري، تحقیق: اللباب في علل البناء واإلعراب، المؤلف: أبو البقاء محي الدین عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا )٣(

  . ١١٣، ص٢م، ج١٩٩٥، ١غازي مختار طلیمات، الناشر: دار الفكر دمشق، ط



 ٣٣

  الفصل األول

  املوصوالت احلرفية 

  

  وفيه مخسة مباحث: 

) املفتوحة اهلمزة الساكنة ال
ْ
  نون. املبحث األول: (أن

) املشددة املفتوحة اهلمزة. 
ّ
  املبحث الثاني: (أن

  املبحث الثالث: (لو). 

  املبحث الرابع: (كي) 

 املبحث اخلامس: (ما احلرفية) 

 



 ٣٤

  املبحث األول

) املفتوحة اهلمزة الساكنة النون
ْ
  (أن

فیكــون اســـمًا فـــي موضـــعین: أحـــدهما فـــي  ،یكـــون اســـمًا وحرفـــاً  ،وهــي: "لفـــظ مشـــترك

وهــى  .)١(وهــي إحــدى لغــات أنــا" ،. فهــي هنــا ضــمیر للمــتكلمبمعنــى أنــا ،فعلــتأْن  :قــولهم

  .على هذه اللغة ساكنة النون

  .)٢(وعلى اإلتیان باأللف وقفًا" ،: "واألكثرون على فتحها وصالً یقول ابن هشام    

فــإن مــذهب الجمهــور: أن االســم هــو (أْن) والتــاء حــرف  ،والثــاني: فــي أنــت وأخواتهــا

  .)٣(خطاب"

دأن" ا"    

حتـى أن الحـرف الواحـد  ،من عظمة اللغة العربیة أنها عمیقة المعانى، واسعة الداللـة

وهـذا  ،خـرآویحـّول دالالت الجمـل مـن معنـى إلـى معنـى  ،منها تجده یحمل المعانى الكثیرة

 ،مصــدریة :و"أن"المفتوحــة الهمــزة الســاكنة النــون تكــون ،مــا یلحظــه كــل ممــارس لهــذه اللغــة

وســـیبدأ  ،وهكـــذا تتعـــدد معانیهـــا ،ونافیـــة ،وشـــرطیة ،وتفســـیریة ،وزائـــدة ،مخففـــة مـــن الثقیلـــةو 

  :الباحث بتفصیل ذلك

: یســرني أن در مــؤول، نحــوأن المصــدریة: "وهــي التــي تســبك مــع الفعــل بعــدها بمصــ/ ١

  .)٤(وعندما تدخل على الفعل المضارع فإنها تخلصه "لالستقبال" ،یسرني نجاحك :أي ،تنجح

                                                

الجني الداني في حروف المعاني، صنعه: الحسن بن قاسم المرادي، تحقیق: الدكتور فخر الدین قباوة، والدكتور:  )١(

  .٢١٥م ص١٩٩٢ - هـ١٤١٣، ١محمد ندیم فاضل، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

هـ، حققه وعلق علیه الدكتور مازن ٧٦١مغني اللبیب عن كتب األعاریب، لجمال الدین ابن هشام األنصاري المتوفي سنة  )٢(

  .٤١، ص١م، ج١٩٨٥، ٦مبارك ومحمد علي حمد اهللا، راجعه سعید األفغاني، الناشر: دار الفكر، ط

  .٢١٥الجني الداني، ص )٣(

هـ، تحقیق وشرح رجب عثمان محمد مراجعة ٧٤٥العرب، ألبي حیان األندلسي المتوفي سنة ارتشاف الضرب من لسان  )٤(

  . ١٦٣٧، ص٢م، ج١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١مكتبة الخانجي القاهرة ط :الدكتور: رمضان عبدالتواب الناشر



 ٣٥

(أن)  -یعنــي الحــروف التـــي تنصــب األفعـــال–"فمـــن هــذه الحـــروف  :)١(المبــرد یقــول

إال أنــه مصــدر ال یقــع فــي الحــال، إنمــا یكــون لمــا یقــع، إن  ،وهــي والفعــل بمنزلــة مصــدره

   )٢(وقعت على مضارع"

  .ذهابك :یسرني أن ذهبت، أي :وكذلك تدخل على الفعل الماضي نحو

، وكقولـه )٣(ِذي َحاجَّ ِإْبَراِهیَم ِفي َربِِّه َأْن آَتاُه اللَُّه اْلُمْلكَ َأَلْم َتَر ِإَلى الَّ  :وكقوله تعالى

  .  )٤(ُقْل َیا َأْهَل اْلِكَتاِب َهْل َتْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا :تعالى

بـل  ،أو االسـتقبال ،فتجعل معناه إلى الحال ،و(أن) هذه ال تؤثر على الفعل الماضي

  .)٥(إن وقعت على ماض"یكون على حاله "

وقــد اعتــرض ابــن طــاهر علــى دخــول أن الناصــبة علــى الفعــل الماضــي وقــال فــي  

مســـتدًال بأنهـــا لـــو كانـــت  ،" الموصـــولة بالماضـــي غیـــر الموصـــولة بالمضـــارع"أنْ ": دعـــواه

ن" الشـرطیة إكمـا حكـم علـى موضـعه بـالجزم بعـد " ،لحكم على موضعه بالنصب ،الناصبة

ن" الشــــرطیة إبــــن هشـــام بــــأن الحكـــم علــــى موضـــع الماضــــي بعـــد "وال قائـــل بــــه. وأجـــاب ا

ن" أبخــــــالف " أثرت فــــــي معنـــــاه القلــــــب إلـــــى االســــــتقبال فـــــأثرت الجــــــزم فـــــي محلــــــهألنهـــــا

  .)٦(المصدریة"

                                                

ب، وكثیر الحفظ، محمد بن یزید بن عبداألكبر أبوالعباس المبرد، ولد سنة عشر ومائتین هـ، كان كثیر العلم واألد )١(

قرأ علي الجرمي كتاب سیبویه، وكان أحد أئمة النحو البصري، توفي سنة خمس وثمانین ومائتین. إنباه الرواة علي 

  .٢٤١، ص ٣أنباه النحاة ج

هـ، تحقیق محمد عبدالخالق عضیمة الناشر: ٢٨٥ - ٢٥٠المقتضب صنعة أبي العباس محمد بن یزید المبرد، ج )٢(

  .٦، ص ٢م، ج١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢ث اإلسالمي، القاهرة طلجنة إحیاء الترا

  .٢٥٨سورة البقرة، اآلیة:  )٣(

  .٩٥سورة المائدة، اآلیة:  )٤(

  .٦، ص ٢المقتضب، ج )٥(

، ١لبنان، ط - حاشیة الصبان تألیف، محمد بن علي الصبان الشافعي الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت )٦(

  .٢٥٦، ص١م، ج١٩٩٧- هـ١٤١٧



 ٣٦

وسـیورد الباحـث أقـوال ، ء النحو فـي دخولهـا علـى فعـل األمـروهناك خالف بین علما

    .العلماء في هذه المسألة مع الترجیح بینها

وتوصـــل بفعـــل  الناصـــبة مضـــارعاً  "مـــن الموصـــوالت الحرفیـــة (أن) :ن مالـــكیقـــول ابـــ

  .)١(متصرف مطلقًا"

ماضـیًا كـان أم مضـارعًا اتفاقـًا، وأمـرًا  "وتوصـل بفعـل متصـرفٍ : ویقول خالد األزهـري

  .)٢(على األصح"

: فعــل أي –زعــم أنهــا ال توصــل بــه ،"والمخــالف فــي ذلــك أبوحیــان :ویقــول ابــن هشــام

أنهمـا  :أحـدهما: واسـتدل بـدلیلین ،مع مـن ذلـك (فـأن) فیـه تفسـیریةُسـ ءشـي وأن كل –األمر

ال یصـــح  ،األمــر، الثـــاني: أنهمـــا لــم یقعـــا فــاعال وال مفعـــوالً معنـــى إذا قــدرا بالمصـــدر فــات 

  .)٣(الماضي ومع المضارع" ي أن قم) وال (كرهت أن قم) كما یصح ذلك معن(أعجب

لذي أورده أبوحیان في كتبـه یخـالف ذلـك، ولكن ا ،هذا ما نسبه ابن هشام ألبي حیان

 ،وتوصـل بـاألمر، نحـو: كتبـت إلیـه بـأن قـم :"قـالوا :حیث یقول في كتابـه ارتشـاف الضـرب

   .)٤(وبالنهي نحو: كتبت إلیه بأن ال تفعل"

وذكـــر فـــي كتابـــه البحـــر المحـــیط جـــواز دخـــول (أن) علـــى فعـــل األمـــر فـــي مواضـــع 

الوضــع ینســبك منــه مــع الفعــل الــذي یلیــه مصــدر، "(أن) حرفــًا ثنــائي  :حیــث یقــول ،متعـددة

  .)٥(".. وذكروا أنها توصل باألمروعمله في المضارع النصب إن كان مضارعاً 

                                                

  . ٢٢٢، ص٢التسهیل، جشرح  )١(

  . ١٣٠، ص١شرح التصریح، ج )٢(

  . ٤٥، ص١مغني اللبیب ج )٣(

  . ١٦٣٧، ص٢ارتشاف الضرب ج )٤(

المؤلف: محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان األندلسي الناشر: دار الكتب العلمیة، تحقیق: تفسیر البحر المحیط،  )٥(

 ،١شارك في التحقیق، د. زكریا عبدالمجید النوقي، طالشیخ علي محمد معوض  -الشیخ عادل أحمد عبدالموجود

  .١٨٨، ص ١ج



 ٣٧

 ،"وأن مصـدریة وهــي التـي مـن شــأنها أن توصـل بالمضــارع :ویقـول فـي موضــع آخـر

  .)١(كتبت إلیه بأن قم" :نحو قولهم ،ُوصلت باألمر كما وصلت بالمضارع

ولكــن لــو صــح مــا نســبه ابــن هشــام إلیــه  ،بوحیــان وصــرح بــه فــي كتبــههــذا مــا ذكــره أ 

  :فالرد علیه یكون من وجوه

"والجــواب عــن األول أن فــوات معنــى  :مــا ذكــره ابــن هشــام نفســه حیــث یقــول :األول

المضـي واالسـتقبال فـي معنـى األمریة في الموصولة باألمر عند التقدیر بالمصدر، كفوات 

ثــم أنــه ُیســلم مصــدریة  ،لة بالمضــارع عنــد التقــدیر المــذكوروالموصــو  ،الموصــولة بالماضــي

َواْلَخاِمَسـَة َأنَّ َغَضـَب اللَّـِه  :فـي نحـو ،مثـل ذلـك فیهـا (أن) المخففة من المشـددة مـع لـزوم

اِدِقینَ  إذ ال یفهم الدعاء من المصدر إال إذا كـان مفعـوًال مطلقـًا  .)٢(َعَلْیَها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّ

  .رعیاً سقیًا و  :نحو

أنـــه إنمـــا امتنـــع مـــا ذكـــره ألنـــه ال معنـــى لتعلیـــق اإلعجـــاب والكراهیـــة : وعـــن الثـــاني

ألنهــا ال تقــع فــاعًال وال  ،)كــي(ال لمــا ذكــر، ثــم ینبغــي لــه أن ال یســلم مصــدریة  ،باإلنشــاء

  .)٣(وٕانما تقع مخفوضة بالم التعلیل" ،مفعوالً 

المصـدریة علـى فعـل األمـر  ما أثبته شیخ النحاة سـیبویه مـن جـواز دخـول أن :الثاني

حیــث مثــل لــذلك فــى كتابــه حیــث یقــول: "والــدلیل أنهــا تكــون (أن) التــى تنصــب أنــك تــدخل 

  .)٤(ولو كانت إلى لم تدخل الباء" ،الباء فتقول: أوعزت إلیه بأن افعل

الذي ال یأتیـه الباطـل مـن بـین یدیـه وال مـن القرآن الكریم ورود ذلك بكثرة في  :الثالث

  .تنزیل من حكیم حمیدخلفه بل هو 

                                                

  . ٤٧٣، ص٥البحرالمحیط ج )١(

  .٩سورة النور، اآلیة:  )٢(

  . ٤٥، ص١مغني اللبیب، ج )٣(

  .١٦٢، ص٣الكتاب لسیبویه، ج )٤(



 ٣٨

َوَعِهــــْدَنا ِإَلــــى ِإْبــــَراِهیَم َوإِْســــَماِعیَل َأْن َطهِّــــَرا َبْیِتــــَي  :ومــــن هــــذه الشــــواهد قولــــه تعــــالى

كَِّع السُُّجودِ    .)١(ِللطَّاِئِفیَن َواْلَعاِكِفیَن َوالرُّ

ِبَرُسـوِلي َقـاُلوا آَمنَّـا َواْشـَهْد َوإِْذ َأْوَحْیُت ِإَلى اْلَحَواِریِّیَن َأْن آِمُنوا ِبي وَ  :ومنه قوله تعالى

وٕانمـا تخـتص بكـل ، فإنهـا ال توصـل بهـا (أن) اتفاقـاً  أما األفعال الجامـدة .)٢(ِبَأنََّنا ُمْسِلُمونَ 

  .فعل كامل التصرف

  وا (أن)

وأمــا موضــعها فــیحكم علیــه بــاإلعراب رفعــًا ونصــبًا وجــرًا، فــالرفع مثــل قولــك: یعجبنـــي أن 

ر یعجبنـــي قیامـــك، والنصـــب مثـــل: ولكـــن كرهـــت أن یقـــوم. ألن التقـــدیر كرهـــت تقـــوم، ألن التقـــدی

قیامك، والجر مثل قولك: عجبت من أن تقوم، أي: عجبت من قیامك، هكذا أبـدًا تصـلها بالفعـل 

  :)٣(الذي بعدها وتقدرها بمصدره، وذكر بعض النحویین أنها تجزم، وأنشدوا

  إلى أن یأتنا الّصید، نحطِب إذا ما َغدونا قال ولداُن قومنا * تعالوا، 

  .المضارع "یأتنا" بحذف حرف العلة "حیث جزم

"وأن" هـــذه تقـــع فـــي موضـــعین أحـــدهما: فـــي االبتـــداء، فتكـــون فـــي یقـــول ابـــن هشـــام: 

  .)٤(َوَأْن َتُصوُموا َخْیٌر َلُكمْ  :موضع رفع نحو

 :.. نحـــو.بعـــد لفـــظ دال علـــى معنـــى غیـــر الیقـــین فتكـــون فـــي موضـــع رفـــع :والثـــاني

ـــَأَرْدُت َأْن َأِعیَبَهـــا :ونصـــبًا نحـــو ،یعجبنـــى أن تفعـــل َوُأِمـــْرُت ِألَْن  :.. وخفـــض نحـــو)٥(َف

  . )٦(َأُكونَ 

                                                

  .١٢٥سورة البقرة، اآلیة:  )١(

  .١١١سورة المائدة، اآلیة:  )٢(

 ٤٥، ص١. وانظر مغني اللبیب ج٣٥یوانه تحقیق: الفاخوري، بیروت دار الجیل، صهذا البیت المرئ القیس، د )٣(

  . ٢٢٦والجني الداني، ص

  .١٨٤سورة البقرة اآلیة:  )٤(

  .٧٩سورة الكهف، اآلیة:  )٥(

  .١٢سورة الزمر، اآلیة:  )٦(



 ٣٩

   ورط اب  أران

  وال مفسرة. ،ال زائدة )مصدریة (أحدهما: أن تكون

 مثـال ،ل منزلتـهعلمـًا أو ظنـًا نـزِّ  وهـي التابعـة ،أن ال تكون مخففة من الثقیلة :الثاني 

 .)١(َوالَّــِذي َأْطَمــُع َأْن َیْغِفــَر ِلــي َخِطیَئِتــي َیــْوَم الــدِّینِ مـا اجتمــع فیــه الشــرطان قولــه تعــالى: 

 ،)أي(إلیـــه أن یفعـــُل) إذا أردت معنـــى (كتبــت  :ومثــال مـــا انتفـــى عنــه الشـــرط األول قولـــك

 :والتقدیر )٢(َمْرَضى َعِلَم َأْن َسَیُكوُن ِمْنُكمْ : ومثال ما انتفى عنه الشرط الثاني قوله تعالى

  .)٣(علم أنه سیكون"

َضاَعةَ  ِلَمْن َأَراَد َأْن ُیِتمُّ◌َ وقد یرفع الفعل بعدها كقراءة    .)٤(الرَّ

اتصـالها بالفعـل المضـارع،  هـذه هـي المخففـة مـن الثقیلـة شـذّ  ن)أ(فالكوفییون یقولون 

هـا أهملـت حمـًال علـى ولكن ،أما البصریون فیقولون هي المصدریة الناصبة للفعل المضـارع

  (ما) المصدریة.

"والـذي  :یقول ابن األنباري معلقًا على هـذا الخـالف الواقـع بـین الكـوفیین والبصـریین 

یدل على ضعف عمل (أن) الخفیفة أنه مـن العـرب مـن ال یعملهـا مظهـرة ویرفـع مـا بعـدها 

(مــا) تكــون مــع (مــا) ألنهــا تكــون مــع الفعــل بعــدها بمنزلــة المصــدر كمــا أن  ـتشــبیهًا لهــا بــ

فیكون التقـدیر یعجبنـي  ،یعجبني أن تفعل :الفعل بعدها بمنزلة المصدر. أال ترى أنك تقول

فلمــا أشــبهتها مــن هــذا  ،فیكــون التقــدیر یعجبنــي فعلــك ،كمــا تقــول یعجبنــي ماتفعــل ،فعلــك

  : )٥(.. قال الشاعر.هت بها في ترك العملبّ الوجه شُ 

                                                

  .٨٢سورة الشعراء، اآلیة:  )١(

  .٢٠سورة المزمل، اآلیة:  )٢(

رفة كالم العرب تصنیف ابن هشام األنصاري تحقیق: الفاخوري الناشر: دار الجیل شرح شذور الذهب في مع )٣(

  . ٣١٤بیروت، ص

  . ٢٣٣سورة البقرة، اآلیة:  )٤(

رصف المباني في شرح حروف المعاني لإلمام أحمد بن عبدالنور المالقي  :هذا البیت لم أقف علي قائله انظر )٥(

  . ١١٢راط الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، صهـ، تحقیق أحمد محمد الخ٧٠٢المتوفي سنة 



 ٤٠

  السَّالم وأن ال ُتشعرا أحداً * منى **ن على أسماَء وحیكما أن تقرآ

    .)١(فلم یعملها تشبیهًا لها بماء"

    :)٢(یقول ابن مالك

  ت عمالً * ما أختها حیث استحقَّ ** ) حمًال علىأهمل (أنْ  مْ هُ وبعضُ 

فإنهــا ال  ،ومــن خصوصــیات (أن) أنهــا تعمــل ظــاهرة ومضــمرة بخــالف بقیــة األدوات

   .ومضمرة ،الباحث إعمال (أن) ظاهرةوفیما یلي من صفحات سیناقش  ،تعمل إال ظاهرة

 وازًا و (أن)  ل ا واا   

 :كقولــه تعــالى ،أن تقــع بعــد عــاطف مســبوق باســم خــالص مــن التقــدیر بالفعــل :األول

 ُوًال َفُیوِحَي ِبِإْذِنِه َما َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُیَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحًیا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُیْرِسَل َرس

في قراءة من قرأ من السـبعة (یرسـل) وذلـك بإضـمار "أن" والتقـدیر  )٣(َیَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكیمٌ 

أو أن یرســل و"أن" والفعــل معطوفــان علــى (وحــي) أي "وحیــا"ً أو "إرســاًال" ووحیــًا لــیس فــي 

  . لجاز نآفي الكالم فى غیر القر  )أن(تقدیر الفعل ولو أظهرت 

ففــي حالــة الظهــور  ،ألنــه قــد تقــدم علــى حــرف العطــف مصــدر؛ وجــواز الــوجهین هنــا

   .یكون عطف مصدر على مصدر

ــــ (ال) الزائـــدة أو  :الم التعلیـــل :الثـــاني إذا لـــم یســـبقها كـــون منفـــي ولـــم یقتـــرن الفعـــل ب

َوُأِمـْرُت ِألَْن َأُكـوَن  :قوله تعـالىو  ،)٤(َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمینَ  :النافیة نحو قوله تعالى

َل اْلُمْســـِلِمینَ  "وهـــذه الـــالم هــــي الم الجـــر دخلـــت األفعــــال المســـتقبلة بمعنـــى (كــــي)  .)٥(َأوَّ

                                                

 بن محمد بن عبدالرحمن البركات وأب: المؤلف، والكوفیین البصریین النحویین بین اإلنصاف في مسائل الخالف )١(

  . ٥٦٣، ص٢، جدمشق، الفكر دار: لناشر األنباري سعید أبي

محمد بن عبداهللا بن مالك األندلسي، الناشر: دار السالم للطباعة  ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، ألبي عبداهللا )٢(

  .٢٨م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ٢والنشر والتوزیع القاهرة، ط

  . ٥١سورة الشوري، اآلیة  )٣(

  .٧١سورة األنعام، اآلیة:  )٤(

  .١٢سورة الزمر، اآلیة:  )٥(



 ٤١

فلمـا دخلـت علیهــا قـدروا بعــدها "أن" لیكـون دخولهــا  ،وحـروف الجـر ال تــدخل علـى األفعــال

ــــولویجــــوز أن تظهــــر "أن" بعــــدها فــــي الموجــــب دون المن ،علــــى مصــــدر جئــــت  :فــــي فتق

  .)١(وجئت الن تكرمني على معنى سواء" ،لتكرمني

  : )٢((ثم) كقول الشاعربعد  :الثالث

   إني وقتلي سلیكًا ثم أعقَله *** كالثوِر ُیضرب لما عافِت البقر 

  : )٣(بعد الفاء، كقول الشاعر :الرابع

  لوال توقُّع معترِّ فأرضَیه *** ما كنُت أوثر ِإترابًا على َتِرب 

  بعد الواو: كقول الشاعر:  :لخامسا

  :)٤(وكذا قول الشاعر

  * أحّب إليَّ من ُلبِس الشُفوف**لُلبُس َعباءة وتقرَّ عیني 

  .)٥(تقدیره ولبس عباءة وأن تقر عیني"

  ر ا واأن(ا(  و ًوو  

ــــا َكــــاَن ا :نحــــو ،منفــــي ،بعــــد الــــالم إن ســــبقت بكــــون نــــاقص مــــاض :األول ــــُه َوَم للَّ

  .وتسمى هذه الالم الم الجحود ،)٦(ِلَیْظِلَمُهمْ 

فعـل لـیس تقـدیره  نقیضـة"وٕانما امتنع إظهارها مع الجحد ألن "أن" إذا أظهرت وقعـت 

 : زیــدٌ فهــو قبــل الجحــد كــان ،فـإذا قلنــا: مــا كــان زیــد لیخـرج ،وال لفظــه لفــظ اســم ،تقـدیر اســم

                                                

  .٤٣٩شرح اللمع، ص )١(

  .٣٣٧من شعراء الجاهلیة، انظر: شرح شذور الذهب، صهذا البیت ألنس بن مدركة الخثعمي وهو  )٢(

  .٣٣٦لم أقف على قائله، انظر: شرح شذور الذهب، ص )٣(

نسب هذا البیت إلي میسون بنت بجدل الكلبیة، انظر: شرح قطر الندي وبل الصدى البن هشام، المتوفى سنة  )٤(

  .٤٢٢، وانظر: رصف المباني ص٩١هـ، تحقیق: محمد محي الدین عبدالحمید الناشر: دار الفكر، ص٧٦١

هـ دراسة ٥٣٩كتاب البیان في شرح اللمع، البن جني، إمالء الشریف عمر بن إبراهیم الكوفي المتوفى سنة  )٥(

م، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١وتحقیق: الدكتور/ عالء الدین حمویة، الناشر: دار عمار للنشر والتوزیع عمان، ط

  .٤٣ص

  . ٤٠سورة العنكبوت، اآلیة:  )٦(



 ٤٢

ن یخـرج بإظهـار أن جعلنـا مقابلـة الفعـل مـا كـان زیـٌد أل :فإذا قلنا ،أو سوف یخرج ،سیخرج

  .)١(فكرهوا إظهار "أن" لذلك" ،اسماً 

 ،ألزمنـــك أو تقضـــیني حقـــي نحـــو: ،بعـــد "أو" إذا صـــلح فـــي موضـــعها حتـــى :الثـــاني

  .)٢(وكقول الشاعر

  ألستسهلنَّ الّصعب أو ُأدرَك الُمنى * فما انقادِت اآلماُل إال لصابِر 

وأحیانــًا تــأتي بمعنـى الــواو كقولــه  ،هـایجــوز إلغاؤ  وال ،فـإذا كانــت بهــذا المعنـى نصــبت

  .)٣(ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َیِزیُدونَ  :تعالى

مائــة ألــف  :وفــي الروایــة ،ألن اهللا ســبحانه وتعــالى ال یشــك ،قــال بعضــهم: ویزیــدون

  . وعشرون ألفًا وقیل المراد بذلك اإلبهام

    :)٤(ومثل قول النابغة 

  امِتنا أو نصَفُ◌ُه فَقِد◌ِ مَ * إلى حَ **لحماُم لنا ذا اما هَ أال لیتَ  :قالت

  أراد ونصفه. 

وكذلك الواو تكون بمعنـى "أو" فـي مثـل  ،كذلك بعد "أو" إذا یصلح في موضعها حتى

  .)٥(َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباعَ  :قوله تعالى

إن جمیـــع النواصـــب تعمـــل  :وقـــال الخلیـــل ،خییـــر"معنـــاه أو ثـــالث أو ربـــاع علـــى الت 

دخلـت للنفـي وقـس  "ال"فالناصـبة "أن" و ،لـن أقـوم فمعنـاه ال أن أقـوم :فـإذا قلـت ،بمعنى أن

  ".)١(علیه

                                                

  ٤٣٩شرح اللمع ص )١(

  . ٢٥، ص٤، وارتشاف الضرب ج٢٥٣، ص٢وهمع الهوامع ج ١٤٦لم أقف علي قائل البیت، انظر شذور الذهب ) ٢(

  .١٤٧سورة الصافات، اآلیة:  )٣(

، وكشف المشكل في النحو لعلي بن سلیمان الحیدرة الیمني المتوفي سنة ٤١٩، ص١انظر: حاشیة الصبان ج )٤(

م، ص ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١: الدكتور هادي عطیة مطر الهاللي الناشر: دار عمان طهـ، دراسة وتحقیق٥٩٩

  ، والشاهد فیه إلغاء (لیت) ورفع ما بعدها علي االبتداء، ومجئ (أو) بمعني الواو ومعني: (قد): حسب. ٢٣٩

  . ٣سورة النساء، اآلیة:  )٥(



 ٤٣

َفَقـاِتُلوا الَِّتـي َتْبِغـي َحتـَّى َتِفـيَء ِإَلـى  :مسـتقبًال باعتبـار الـتكلم نحـو :بعد حتـى :الثالث

  .)٢(َأْمِر اللَّهِ 

بعـدها فـى شــعر  )أن(وال یجـوز إظهــار  ،صـب بحتـى نفســها خالفـًا للكـوفیینولـیس الن

ویشــترط إلظهــار "أن" بعــدها أن یكــون الفعــل مســتقبًال بــالنظر إلــى مــا قبلهــا، فــإن  وال نثــر،

َلــْن َنْبــَرَح َعَلْیــِه َعــاِكِفیَن :فـاألول كقولــه تعــالى ،كـان مســتقبًال بــالنظر إلــى زمــن الــتكلم أو ال

  .)٣(ِإَلْیَنا ُموَسى َحتَّى َیْرِجعَ 

أال تــــرى أن رجــــوع موســــى علیــــه الســــالم مســــتقبل بــــالنظر إلــــى مــــا قبــــل حتــــى وهــــو 

أســلمت حتــى أدخــل الجنــة. والثــاني  :وكــذلك قولــك ،مالزمــتهم للعكــوف علــى عبــادة العجــل

ُســوُل َوالَّــِذیَن آَمُنــوا َمَعــُه َمتَــى َنْصــُر اللَّــ:كقولــه ِه َأَال ِإنَّ َنْصــَر اللَّـــِه َوُزْلِزُلــوا َحتَّــى َیُقــوَل الرَّ

"فــإن قــول الرســول للمــؤمنین مســتقبل بــالنظر إلــى  :فــي قــراءة مــن نصــب یقــول .)٤(َقِریــبٌ 

"ولـو لـم  ،فإن اهللا عز وجل قّص علینا ذلك بعدما وقع ،الزلزال ال بالنظر إلى زمن اإلخبار

وتعین الرفع، وذلك  یكن الفعل الذي بعد حتى مستقبًال بأحد االعتبارین امتنع إضمار (أن)

  .)٥((سرت حتى أدخُلها) إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول" :كقولك

ســرت حتــى أدخــُل  :نحــو قولــك ،وكــذلك ترفــع الفعــل بعــدها إذا كــان معناهــا المضــي

   :)٦(قال امرئ القیس" ،إذا كنت ترید حتى دخلتها )بالرفع(المدینة 

  ما ُیقدن بأرسانِ  َسریُت بهم حتى تكلَّ سراُتهم * وحّتى الجیاد

  .حتى كّلت سراتهم :أراد

                                                                                                                                              

  . ٣٤٣مشكل النحو، ص )١(

  .٩سورة الحجرات، اآلیة:  )٢(

  .٩١ه، اآلیة: سورة ط )٣(

  .٢١٤سورة البقرة، اآلیة  )٤(

  ٣١٧شذور الذهب ص )٥(

والمعني: ما زلت أسیر بهم اللیل كل اللیل حتي تعبت مطیتهم، وصارت جیادهم  ٣٣٦، ص٣انظر ابن یعیش ج )٦(

  .٢٦٣وانظر شرح اللمع، ص ،كما شاء لها فرسانها بدون أرسان لشدة تعبها



 ٤٤

  :)١(یقول ابن مالك

  نْ زَ ذا حَ  رَّ سُ حتى تَ  دْ جُ كَ  ** حتمٌ  أنْ  وبعد حتى هكذا إضمارُ 

  المستقبال وانصبِ  به ارفعنَّ  ** وًال حتى حاًال أو مؤُ  وتلوِ 

   ارا واس

أمــا الــواو  ،أو طلــب محــض ،بعــد فــاء الســببیة، وواو المعیــة مســبوقین بنفــي محــض

أو  ،أو اسـتنكاراً  ،للصرف نهیًا عـن الجمـع بـین شـیئین فألنها تنصب بمعنى "أن" إذا وقعت

   .اعتمدت على مصدر في صدر الكالم

وقـــد أطلـــق لـــه  ،اال تجمـــع بینهمـــ :أي ،فـــالنهي نحـــو: ال تأكـــل الســـمك وتشـــرب اللـــبن

لكـــان قـــد  ،لعلـــى تأكـــ اعطفـــ ،تشـــرب اللـــبن :ولـــو جـــزم فقـــال ،ر علیـــه اآلخـــرظـــواحـــدًا وح

وأنـت  :واو الحـال تقـدیره اللـبن كانـت وتشـربُ  :ولو رفع الشـرب فقـال .جمیعاً  رهما علیهحظ

  .)٢("ال تأكل السمك شاربًا بمنزلة من یأكل وهو یشرب الماء :أي ،تشرب اللبن

ومنعــك أن تجــزم فــي األول بأنــه إنمــا أراد أن یقــول لــه: ال تجمــع بــین  :یقــول ســیبویه

، فــإذا جــزم ةویشــرب اللــبن علــى حــد ،ةینهــاه أن یأكــل الســمك علــى حــد الســمك واللــبن، وال

  .)٣("أو یشرب اللبن على كل حال ،فكأنه نهاه أن یأكل السمك على كل حال

"وأما الرفع فعلى النهي عن أكل السمك وٕاباحة شرب اللبن  :ویقول صاحب التصریح

  . )٤(على كل حال"

وأعمــل خــالف   أحــب الصـالحین ال :نوتقـول فــي االسـتنكار عــن الجمــع بـین الشــیئی 

  . وأن أقتدي بهم :أي ،وال أذم المفسدین وأقتدي بهم ،عملهم

                                                

  . ٣٨األلفیة، ص )١(

  ٣٤٣كل صكشف المش )٢(

  . ٤٢٥، ص١الكتاب ج )٣(

  . ٢٤١، ص ١شرح التصریح، ج )٤(



 ٤٥

فیكـون  ،و النهـي عـن كـل واحـد منهمـا علـى حـدةوهـ ،تباع على معنى آخـرویصح اإل

(ال تنهـى عـن خلـق وتـأتي بمثلـه)  :ومعنـى البیـت ،وال تأكـل وال تشـرب :معنى المثال األول

بل المراد أن یقول له: إذا نهیت عـن  ،لیس المراد أن ینهى عن خلقألنه  ؛ وهو غیر مراد

  وعلى هذا فإن ما بعد الواو له ثالثة أحوال:  ،خلق فال تعمل مثله

(ال تضـــرب  :نحـــو ،ونفیـــًا وغیـــر ذلـــك ویكـــون حكمـــه حكـــم األول إثباتـــاً  :اإلتبـــاع –١

    .محمدًا وتشتم خالد)

موضـــع  بمنزلـــة الفـــاء، وكـــذلك كـــلعلـــم أن الـــواو فـــي الخبـــر ا" :جـــاء فـــي المقتضـــب

(أنـــت تـــأتیني  :ذلـــك قولـــكو  ،فیـــدخل فیمـــا دخـــل فیـــه ،یعطـــف فیـــه مـــا بعـــدها علـــى ماقبلهـــا

وهــل یــذهب زیــد ویجــيء عمــرو؟ إذا  ،ولــم آتــك وأكرمــك .وتكرمنــي) (وأنــا أزورك وأعطیــك)

 زیـــداً  وكقولـــك: أیـــن یـــذهب عمـــرو وینطلـــق عبـــداهللا؟ وال تضـــربنْ  اســـتفهمت عنهمـــا جمیعـــًا،

فلیس له في جمیـع الكـالم  فإذا جعلت الثاني جواباً  ،ألن النهي عنهما جمیعاً  ؛شتم عمرواً وت

 :أي ،ال تأكل السمك وتشرب اللـبن :وذلك قولك ،وهو الجمع بین الشیئین ،اإال معنى واحد

   .)١(ال یكون منك جمع بین هذین"

تفعلــه) (ادعــو إلــى الخیــر و  :نحــو :ویفیــد التنصــیص علــى المصــاحبة :النصــب – ٢

وال تجمـع بـین األخیـرین، وهـذه الـواو  ،جمـع بـین األولـینا :(وال تنهى عن الشر وتفعلـه) أي

إذ  ،واو المعیــة :أعنــي فــي نحــو: مشــیت والجــدار، نظیــرة الــواو التــي ینتصــب بعــدها االســم

   .یفید كل منهما التنصیص على مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها

تــأتي الــواو معطوفــة علـى كــالم فــي أولــه حادثــة ال  "ال :جـاء فــي معــاني القــرآن للفـراء

كقــول  ،ولــم یســتقم أن یعــاد فیــه الحــادث الــذي قبلــه ،تســتقیم إعادتهــا علــى مــا عطــف علیــه

   :)٢(الشاعر

                                                

  . ٢٥، ص٢المقتضب، ج )١(

  .٤٢٤رصف المباني ص :وانظر ،والصحیح أنه ألبي األسود :ینسب هذا البیت إلى األخطل وقال في الخزانة )٢(



 ٤٦

  عاٌر علیك إذا فعلَت عظیُم  **ِمثَلُه * ال تنَه عن ُخلق وتأتيَ 

ـــه) فلـــذلك ســـمي صـــ رفًا إذ كـــان أال تـــرى أنـــه ال یجـــوز إعـــادة (ال) فـــي (ال تـــأتي مثل

ومثله من األسماء التـي تنصـبها العـرب  ،معطوفًا ولم یستقم أن یعاد فیه الحادث الذي قبله

(ولـــو خلیـــت ورأیـــك  (لـــو تركـــت واألســـد ألكلـــك) :مثـــل قـــولهم ،وهـــي معطوفـــة علـــى مرفـــوع

  .)١(لضللت) تهیبوا أن یعطفوا حرفًا ال یستقیم فیه ما حدث في الذي قبله"

والمعنى:أنـــك لـــم تـــأتني وأنـــا  ،نحـــو: لـــم تـــأتني وأكرمـــك :نافالرفـــع علـــى االســـتئ – ٣

ــم تــأتني :أي ،أكرمــك علــى كــل حــال وبــذا یكــون  ،فإكرامــك لــه ثابــت ،أننــي أكرمــك وأنــت ل

ونحـن  .)٢(ِلُنَبـیَِّن َلُكـْم َوُنِقـرُّ ِفـي اْألَْرَحـامِ  :قـال تعـالى ،وٕاثبات اإلكـرام ،المعنى نفي اإلتیان

   .یرد العطف على التعلیلولم  .)٣(نقر في األرحام"

جـواب األمـر والنهـي والتمنـي والجحـد  :أما الفاء فإنها تنصب الجوابات الثمانیة أعنـي

  : والعرض واالستفهام والتحضیض والدعاء وهذه هي األمثلة

  : زرني فأزورك نحو األمر -

 : ال تشتمه فیشتمك نحو النهي -

  : أین بیتك ؟ فأزوركنحو االستفهام -

 نت بصاحبي فأكرمك : ما أنحو النفي -

 : لیت لي ماًال فأنفقه نحو التمني -

 : اللهم أرزقني ماًال فأحج به نحو الدعاء -

  : أال تزورنا فنكرمك وال یجوز إظهار (أن) هاهنا. نحو العرض -

   :والخالصة أن الفعل بعد الفاء له ثالثة أحوال

                                                

/ محمدعلي النجار/ عبدالفتاح : أبوزكریا یحیي بن زیاد الفراء، تحقیق: أحمد یوسف نجاتيمعاني القرآن للفراء )١(

  . ٣٤، ص١جإسماعیل شلبي الناشر: دار الكتب المصریة للتألیف والترجمة 

  . ٥سورة الحج، اآلیة:  )٢(

  .٤٣٠، ص١الكتاب، ج )٣(



 ٤٧

َلْیَتِنــي َیــا  :نحــو قولــه تعــالى ،وذلــك إذا قصــد التنصــیص علــى الســبب :النصــب –١

  .)١(ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوًزا َعِظیًما

فیهینـــك) وفـــي هـــذه الحالـــة یكـــون معنـــى الفعـــل مخالفـــًا لمـــا قبلهـــا  (وال تضـــرب خالـــداً 

والمقصـود أنـك  ،فكیـف نكرمـك ،أنـك لـم تزرنـا :معنـاه )النصـبـ (رنـا فنكرمـك بـز لم ت :فقولنا

أنـــك لـــم تزرنـــا فلـــم  :ولكـــان المعنـــى ،فیـــانولـــو أتبـــع لكـــان الفعـــالن من :لـــو زرتنـــا ألكرمنـــاك

لـم تـرد أن تـدخل األمـر اآلخـر فیمـا دخـل  ،ال تأتني فتحـدثني :"تقول :یقول سیبویه ،نكرمك

لــت المعنــى عــن ذلــك تحــول إلــى ولكنــك لمــا حو  ،فیــه األول، فتقــول: ال تــأتني وال تحــدثني

  .)٢(لیس یكون منك إتیان فحدیث" :كأنك قلت، االسم

عطـف ت"اعلـم أن الفـاء عاطفـة فـي الفعـل كمـا  :ألصول البن السراجا كتاب وجاء في

فـإذا  ،على فعل موجـب فقد عطفت فعًال موجباً  ،(زید یقوم فیتحدث) :االسم.. فإذا قلتفى 

فمتـى جئـت بالفـاء وخـالف مـا  ،فقد عطفت فعًال منفیًا على منفي ،(ما یقوم فیتحدث) :قلت

وینصــب الثــاني  ،تحمــل األول علــى معنــاه ذحینئــف ،بعـدها مــا قبلهــا لــم یجــز أن تحمــل علیـه

مـا أزورك ومـا  لـم تـرد ،ومـا أزورك فتحـدثني ،بإضمار "أن" وذلك قولك: مـا تـأتني فتكرمنـي

مـــا أزورك فكیـــف ( :ولـــو أردت ذلـــك لرفعـــت وألنـــك خالفـــت فـــي المعنـــى فصـــار ،تحـــدثني

ـــم تحـــدثني حمـــل الثـــاني علـــى مصـــدر األول وأضـــمر " أن" كـــي تحـــدثني) ومـــا أزورك إال ل

   .)٣(یعطف اسمًا على اسم"

ال تـأتیني  :فیتبعـه فـي إعرابـه نحـو ،وذلك إذا كان الثـاني بمعنـى األول :العطف – ٢

أنــك تســتفهم  :والمعنــى ،تــأتني فتحــدثني :ونحــو ،أنــت ال تــأتني فــال تحــدثني :أي ،ثنيفتحــدٌ 

                                                

  .٧٣سورة النساء، اآلیة  )١(

  . ٤١٨، ص١الكتاب، ج )٢(

هـ دراسة وتحقیق: عبدالحسین الفتلي ٣١٦محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، ل ،األصول في النحو )٣(

 . ١٥٤، ص٢، جبیروت -الناشر: مؤسسة الرسالة لبنان



 ٤٨

لـو قلـت: و  ،هـو لـم یـدرس فلـم یـنجح :(لـم یـدرس فیـنجح) أي :ونحـو ،عن اإلتیـان والحـدیث

   .أنه لم یدرس فكیف ینجح :بالنصب لكان المعنى) لم یدرس ولم ینجحَ (

إذ  ؛ ومعناه یختلف عن المعنیـین السـابقین :وحكم الفعل بعدها الرفع :االستئناف –٣

فهـــو  :وذلــك نحـــو: (ال تكـــرم خالـــدًا فیشـــتمك) أي ،هــو علـــى تقـــدیر مبتـــدإ محـــذوف عنـــدهم

 :ونحـــو ،هــو قـــائم بشــتمك فــال تعطــه :أي ،حــالأنــه یشــتمك علـــى كــل  :والمعنــى ،یشــتمك

 :ولـو نصـبته لكـان المعنـى ،أنى قائم بشكرك على كل حال :ك) بالرفع أي(أتعطیني فأشكرُ 

   .فتجعل العطاء سببًا للشكر ،أنك إن أعطیتني شكرتك 

اًء َفُتْصـِبُح َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمَن السَّـَماِء َمـ :یقول الزمخشري في شرحه لهذه اآلیة

ـــم ینصـــب جوابـــًا  ،فمـــا لـــه رفـــع  :فـــإذا قلـــت )١(اْألَْرُض ُمْخَضـــرًَّة ِإنَّ اللَّـــَه َلِطیـــٌف َخِبیـــرٌ  ول

إثبـات االخضـرار  :ألن معنـاه ،لـو نصـب ألعطـى مـا هـو عكـس الغـرض :قلـت ،لالسـتفهام

تشـكر، ألم تراني أني أنعمت ف :مثاله أن تقول ألخیك ،فینقلب بالنصب إلى نفي االخضرار

وهذا وأمثالـه  ،وٕان رفعت فأنت مثبت للشكر ،إن نصبت فأنت ناف لشكره شاٍك تفریطه فیه

  . )٢("ر أهلهمما یجب أن یرغب له من اتسم بالعلم في علم اإلعراب وتوقی

"فهـذه الثمانیـة أجوبـة منصـوبة بالبنـاء علــى تقـدیر "أن" ولـو دخلـت فـي جـواب الشــرط 

ومتـــى  ،فأنـــا أقـــوم معـــك  :أي ،إن تقـــم فـــأقوم معـــك :مثـــل ،الرتفـــع خالفـــًا لســـائر األجوبـــة 

 ،ألن فیهـا معنـى الشـرط إال الجحـد وحـده فإنـه یكـون مرفوعـاً  ،سقطت الفاء جزمت األجوبـة

وكلهـا مجزومــة  ،فصـار جملـة األمـر أن األجوبــة تسـعة كلهـا منصـوب مــع الفـاء إال الشـرط

  .مع سقوط الفاء إال الجحد

  

                                                

  .٦٣سورة الحج، اآلیة:  )١(

 محمود أبوالقاسم اهللا جار العالمة: المؤلف ،التأویل وجوه في األقاویل وعیون التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف )٢(

  .٣٥٤، ص٢، جبیروت العربي لكتابا دار: الناشر، هـ٥٣٨ -٤٦٧ ،الزمخشري عمر بن



 ٤٩

    :)١(قول ابن مالكی

  دصِ قد قُ  والجزاءُ  الفا ن تسقطِ إِ * **مد ـتَ عْ ًا ازمــغیر النفي ج دْ عَ وبَ 

  ع قَ یَ  فٍ بل ال دون تخالُ ن قَ إ *** عْ ــأن تض بعد نهيٍ  جزمٍ  وشرطُ 

  البَ اقْ  هُ وجزمَ  هُ ابَ وَ جَ  بْ صِ نْ تَ  *** ال ــف لْ عَ افْ  بغیرِ  إن كانَ  واألمرُ 

  ي ینتسبْ منِّ التَّ ما إلى  نصبِ * كَ ** صب نُ  ي الرجاف بعد الفاءِ  والفعلُ 

أنك لـم تـؤذه  :لم تؤذه فیرهبك بالجزم معناه :فقولك ،فاتضح بهذا أن لكل تعبیر معنى

أنــك لــم تــؤذه فكیــف  :وبالنصــب معنــاه  ،فــالفعالن منفیــان ماضــیان فــى المعنــى ،فلــم یرهبــك

أنـك لـم تـؤذه وهـو مــع  :وبـالرفع معنـاه ،لـیس ثمـت سـبب لرهبتـك فإنـك لـم تـؤذه :أي یرهبـك،

    .هو یرهبك على كل حال :أي ،یرهبكذلك 

  ل أوال اء  اب 

"فعنــد ســیبویه أن الناصــب  ،"وهــل الناصــب للفعــل الفــاء نفســها أم "أن" مضــمرة فیهــا

وعنــد الجرمــي أن "الفــاء" هــي الناصــبة للفعــل بنفســها، وقیــل: إن  ،للفعــل "أن" مضــمرة فیهــا

واحـتج سـیبویه "بـأن الفـاء .وقـال بـه الجرمـي ،نـهثـم رجـع ع ،هذا القول كان یقول بـه سـیبویه

 (وفأحـدثك) فلمـا لـم :فكنـت تقـول ،لو كانت هي الناصبة لجاز دخول حـرف العطـف علیهـا

  . )٢("والناصب للفعل هو (أن) ،أنها حرف عطف یجز علم

معــروف لــدى الوالقــول الصــحیح مــا قالــه ســیبویه وهــذا مــا علیــه جمهــور النحــاة، وهــو 

  إنهم یقولون في الفعل بأنه منصوب "بأن" مضمرة بعد الفاء.جمیع المعربین، ف

   طق "أن"  ن أ داود

حادیــث النبویـــة بــدون التعلیـــق وســیكتفي الباحــث فـــي التطبیــق بــإیراد الـــنص مــن األ  

ألن ؛  أو اآلداب التــي اشــتملت علیهــا  ،أو داللتهــا ،أو إعرابهــا  ،مــن ناحیــة فقههــا هــاعلی

                                                

  . ٤٣، صاأللفیة )١(

  . ٤٣٢شرح اللمع، ص )٢(



 ٥٠

عه ومظاّنـه، وحتـى ال یتضـخم البحـث فیمـا لـه عالقـة بغیـره، ولكثــرة ذلـك مبسـوط فـي مواضـ

، األحادیــث الــواردة فــي كــل (أداة) فــإنني ســوف أســوق بعــض النمــاذج مــن تلــك األحادیــث

ضـع الشـاهد مـن أضع خطًا تحت مو وف ولكن مع ذكر الحدیث بكماله، إتمامًا للفائدة، وس

  لیمیزه من بقیة النص.  كل حدیث

  ل ارعا  )أن(

  . )١(»َمْوِضًعا َأْن َیُبوَل َفْلَیْرَتْد ِلَبْوِلهِ ِإَذا َأَراَد َأَحُدُكْم « :َقاَل  /١

 :ثُـمَّ َقـالَ ». ِرِب َرْكَعتَـْینِ َصـلُّوا َقْبـَل اْلَمْغـ« :َعْن َعْبِد اللَِّه اْلُمَزِنـىِّ َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه / ٢

  .")٢(ُسنَّةً  َأْن َیتَِّخَذَها النَّاُس َخْشَیَة ». ْكَعَتْیِن ِلَمْن َشاءَ ِرِب رَ َصلُّوا َقْبَل اْلَمغْ «

ُمَعاِوَیَة َعِن اَألْعَمِش َعْن ِإْبَراِهیَم َعْن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن أبو َحدَّثََنا ُمَسدَُّد ْبُن ُمَسْرَهٍد َحدَّثََنا  /٣

َأَجـْل َلَقـْد  :. َقـالَ »لََّمُكـْم َنِبـیُُّكْم ُكـلَّ َشـْىٍء َحتـَّى اْلِخـَراَءةَ َلَقْد عَ « :ِقیَل َلهُ  :َیِزیَد َعْن َسْلَماَن َقالَ 

َوَأْن َال َنْســـَتْنِجَى ِبـــاْلَیِمیِن َوَأْن َال َیْســـَتْنِجَى َأَحـــُدَنا  َأْن َنْســـَتْقِبَل اْلِقْبَلـــَة ِبَغـــاِئٍط َأْو َبـــْولٍ  َنَهاَنـــا 

  .")٣(»َتْنِجَى ِبَرِجیعٍ ِبَأَقلَّ ِمْن َثَالَثِة َأْحَجاٍر َأْو َیسْ 

ِعْنـَدُه  :َمْن َعاَد َمِریًضا َلْم َیْحُضْر َأَجُلُه َفَقـالَ « :َقالَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبىِّ / ٤

ــــاُه اللَّــــهُ َســــْبَع ِمــــَراٍر َأْســــَأُل اللَّــــَه اْلَعِظــــیَم َربَّ اْلَعــــْرِش اْلَعِظــــیِم  ــــكَ  َأْن َیْشــــِفَیَك ِإالَّ َعاَف  ِمــــْن َذِل

  .)٤(»اْلَمَرضِ 

  

  

  

  

                                                

  .٦ص ، ١جباب الرجل یتبؤ لبوله،  ،سنن أبي داود )١(

َالةِ  باب ،سنن أبي داود )٢(   .٢٣٤ص  ،٤ج، اْلَمْغِربِ  َقْبلَ  الصَّ

  .١٢ص  ،١ج، باب كراهیة استقبال القبلة ،سنن أبي داود )٣(

َعاءِ  باب ،سنن أبي داود )٤(   .٢٦٦ص  ،٩ج ،اْلِعَیاَدةِ  ِعْندَ  ِلْلَمِریضِ  الدُّ



 ٥١

  (أن) دل  ال ارع ا ول

 :َقـاُلوا :َقـالَ . َأْن ُیَباَل ِفـى اْلُجْحـرِ َنَهى  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َسْرِجَس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  /١

   ".)١(ا َمَساِكُن اْلِجنِّ ِلَقَتاَدَة َما ُیْكَرُه ِمَن اْلَبْوِل ِفى اْلُجْحِر َقاَل َكاَن ُیَقاُل ِإنَّهَ 

ــى ُهَرْیــَرَة َعــِن النَِّبــىِّ / ٢ ــالَ  َعــْن َأِب ــِه اْلَكْلــُب « :َق ــَغ ِفی ــاِء َأَحــِدُكْم ِإَذا َوَل َأْن ُطهُــوُر ِإَن

  . )٢(»ُأوَالُهنَّ ِبُتَرابٍ  ُیْغَسَل َسْبَع ِمَرارٍ 

ـْن ُیَصـلِّى اْلِقْبَلــَة َكـاَن َرُجـٌل َال َأْعَلـُم َأ« :َعـْن ُأَبـىِّ ْبـِن َكْعـٍب َقـالَ  /ٌ ٣ َحـًدا ِمـَن النَّـاِس ِممَّ

ِجِد ِمْن َأْهِل اْلَمِدیَنِة َأْبَعَد َمْنِزًال ِمَن اْلَمْسِجِد ِمْن َذِلَك الرَُّجِل َوَكاَن َال ُتْخِطُئـُه َصـَالٌة ِفـى اْلَمْسـ

ْمَضـاِء َوالظُّْلَمــةِ  َلــِو اْشـَتَرْیَت ِحَمــاًرا َتْرَكُبـُه ِفــى :َفُقْلـتُ  .َفَقاَل َمـا ُأِحــبُّ َأنَّ َمْنِزِلـى ِإَلــى َجْنــِب الرَّ

َأَرْدُت َیـا َرُسـوَل اللَّـِه  :َفَسـَأَلُه َعـْن َقْوِلـِه َذِلـَك َفَقـالَ  اْلَمْسِجِد َفُنِمَى اْلَحِدیُث ِإَلـى َرُسـوِل اللَّـِه 

َأْعَطاَك اللَُّه َذِلـَك « :َفَقالَ  .»َجْعتُ َوُرُجوِعى ِإَلى َأْهِلى ِإَذا رَ  َأْن ُیْكَتَب ِلى ِإْقَباِلى ِإَلى اْلَمْسِجدِ 

  ».)٣(ُكلَُّه َأْنَطاَك اللَُّه َجلَّ َوَعزَّ َما اْحَتَسْبَت ُكلَُّه َأْجَمعَ 

َوُیْنَسـَأ َلـُه ِفـى  َسرَُّه َأْن ُیْبَسَط َلُه ِفـى ِرْزِقـهِ َمْن « :َرُسوُل اللَِّه  :َعْن َأَنٍس َقاَل َقالَ / ٤

  .)٤(»َرِحَمهُ َأَثِرِه َفْلَیِصْل 

                                                

  .٤٦ص  ،١ج، اْلُجْحرِ  ِفي اْلَبْولِ  َعنِ  النَّْهي باب ،سنن أبي داود )١(

  .١٠٩ص  ،١ج ،اْلَكْلبِ  ِبُسْؤرِ  اْلُوُضوءِ  باب ،سنن أبي داود )٢(

  . ٢٥٢ص ،٢ج ،َالةِ الصَّ  ِإَلي اْلَمْشي َفْضلِ  ِفي َجاءَ  َما باب ،سنن أبي داود )٣(

  .ینسأ: یؤخر األثر: األجل ،٢٦٣ص ،٥ج، الرَِّحمِ  ِصَلةِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٤(



 ٥٢

ل ا  لد (أن)ر  

َیْســَتنُّ َوِعْنـــَدُه َرُجــَالِن َأَحـــُدُهَما َأْكَبــُر ِمـــَن  َكـــاَن َرُســوُل اللَّـــِه  :َعــْن َعاِئَشـــَة َقاَلــتْ  /١

  . ")١(َأْعِط السَِّواَك َأْكَبَرُهَما». َأْن َكبِّْر «ْضِل السَِّواِك اآلَخِر َفُأوِحَى ِإَلْیِه ِفى فَ 

ِفـى َبْیِتـِه َوُهـَو َجــاِلٌس  َصـلَّى َرُسـوُل اللَّــِه  :َأنََّهــا َقاَلـتْ  ْن َعاِئَشـَة َزْوِج النَِّبـىِّ َعـ/ ٢

ِإنََّمـا ُجِعـَل اِإلَمـاُم ِلُیـْؤَتمَّ « :َقـالَ  ُسوا َفَلمَّا اْنَصـَرفَ َأِن اْجلِ َفَصلَّى َوَراَءُه َقْوٌم ِقَیاًما َفَأَشاَر ِإَلْیِهْم 

  .")٢(َع َفاْرَكُعوا َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعوا َوإَِذا َصلَّى َجاِلًسا َفَصلُّوا ُجُلوًساِبِه َفِإَذا َركَ 

َحـاِزِم ْبـُن ِدیَنـاٍر َأنَّ ِرَجـاًال َأتَـْوا َسـْهَل ْبـَن َسـْعٍد السَّـاِعِدىَّ َوَقـِد اْمتَـَرْوا ِفــى أبو َحـدَّثَِنى / ٣

َل َیـْوٍم ُوِضـَع  :َفَقالَ  اْلِمْنَبِر ِممَّ ُعوُدُه َفَسَأُلوُه َعْن َذِلكَ  َواللَِّه ِإنِّى َألْعِرُف ِممَّا ُهَو َوَلَقْد َرَأْیُتُه َأوَّ

َل َیْوٍم َجَلَس َعَلْیـِه َرُسـوُل اللَّـِه  ِإَلـى ُفَالَنـَة اْمـَرَأٍة َقـْد َسـمَّاَها َسـْهٌل  َأْرَسـَل َرُسـوُل اللَّـِه  َوَأوَّ

ــاَر َأنْ « ــِك النَّجَّ ــُس  َأْن ُمــِرى ُغَالَم ــى َأْعــَواًدا َأْجِل ــیْ  َیْعَمــَل ِل ــاَس َعَل َفَأَمَرْتــُه ». ِهنَّ ِإَذا َكلَّْمــُت النَّ

ــىِّ  ــى النَِّب ــا َفَأْرَســَلْتُه ِإَل ــاَء ِبَه ــِة ثُــمَّ َج ــاِء اْلَغاَب ــْن َطْرَف ــا ِم ــا ُهَنــا  َفَعِمَلَه ــا َفُوِضــَعْت َه ــَأَمَر ِبَه َف

ا َوَكبََّر َعَلْیَها ثُمَّ َرَكَع َوُهَو َعَلْیَها ثُمَّ َنَزَل اْلَقْهَقَرى َفَسَجَد ِفى َصلَّى َعَلْیهَ  َفَرَأْیُت َرُسوَل اللَِّه 

َأیَُّها النَّـاُس ِإنََّمـا َصـَنْعُت َهـَذا ِلتَـْأَتمُّوا « :ْقَبَل َعَلى النَّاِس َفَقالَ َأْصِل اْلِمْنَبِر ثُمَّ َعاَد َفَلمَّا َفَرَغ َأ

  ».  )٣(ِبى َوِلَتَعلَُّموا َصَالِتى

اِم َفَنَهاُه َعْنَها  َعِن اْبِن ُمَحیَِّصَة َعْن َأِبیِه َأنَُّه اْستَْأَذَن َرُسوَل اللَِّه / ٤ ِفى ِإَجاَرِة اْلَحجَّ

  .")٤(َأِن اْعِلْفُه َناِضَحَك َوَرِقیَقكَ َفَلْم َیَزْل َیْسَأُلُه َوَیْستَْأِذُنُه َحتَّى َأَمَرُه 

  

  

  

  

                                                

  .٧٨ص  ،١ج  ،َغْیِرهِ  ِبِسَواكِ  َیْستَاكُ  الرَُّجلِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )١(

  .٣٢٠ص  ،٢ج ، ُقُعودٍ  ِمنْ  ُیَصلِّي اِإلَمامِ  باب ،سنن أبي داود )٢(

  .٤٥١ص  ،٣ج، اْلِمْنَبرِ  اتَِّخاذِ  ِفي باب ،اودسنن أبي د )٣(

امِ  َكْسبِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٤(   . ٢٢٨ص  ،١٠ج ،اْلَحجَّ



 ٥٣

  

ل اا  لد (أن)  

َعـْن َعاِصــِم ْبــِن َلِقـیِط ْبــِن َصــْبَرَة َعـْن َأِبیــِه َواِفــِد َبِنـى اْلُمْنَتِفــِق َأنَّــُه َأتَـى َعاِئَشــَة َفــَذَكَر /١

  . ")١(َیَتَقلَّعُ  َأْن َجاَء َرُسوُل اللَِّه َفَلْم َیْنَشْب  :َمْعَناُه. َقالَ 

َقـاَل اْبـُن - َجـاِلٌس َفَصـلَّى َمْسـِجَد َوَرُسـوُل اللَّـِه َعْن َأِبى ُهَرْیَرَة َأنَّ َأْعَراِبی�ا َدَخَل الْ / ٢

ــَدةَ  ــا َأَحــًدا: َعْب ــًدا َوَال تَــْرَحْم َمَعَن ــى َوُمَحمَّ ــاَل اللَّهُــمَّ اْرَحْمِن ــْیِن ثُــمَّ َق ــىُّ  ،َرْكَعَت ــاَل النَِّب َلَقــْد « :َفَق

ْرَت َواِسًعا  ِإَلْیـِه َفَنهَـاُهُم النَِّبـىُّ  َفَأْسَرَع النَّـاُس  الَمسِجدِ ِة َأْن َباَل ِفى َناِحیثُمَّ َلْم َیْلَبْث ». َتَحجَّ

  ».  )٢(ِإنََّما ُبِعْثُتْم ُمَیسِِّریَن َوَلْم تُْبَعُثوا ُمَعسِِّریَن ُصبُّوا َعَلْیِه َسْجًال ِمْن َماءٍ « :َوَقالَ 

  (أن) دل  د

ا َحاَضْت ِمْنُهُم اْمَرَأٌة َأْخَرُجوَها ِمَن اْلَبْیِت َوَلـْم َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ اْلَیُهوَد َكاَنْت ِإذَ /١

ــْم ُیَجاِمُعوَهــا ِفــى اْلَبْیــِت َفُســِئَل َرُســوُل اللَّــِه  ــْم ُیَشــاِرُبوَها َوَل َعــْن َذِلــَك َفــَأْنَزَل اللَّــُه  ُیَؤاِكُلوَهــا َوَل

ِإَلـى آِخـِر  )٣(اْعَتِزُلوا النَِّسـاَء ِفـى اْلَمِحـیضِ َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهـَو َأًذى َفـُسْبَحاَنُه 

َفَقاَلـِت ». ُكلَّ َشـْىٍء َغْیـَر النَِّكـاحِ  َجاِمُعوُهنَّ ِفى اْلُبُیوِت َواْصَنُعوا«: اآلَیِة َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َخاَلَفَنـا ِفیـِه. َفَجـاَء ُأَسـْیُد ْبـُن ُحَضـْیٍر َمـا ُیِریـُد َهـَذا الرَُّجـُل َأْن َیـَدَع َشـْیًئا ِمـْن َأْمِرَنـا ِإالَّ : اْلَیُهودُ 

ِإنَّ اْلَیُهوَد َتُقوُل َكَذا َوَكَذا َأَفَال َنْنِكُحُهنَّ ِفى : َفَقاَال َیا َرُسوَل اللَّهِ  َوَعبَّاُد ْبُن ِبْشٍر ِإَلى النَِّبىِّ 

 ْد َوَجَد َعَلْیِهَما َفَخَرَجـا َفاْسـَتْقَبَلْتُهَما َهِدیَّـةٌ َأْن قَ َحتَّى َظَننَّا  اْلَمِحیِض َفَتَمعََّر َوْجُه َرُسوِل اللَِّه 

  .")٤(َفَبَعَث ِفى آثَاِرِهَما َفَسَقاُهَما َفَظَننَّا َأنَُّه َلْم َیِجْد َعَلْیِهَما ِمْن َلَبٍن ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 

                                                

  .١٩٩ص  ،١ج ،اِالْسِتْنثَارِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )١(

  .السجل: الدلو المألي بالماء ،٢٠ص ، ٢ج  .اْلَبْولُ  ُیِصیُبَها اَألْرضِ  باب ،سنن أبي داود )٢(

  . ٢٢٢سورة البقرة، اآلیة:  )٣(

  . وجد: غضب ،٣٦٣ص  ،١ج، َوُمَجاَمَعِتَها اْلَحاِئضِ  ُمَؤاَكَلةِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٤(



 ٥٤

ـــٍك َقـــالَ / ٢ ـــِن َأْســـَلَم ِبِإْســـَناِد َماِل ـــِد ْب ـــىَّ  :َعـــْن َزْی ـــى «: َقـــالَ   ِإنَّ النَِّب ِإَذا َشـــكَّ َأَحـــُدُكْم ِف

ِبُسُجوِدَها ثُمَّ َیْجِلْس َفَیَتَشهَّْد َفِإَذا َفَرَغ  َأْن َقْد َصلَّى َثَالثًا َفْلَیُقْم َفْلُیِتمَّ َرْكَعةً َصَالِتِه َفِإِن اْسَتْیَقَن 

  ».)١(ِلٌس ثُمَّ ْلُیَسلِّمْ َفَلْم َیْبَق ِإالَّ َأْن ُیَسلَِّم َفْلَیْسُجْد َسْجَدَتْیِن َوُهَو َجا

                                                

  .٣٧٤ص  ،٣ج، الشَّكَّ  ُیْلِقي َقالَ  َمنْ  َوالثََّالثِ  الثِّْنَتْینِ  ِفي َشكَّ  ِإَذا باب ،سنن أبي داود )١(



 ٥٥

ا ن ا أن ا  

وهي تنصب االسم وترفع الخبر كأصـلها  )١( بخالف التي قبلها) ،(وهي ثالثیة وضعاً 

جـــاء فـــي  )٢(ووجـــب كـــون خبرهـــا جملـــة) ،ووجـــب حـــذف اســمها ،جـــب بقـــاء عملهـــاو (لــذلك 

   .)٣(رصف المباني (ویكون اسمها أبدًا ضمیر أمر وشأن)

ـــدو  ـــدخل علـــى مـــا ال تـــدخل علیـــه المشـــددة ،التوكیـــد هـــي تفی  ،كاألفعـــال الجامـــدة ،وت

َوَألَّـِو اْسـَتَقاُموا َعَلـى الطَِّریَقـِة  ،)٤(ِلْإلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعى َوَأن لَّْیَس نحو  ،واإلنشائیة وغیرها

   .)٥(َناُهم مَّاء َغَدقاً َألَْسَقیْ 

  : )٦(لشعر كقول الشاعرفي ضرورة ا أما اسمها فال یبرز إال

  وأنِت صدیُق  ،سألتِني ** طالَقِك لم أبخل ،فلو أنِك في یوِم الرَّخاء

وال یلـزم كـون اســمها  ،ونقـل عــن البصـریین ،وأجـاز بعضـهم بـروزه فــي غیـر الضـرورة

َأْن َیــا  :تعــالى المنــوي ضــمیر شــأن خالفــًا لقــوم مــن النحــاة، (وقــد قــّدر ســیبویه فــي قولــه

ْؤَیــا * ِإْبــَراِهیمُ  المخففــة أنهــا ال تعمــل ال فــي  )أن("ومــذهب الكــوفیین فــي  )٧(َقــْد َصــدَّْقَت الرُّ

   .)٨(وال في مضمر" ،ظاهر

وفــى بعــض  ،وهــذه الجملــة قــد تحتــاج إلــى فاصــل ،أمــا خبرهــا فیجــب أن یكــون جملــة

  األحیان ال تحتاج إلى فاصل. 

                                                

  ٢١٧الجني الداني، ص) ١(

  . ٣٠٣الذهب، صشرح شذور ) ٢(

  . ١١٤رصف المباني، ص) ٣(

  . ٣٩سورة النجم، اآلیة: ) ٤(

  . ١٦سورة الجن، اآلیة: ) ٥(

، وانظر: األزهیة في حروف المعاني تألیف علي بن ١١٥لم أقف علي قائل هذا البیت انظر: رصف المباني، ص) ٦(

لناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربیة هـ، تحقیق: عبدالمعین الملوحي ا٤١٥محمد النحوي الهروي المتوفى سنة 

  . ٥٤م، ص١٩٨١، ٢بدمشق، ط

  . ١٠٥-١٠٤) سورة الصافات، اآلیتان: ٧(

  . ٢١٩الجني الداني ص) ٨(



 ٥٦

   :وسیفصل الباحث هذه المواضع كاآلتي

، حاضـــرٌ  مثــل قولـــك: علمـــت أن محمـــداً  ،إلـــى فاصـــل تحتـــاجالجملــة االســـمیة ال   - أ

   .ومحمد حاضر جملة اسمیة في محل رفع ضمیر "أن" ،فاسم (أن) ضمیر الشأن محذوف

  .)١(ینَ َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلمِ  :قال تعالى

ِلْإلِنَسـاِن ِإالَّ َمـا  َوَأن لَّْیَس : لىامثل قوله تع ،(ب) الجملة الفعلیة إذا كان فعلها جامد

   .وجلة "لیس لإلنسان" خبرها ،فاسم "أن" ضمیر شأن محذوف )٢(َسَعى

 :ولكن قصد بـه الـدعاء مثـل قولـه تعـالى ،(ج) إذا كانت الجملة فعلیة فعلها متصرف

ــوِدَي َأن ُبــوِرَك َمــن ِفــي النَّــاِر َوَمــْن َحْوَلَهــا َوُســْبَحا ــا َجاءَهــا ُن  )٣( َن اللَّــِه َربِّ اْلَعــاَلِمینَ َفَلمَّ

  .وخبرها (بورك من في النار) ،فاسم أن ضمیر شأن محذوف

(فتدخل على الجمل االسمیة ال الفعلیة فإن دخلـت علـى الفعلیـة فـال  :)٤(یقول المالقي

بد من فاصل یفصل بینها في اإلیجاب.. مـا لـم یكـن الفعـل ال یتصـرف كـنعم وبـئس ولـیس 

  . )٥()لشبه الفعل الذي ال یرفع باألسماء ؛ إلى الفصلفال یحتاج  ،وعسى

وتحتــاج إلــى فاصــل یفصــلها مــن "أن" إذا كانــت جملــة فعلیــة فعلهــا متصــرف لــم  -ب

   .یستعمل في الدعاء

                                                

  . ١٠سورة یونس، اآلیة: ) ١(

  . ٣٩سورة النجم، اآلیة: ) ٢(

  . ٨سورة النمل، اآلیة: ) ٣(

كان عالمًا قیمًا علي العربیة، وكان عالمًا بالنحو وكان  هو أحمد بن عبدالنور بن راشد بن جعفر المالقي النحوي، )٤(

ال یقرأ غیر كتاب سیبویه، حقق الجزولیة، وشرح مقرب ابن هشام الفهري حتي وصل فیه إلي باب همزة الوصل، 

له رصف المباني في حروف المعاني، مات یوم الثالثاء السابع عشر ربیع األول سنة اثنتین وسبعمائة، بغیة 

  .٣٣١، ص ١ج الوعاء،

  . ١١٤رصف المباني، ص )٥(



 ٥٧

ون أن ل إوا  

   )١(َأن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى َعِلمَ  :مثل قوله تعالى(السین) (أ) 

   :)٢(كقول الشاعر(ب) (سوف) 

  * أن سوف یأتي على ما ُقدِّرا *واعَلم فعلُم المرِء ینفُعُه *

ـــْیِهْم َقـــْوالً  :ٕامـــا حـــرف نفـــي كقولـــه تعـــالىو  : تعـــالى وقولـــه )٣(َأَفـــَال َیـــَرْوَن َأالَّ َیْرِجـــُع ِإَل

 ٌَأَیْحَسُب َأن لَّن َیْقِدَر َعَلْیِه َأَحد)٤(.  

  . فاصل على قلة وقد جاءت الجملة الفعلیة التي فعلها متصرف بدون 

   :)٥(الشاعر كقول

  * قبَل أن ُیسألوا بأعظِم ُسؤِل *علُموا أن ُیؤّملون فجادوا *

   .فعًال متصرفًا بدون فاصل وهو (یؤملون) ،فقد جاء ضمیر "أن" المخففة

جـاء فـي كتـاب شـرح اللمـع" وال بـد أن یفصـل بـین "أن" وبـین الفعـل أحـد أربعـة أشــیاء 

وأن یلیهـا  ،سـین) ألنهـم كرهـوا أن یجمعـوا علیهـا حـذف الضـمیروال ،سـوف ،وقـد ،وهي: (ال

  . )٦(فعوضوها شیئًا یكون عوضًا لها في االسم" ،غیر ما كان یلیها

  : )٧(وقد جمع شتات هذه األقوال المتقدمة ابن مالك بقوله

  "من بعد "أنْ  عل جملةً جْ ا برَ * والخَ ** ها استكنّ " فاسمُ ف "أنَّ تخفَّ  وٕانْ 

  عًا متنِ مُ  هُ صریفُ ـكن تـــولم ی ***  ُدعا كنْ ـولم ی یكن فعالً  وٕانْ 

                                                

  . ٢٠، اآلیة: المزملسورة  )١(

  . ١١٤لم أقف علي قائل هذا البیت انظر: رصف المباني، ص )٢(

  . ٨٩سورة طه، اآلیة:  )٣(

  . ٥بلد، اآلیة: السورة  )٤(

ین عبداهللا األنصاري إلي ألفیة ابن مالك تألیف: جمال الد لم أقف علي قائل هذا البیت انظر: أوضح المسالك )٥(

  .١١١ص دراسة وتحقیق:یوسف الشیخ محمد البقاعي الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ٧٦١

  . ١٦٦شرح اللمع، ص) ٦(

  .٧١األلفیة، ص ) ٧(



 ٥٨

  لو  ذكرُ  وقلیلٌ  لوُ  أوْ  * تنفیسٍ ** أوْ  يٍ بقد أو نفْ  الفصلُ  فاألحسنُ 

علــى الفــرق بــین "أن" المصــدریة الناصــبة للفعــل المضــارع  )١(وقــد نبــه اإلمــام المــرادي

ل إن كــان فعــل علــم فهــي (والفــرق بینهمــا أن العامــ :و"أن" المخففــة مــن الثقیلــة حیــث یقــول

فمــن جعلهـــا  )٢(ِســُبوْا َأالَّ َتُكــوَن ِفْتَنــةٌ َوحَ  وٕان كــان فعــل ظــن جــاز األمـــران، نحــو ،مخففــة

َوَأن  :نحو ،وٕان كان غیر ذلك فهي الناصب للفعل ،األولى نصب ومن جعلها الثانیة رفع

   .)٤() ٣(َتُصوُموْا َخْیٌر لَُّكْم 

  (أن) ا ن ا طق

یَنا  َسـِمْعُت النُّْعَمـاَن ْبـَن َبِشـیٍر َیقُـوُل َكـاَن النَِّبـىُّ  :َعْن ِسَماِك ْبـِن َحـْرٍب َقـالَ / ١ ُیَسـوِّ

ُم اْلِقــْدُح َحتَّــى  ــُفوِف َكَمــا ُیَقــوَّ ــْد َأَخــْذَنا َذِلــَك َعْنــُه َوَفِقْهَنــاِفــى الصُّ َأْقَبــَل َذاَت َیــْوٍم  ِإَذا َظــنَّ َأْن َق

نَّ ُصُفوَفُكْم َأْو َلُیَخاِلَفنَّ اللَُّه َبْیَن ُوُجوِهُكمْ «: ُمْنَتِبٌذ ِبَصْدِرِه َفَقالَ  َرُجلٌ  ِبَوْجِهِه ِإَذا   ».)٥(َلُتَسوُّ

ِإَذا َحاَضـْت ِمـْنُهُم اْمـَرَأٌة َأْخَرُجوَهـا ِمـَن اْلَبْیـِت  :َعْن َأَنِس ْبِن َماِلـٍك َأنَّ اْلَیهُـوَد َكاَنـتْ / ٢

َعْن َذِلَك َفَأْنَزَل اللَّـُه  ْم ُیَشاِرُبوَها َوَلْم ُیَجاِمُعوَها ِفى اْلَبْیِت َفُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َوَلْم ُیَؤاِكُلوَها َولَ 

ِإَلـى آِخـِر اآلَیـِة  َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّسـاَء ِفـى اْلَمِحـیضِ َتَعاَلى 

ـــوِت َواْصـــَنُعوا ُكـــلَّ َشـــْىٍء َغْیـــَر ال«: َفَقـــاَل َرُســـوُل اللَّـــِه  ـــِت ». نَِّكـــاحِ َجـــاِمُعوُهنَّ ِفـــى اْلُبُی َفَقاَل

َمـا ُیِریـُد َهـَذا الرَُّجـُل َأْن َیـَدَع َشـْیًئا ِمـْن َأْمِرَنـا ِإالَّ َخاَلَفَنـا ِفیـِه. َفَجـاَء ُأَسـْیُد ْبـُن ُحَضـْیٍر : اْلَیُهودُ 

ـــاَال َیـــا َرُســـوَل اللَّـــِه ِإنَّ اْلَیُهـــوَد َتُقـــوُل َكـــَذا َوَكـــَذا َأَفـــَال  ِه َوَعبَّـــاُد ْبـــُن ِبْشـــٍر ِإَلـــى َرُســـوِل اللَّـــ َفَق

ــِه  ــُه َرُســوِل اللَّ ــى اْلَمِحــیِض َفَتَمعَّــَر َوْج ــْنِكُحُهنَّ ِف ــا َحتَّــى  َن ــا َفَخَرَج ــا َأْن َقــْد َوِجــَد َعَلْیِهَم َظَننَّ

                                                

) هو: الحسن بن قاسم بن عبداهللا بن علي المرادي، مصري المولد، أخذ العربیة عن جماعة منهم السراج الدمنهوري، ١(

وأبي حیان، وأتقن العربیة والقراءات، له شرح التسهیل، شرح المفصل، توفي سنة تسع وأربعون وسبعمائة هـ. بغیة 

  . ٥١٧/ ص ١الوعاء جـ

  . ٧١مائدة، اآلیة: السورة  )٢(

  . ١٨٤سورة البقرة، اآلیة: ) ٣(

  . ٢٢٠الجني الداني، ص) ٤(

ُفوفِ  َتْسِوَیةِ  باب ،سنن أبي داود )٥(   .القدح: خشب السهام حین تنحت وتبري وتسوي ،٤٠٥ص ،٢ج الصُّ



 ٥٩

َفَبَعـَث ِفـى آثَاِرِهَمـا َفَسـَقاُهَما َفَظَننَّـا َأنَّـُه َلـْم َیِجـْد  وِل اللَّـِه ِإَلى َرُسـ َفاْسَتْقَبَلْتُهَما َهِدیٌَّة ِمْن َلَبنٍ 

  .")١( َعَلْیِهَما

: ِبَهـِذِه اْلِكـَالِب َفَقـاَل ِلـىُقْلـُت ِإنَّـا َنِصـیُد  َسـَأْلُت النَِّبـىَّ  :َعْن َعِدىِّ ْبـِن َحـاِتٍم َقـالَ / ٣

ـا َأْمَسـْكَن َعَلْیـَك َوإِْن َقَتـَل ِإالَّ َأْن  ِإَذا َأْرَسْلَت ِكَالَبَك اْلُمَعلََّمةَ « َوَذَكْرَت اْسَم اللَِّه َعَلْیَها َفُكْل ِممَّ

  ».)٢(َعَلى َنْفِسهِ  َأَخاُف َأْن َیُكوَن ِإنََّما َأْمَسَكهُ َیْأُكَل اْلَكْلُب َفِإْن َأَكَل اْلَكْلُب َفَال تَْأُكْل َفِإنِّى 

   زادةوا أن ا ازادة )أن(اث 

ــا َأْن  :نحــو قولــه تعــالى :(أن تقــع بعــد لّمــا) التــي هــي حــرف وجــوب لوجــوب -١ َفَلمَّ

وسـّماها ابـن  )٤(وال تفیـد معنـى غیـر التوكیـد" )٣(َجاَء اْلَبِشیُر َأْلَقـاُه َعَلـى َوْجِهـِه َفاْرتَـدَّ َبِصـیًرا

    .)٥(" لما التوقیتیة" :هشام

وقـد تـذكر  ،(إنهـا ال موضـع لهـا مـن اإلعـراب :عنـد هـذه اآلیـة )٦(ویقول الفخر الرازي

ْوعُ  :وقد تحذف كقوله تعالى ،تارة كما ههنا    . )٨(.)٧(َفَلمَّا َذَهَب َعْن ِإْبَراِهیَم الرَّ

ویعلق اإلمام الزركشي على هذه اآلیة بقولـه جـيء (بـأن) ولـم یـأت علـى األصـل مـن 

م بعــد طــول الحــزن وتباعــد الحــذف؛ ألنــه لمــا كــان مجــيء البشــیر إلــى یعقــوب علیــه الســال

   .)٩(التراخي) ناسب ذلك مجيء زیادة "أن" لما في مقتضى وصفها من ،المدى

                                                

  . ٣٨٦ص، ٦ج ،َوُمَباَشَرِتَها اْلَحاِئضِ  ِإْتَیانِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ١(

ْیدِ  ِفي باب ،٤١٤ص ،٨ج ،سنن أبي داود) ٢(   .الصَّ

  . ٩٦سورة یوسف، اآلیة: ) ٣(

  . ٢٢٣، ص٢ارتشاف الضرب، ج) ٤(

  . ٥٠مغني اللبیب، ج، ص) ٥(

و: محمد بن عمر بن الحسن أبو عبد اهللا فخر الدین الرازي، إمام مفسر كان أوحد زمانه في المعقول والمنقول ه) ٦(

وعلوم األوائل، ولد بالري وٕالیها نسبته، من تصانیفه مفاتیح الغیب، لوامع البیان في شرح أسماء اهللا والصفات وله 

  . ٣١٣، ص ٦ج هـ، األعالم،٦٠٦اإلیجاز في درایة اإلعجاز توفى سنة 

  . ٧٤سورة هود، اآلیة: ) ٧(

  . ٢٤٢، ص٦مفاتیح الغیب، ج) ٨(

، بیروت ،المعرفة دار: الناشر إبراهیم اهللا أبوالفضل محمد: تحقیق الزركشي عبداهللا بن بهادر بن محمدالبرهان، ) ٩(

  ٢٢٧، ص٤ج هـ،١٣٩١



 ٦٠

   .)١()ألن جاءه( :والتقدیر ،هاهنا في موضع نصب ألنه مفعول له )أن(و

  :)٢(أن تقع بعد (لو) و(فعل القسم) مذكورًا كقوله -٢

  مظلُم  .. لكان یوٌم من الشرِّ .فأقسُم أن لو التقینا وأنتمُ  

  :)٣(أو متروكًا كقوله

  أن لو كنَت ُحرًا ** وما بالُحرِّ أنت وال العتیِقِ◌  ،أَما واهللاِ 

وفـي مقـرب ابـن عصـفور: "أنهـا فـي ذلـك حـرف جـيء بـه  ،هذا مـذهب سـیبویه وغیـره

   .)٤(والحروف الرابطة لیست كذلك" ،ویبعده أن األكثر تركها ،لربط الجواب بالقسم

    .)٥()قد كان ذلك حتي أن كان كذا( :تقول :بعد حتى -٣

   :)٦(بعد إذا كقوله -٤

  الماء غامرُ  جةِ ه ** معاطي ید في لُ ى إذا أن كأنَّ فأمهله حتَّ 

   :)٧(وشذ زیادتها بعد كاف التشبیه في قول الشاعر

لم  كأن ُتوافینا ِبوجٍه ُمَقسٍَّم ** ویوماً    ظیبٍة َتعطو إلى وارق السَّ

وبرفعهــا علــى أنهــا  ،بنصــب ظبیــة علــى أنــه اســم كــأن یــروىو .)٨(فــي روایــة مــن جــر

   .، والكاف حرف تشبیه)أن(وبجرها على زیادة  ،الخبر، واالسم محذوف

                                                

قه وخرج حدیثه وعلق علیه الشیخ عرفان بن معاني الحروف تألیف اإلمام أبي الحسن علي بن عیسي الرماني، حق) ١(

  . ٤٨هـ، ص١٤٢٨ـ  ٢٠٠٢سلیم العشا الدمشقي الناشر: المكتبة العصریة، 

  :.٥١ص ٤ارتشاف الضرب ج:ینسب هذا البیت للمسیب انظر )٢(

والشاهد "تقدیم خبر ما " وجواب لو محذوف أي  ٥٠ص١لم أقف علي قائل هذا البیت انظر: مغني اللبیب ج) ٣(

  .١١٦ومتك، وانظر رصف المباني، صلقا

  . ٥١، ص١مغني اللبیب، ج) ٤(

  . ٤٢٣، ص٢ارتشاف الضرب، ج) ٥(

  ، والضمیر في أمهله یعود الي الصید. ٥١، ص١مغني اللبیب، ج :هذا البیت ألوس بن حجر انظر )٦(

جمیل، تعطو: تمد ، والوجه المقسم: الحسن ال١١٧نسب هذا البیت إلى ابن صریم الیشكري رصف المباني، ص )٧(

  عنقها، وارق السلم: شجر السلم المورق

  . ٣٧الجني الداني، ص) ٨(



 ٦١

َأْن  *َعـَبَس َوتَـَولَّى :وزعم الكوفیون أنها تكون بمعنى (إذا) قالوا ذلك في قولـه تعـالى

لبصـــریون "أن" هاهنـــا فـــي وقـــال ا ،إذا جـــاءه األعمـــى :زعمـــوا أن معنـــاه )١(َجـــاَءُه اْألَْعَمـــى

   .والتقدیر ألن جاءه ،موضع نصب ألنه مفعول له

أّمــا عــن عمــل "أن" الزائــدة فالــذي رجحــه ابــن هشــام أنهــا ال تعمــل (لعــدم اختصاصــها 

  .)٢(وعلى االسم) ..باألفعال، بدلیل دخولها على الحرف

مـا السـماع أ ،واستدل على ذلـك بالسـماع والقیـاس ،عمل "أن" الزائدة )٣(ویرى األخفش

َوَمـا َلَنـا َأالَّ ُنَقاِتـَل ِفـي  :وكقولـه تعـالى )٤(تُْنِفقُـوا ِفـي َسـِبیِل اللَّـهِ  َوَمـا َلُكـْم َأالَّ  :فقوله تعالى

ــهِ  مــا  :فــي نحــو ،وأمــا القیــاس فهــو أن الزائــد قــد عمــل .تــین زائــدةیوأن فــي اآل )٥(َســِبیِل الّل

لكنهـا حجـة ال تثبـت فـي مقابلـة األدلـة هـذه هـي حجتـه و . ولـیس زیـد بقـائم ،جاءني من أحـد

  قوال التى تضافرت ضد رأیه. بل سرعان تتهاوي أمام هذه األ ،القاطعة

(أمـا السـماع فیحتمـل أن تكـون فیـه "أن" مصـدریة  :وقد رد علیه اإلمام المرادي بقولـه

وأمــا القیــاس فــألن حــرف الجــر الزائــد غیــر  .مــا منعنــا :لتضــمنه معنــى )مــا لنــا(دخلــت بعــد 

   .)٦(نها قد ولیها االسم"إف )أن(بخالف  ،زائد في االختصاص بما عمل فیهال

(وال تعمـل أن زائـدة خالفــًا لألخفـش وال حجـة لــه فیمـا استشــهد  :وكـذلك یقـول أبوحیــان

   .)٧(والمشهور عند العرب أن عمل "أن" في المضارع النصب) ،به

                                                

  .٢-١) سورة عبس، اآلیتان: ١(

  . ٥١، ص١مغني اللبیب، ج) ٢(

) أبوالحسن سعید بن مسعدة األخفش، من أكابر أئمة النحویین البصریین، قرئ علیه الكتاب بعد وفاة سیبویه، كان ٣(

أوسع الناس علمًا، وصنف كتبًا كثیرة في النحو والعروض والقوافي، توفي سنة إحدي  ثعلب یفضله ویقول: هو

  .١٠٩ – ١٠٧وعشرین ومئاتین، نزهة األلباء ص 

  .١٠) سورة الحدید، اآلیة: ٤(

  .٢٤٦) سورة البقرة، اآلیة: ٥(

  . ٤٨معاني الحروف، ص) ٦(

  .١٦٤٢، ص٢) ارتشاف الضرب، ج٧(



 ٦٢

حـث علـى قـول أحـد مـن وهذا مـا یـراه الباحـث وعلیـه إجمـاع النحـاة حیـث لـم یقـف البا

   .النحاة قد تابع األخفش على رأیه هذا

  طق (أن) ازادة

ــِدْمَنا َعَلــى َنِبــىِّ اللَّــِه  :َعــْن َقــْیِس ْبــِن َطْلــٍق َعــْن َأِبیــِه َقــالَ / ١  َفَجــاَء َرُجــٌل َفَقــاَل َیــا  َق

ـَالِة ِفـى الثـَّْوِب اْلَواِحـِد َقـالَ  :َنِبىَّ اللَّهِ  ِإَزاَرُه َطـاَرَق ِبـِه  َفـَأْطَلَق َرُسـوُل اللَّـِه  َما تَـَرى ِفـى الصَّ

َالَة َقالَ  ِرَداَءُه َفاْشَتَمَل ِبِهَما ثُمَّ َقاَم َفَصلَّى ِبَنا َنِبىُّ اللَِّه  َأَوُكلُُّكْم َیِجُد « :َفَلمَّا َأْن َقَضى الصَّ

  .)١(»َثْوَبْینِ 

َقـْد آَذى اللَّـَه  ْن ِلَكْعـِب ْبـِن اَألْشـَرِف َفِإنَّـهُ َمـ« : َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه  :َعْن َجـاِبٍر َقـالَ / ٢

ُد ْبُن َمْسَلَمَة َفَقالَ ». َوَرُسوَلهُ   :َقـالَ ». َنَعـمْ « :َقـالَ  َلهُ َأُتِحبُّ َأْن َأْقتُ َأَنا َیا َرُسوَل اللَِّه  :َفَقاَم ُمَحمَّ

ـَدَقَة َوَقـْد : َفَقـالَ َفَأتَـاُه ». َنَعْم ُقلْ «: ى َأْن َأُقوَل َشْیًئا. َقالَ َفْأَذْن لِ  ِإنَّ َهـَذا الرَُّجـَل َقـْد َسـَأَلَنا الصَّ

ٍء َیِصـیُر َعنَّاَنا َقاَل َوَأْیًضا َلَتَملُّنَُّه. َقاَل اتََّبْعَناُه َفَنْحُن َنْكـَرُه َأْن َنَدَعـُه َحتـَّى َنْنُظـَر ِإَلـى َأىِّ َشـىْ 

 ؟ َوَمـا ُتِریـُد ِمنَّـا: َقاَل َكْعٌب َأىَّ َشْىٍء َتْرَهُنوِنى َقالَ  .َوْسَقْینِ  َأْن ُتْسِلَفَنا َوْسًقا َأوْ َأْمُرُه َوَقْد َأَرْدَنا 

ُسـْبَحاَن اللَّـِه َأْنـَت َأْجَمـُل اْلَعـَرِب َنْرَهُنـَك ِنَسـاَءَنا َفَیُكـوُن َذِلـَك َعـاًرا َعَلْیَنــا. : ِنَسـاَءُكْم َقـاُلوا :َقـالَ 

ُسْبَحاَن اللَّـِه ُیَسـبُّ اْبـُن َأَحـِدَنا َفُیَقـاُل ُرِهْنـَت ِبَوْسـٍق َأْو َوْسـَقْیِن.  :َفَتْرَهُنوِنى َأْوَالَدُكْم. َقاُلوا :َقالَ 

ــا َأتَـاُه َنـاَداُه َفَخـَرَج ِإَلْیــِه َوُهـَو ُمَتَطیِّـٌب َیْنَضــُخ : َمـَة ُیِریــُد السِّـَالَح َقـالَ َقـاُلوا َنْرَهُنـَك الألْ  َنَعـْم. َفَلمَّ

ــا َأْن َجَلــَس إِ َرْأُســُه  ــَذَكُروا َلــُه َقــالَ  َلْیــهِ َفَلمَّ ِعْنــِدى  : َوَقــْد َكــاَن َجــاَء َمَعــُه ِبَنَفــٍر َثَالثَــٍة َأْو َأْرَبَعــٍة َف

ُه ِفـى َرْأِسـِه َفَشـمَُّه تَـْأَذُن ِلـى َفَأُشـمُّ َقـاَل َنَعـْم. َفَأْدَخـَل َیـدَ  :ُفَالَنُة َوِهَى َأْعَطُر ِنَسـاِء النَّـاِس. َقـالَ 

 ُدوَنُكْم. َفَضَرُبوُه َحتَّى َقَتُلـوُه.: َلمَّا اْسَتْمَكَن ِمْنُه َقالَ َفَأْدَخَل َیَدُه ِفى َرْأِسِه فَ  َأُعوُد َقاَل َنَعمْ : َقالَ 

)٢( 

                                                

  . طارق: طبقه علیه ،٣٥٤ص، ٢ج، ِفیهِ  ُیَصلَّي َما َأْثَوابِ  عِ ِجَما باب ،سنن أبي داود )١(

  . الألمة: الدرع .٢٩٦ص  ،٨ج ، ِبِهمْ  َوُیَتَشبَّهُ  ِغرَّةٍ  َعَلي ُیْؤَتي اْلَعُدوِّ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٢(



 ٦٣

راا رأن" ا"  

(كتبـت إلیـه أن  :نحـو ،وتأتي بعـد مـا فیـه معنـى القـول دون حروفـه وهي "بمنزلة "أي"

فهـــذه یرتفـــع الفعـــل  ،أردت معنـــى (أي) أقبـــل "أي" أقبـــل. ونحـــو: "كتبـــت إلیـــه أن یفعـــُل إذا

وال یجوز لـك أن تنصـب كمـا ال  ،ولما دخلت علیه‘ فال موضع لها  ،بعدها؛ ألنها تفسیریة

   .)١(تنصب لو صرحت (بأي)"

  . )٢(ارجعوا) :أي :المعنى ،(دعوت الناس أن ارجعوا :جاء في كتاب األزهیة

 :أن بمعنـى )٤(اْصـِبُروا َعَلـى آِلهَـِتُكمْ ا وَ َأِن اْمُشـو  :في قوله تعالى )٣(یقول الزمخشري

فكـان  ،ألن المنطلقین عن مجلس التقاول ال بد أن یتكلمـوا ویتفاوضـوا فیمـا جـرى لهـم )أي(

   .)٥(انطالقهم مضمنًا معنى القول)

أن" هـي المفسـرة ألن االنطـالق عـن مجلـس "(و :وهو ما أكده اإلمام البیضـاوي بقولـه

   .)٦( االندفاع في القول) :المراد باالنطالقوقیل  ،التقاول یشعر بالقول

   .)٧(فیها معنى القول دون حروفه) ،أن تقع بعد جملة( وعالمة أن المفسرة

   :وٕانما تكون أن مفسره بثالثة شروط :یقول ابن هشام

                                                

  . ٣١٣شذور الذهب، ص) ١(

  . ٦٩األزهیة، ص) ٢(

سم الزمخشري الخوارزمي المفسر النحوي اللغوي المعتزلي، یلقب ) هو: محمد بن عمر بن محمد العالمة أبي القا٣(

جار اهللا ألنه جاور مكة زمانًا، ولد بزمخشر قریة من قري خوارزم، كان واسع العلم، كثیر الفضل، غایة في الذكاء 

ر، توفي سنة وجودة القریحة، متفننًا في كل علم معتزلیًا لغویًا، عّالمة في األدب والنحو، له الكشاف في التفسی

/ ص ٢هـ، جـ١٤٠٣هـ، انظر: طبقات المفسرین، محمد بن علي الداوودي دار الكتب العربیة، بیروت، ٥٣٨

٣١٦.  

  . ٦) سورة ص، اآلیة: ٤(

  . ٤٥٣) الكشاف ج، ص٥(

ر ، الناشر: داالبیضاوي محمد بن عمر بن عبداهللا أبوالخیر الدین ناصر: المؤلف التأویل وأسرار التنزیل أنوار) ٦(

  . ٤٥٣ص الفكر، بیروت،

  . ٢٢١الجني الداني،) ٧(



 ٦٤

أن تكـون تلــك الجملـة فیهــا معنـى القــول دون  :والثــاني ،أن یتقـدم علیهــا جملـة :أحـدها

   .)١"(ال لفظًا وال تقدیراً  ،یدخل علیها حرف جرالثالث أن ال  ،حروفه

كتبــت  :نحــو ،بــل تكــون مفســرة للجملــة االســمیة والفعلیــة ،وهــي غیــر مختصــة بالفعــل

   أنت وهذا) أن ما(وأرسلني إلیه  ،أفعل )أن(إلیه 

  . )٢(اْلَجنَّةُ  َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكمُ  :ومنه

وهــــي عنــــدهم ( ون (تفســــیریة): أن تكــــأي ،وأنكــــر الكوفیــــون كــــون ذلــــك مــــن معانیهــــا

  . )٣()الناصبه للفعل

مــذهب عامــة الكــوفیین  ومــن المعــاني التــي تفیــدها "أن" أن تكــون بمعنــى الشــرط وهــو

   :)٤(تتمثل في خالصتهاو لعدة أمور اعتمد علیها  ،ورجحه ابن هشام في كتابه المغني

ر تــــذكّ  أنْ ( :ت بـــالوجهینئـــفقر  ،تـــوارد المفتوحـــة والمكســـورة علـــى المحـــل الواحـــد -١

   .)٥( ما)هٌ ادحْ إ

  : )٦(مجيء الفاء بعدها كثیرًا كقول الشاعر -٢

  فإّن قوِمَي لم تأكلهم الّضبعُ ***  أَبا ُخراشة أّما أنت ذا نفرٍ 

   :)٧(عطفها على إن المكسورة في قوله -٣

  إمَّا أقمَتَ◌ وأما أنت مرتحال *** فاهللا یكُأل ما تأتي وما تذُر 

                                                

  .٣١٤شذور الذهب، ص) ١(

  . ٤٣) سورة األعراف، اآلیة: ٢(

  . ٢٧٥، ص٢) همع الهوا مع، ج٣(

  . ٣٧، والجني الداني، ص٥٣، ص١انظر: مغني اللبیب بتصرف، ج) ٤(

  سورة البقرة اآلیة ) ٥(

اآلن كنت ذا نفر :والمعني،الضبع: السنون المجدبة ٩٦ص، ٢هذا البیت لعباس بن مرداس انظر ابن یعیش ج )٦(

  فتفخر علینا.

  ٥٥ص ١قائل هذا البیت مجهول  انظر: مغني اللبیب ج )٧(



 ٦٥

فلو كانت المفتوحة مصدریة لزم عطف المفـرد  ،ى وفتح الثانیةالروایة بكسر إن األول

  .على الجملة

   .)١((ومنع ذلك البصریون وتأولوا هذه الشواهد على أنها المصدریة)

(ربطـت الفـرس :أنها تكون بمعنـى (لـئال) كقولـك :أي ،وكذلك تأتي (أن) وتفید التعلیل

    .لئال تنطلقأن تنطلق) أي: 

   .)٢(اللَُّه َلُكْم َأْن َتِضلُّواُیَبیُِّن  :قال تعالى

   :)٣(قال عمرو بن كلثوم

  أن تشتُمونا  َنزلُتم منزل األضیاِف مّنا ** فعّجلنا الِقرى

ومخافــة أن  ،لــئال تشــتمونا واألصــل كراهیــة أن تضــلوا :والصــواب أنهــا مصــدریة أي"

   )٤("وهو قول البصریین ،تشتمونا

ِإنَّ  :) أن تكـون نافیـة بمعنـى (ال) قـال تعـالىومن المعاني التي ذكرها العلماء (ألن"

ال :معنــاه (قــال أبوٕاســحاق الزجــاج) ،)٥(موتیــتُ ثــل مــا أُ مّ  ؤتى أحــدٌ أن ُیــ ُهــَدى اللَّــِه ُهــَو اْلُهــَدى

  .)٦("أوتیتم یؤتى أحد مثل ما

                                                

  . ٢٢٤الجني الداني، ص) ١(

  . ١٧٦) سورة النساء، اآلیة: ٢(

  ٧٤األزهیة، ص) لم أقف علي قائل هذا البیت انظر: ٣(

  . ٥٣، ص١مغني اللبیب، ج) ٤(

  . ١٢٠بقرة، اآلیة: سورة ال )٥(

  . ٧١األزهیة ص ٢٤٣رصف المباني ص )٦(



 ٦٦

  املبحث الثاني

  (أن) املشددة

لـــى ثالثـــة وأشـــبهت الفعـــل فـــي اللفـــظ بأنهـــا ع ،وهـــي (مـــن الحـــروف المشـــبهة بالفعـــل

  .)١(وهي تنصب االسم وترفع الخبر) ،أي: أكدت ،وفي المعنى ،أحرف

وتكون مع صلتها بمعنى اسم یحكم علیه باإلعراب كقولـك: بلغنـي : ")٢(ویقول الزجاج

كرهــــت أنــــك  :وتقــــول ،فهــــي بمعنــــى اســــم مرفــــوع تأویلــــه بلغنــــي شخوصــــك ،أنــــك شــــاخص

عجبــت مــن  :وتقــول ،كرهــت شخوصــك :معنــاه ،فهــي فــي موضــع اســم منصــوب ،شــاخص

   .)٣( "والمعنى: من انطالقك ،أنك منطلق

فـإذا كـان خبرهـا فعـًال أو اسـمًا مالقیـًا للفعـل فـي  ،(فهي تؤول بمصدر :یقول أبوحیان

بلغنــي أنــك تنطلــق أو نحــو:  ،وذلــك االســم ،ذلــك الفعــل رت بمصــدر مــن لفــظدّ ُقــ ،االشــتقاق

در مصـدر مـن لفـظ االسـتقرار قُـ ،روراً ن كان ظرفـًا أو مجـإ و  ،بلغني االنطالق :أي ،منطلق

أو  ،بلغنـي اسـتقرارك عنـد زیـد :أي ،أو في الدار ،أنك عند زید :بلغني :نحو ،العامل فیهما

   .))٤(في الدار

   :)٥()المواضع التي تفتح فیها (أنّ 

   .لو أنك قائم لقمت)(نحو:  )لو(وذلك بعد  ،إذا لزم التأویل بالمصدر -١

                                                

هـ، شرح الشیخ خالد ٤٧١العوامل المائة النحویة في أصول العربیة، للشیخ عبدالقاهر الجرجاني المتوفى سنة ) ١(

، ٢، دار المعارف ج٢هـ، تحقیق وتعلیق، الدكتور البدراوي زهران، ط٩٠٥األزهري الجرجاوي المتوفى سنة 

   .١٤٧ص

) هو: أبوٕاسحاق إبراهیم بن السري بن سهل الزجاج من أكابر أهل العربیة كان حسن العقیدة أخذ عن المبرد وله ٢(

  .٥٤، ص٣كتاب جلیل النفع وهو (معاني القرآن) توفي سنة عشر وثالثمائة، إنباه الرواة جـ

الدكتور علي توفیق الحمد الناشر: حروف المعاني المؤلف أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقیق: ) ٣(

  . ٤٨م، ص١٩٨٢مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة األولي 

  . ١٢٥٥، ص٢ارتشاف الضرب، ج ) ٤(

  . ١٢٥٧، ص٢ارتشاف الضرب، ج) ٥(



 ٦٧

   .)١(َفَلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحینَ  :ه تعالىقول :نحو )لوال(بعد  -٢

   .في السماء نجمٌ  ما أكلمك ما أنَّ  :تقول العرب )ما التوقیتیة(بعد  -٣

   .بلغني أنك منطلق :نحو ،إذا كانت في موضع رفع -٤

   عجبت من أنك منطلق :إذا كانت مجرورة بحرف نحو -٥

   .منطلق عرفت أنك:نحو إذا كانت منصوبة -٦

    :وهي كاآلتي )٢(المواضع التي یجوز فیها الفتح والكسر

   .لناانز : إأي :)٣(َأَوَلْم َیْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا :: نحو قوله تعالىفاعلةأن تكون  -١

ُقــــْل ُأوِحــــَي ِإَلــــيَّ َأنَّــــُه اْســــَتَمَع َنَفــــٌر ِمــــَن  :نحــــو قولــــه تعــــالى :عــــن الفاعــــل نائبـــة -٢

   .)٤(اْلِجنِّ 

   .)٥(َوَال َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكُتمْ  :كقوله تعالى :غیر محكیة بالقول ةمفعول -٣

(اعتقـادي أن  :نحـو ،)خبر عن اسم معنى غیر قول: وال صـادق علیـه خبـر (أنّ  -٤

    .محمدًا قائم)

   .محمدا قائمأن نحو: ذلك ب :مجرورة بالحرف -٥

   .)٦(ُه َلَحقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقونَ ِإنَّ  :مجرورة باإلضافة: كقوله تعالى -٦

   .البدلیة وأ ،إما على العطف :تابعة لشيء مما تقدم -٧

   .؟أحقًا أنك ذاهب:وذلك قولك :بعد حق -٨

   .)٧(َال َجَرَم َأنَّ َلُهُم النَّارَ  :بعد ال جرم: كقوله تعالى -٩

                                                

  . ١٤٣سورة الصافات، اآلیة:  )١(

  . ٥٢٣، ص ١همع الهوامع، ج:انظر) ٢(

  . ٥١سورة العنكبوت، اآلیة: ) ٣(

  . ١: سورة الجن، اآلیة) ٤(

  . ٨١سورة األنعام، اآلیة: ) ٥(

  . ٢٣سورة الذاریات، اآلیة: ) ٦(

  . ٦٢سورة النحل، اآلیة: ) ٧(
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ن إالتأكیــــد كالمكســـــورة إال وكــــذلك (أن) المفتوحـــــة تفیــــد معنـــــى " :یقــــول ابــــن یعـــــیش

ألن الجملـة  ،ولذلك یحسـن السـكوت علیهـا ،الجملة معها على استقاللها بفائدتها ،المكسورة

وبین  ،إن زیدًا قائم :فال فرق بین قولك ،مفید لمعناه ،عبارة عن كل كالم تام قائم في نفسه

لـى اسـتقاللها بفائـدتها ع )إن(ویؤیـد ذلـك أن الجملـة بعـد  ،إال معنـى التوكیـد ،قولك زید قـائم

وتصـیر  ،فـرادنها تقع على الصلة.. ولیست المفتوحة كذلك بل تقلب معنى الجملـة إلـى اإلأ

وكنـت تقـول  ،ولوال إرادة التوكید لكان المصدر أحق بالموضـع ،في مذهب المصدر المؤكد

   .)١("بلغني قیام زید: بلغني أن زیدًا قائم :مكان

أال  ،المفتوحــة فهــي مــع جملتهــا فــي حكــم المفــرد )أنّ ("وأمــا  :وجــاء فــي شــرح الكافیــة

 ،م أدخلت المكسورة كانت على حالها في اسـتقاللها بفائـدتهاث(زید قائم)  :ترى أنك إذا قلت

 ،أو مــا فــي حكمــه ،ولــو أدخلــت المفتوحــة صــارت الجملــة معهــا بتأویــل مصــدر مــن خبرهــا

  .)٢"(فافتقرت إلى جزء آخر تكون به كالماً 

 )ألن(كما أن الفعل صـلة  ،وما عملت فیه صلة لها ،فهي اسم أما أنَّ " :یقول سیبویه

نـك فـي موضــع أ(قـد عرفـت أنـك منطلـق) ف :وتكـون (أّن) اسـمًا أال تـرى أنـك تقـول ،الخفیفـة

فـي موضـع  )نكأـ(فـ ،بلغنـي أنـك منطلـق :وتقول ،قد عرفت ذلك :كأنك قلت ،اسم منصوب

كمـــا أن  ،ســـماء التـــي تعمـــل فیهـــا صـــلة لهـــاوبـــأن األ ،بلغنـــي ذاك :اســـم مرفـــوع كأنـــك قلـــت

   .)٣("األفعال التى تعمل فیها صلة لها

ثم یجعـل للمصـدر  ،ومن أهم وظائف الحرف المصدري أن یوقع الجملة موقع المفرد

أرى  :ألن هنــاك فــرق بــین قولــك ،(فــأّن) تجعــل األمــر ذهنیــاً  ،معنــى ذهنــي غیــر متشــخص

                                                

  . ٥٩، ص١ابن یعیش، ج) شرح ١(

  . ١٢٣ص ٣) شرح الكافیة ج ٢(

  . ٤٦١ص ١الكتاب، ج) ٣(
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والثـاني  ،األول موقـف متشـخص والرؤیـة فیـه بصـریةفـ، محمـدًا واقفـاً  وأرى أنَّ  ،محمـدًا واقفـاً 

   .أرى أنه فاعل ذلك وأحسبه :أي ،موقف فعلى

ــــَماَواِت َواْألَْرَض  :كقولــــه تعــــالى ــــَق السَّ ــــَر َأنَّ اللَّــــَه َخَل ــــْم َت فهــــذه رؤیــــة بالتــــدبر  )١(َأَل

   .والتفكر

وهــي  ،ن المفتوحــة األلــف مــع مــا بعــدها بتأویــل المصــدرأ" :ویقــول صــاحب األصــول

علمـت  :علمت أنـك منطلـق فإنمـا هـو :أال ترى أنك تقول ،تجعل الكالم شأنًا وقصة وحدیثاً 

الخبـر  :الخبـر ؟ فیقـول المجیـب مـا :ویقـول القائـل ،علمـت الحـدیث :فكأنـك قلـت ،انطالقـك

المكسـورة فمتـى  )إنّ (المفتوحـة ال تقـع فیهـا  )أن(. والمواضع التي تقع فیها .أن األمیر قادم

  .)٢("علم أن المعنى والتأویل مختلففا ،ا یقعان في موضع واحدوجدتهم

فــذهب أكثــر النحــاة إلــى أنهــا مؤكــدة مثــل (إّن)  ،واختلــف فــي كــون (أن) مؤكــدة أم ال

ك لــم یفــد بســألنــك لــو صــرحت بالمصــدر المن ،واستشــكله بعضــهم قــائالً  .وأنهــا فــرع علیهــا

وبهـذا یفـرق بـین  ،مـع مـا بعـدها المفـردألن محلهـا  ،ویقال التوكید للمصـدر المنحـل ،توكیداً 

  ین .فإن التأكید في المكسورة لإلسناد وهذه ألحد الطرف ،(إّن) المكسورة

ــ لــو كانــت تــدل  :هملو قــ ،به التــي أثیــرت حــول (أّن) فــى داللتهــا علــى التوكیــدومــن الشُّ

   :)على التوكید لوقعت في جواب القسم مثل (إنّ 

  

  

  

  

  

                                                

  . ١٩سورة إبراهیم، اآلیة: ) ١(

  . ٢٦٦، ص١األصول في النحو ج) ٢(
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   :والرد علیها یكون في وجهین

فــالالم تكــون  ،أن مجیئهــا للتوكیــد ال یعنــي أنهــا تشــبه (إّن) مــن جمیــع األوجــه :األول

وكــذلك أّن المخففــة مــن  ،ا فــي االســتعمالمــولكــن هنــاك خــالف بینه ،للتوكیــد وٕانّ  ،للتوكیــد

خبرهـا جملـة ) الخفیفة أن یكون فیجوز في (أنْ  ،قد تختلف معها في بعض األحكام ،الثقیلة

   .لةدعائیة بخالف الثقی

والقســم یجــاب  ،هــو المصــدر :" إن (أّن) تحــول الجملــة إلــى مفــرد فــي معنــى:الثــاني

ومــع ذلــك أجــاز بعــض النحــاة أن یجــاب بهــا  ،ولــذلك ال یجــاب بهــا القســم ،بجملــة ال بمفــرد

   .)١(القسم"

فتبین من هذا أّن القول الصحیح أنها تدل على التوكیـد إضـافة إلـى المعـاني األخـرى 

یقــول ســیبویه فــي قولــه  ،كمــا یــذكر النحــاة ،وقــد تــأتي (أّن) بمعنــى لعــلّ  .التــي تــدل علیهــا

ـــونَ  :تعـــالى وأهـــل المدینـــة یقولـــون (أنهـــا) فقـــال " )٢(َوَمـــا ُیْشـــِعُرُكْم َأنََّهـــا ِإَذا َجـــاَءْت َال ُیْؤِمُن

   .)٣("لعلك :(ائت السوق أنك تشتري لنا) أي :الخلیل هي بمنزلة قول العرب

. وقیــل فـي قولــه تعــالى .د تسـتعمل (أّن) المفتوحــة بمعنــى لعـلوقــ( :ویقـول ابــن یعـیش

 ََوَما ُیْشِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجـاَءْت َال ُیْؤِمُنـون  ي (لعلهـا) كأنـه َبـویؤیـد ذلـك قـراءة أُ  )لعلهـا(علـى

ـــ(یشعركم) ألنــه یصــیر  ،أمــرهم فلــم یخبــر عــنهم باإلیمــان وال غیــره وال یحســن تعلیــق (أّن) ب

   :)٤(ال مطائط بن یعفرق )كالعذر لهم

  * أرى ما ترین أو َبِخیًال مخلَّداً *أِریني َجوادًا مات َهزًال ألّنني *

   .)٥("لعلني أرى ما ترین :وىهو بمعنى (لعل) وقد رُ  :قال المرزوقي 

                                                

  . ٥١٧، ص١همع الهوامع، ج) ١(

  . ١٠٩سورة األنعام، اآلیة: ) ٢(

  . ٤٦٣، ص١الكتاب، ج) ٣(

  . ١٦٥نسبه ابن یعیش إلي حطائط بن یعفر، وقیل هو لحاتم الطائي انظر شرح اللمع ص )٤(

  . ٧٩- ٧٨، ص١) شرح ابن یعیش، ج٥(
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 ،ألنـــك تریـــد المعـــروف :أي وأحیانـــًا تفیـــد التعلیـــل نحـــو: جئتـــك أنـــك تریـــد المعـــروف،

 )نإبـ(بخـالف التعلیـل  ،نمـا حصـل هـذا لهـذاإ :أي صور علیـه،فالتعلیل هنا مقید بعامله مق

ال تضــرب  :فــإذا قلــت ،المكســورة فإنــه تعلیــل واســع وحكــم عــام مســتأنف غیــر مقیــد بالعامــل

 ،نـه عونـكأال تضـرب محمـدًا  :أو قولـك ،ألنـه عونـك :أي ،جملـة واحـدة ،نه عونكإِ محمدًا 

ك) فكأنه لمـا نهـاه عـن ضـرب محمـد نه عونأ(:(ال تضرب محمدًا) واألخرى :جملتان األول

   .فقد ابتدأ كالمًا جدیداً  ،فأجابه: إنه عونك ،ولماذا تنهاني :قال له

تقع فـي مـوطن التعلیـل نحـو  "أنَّ  :ویزید هذه المسألة وضوحًا صاحب التصریح بقوله

َقْبُل َنـْدُعوُه ِإنَّـُه ُهـَو اْلَبـرُّ  ِإنَّا ُكنَّا ِمنْ  :من قوله تعالى )١(ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَِّحیمُ  :قوله تعالى

وقـرأ البـاقون مـن السـبعة  ،ألنه :أي ،قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدیر الم العلة الرَِّحیمُ 

 ،روي بكسر إن وفتحهـاالحمد والنعمة لك ) یُ  .. ومثله في جواز الوجهین (لبیك إنّ .بالكسر

تعلیل مستأنف، وهو أرجح ألن الكالم حینئذ  والكسر على إنه ،فالفتح على تقدیر الم العلة

   .)٢(وتكثیر الجمل في مقام التعظیم مطلوب) ،جملتان ال جملة واحدة

   )إن) ور 

ــاً  بــًا وهنــاك وهنــاك مواضــع تكســر فیهــا وجو  ،هنــاك مواضــع تفــتح فیهــا همــزة إّن وجوب

    .نمواضع یجوز فیها الوجها

وتتعـین  ،ّد المصدر مسدها ومسد معمولهـاحیث یجوز أن یس )إنّ ("یتعین كسر همزة 

   .)٣("ویجوز األمران إن صّح االعتباران ،المفتوحة حیث یجب ذلك

وأمــا  ،توكیــدها هاوٕانمــا تفیــد ،(إّن) المكســورة ال تغیــر معنــى الجملــة وٕایضــاح ذلــك أنّ 

 ،وتجعل ما دخلت علیه غیر تام الفائدة ،فهي تهیئ الجملة ألن تقع موقع المفرد ،المفتوحة

                                                

  . ٢٨سورة الطور، اآلیة: ) ١(

  . ٢١٨، ص١التصریح، ج) شرح  ٢(

   ١٣١-١٣٠، ص١ظر ابن عقیل ج،وان٣١٤، ص١ج ) شرح التصریح٣(
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كلتـا الجملتـین تامـة  ،وٕان محمـدًا قـائم ،محمد قائم :فإذا قلت ،بعد ما كان مفیدًا قبل دخولها

وٕانمـا وقعـت موقـع  ،(أن محمدًا قائم) بالفتح فهي لیسـت تامـة المعنـى :أما إذا قلت ،المعنى

ن كسـر (إّن) ومتـى فمتى كان الكالم ال یحتمل اإلفراد وٕانمـا هـو مـوطن الجملـة تعـیّ  ،المفرد

ومتـى جـاز األمـران جـاز  ،یحتمل الجملة وٕانما هو موطن المفـرد تعـّین الفـتح ان الكالم الك

    .الوجهان

(والــذي یمیــز بــین موقعیهمــا أن مــا كــان مظنــة للجملــة وقعــت فیــه  :یقــول ابــن یعــیش

وقعـــت فیـــه  ،ومـــا كـــان مظنـــة للمفـــرد ..إن زیـــدًا منطلـــق)( :كقولـــك لكـــل مفتـــتح ،المكســـورة

ت نـــواألصـــل ظن ،(ظننـــت أنـــك ذاهـــب) علـــى حـــذف ثـــاني المفعـــولین.. وكـــذلك .المفتوحـــة

   .)١("فیجوز إیقاع أیهما شئت ،ذهابك حاصل.. ومن المواضع ما یحتمل المفرد والجملة

وٕانمـــا  ،ولـــیس معنـــى الفـــتح والكســـر واحـــدًا فـــي المواضـــع التـــي یجـــوز فیهـــا الوجهـــان

  .المعنى مختلف

 ،زیـدًا یقولـه. ألنـه موضـع ابتـداءإن  قـد قالـه القـوم حتـى :تقـول" :وجاء في المقتضـب

اًال ألن (أّن) ولـو قلـت فـي هـذا (أّن) كـان محـ )إنك قد قاله القوم حتـى زیـد یقولـه( :أال ترى

.. ولكــن لــو .كــان محــاالً  ،فلــو كــان قــد قالــه القـوم حتــى زیــد یقولــه، مصـدر ینبــئ عــن قصــة

 :ألن المعنـى ،فتوحـةكـان مـن مواضـع (أّن) الم ،بلغني حدیثك حتى أنك تظلـم النـاس :قلت

  .)٢( "وٕانما یصلح هذا ویفسد بالمعنى ،بلغني أمرك حتى ظلمك الناس

ما وقف علیه الباحث فى الفرق بین (إّن) المكسـورة وبـین (أّن) المفتوحـة  ومن أحسن

 ،فإلّن المكسورة ثالثة مواضـع )أنّ (مخالف لموضع  )إنّ (واعلم أن مواضع ( :قول الرمانى

فاالبتـــداء نحـــو قولـــك: إّن زیـــدا  .الم فـــى الخبـــرلـــودخـــول ا ،بعـــد القـــول والحكایـــة ،االبتـــداء

وأمـا الحكایـة بعـد القـول فنحـو: قلـت إّن زیـدا  ،وال یجـوز الفـتح فـى االبتـداء أ صـال ،منطلق

                                                

  . ٦٠، ص١) شرح ابن یعیش ج١(

  . ٣٥٠، ص٢المقتضب، ج) ٢(
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وأمـا دخـول  .وكذلك قیاس ما تصرف من القـول نحـو: أقـول ویقـول ومـا أشـبه ذلـك ،منطلق

  ". )١(لمنطلق یداً ن ز إم فى الخبر، فنحو قد علمت الَّ لا

هـو  ویقول فى ذات السـیاق ذاكـرا لمواضـع المفتوحـة وقـد اختصـرها فـى موضـع واحـد

أن والبـد مـن  ،مـا بعـد بمنزلـة المصـدر مـع "وأما المفتوحة فهى :مصدریتها، فقال رحمه اهللا

فموضـــع أن  ،كأنـــك قلـــت یســـرنى خروجـــك ،نحـــو: یســـرنى أنـــك خــارج ،األســـماء يیعمــل فـــ

یكـون  ،وتقـول أكـره أنـك مقـیم ،بمعنى المصـدر یرتفـع كمـا یرتفـع المصـدرألنها  ؛هاهنا رفع

مــن لــى  :أى ،)مــن لــى بأنــك راحــل( :وتقــول .أكــره إقامتــك :كأنــك قلــت ،موضــعها نصــب

فالمفتوحـــة أبـــدا بمعنـــى  كالمصـــدر الــذى وقعـــت موقعـــه. فیكـــون موضـــعها خفضـــاً  ،برحیلــك

 ألن الحكایــة بعــد القــول تجــرى ؛ســتئناف ومــا جــرى مجــراه والمكســورة بمعنــى اال ،المصــدر

ذا دخـــل فــى خبرهـــا الم االبتـــداء (إوكــذلك  ،مضـــى زیــد منطلـــق :تقــول ،مجــرى االســـتئناف

  . ")٢(مالبتداء من أجل اللى اإلإ )صرفت

  ) اددة أن)طق 

ــٍر َعــْن َأِبیــِه َعــْن َجــاِبٍر َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه /١ ــوِق َداِخــًال ِمــ َعــْن َجْعَف ْن َبْعــِض َمــرَّ ِبالسُّ

َأیُُّكــْم ُیِحــبُّ َأنَّ « :اْلَعاِلَیــِة َوالنَّــاُس َكَنَفَتْیــِه َفَمــرَّ ِبَجــْدٍى َأَســكَّ َمیِّــٍت َفَتَناَوَلــُه َفَأَخــَذ ِبُأُذِنــِه ثُــمَّ َقــالَ 

  ». )٣(َهَذا َلهُ 

اِبِه ِإْذ َخَلـَع َنْعَلْیـِه ُیَصـلِّى ِبَأْصـحَ  َبْیَنَمـا َرُسـوُل اللَّـِه  :َعْن َأِبى َسِعیٍد اْلُخـْدِرىِّ َقـالَ / ٢

ــْوُم َأْلَقــْوا ِنَعــاَلُهْم  ــَك اْلَق ــا َرَأى َذِل ــا َقَضــى َرُســوُل اللَّــِه َفَوَضــَعُهَما َعــْن َیَســاِرِه َفَلمَّ َصــَالَتُه  َفَلمَّ

َفَأْلَقْیَنا ِنَعاَلَنا. َفَقـاَل َرُسـوُل َرَأْیَناَك َأْلَقْیَت َنْعَلْیَك : َقاُلوا». ِئُكْم ِنَعاَلُكمْ َما َحَمَلُكْم َعَلى ِإْلَقا« :َقالَ 

                                                

  . ٢٣٩معاني الحروف، ص) ١(

  .٢٤٠معاني الحروف، ص) ٢(

  كنفتیه: جانبیه مقطوعهاي:األسك: ذاهب األذن أ ،٢٦١ص  ،١ج ،سنن أبي داود )٣(
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ِإَذا َجـاَء َأَحـُدُكْم « :َوَقـالَ ». َأنَّ ِفیِهَمـا َقـَذًراَأتَـاِنى َفـَأْخَبَرِنى  علیـه السـالمِإنَّ ِجْبِریـَل «: اللَِّه 

  ».)١(َوْلُیَصلِّ ِفیِهَماِإَلى اْلَمْسِجِد َفْلَیْنُظْر َفِإْن َرَأى ِفى َنْعَلْیِه َقَذًرا َأْو َأًذى َفْلَیْمَسْحُه 

ـا اْنَفَتـَل َقـالَ  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن َأنَّ َنِبـىَّ اللَّـِه / ٣ َأیُُّكـْم « :َصـلَّى ِبِهـُم الظُّْهـَر َفَلمَّ

  ».)٢(یَهاَعِلْمُت َأنَّ َبْعَضُكْم َخاَلَجنِ « :َأَنا. َفَقالَ  :َفَقاَل َرُجلٌ ». بِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلى)(سَ ـَقَرَأ بِ 

اللَّهُـمَّ َربََّنـا َوَربَّ ُكـلِّ َشـْىٍء َأَنـا َشـِهیٌد «: ِفـى ُدُبـِر َصـَالِتهِ  َیقُـولُ  َكاَن َرُسـوُل اللَّـِه / ٤

ـًدا َعْبــُدَك َأنَّـَك َأْنــَت الـرَّبُّ َوْحــَدَك َال َشـِریَك َلــَك اللَّهُـمَّ َربََّنــا َوَربَّ ُكـلِّ َشــْىٍء َأَنـا َشــِهیٌد  َأنَّ ُمَحمَّ

َوَربَّ ُكـلِّ َشـْىٍء  اللَّهُـمَّ َربََّنـاَأنَّ اْلِعَباَد ُكلَُّهْم ِإْخَوٌة اللَُّهمَّ َربََّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْىٍء َأَنا َشِهیٌد  َرُسوُلكَ وَ 

اْســَمْع  اْجَعْلِنــى ُمْخِلًصــا َلــَك َوَأْهِلــى ِفــى ُكــلِّ َســاَعٍة ِفــى الــدُّْنَیا َواآلِخــَرِة َیــا َذا اْلَجــَالِل َواِإلْكــَرامِ 

  ». )٣(َواْسَتِجِب اللَُّه َأْكَبُر اَألْكَبُر اللَُّهمَّ ُنوَر السََّمَواِت َواَألْرضِ 

ِإنَّـَك تَـْأِتى َقْوًمـا « :َبَعـَث ُمَعـاًذا ِإَلـى اْلـَیَمِن َفَقـالَ  َعِن اْبـِن َعبَّـاٍس َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه / ٥

َال ِإَلــَه ِإالَّ اللَّــُه َوَأنِّــى َرُســوُل اللَّـِه َفــِإْن ُهــْم َأَطــاُعوَك ِلــَذِلَك  َأْهـَل ِكتَــاٍب َفــاْدُعُهْم ِإَلــى َشـَهاَدِة َأنْ 

ــَذِلكَ   َفــَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّــَه اْفَتــَرَض َعَلــْیِهْم َخْمــَس َصــَلَواٍت ِفــى ُكــلِّ َیــْوٍم َوَلْیَلــٍة َفــِإْن ُهــْم َأَطــاُعوَك ِل

ِفى َأْمَواِلِهْم ُتْؤَخُذ ِمـْن َأْغِنَیـاِئِهْم َوتُـَردُّ ِفـى ُفَقـَراِئِهْم َفـِإْن  ِهْم َصَدَقةً َأنَّ اللََّه اْفَتَرَض َعَلیْ َفَأْعِلْمُهْم 

ــ ــا َوَب ــْیَس َبْیَنَه ــا َل ــاَك َوَكــَراِئَم َأْمــَواِلِهْم َواتَّــِق َدْعــَوَة اْلَمْظلُــوِم َفِإنََّه ْیَن اللَّــِه ُهــْم َأَطــاُعوَك ِلــَذِلَك َفِإیَّ

  ».)٤(ِحَجابٌ 

َق َرُسـوُل  :َرُجـٌل َقـَذَف اْمَرَأتَـُه. َقـالَ  : ُقْلـُت ِالْبـِن ُعَمـرَ  :َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َقـالَ َعْن / ٦ َفـرَّ

». ِمْنُكَمـا تَاِئـبٌ َأنَّ َأَحـَدُكَما َكـاِذٌب. َفَهـْل اللَّـُه َیْعَلـُم «  :َبْیَن َأَخَوْى َبِنى اْلَعْجـَالِن َوَقـالَ  اللَِّه 

َق َبْیَنُهمَ ُیَردُِّدَها َثَالَث َمرَّ    .")٥(اٍت َفَأَبَیا َفَفرَّ

                                                

َالةِ  باب ،سنن أبي داود) ١(   .٣٨٧ص  ،٢ج ،النَّْعلِ  ِفي الصَّ

  . خالج: تجاذب وتنازع، ١١٥ص  ،٣ج، َیْجَهرْ  َلمْ  ِإَذا اْلِقَراَءةَ  َرَأي َمنْ  باب ،سنن أبي داود )٢(

  .٢٤ص  ،٥ج ،َسلَّمَ  ِإَذا الرَُّجلُ  َیُقولُ  َما باب ،سنن أبي داود) ٣(

َكاةِ  َتْعِجیلِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٤(   . ١٦٩ص  ،٥ج ،الزَّ

  .١٠ص ،٧ج ، اللَِّعانِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٥(
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  املبحث الثالث

  (لو)

أنهـا  :أي )١(حـرف مصـدري ال یحتـاج إلـى جـواب (وهـي مـن الحـروف الهوامـل) )لـو(

(وٕانمــا لـم تعمـل (لــو) ألن  :ویعلــل اإلمـام الرمـاني عــدم إعمالهـا بقولـه ،ال تعمـل فیمـا بعـدها

الماضـي مسـتقبًال كمـا یفعـل  أنهـا ال تـردُّ وذلـك  ،فیها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرط

إن تقــم غــدًا أقــم  :فــي معنــى ،معــك إن قمــت غــدَا قمــت :أال تــرى أنــك تقــول ،حــرف الشــرط

   .)٢(لو قمت أمس لقمت معك) :وٕانما تقول ،لو قمت غدًا أقم معك :وال تقول ،معك

فعلهــا مـع فعلهــا لیتكـون منهمـا المصــدر المـؤول الـذي یســد مسـّد (لـو) و  )لـو(وتنسـبك 

   .والتقدیر وددت فوزك ،وددت لو فزت في المسابقة :نحو

  :على ستة أوجه )لو(وتأتي 

وال تدخل على  ،وتختص بالفعل الماضي  )٣((الشرطیة التي بمعنى إن) )لو( :أحدها

ومنـه  ،(لو قام زید لقمت) وقد یقع بعدها ما هو مستقبل فـي المعنـى وهـو قلیـل :االسم نحو

یَّــًة ِضــَعاًفا َخــاُفوا َعَلــْیِهْم َفْلَیتَُّقــوا اللَّــهَ َوْلــیَ  :قولــه تعــالى  ْخَش الَّــِذیَن َلــْو َتَرُكــوا ِمــْن َخْلِفِهــْم ُذرِّ

"والتي تؤول بالمستقبل هي التي تكون للتعلیق في المستقبل فتـرادف  )٤(َوْلَیُقوُلوا َقْوًال َسِدیًدا

عــــده كقــــول بف یفســــره مــــا ول لفعـــل محــــذو مــــكـــذلك یجــــوز أن یلیهــــا قلــــیًال اســــم معو " )٥(إن

   :)٦(الشاعر

  عتبُت ولكن ما على الد�هِر َمعتُب ***  لو غیُر الِحمام أَصابُكم  ،أِخالَّءِ 

                                                

  . ١٠٠معاني الحروف، ص) ١(

  . ١٠١معاني الحروف، ص) ٢(

  . ٢٨٤الجني الداني، ص) ٣(

  . ٩سورة النساء، اآلیة: ) ٤(

  . ٤٠٣ص) أوضح المسالك، ٥(

  موت. واألخالء: جمع خلیل، وحذفت أداة النداء قبله. والحمام: ال ٢٧٩هذا البیت للمغمش الضبي انظر الجني الداني ص) ٦(
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: اه إلـى المضـّي كمـا یقـول ابـن هشـاموٕاذا وقع بعدها الفعل المضـارع فإنهـا تقلـب معنـ

ل بالماضي)     .)١((إذا ولیها مضارع أوِّ

   :)٢(یقول الشاعر

  هدتُّهم *** َیبكون ِمن َحذِر العذاِب ُقعودًا ـلذین عوُرهباُن مدیَن وا

وا لعزَة ركَّعًا وسُ    جودًا ــَلو َیسمُعون كما سمعُت كالَمها *** خرُّ

   .لو سمعوا :أي

  وكثیرًا ما تحول (لو) الشرطیة الفعل المضارع إلى االستقبال. 

وكثیـرًا مـا تقـع  ،شرطًا فإنهـا كـذلك تقلـب معنـاهولو إن وقعت " :)٣(یقول السیوطيكما 

   .)٤("إلى المستقبل في األصح

   :)٥(كقول الشاعر

  ولو باتت بأطهاِر  ،إذا حارُبوا شدُّوا مآِزَرهم *** ُدون النِّساء ،قومٌ 

تصــرف ( ألنــه خبــر عــن أمــر مســتقبل فإنهــا فــى هــذه الحالــة )إن(یتعــین فیــه معنــى 

َوَلــْو  :وخبرهــا كقولــه تعــالى واســمها )أنَّ (وتــدخل "لــو" علــى  .)٦( الماضــى إلــى المســتقبل)

  . )٧(َأنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیِهْم َلَكاَن َخْیًرا َلُهْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیمٌ 

                                                

  ٤٠٣) أوضح المسالك ص١(

   ٢٠٩ص ٤) هذا البیت من قول كثیر عزة انظر شرح األشمونى ج٢(

الحافظ جالل الدین أبوالفضل عبدالرحمن بن محمد بن سابق الدین أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أیوب بن ) ٣(

سنة تسع وأربعین وثمانمائة، وكناه الفراء  محمد بن الشیخ همام الدین الخضري السیوطي، ولد لیلة األحد مستهل رجب

الكتاني بأبي الفضل، قرأ صحیح مسلم، وألفیة ابن مالك، وكان بارعًا في علوم شتي أهمها العربیة وعلوم الحدیث، ولما بلغ 

سنة إحدي أربعین سنة تجرد للعبادة: له مؤلفات منها، همع الهوامع وغیره، توفي سحر لیلة الجمعة تاسع عشر جمادي األول 

  .٩١ – ٨٧، ص٨عشرة وتسعمائة هجریة، شذرات الذهب جـ 

  .٣٨٩، ص٢همع الهوامع ج) ٤(

  ٢٨٤، والجني الداني: ص٥٦، ص٤حاشیة الصبان ج:هذا البیت لألخطل  انظر) ٥(

  . ٢٨٤الجني الداني، ص) ٦(

  . ٥سورة الحجرات، اآلیة: ) ٧(



 ٧٨

   :)١(الشاعر وكقول

  فائُح ـندٌل وصَ ـلىَّ ودوني جَ ـلى األخیلّیة سلَّمت *** عـولو أنَّ لی

  یها َصدًى ِمن جانب القبر صائُح أو َزقا *** إل ،لسلَّمت تسلیَم البشاشةِ 

فقــال بعــض النحــویین هــي باقیــة علــى اختصاصــها مــن  ،وأختلــف العلمــاء فیهــا هاهنــا

عـل لفعــل محـذوف والتقــدیر فا ،ومـا بعــدها فـي تأویـل مصــدر )أنَّ (و ،دخولهـا علـى األفعــال

ن وٕالـى ذلـك (ذهـب الكوفیـو  ،لـو ثبـت صـبرهم :(لو ثبـت تسـلیم لیلـى) وفـي اآلیـة: في البیت

   .)٢(مقدر) والزجاج وكثیر من النحویین إلى أنها فاعل بفعل ،والمبرد

ومـا دخلـت  )أنَّ (وقال بعضهم زالت عن االختصاص فصارت تدخل على األسـماء و

والتقـدیر لـو تسـلیم لیلـي حاصـل وهـذا مـذهب  ،والخبر محذوف ،علیه في موضع رفع مبتدأ

  .سیبویه

ویجـوز فـي جوابهـا أن یقتـرن  ،ات الشـرطتحتاج إلى جـواب كجمیـع أدو  :ولو الشرطیة

   :)٣(وزعم ابن مالك أنه یجئ بعد (لو) جملة اسمیة من مبتدأ وخبر، كقول الشاعر ،بالالم

  ** كنُت كالغّصاِن بالماء اعتَصاِري *لو بغیِر الماِء حلقي َشِرق 

  . )٤("وهو مذهب الكوفیین"

ســم علــى إضــمار فعــل إال فـــي وال یلیهــا ا ،لیهــا إال الفعــلی"وهــي عنــد البصــریین ال  

  ". )٥(ضرورة الشعر

                                                

. والجندل: الحجارة، وزقا: صاح، والصدي: ما یبقي في ٢٨٦صالجني الداني  :هذا البیت لتومة بن الحمیر انظر) ١(

  القبر من المیت، ویزعم العرب أنه یصیر طائرا

  . ٢٨٦الجني الداني، ص) ٢(

واالعتصار: شرب الماء قلیال قلیال  ٢٨٠والجني الداني، ص ٥٧، ص٥) هذا البیت لعدي بن زید حاشیة الصبان ج٣(

  بالطعام أزیله بالماء، أما إذا غصصت بالماء فبماذا أزیله. لنزول الغصة. والمعني: لو أنني غصصت

  . ١٩١١، ص٤ارتشاف الضرب ج) ٤(

  . ١٨٩٨، ص٤) ارتشاف الضرب ج٥(



 ٧٩

ـــر ؟ قلـــت الخبـــر :"فـــإن قلـــت قـــال  :إذا ُجعلـــت مبتـــدأ علـــى مـــذهب ســـیبویه فمـــا الخب

مـذهب البصـریین  :وقـال غیـره ،فمذهب سیبویه والبصریین، أن الخبر محذوف :الخضراوي

   .)١( النتظام المخبر عنه والخبر بعد أّن" ،أنها ال تحتاج إلى خبر

(ورجــح  :ویؤیــده ابــن هشــام بقولــه )٢( (وهــو أقــیس):،لرمــاني مرجحــًا لهــذا القــولیقــول ا

   .)٣( على االختصاص بالفعل) )لو(ألن فیه إبقاء 

الشـرطیة هـي التـي اشـتهرت علـى ألسـنة المعـریین بأنهـا حـرف امتنـاع المتنـاع  )لـو(و

يء المتناع غیـره تدل على امتناع الثاني المتناع األول) وبمعنى آخر (یمتنع بها الش :(أي

ولكــن هــذه  .امتنعــت مــن إكرامــه المتنــاع المجــيء :معنــاه ،جــاء زیــد ألكرمتــه )لــو( :كقولــك

   .هاوهذه بعض آراء العلماء فی .حمل على إطالقهاالعبارة لیست بدقیقة وال تُ 

بــل مــدلولها مــا  ،لیســت موضــوعة للداللــة علــى االمتنــاع "لــو"( :یقـول األســتاذ أبــوعلى

   .)٤( من أنها تقتضي لزوم جوابها الشرط فقط)نص علیه سیبویه 

   :وكیفیة إفادتها إیاه على ثالثة أقوال" :ویفصل ابن هشام في المعنى بقوله

ین وتبعــه علــى هــذا القــول ابــن هشــام وهــو قــول الشــلوب ،أنهــا ال تفیــده بوجــه :أحــدها

   .الخضراوي

  

  

  

  

  

                                                

  . ٢٧٠الجني الداني، ص) ١(

  . ٢٨٠الجني الداني، ص) ٢(

  . ٣٥٦، ص١مغني اللبیب، ج) ٣(

  . ١٩٨، ص٤ارتشاف الضرب، ج) ٤(



 ٨٠

  

    .وهو باطل ..أنها تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعاً  :الثاني

وال داللـــة لهــــا علـــى امتنـــاع الجــــواب وال  ،أنهـــا تفیـــد امتنــــاع الشـــرط خاصـــة :الثالـــث

   .)١( .. وهو قول المحققین).ثبوته

تبــّین لــه أن  ،وهــو الــذي یرجحــه الباحــث بعــدما وقــف علــى أدلــة األقــوال ووازن بینهــا

   .ه اهللاكما یقول ابن هشام رحم ، الصواب ما رجحه المحققون من علماء النحو

وهـــي فـــي جمیـــع حاالتهـــا تكـــون لتعلیـــق أمـــر بـــأمر، وخالصـــة ذلـــك أنهـــا تنقســـم إلـــى 

   :)٢(قسمین

   :)٣(صخر الهذلي يبأالشرطیة كقول  ن للتعلیق في المستقبل فترادف (إْن)أن تكو  -١

  بُ سینا في األرِض سبموِمن ُدون ر  ***عَد موِتنا ـداؤنا بـلتِقي أصـولو ت

  لصوِت َصدى لیلي یهّش ویطرُب  ***انت رّمة لظّل َصدى صوِتي وٕان ك

وتقتضــي لـــزوم امتنـــاع  ،أن تكــون للتعلیـــق فــي الماضـــي وهـــو أكثــر اســـتعماالتها -٢

ــْئَنا  :نحــو قولــه تعــالى ،شــرطها المتنــاع جوابهــا إن لــم یكــن لــه ســبب غیــر الشــرط َوَلــْو ِش

   .)٤(َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اْألَْرضِ 

 ا )و( درا   

   .)٥(وأكثر وقوعها بعد ودَّ أو یوّد" ،إال أنها ال تنصب :وتكون حرفًا مصدریًا بمنزلة أن

   .یود أحدهم تعمیر ألف سنة :أي )٦(َیَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُیَعمَُّر َأْلَف َسَنةٍ  :كقوله تعالى

                                                

  . ٣٤٠،، ص١مغني اللبیب، ج) ١(

  . ١٩١١، ص١نظر ارتشاف الضرب، جا) ٢(

  . ٥٣ص٤حاشیة الصبان ج :هذا البیت ألبي صخر الهذلي انظر) ٣(

  . ١٧٦سورة األعراف، اآلیة: ) ٤(

  . ٣٥٠، ص١مغني اللبیب ج) ٥(

  . ٩٦سورة البقرة، اآلیة: ) ٦(



 ٨١

قتیلـــة بنـــت النضـــر  كقـــول )١((وأحیانـــًا یقـــع بعـــدها مـــن األفعـــال غیـــر وّد ومشـــتقاتها)

   .بعد أن قتل أخاها صبراً  تخاطب الرسول 

   .)٢(ما كان ضرَّك لو َمننَت وُربَّما ** َمنَّ الفتي وهو الَمِغیُظ الُمخَنقُ 

   .ما كان ضر منك :أي

   :)٣(وقول األعشى

  وُربَّما فاَت قوم جلُّ أمِرهم ** من التّأني وكان الحزُم لو َعِجُلوا 

تَـَودُّ َلـْو َأنَّ َبْیَنهَـا َوَبْیَنـُه  :بـدخولها علـى (أّن) المصـدریة فـي قولـه تعـالى ووقع إشكال

وأجیـــب بأنهـــا دخلـــت علـــى فعـــل  ،فـــالحرف المصـــدري ال یـــدخل علـــى مثلـــه )٤(َأَمـــًدا َبِعیـــًدا

   .فانتفت مباشرة الحرف المصدري لمثله ،)یود لو ثبت أن بینها(محذوف مقدر تقدیره 

    ل( و( اث

 :فقولـه  ،بعیـد الوقـوع )لـو(شـرط یكون ن أومعنى التقلیل  ،تصدق ولو بقرش :نحو

    .(تصدقوا ولو بظلف محروق یعلمنا أال نحقر من المعروف شیئًا)

ومـع ذلـك  ،لكونـه قلـیًال مرغوبـًا عنـه ،فالظلف المحرق أبعد شيء عن أن یتصـدق بـه

   .علینا أال نحقر الصدقة به

 :فإن التمرة بعیدة عـن أن یتصـدق بهـا لزهادتهـا ونحـو ،)٥( )تمرةتصدق ولو ب( :ونحو

  .)٦( لو خاتمًا من حدید)و (التمس 

ومن هنا دخلها معنى ،فخاتم الحدید أبعد شيء عن أن یكون مهرًا المرأة لزهاده قیمته

   .وهي حینئذ حرف تقلیل ال جواب له ،التقلیل
                                                

  . ٤٠٢أوضح المسالك، ص) ١(

  .٢٨٨داني، صالجني ال  :هذا البیت هذا البیت لقتیلة بنت النضر، انظر )٢(

  . ٥٠ص٤حاشیة الصبان ج :) هذا البیت لألعشي انظر ٣(

  . ٣٠سورة آل عمران، اآلیة: ) ٤(

  ) موطا اإلمام مالك باب ما جاء فى المساكین. ٥(

  صحیح البخارى كتاب النكاح.  )٦(



 ٨٢

لو" دون "إن" ألنهـا لمـا ال جـزم صل فى فرض المحاالت كلمة " األ(و  :یقول العكبري

    )١(بوقوعه والمحال مقطوع بال وقوعه)

ــا  :ویــدل علــى ذلــك االســتعمال قولــه تعــالى ــًدا َالْصــَطَفى ِممَّ َلــْو َأَراَد اللَّــُه َأْن َیتَِّخــَذ َوَل

یمینـي فـي لشـمس لـو وضـعوا ا( :وقال  )٢(َیْخُلُق َما َیَشاُء ُسْبَحاَنُه ُهَو اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ 

  .)...والقمر یساري

"إن" فـــي مثـــل هـــذه  ) لـــذلك ال یحســـنلـــو بعیـــد الوقـــوع وهـــو أبعـــد مـــن (أنْ  ألن شـــرط

    ." ولكن ال تطابقهافهى قد تأتى بعنى "إنْ  ،المواضع

راا )و( رض وا   

  :ومثال التمني كقوله تعالى ،فمثال العرض (لو تنزل عند فتصیب خیراً 

   .: فلیت لنا كرةؤمنین) أيمن المُ  ة فتكونَ ا كرّ لن فلو أنّ (

فــأفوز) فــي جــواب (لیــت) فــي قولــه (فــى جوابهــا كمــا انتصــب  تكــون)ف(صــب ولهــذا نُ 

والفـاء بعـدها فـاء السـببیة ألن العـرض  )٣(هُـْم َفـَأُفوَز َفـْوزًا َعِظیمـاً َیا َلیَتِني ُكنُت َمعَ  :تعالى

 .")٤(أشــــربت معنــــى التمنــــي .الشــــرطیة وذهــــب آخــــرون إلــــى أنهــــا هــــي "لــــو""مــــن الطلــــب. 

لــو أن لنــا  :والصــحیح أنهــا قــد تكــون شــرطیة مشــربة معنــى التمنــي فیكــون لهــا جــواب نحــو

  . تقول ذلك متمنیاً ، ما ضاعت فلسطینرجاًال أمثال صالح الدین إذن ل

ُهْم َكَمــا َتَبــرَُّءوا َلــْو َأنَّ َلَنــا َكــرًَّة َفَنَتَبــرََّأ ِمــنْ  :نحــو قولــه تعــالى ،وقــد تكــون للتمنــي برأســها

  فالذي یحدد معناها هي صیغة الجملة التي ترد فیها.  .)٥(ِمنَّا

  
                                                

: ي، تحقیقبر كعال الحسیني موسي بن أیوب أبوالبقاء: تألیف ،اللغویة والفروق المصطلحات في معجمالكلیات ) ١(

  . ٥١ص، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،بیروت ،الرسالة مؤسسة: النشر دار، المصري محمد ،درویش عدنان

  . ٤سورة الزمر، اآلیة: ) ٢(

  . ٧٣سورة النساء، اآلیة: ) ٣(

  . ٣٥٧، ص ١مغني اللبیب، ج) ٤(

  . ١٦٧سورة البقرة، اآلیة: ) ٥(



 ٨٣

   او( و( اس

ویــراد بـــه تقریــر المعنـــى  ،هـــا شــرط محــذوف الجـــوابیویل ،وتســبق حینئــذ بـــواو الحــال

  .)١(َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ  :السابق نحو قوله تعالى

لكنهــا ال تحتـــاج إلــى جـــواب وٕانمــا القصـــد منهــا تقویـــة المعنـــي  ،والوصــلیة كالشـــرطیة

   .ووصل بعض الكالم ببعض

   (و) از ادس

وزعـم جماعـة مـنهم ابـن الشـجرى  ،ة مطـردة"زعم قوم أن الجزم بهـا لغـ یقول أبوحیان:

  ". )٢(أن الجزم بها في الشعر

إمـا مضـارع منفـي  )لـو((جـواب  :یقـول ابـن هشـام )لـو(وفي دخول الالم علـى جـواب 

والغالــب علـــى  ،أو منفـــي بمــا ،(لــو لـــم یخــف اهللا لــم یعصـــه) أو ماضــي مثبــت :نحــو ،بلــم

َلـْو َنَشـاُء ومـن تجـرده منهـا ( )٣(َلـْو َنَشـاُء َلَجَعْلَنـاُه ُحَطاًمـا :نحو ،المثبت دخول الالم علیه

  . )٥(َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوهُ  :نحو ،في تجرده منهاوالغالب على المن )٤( )َجَعْلَناُه ُأَجاًجا

   طق (و)

  (و) دل  ل ض ص

َأْوَلــى َلــْو َكــاَن الــدِّیُن ِبــالرَّْأِى َلَكــاَن َأْســَفُل اْلُخــفِّ  :َقــالَ  رضــى اهللا عنــهَعــْن َعِلــىٍّ / ١

  .)٦("َیْمَسُح َعَلى َظاِهِر ُخفَّْیهِ  للَِّه ِباْلَمْسِح ِمْن َأْعَالُه َوَقْد َرَأْیُت َرُسوَل ا

 َكاَنـْت ِلـى َجاِرَیـٌة َفَأْعَتْقُتهَـا َفـَدَخَل َعَلـىَّ النَِّبـىُّ  :َقاَلـتْ  َعْن َمْیُموَنَة َزْوِج النَِّبىِّ / ٢

  ».)١(َأْعَظَم َألْجِركِ  َكانَ  َلْو ُكْنِت َأْعَطْیِتَها َأْخَواَلكِ آَجَرِك اللَُّه َأَما ِإنَِّك « :َفَأْخَبْرُتُه َفَقالَ 

                                                

  . ٨سورة الصف، اآلیة: ) ١(

  .١٩١١ص ،٤) ارتشاف الضرب، ج٢(

  . ٦٥سورة الواقعة، اآلیة: ) ٣(

  . ٧٠سورة الواقعة، اآلیة: ) ٤(

  . ٣٥٨، ص ١مغني اللبیب ج) ٥(

  .اْلَمْسحُ  َكْیفَ  باب ،٢٢٦ص  ،١ج ،سنن أبي داود) ٦(



 ٨٤

ــَلِمىِّ َقــالَ  /٣ ــٍد َعــْن َأِبــى اْلَعْجَفــاِء السُّ َأَال َال  :َخَطَبَنــا ُعَمــُر َرِحَمــُه اللَّــُه َفَقــالَ  :َعــْن ُمَحمَّ

َكــاَن َأْوَالُكــْم ِبَهــا لَ  َلــْو َكاَنــْت َمْكُرَمــًة ِفــى الــدُّْنَیا َأْو َتْقــَوى ِعْنــَد اللَّــهِ ُتَغــاُلوا ِبُصــُدِق النَِّســاِء َفِإنََّهــا 

اْمــَرَأًة ِمــْن ِنَســاِئِه َوَال ُأْصــِدَقِت اْمــَرَأٌة ِمــْن َبَناِتــِه َأْكثَــَر ِمــْن  َمــا َأْصــَدَق َرُســوُل اللَّــِه  النَِّبــىُّ 

  )٢(ِثْنَتْى َعْشَرَة ُأوِقیًَّة.

َرُسـوُل  :ُدوَن ِلَمْرُزَبـاٍن َلهُـْم َفُقْلـتُ َعْن َقـْیِس ْبـِن َسـْعٍد َقـاَل َأَتْیـُت اْلِحیـَرَة َفـَرَأْیُتُهْم َیْسـجُ  /٤

ــهُ  ــَجَد َل ــِه َأَحــقُّ َأْن ُیْس ــالَ  ،اللَّ ــى َأَتْیــُت اْلِحیــَرَة َفــَرَأْیُتُهْم َیْســُجُدوَن  :َفُقْلــتُ  َفَأَتْیــُت النَِّبــىَّ  :َق ِإنِّ

َلـْو َمـَرْرَت ِبَقْبـِرى َأُكْنـَت َأَرَأْیـَت « :الَ ِلَمْرُزَباٍن َلُهْم َفَأْنَت َیا َرُسـوَل اللَّـِه َأَحـقُّ َأْن َنْسـُجَد َلـَك. َقـ

َفــَال َتْفَعُلــوا َلــْو ُكْنــُت آِمــًرا َأَحــًدا َأْن َیْســُجَد َألَحــٍد َألَمــْرُت « :َال. َقــالَ  :ُقْلــتُ  :َقــالَ ».  َتْســُجُد َلــهُ 

  ».)٣(َن اْلَحقِّ النَِّساَء َأْن َیْسُجْدَن َألْزَواِجِهنَّ ِلَما َجَعَل اللَُّه َلُهْم َعَلْیِهنَّ مِ 

ــِدَها ِكَتــاٌب ِإَلــى  :َقاَلــتْ  رضــى اهللا عنهــاَعــْن َعاِئَشــَة / ٥ َأْوَمــِت اْمــَرَأٌة ِمــْن َوَراِء ِســْتٍر ِبَی

َقاَلـْت َبـِل اْمـَرَأٌة. ». َیُد َرُجٍل َأْم َیُد اْمَرَأةٍ َما َأْدِرى َأ« :َیَدُه َفَقالَ  َفَقَبَض النَِّبىُّ  َرُسوِل اللَِّه 

  َیْعِنى ِباْلِحنَّاِء.». )٤(َلْو ُكْنِت اْمَرَأًة َلَغیَّْرِت َأْظَفاَركِ « :َقالَ 

  (و) دل  أن اددة

َیا َأَبـا َعْبـِد  :ُموَسىأبو ُكْنُت َجاِلًسا َبْیَن َعْبِد اللَِّه َوَأِبى ُموَسى َفَقاَل  :َعْن َشِقیٍق َقالَ / ١

ُم َفَقـالَ  َأْجَنَب َفَلْم َیِجِد اْلَماَء َشْهًرا. َلْو َأنَّ َرُجالً الرَّْحَمِن َأَرَأْیَت  َال َوإِْن َلـْم َیِجـِد  :َأَمـا َكـاَن َیتَـَیمَّ

َفَلْم َتِجُدوا َماًء ُموَسى َفَكْیَف َتْصَنُعوَن ِبَهِذِه اآلَیِة الَِّتى ِفى ُسوَرِة اْلَماِئَدِة أبو اْلَماَء َشْهًرا َفَقاَل 

ـَص َلهُـْم ِفـى َهـَذا َألْوَشـُكوا ِإَذا َبـَرَد َعَلـْیِهُم اْلَمـاُء  اَفَتَیمَُّموا َصِعیًدا َطیًِّبـ َفَقـاَل َعْبـُد اللَّـِه َلـْو ُرخِّ

ِعیِد. َفَقاَل َلُه  ُموَسـى َأَلـْم أبو ُموَسى َوإِنََّما َكِرْهُتْم َهَذا ِلَهَذا َقاَل َنَعْم َفَقاَل َلُه أبو َأْن َیَتَیمَُّموا ِبالصَّ

                                                                                                                                              

  .الرَِّحمِ  ِصَلةِ  ِفي باب ،٢٦٠ص  ،٥ج ،سنن أبي داود) ١(

َداقِ  باب ،٣٠٩ص  ،٦ج ،سنن أبي داود) ٢(   .الصَّ

ْوجِ  َحقِّ  ِفي باب ،٣٥٥ص  ،٦ج ،بي داودسنن أ) ٣( القوم دون  ىالمرزبان: الفارس الشجاع المقدم عل .اْلَمْرَأةِ  َعَلي الزَّ

  .الملك وهو معرب

  . ِللنَِّساءِ  اْلِخَضابِ  ِفي باب ،٢٥٠ص ،١٢ج ،سنن أبي داود) ٤(



 ٨٥

ِفى َحاَجٍة َفَأْجَنْبُت َفَلْم َأِجـِد اْلَمـاَء َفَتَمرَّْغـُت ِفـى  اٍر ِلُعَمَر َبَعثَِنى َرُسوُل اللَِّه َتْسَمْع َقْوَل َعمَّ 

ــُت النَِّبــىَّ  ــِعیِد َكَمــا َتَتَمــرَُّغ الدَّابَّــُة ثُــمَّ َأَتْی ــَك َلــُه َفَقــالَ  الصَّ ــَذَكْرُت َذِل ِإنََّمــا َكــاَن َیْكِفیــَك َأْن « :َف

  ». )١(اَتْصَنَع َهَكذَ 

َلـْو َأنَّ َبْهَمــًة َأَراَدْت َكـاَن ِإَذا َسـَجَد َجـاَفى َبـْیَن َیَدْیـِه َحتَّـى  ْن َمْیُموَنـَة َأنَّ النَِّبـىَّ / َعـ٢

  .)٢("َأْن َتُمرَّ َتْحَت َیَدْیِه َمرَّتْ 

ُبُه ِبـاْلَحجِّ َوَلـْیَس َمـَع َأَهـلَّ ُهـَو َوَأْصـَحا َحدَّثَِنى َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه / ٣

َقــِدَم ِمــَن اْلــَیَمِن  -رضــى اهللا عنــه-َوَطْلَحــَة َوَكــاَن َعِلــىٌّ  َأَحــٍد ِمــْنُهْم َیْوَمِئــٍذ َهــْدٌى ِإالَّ النَِّبــىَّ 

ـــالَ  ـــْدُى َفَق ـــُه اْلَه ـــا َأَهـــلَّ ِبـــِه َرُســـوُل اللَّـــِه  :َوَمَع ـــىَّ  َأْهَلْلـــُت ِبَم َحاَبُه َأْن َأَمـــَر َأْصـــ َوَأنَّ النَِّب

ـُروا َوَیِحلُّــوا ِإالَّ َمـْن َكـاَن َمَعــُه اْلَهـْدُى َفَقـاُلوا َأَنْنَطِلــُق ِإَلـى ِمًنــى  َیْجَعُلوَهـا ُعْمـَرًة َیُطوُفــوا ثُـمَّ ُیَقصِّ

ْسـَتْدَبْرُت َمـا َلْو َأنِّى اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمـِرى َمـا ا«  :َفَقالَ  َوُذُكوُرَنا َتْقُطُر َفَبَلَغ َذِلَك َرُسوَل اللَِّه 

  .)٣("َوَلْوَال َأنَّ َمِعَى اْلَهْدَى َألْحَلْلتُ  َأْهَدْیتُ 

ــِد اللَّــِه َقــالَ  /٤ ِإنَّــا َلَلْیَلــُة ُجْمَعــٍة ِفــى اْلَمْســِجِد ِإْذ َدَخــَل َرُجــٌل ِمــَن اَألْنَصــاِر ِفــى  :َعــْن َعْب

ُجًال َفَتَكلََّم ِبِه َجَلْدُتُموُه َأْو َقَتَل َقَتْلُتُموُه َفِإْن َسَكَت َلْو َأنَّ َرُجًال َوَجَد َمَع اْمَرَأِتِه رَ  :اْلَمْسِجِد َفَقالَ 

ــا َكــاَن ِمــَن اْلَغــِد َأتَــى َرُســوَل اللَّــِه  َســَكَت َعَلــى َغــْیٍظ َواللَّــِه َألْســَأَلنَّ َعْنــُه َرُســوَل اللَّــِه   َفَلمَّ

َجَلـْدُتُموُه َأْو َقَتـَل َقَتْلُتُمـوُه َأْو َسـَكَت  ِتـِه َرُجـًال َفـَتَكلََّم ِبـهِ َلـْو َأنَّ َرُجـًال َوَجـَد َمـَع اْمَرَأ :َفَسـَأَلُه َفَقـالَ 

ــْیٍظ. َفَقــالَ  ــى َغ ــَتحْ « :َســَكَت َعَل ــاِن ». اللَّهُــمَّ اْف َوالَّــِذیَن َیْرُمــوَن َوَجَعــَل َیــْدُعو َفَنَزَلــْت آَیــُة اللَِّع

َهـِذِه اآلَیـُة َفـاْبُتِلَى ِبـِه َذِلـَك الرَُّجـُل ِمـْن َبـْیِن النَّـاِس  ْنُفُسـُهمْ َأْزَواَجُهْم َوَلْم َیُكْن َلُهْم ُشـَهَداُء ِإالَّ َأ

ــِه  ــُه ِإَلــى َرُســوِل اللَّ ــاَء ُهــَو َواْمَرَأُت ــِه ِإنَّــُه َلِمــَن  َفَج َفَتَالَعَنــا َفَشــِهَد الرَُّجــُل َأْرَبــَع َشــَهاَداٍت ِباللَّ

اِدِقیَن ثُـمَّ َلَعـَن اْلَخاِمَسـَة َعَلْیـ ِه ِإْن َكـاَن ِمـَن اْلَكـاِذِبیَن َقـاَل َفـَذَهَبْت ِلَتْلـَتِعَن َفَقـاَل َلهَـا النَِّبـىُّ الصَّ

                                                

  ، باب التیمم. ٤٤٦ص  ،١ج ،سنن أبي داود) ١(

  باب في صفة السجود.  ،٢٠٤ص  ،٣ج ،سنن أبي داود) ٢(

  .اْلَحجِّ  ِإْفَرادِ  ِفي باب ،٣٨٧ص ،٥ج ،سنن أبي داود) ٣(



 ٨٦

 » ْــا َأْدَبــَرا َقــاَل َفَأَبــْت َفَفعَ ». َمــه ــِه ». )١(َلَعلََّهــا َأْن َتِجــىَء ِبــِه َأْســَوَد َجْعــًدا«َلــْت َفَلمَّ َفَجــاَءْت ِب

  َأْسَوَد َجْعًدا.

ِة الَِّتــى ضــى اهللا عنهــا َأنَّ ُقَرْیًشــا َأَهمَُّهــْم َشــْأُن اْلَمــْرَأِة اْلَمْخُزوِمیَّــُعــْرَوَة َعــْن َعاِئَشــَة ر / ٥

َوَمـْن َیْجتَـِرُئ ِإالَّ ُأَسـاَمُة ْبـُن َزْیـٍد ِحـبُّ : َقاُلوا َمْن ُیَكلُِّم ِفیَها َتْعِنى َرُسوَل اللَِّه : َسَرَقْت َفَقاُلوا

». ِفى َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَّـهِ  َیا ُأَساَمُة َأَتْشَفعُ «: َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َفَكلََّمُه ُأَساَمُة  َرُسوِل اللَِّه 

ِإنََّما َهَلَك الَِّذیَن ِمـْن َقـْبِلُكْم َأنَّهُـْم َكـاُنوا ِإَذا َسـَرَق ِفـیِهُم الشَّـِریُف َتَرُكـوُه « :ثُمَّ َقاَم َفاْخَتَطَب َفَقالَ 

ـــِعیُف  ـــیِهُم الضَّ ـــُم اللَّـــِه َوإَِذا َســـَرَق ِف ـــِه اْلَحـــدَّ َواْی ـــاُموا َعَلْی ـــْو َأنَّ َفاِطَمـــةَ َأَق ـــَرَقْت  َل ـــٍد َس ـــَت ُمَحمَّ ِبْن

  ».)٢(َلَقَطْعُت َیَدَها

  دل  ل ض )و(

ُیْصــِبُح َعَلــى ُكــلِّ ُســَالَمى ِمــِن اْبــِن آَدَم َصــَدَقٌة « :َقــالَ  َعــْن َأِبــى َذرٍّ َعــِن النَِّبــىِّ / ١

ــ ــُه َتْســِلیُمُه َعَل ــاْلَمْعُروِف َصــَدَقٌة َوَنْهُیــُه َعــِن اْلُمْنَكــِر َصــَدَقٌة َوإَِماَطُت ــُرُه ِب ى َمــْن َلِقــَى َصــَدَقٌة َوَأْم

َحىاَألَذى َعِن الطَِّریِق َصَدَقٌة َوُبْضَعُة َأْهِلِه َصَدَقٌة َوُیْجِزُئ ِمْن َذِلَك ُكلِِّه َرْكَعتَاِن ِمَن ا ». لضُّ

َعبَّاٍد َأَتمُّ َوَلـْم َیـْذُكْر ُمَسـدٌَّد اَألْمـَر َوالنَّْهـَى َزاَد ِفـى َحِدیِثـِه َوَقـاَل َكـَذا َوَكـَذا  َداُوَد َوَحِدیثُ أبو َقاَل 

 :َوَزاَد اْبـُن َمِنیــٍع ِفــى َحِدیِثـِه َقــاُلوا َیــا َرُسـوَل اللَّــِه َأَحــُدَنا َیْقِضـى َشــْهَوَتُه َوَتُكــوُن َلـُه َصــَدَقٌة َقــالَ 

  ».)٣(ا ِفى َغْیِر ِحلَِّها َأَلْم َیُكْن َیْأَثمُ َلْو َوَضَعهَ َأَرَأْیَت «

  دل  ال ارع  )و(

ــٍد اْلُجَهِنــىَّ َأْرَســَلُه ِإَلــى َأِبــى ُجَهــْیٍم َیْســَأُلُه َمــاَذا / ١ ــَن َخاِل ــَد ْب ــِن َســِعیٍد َأنَّ َزْی َعــْن ُبْســِر ْب

 :َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه  :ُجَهْیمٍ أبــو ُمَصــلِّى َفَقــاَل ِفــى اْلَمــارِّ َبــْیَن َیــَدِى الْ  َســِمَع ِمــْن َرُســوِل اللَّــِه 

                                                

  .اللَِّعانِ  ِفي باب ،٥ص ،٧ج ،سنن أبي داود) ١(

  . ِفیهِ  ُیْشَفعُ  اْلَحدِّ  ِفي باب ،١٧ص ،١٣ج ،سنن أبي داود) ٢(

َحي َصَالةِ  باب ،٢٣٩ص ،٤ج ،سنن أبي داود) ٣(   الضُّ



 ٨٧

َماَذا َعَلْیِه َلَكاَن َأْن َیِقَف َأْرَبِعیَن َخْیٌر َلُه ِمْن َأْن َیُمرَّ َبـْیَن َلْو َیْعَلُم اْلَمارُّ َبْیَن َیَدِى اْلُمَصلِّى «

  ».)١(َیَدْیهِ 

ــٍل َقــالَ / ٢ ــِن ُكَهْی ــُن َوْهــٍب اْلُجَهِنــىُّ َأْخَبَرِنــى  :َعــْن َســَلَمَة ْب ــُد ْب ــُه َكــاَن ِفــى اْلَجــْیِش  :َزْی َأنَّ

َأیُّهَـا  :الَِّذیَن َكـاُنوا َمـَع َعِلـىٍّ َعَلْیـِه السَّـَالُم الَّـِذیَن َسـاُروا ِإَلـى اْلَخـَواِرِج َفَقـاَل َعِلـىٌّ َعَلْیـِه السَّـَالمُ 

َقْوٌم ِمْن ُأمَِّتى َیْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َلْیَسْت ِقـَراَءُتُكْم  َیْخُرجُ « :َیُقولُ  النَّاُس ِإنِّى َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 

َن ِإَلــى ِقــَراَءِتِهْم َشــْیًئا َوَال َصــَالُتُكْم ِإَلــى َصــَالِتِهْم َشــْیًئا َوَال ِصــَیاُمُكْم ِإَلــى ِصــَیاِمِهْم َشــْیًئا َیْقــَرُءو 

ــْیِهْم َال  ــْم َوُهــَو َعَل ــُه َلُه ــوَن ِمــَن اِإلْســَالِم َكَمــا اْلُقــْرآَن َیْحَســُبوَن َأنَّ ــَراِقَیُهْم َیْمُرُق ُتَجــاِوُز َصــَالُتُهْم َت

ِمیَِّة   َنِبـیِِّهْم  َلْو َیْعَلُم اْلَجْیُش الَِّذیَن ُیِصیُبوَنُهْم َما ُقِضَى َلُهْم َعَلـى ِلَسـانِ َیْمُرُق السَّْهُم ِمَن الرَّ

ــیهِ  ــَك َأنَّ ِف ــُة َذِل ــُل َلَنَكُلــوا َعَلــى اْلَعَمــِل َوآَی ــُه ِذَراٌع َعَلــى َعُضــِدِه ِمْث ــُه َعُضــٌد َوَلْیَســْت َل ْم َرُجــًال َل

ـــِة الثَّـــ ـــیٌض َحَلَم ـــِه َشـــَعَراٌت ِب ـــوَن َهـــؤَُالِء ». ْدِى َعَلْی ـــاِم َوَتْتُرُك ـــِل الشَّ ـــَة َوَأْه ـــى ُمَعاِوَی ـــْذَهُبوَن ِإَل َأَفَت

ى َألْرُجـو َأْن َیُكوُنـوا َهـؤَُالِء اْلَقـْوَم َفـِإنَُّهْم َقـْد َسـَفُكوا الـدََّم َیْخُلُفوَنُكْم ِفى َذَراِریُِّكْم َوَأْمَواِلُكْم َواللَِّه ِإنِّـ

َلِنـى َزْیـُد ْبـُن  :َسَلَمُة ْبُن ُكَهْیلٍ  :اْلَحَراَم َوَأَغاُروا ِفى َسْرِح النَّاِس َفِسیُروا َعَلى اْسِم اللَِّه. َقالَ  َفَنزَّ

َفَلمَّا اْلَتَقْیَنا َوَعَلى اْلَخَواِرِج َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهـٍب  :َعَلى َقْنَطَرٍة َقالَ  َوْهٍب َمْنِزًال َمْنِزًال َحتَّى َمرَّ ِبَنا

َمـاَح َوُســلُّوا السُّـُیوَف ِمــْن ُجُفوِنهَـا َفــِإنِّى َأَخـاُف َأْن ُیَناِشــُدوُكْم َكَمــا  :الرَّاِسـِبىُّ َفَقــاَل َلهُـمْ  َأْلُقــوا الرِّ

ــَتلُّوا السُّــُیوَف َوَشــجَ  :َقــالَ َناَشــُدوُكْم َیــْوَم َحــُروَراَء  ُشــوا ِبِرَمــاِحِهْم َواْس  ،َرُهُم النَّــاُس ِبِرَمــاِحِهمْ َفَوحَّ

َوَما ُأِصیَب ِمَن النَّاِس َیْوَمِئٍذ ِإالَّ َرُجـَالِن َفَقـاَل َعِلـىٌّ  :َقالَ  .َوَقَتُلوا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعِضِهمْ  :َقالَ 

َفَقـاَم َعِلـىٌّ رضـى اهللا عنـه ِبَنْفِسـِه َحتَّـى  :ِهُم اْلُمْخـَدَج َفَلـْم َیِجـُدوا َقـالَ اْلَتِمُسـوا ِفـی :َعَلْیِه السََّالمُ 

ـا َیِلـى اَألْرَض َفَكبَّـَر َوَقـالَ  :َأَتى َناًسا َقْد ُقِتَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َفَقالَ   :َأْخِرُجوُهْم َفَوَجُدوُه ِممَّ

ْلَماِنىُّ َفَقالَ َصَدَق اللَُّه َوَبلََّغ َرُسوُلُه. َفَقاَم  َیا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َواللَِّه الَّـِذى َال ِإَلـَه  :ِإَلْیِه َعِبیَدُة السَّ

                                                

  . اْلُمَصلِّي َیَدي َبْینَ  اْلُمُرورِ  ِمنَ  َعْنهُ  ُیْنَهي َما باب ،٤٥٨ص  ،٢ج ،سنن أبي داود) ١(



 ٨٨

ِإى َواللَِّه الَِّذى َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َحتَّى اْسَتْحَلَفُه  :َفَقالَ  ِإالَّ ُهَو َلَقْد َسِمْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل اللَِّه 

  .)١("َثَالثًا َوُهَو َیْحِلفُ 

  دل  ل ض  ول )و(

َل َوَكـاَن اْسـمُ  -ِمْن ِعْنـِد ُجَوْیِرَیـةَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َخَرَج َرُسوُل اللَِّه /١ َها َبـرََّة َفَحـوَّ

ى ُمَصـالَِّك اِلـى ِفـَلـْم َتزَ «  :َفَخَرَج َوِهَى ِفى ُمَصالََّها َوَرَجـَع َوِهـَى ِفـى ُمَصـالََّها َفَقـالَ  -اْسَمَها

َلْو ُوِزَنْت ِبَما ُقْلِت َلـَوَزَنْتُهنَّ َقْد ُقْلُت َبْعَدِك َأْرَبَع َكِلَماٍت َثَالَث َمرَّاٍت « :َقاَلْت َنَعْم. َقالَ ». َهَذا

  . »)٢("َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا َنْفِسِه َوِزَنَة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماِتهِ  ُسْبَحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدهِ 

َعْمـٌرو َكـاَن النَّـاُس ِإَذا  :َثْعَلَبَة اْلُخَشِنىُّ َقاَل َكاَن النَّاُس ِإَذا َنَزُلوا َمْنِزًال َقـالَ أبو َحدَّثََنا / ٢

ُقوا ِفى الشَِّعاِب َواَألْوِدَیِة َفَقاَل َرُسوُل اللَّـِه  -َمْنِزالً   َنَزَل َرُسوُل اللَّهِ  َقُكْم ِفـى «: َتَفرَّ ِإنَّ َتَفـرُّ

َفَلْم َیْنـِزْل َبْعـَد َذِلـَك َمْنـِزًال ِإالَّ اْنَضـمَّ َبْعُضـُهْم ». َما َذِلُكْم ِمَن الشَّْیَطانِ ِذِه الشَِّعاِب َواَألْوِدَیِة ِإنَّ هَ 

  .)٣(" ُیَقاُل َلْو ُبِسَط َعَلْیِهْم َثْوٌب َلَعمَُّهمْ ِإَلى َبْعٍض َحتَّى 

ــِن ُحَصــْیٍن َأنَّ اْمــَرَأ/ ٣ ــى.  :َفَقاَلــتْ  ًة َأتَــِت النَِّبــىَّ َعــْن ِعْمــَراَن ْب ــْت َوِهــَى ُحْبَل ــا َزَن ِإنََّه

ـا ». ا َفِإَذا َوَضـَعْت َفِجـْئ ِبهَـاَأْحِسْن ِإَلْیهَ «: َوِلی�ا َلَها َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه  َفَدَعا النَِّبىُّ  َفَلمَّ

ْت َعَلْیهَـا ِثَیاُبهَـا ثُـمَّ َأَمـَر ِبهَـا َفُرِجَمـْت ثُـمَّ َأَمـَرُهْم َفُشـكَّ  َأْن َوَضَعْت َجاَء ِبَها َفَأَمَر ِبهَـا النَِّبـىُّ 

َوالَّـِذى َنْفِسـى ِبَیـِدِه َلَقـْد «َفَصلَّْوا َعَلْیَها َفَقاَل ُعَمُر َیـا َرُسـوَل اللَّـِه ُتَصـلِّى َعَلْیهَـا َوَقـْد َزَنـْت َقـاَل 

ــًة  ــْت َتْوَب ــْیَن َســْبِعیَن ِمــْن تَاَب ــَمْت َب ــْو ُقسِّ ــِة َلَوِســَعْتُهْم وَ َل ــْن َأْن َأْهــِل اْلَمِدیَن َهــْل َوَجــْدَت َأْفَضــَل ِم

  ».)٤(َجاَدْت ِبَنْفِسَها

                                                

  .اْلَخَواِرجِ  ِقتَالِ  ِفي باب ،١٣ص  ،١٤ج ،سنن أبي داود) ١(

  ِباْلَحَصي التَّْسِبیحِ  باب ،١٨ص ،٥ج ،سنن أبي داود) ٢(

  .َوِسَعِتهِ  رِ اْلَعْسكَ  اْنِضَمامِ  ِمنَ  ُیْؤَمرُ  َما باب ،٨٤ص ،٨ج ،سنن أبي داود) ٣(

شكت: ربطت وشدت لئال  .ُجَهْیَنةَ  ِمنْ  ِبَرْجِمَها  النَِّبي َأَمرَ  الَِّتي اْلَمْرَأةِ  باب ،١٠٥ص ،١٣ج ،سنن أبي داود) ٤(

  تنكشف عورتها عند الرجم



 ٨٩

َحْسُبَك ِمْن َصِفیََّة َكَذا َوَكَذا َقاَل َغْیُر ُمَسـدٍَّد َتْعِنـى  َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت ُقْلُت ِللنَِّبىِّ / ٤

ــْد ُقْلــِت َكِلَمــًة َلــ« :َقِصــیَرًة. َفَقــالَ  َقاَلــْت َوَحَكْیــُت َلــُه ِإْنَســاًنا ». ِبَمــاِء اْلَبْحــِر َلَمَزَجْتــهُ  ْو ُمِزَجــتْ َلَق

  ».)١(َما ُأِحبُّ َأنِّى َحَكْیُت ِإْنَساًنا َوَأنَّ ِلى َكَذا َوَكَذا «َفَقاَل 

   دل  م )و(

َهـْل َلـَك : َة َقاَلـْت َیـا َرُسـوَل اللَّـهِ یَبـَعْن َزْیَنَب ِبْنِت ُأمِّ َسَلَمَة َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َأنَّ ُأمَّ َحبِ  /١ 

َأَوُتِحبِّــیَن «َقاَلــْت َنَعــْم. َقــاَل ». ُأْختَــكِ «َفَتْنِكُحَهــا. َقــاَل  :َقاَلــتْ ». َأْفَعــُل َمــاَذافَ « :ِفــى ُأْخِتــى َقــالَ 

ــالَ ». َذاكَ  ــى. َق ــى َخْیــٍر ُأْخِت ــْن َشــَرَكِنى ِف ــَك َوَأَحــبُّ َم ــٍة ِب ــْت َلْســُت ِبُمْخِلَی ــا َال َتِحــلُّ « :َقاَل َفِإنََّه

 :ِبْنـَت َأِبـى َسـَلَمَة. َقـالَ  -َأْو َذرََّة َشـكَّ ُزَهْیـرٌ -َفَواللَِّه َلَقْد ُأْخِبْرُت َأنََّك َتْخُطُب ُدرََّة  :َقاَلتْ ». ِلى

ْجـِرى َمـا َحلَّـْت ِلـى َرِبیَبِتـى ِفـى حِ  َأَمـا َواللَّـِه َلـْو َلـْم َتُكـنْ « :َنَعـْم. َقـالَ  :َقاَلـتْ ». ِبْنَت ُأمِّ َسَلَمةَ «

َضـاَعِة َأْرَضـَعْتِنى َوَأَباَهـا ُثَوْیَبـُة َفـَال َتْعِرْضـَن َعَلـىَّ َبَنـاِتُكنَّ َوَال َأَخـ َواِتُكنَّ ِإنََّها اْبَنُة َأِخى ِمـَن الرَّ

)٢(.«  

  

                                                

  .اْلِغیَبةِ  ِفي باب ،١٦٢ص  ،١٤ج ،سنن أبي داود) ١(

َضاَعةِ ا ِمنَ  َیْحُرمُ  باب ،٢٣٧ص  ،٦ج ،سنن أبي داود) ٢(   .النََّسبِ  ِمنَ  َیْحُرمُ  َما لرَّ



 ٩٠

  املبحث الرابع

  (كي)

فتجعـــل غـــرض  ،ســـألتك كـــي تعطینـــي :أال تـــرى أنـــك تقـــول ،ومعنـــى (كـــي) الغـــرض

 :تقــول مــن ذلــك ،هــا النصــب فــي الفعــللوعم ،وهــي مــن الحــروف العوامــل"عطیــة ســؤالك ال

لكـي  :نحـو قولـك ،وقد تعرض علیها الـالم ،وخرجت كي أسلم علیك ،جئتك كي تحسن إليّ 

   .)١( "ولكي ال یغضب ،كي یغضب كوقد یلحقها "ال" فیقال جئت ،تفعل

   :وقد اختلف النحاة في عمل "كى" ومعناها على أقوال

   .)٢(ها تنصب الفعل بنفسها وهو مذهب سیبویهأن -١

وهـــذا هـــو مـــذهب الخلیـــل واألخفـــش كمـــا یقــــول  )٣( أنهـــا تنصـــب بإضـــمار (أن) -٢

 ،): أي: لمـهأتي جارة في االستفهام نحـو (كیمـةوتارة ت ،)٤(السیوطي في كتابه همع الهوامع

   .(أن) إذا أضمرت بعدها ،جئت كي أقرأ :نحو ،االسم المؤول بالمصدرتجر وكذلك 

وذلـك أنهـم یقولـون كیمـة فـي  ،وبعض العرب یجعل (كي) بمنزلة حتى" :یقول سیبویه

ن أنهـــا و مــذهب ســـیبویه واألكثـــر ( :یقـــول الســـیوطي .)٥()فیعملونهـــا فـــي األســماء ،االســتفهام

. واحــتج مــن قــال بأنهــا "فــتفهم العلــة )الــالم(فتــارة تكــون حــرف جــر بمعنــى  ،حــرف مشــترك

فأمـا لكـي  ،وسـمع فـي كالمهـم كیمـة) جئت لكي أتعلم (م العرب مشتركة بأنه سمع من كال

ألن حــرف  ،ولیســت فیــه حــرف جــر ،أتعلــم فهــي ناصــبة بنفســها لــدخول حــرف الجــر علیهــا

                                                

  . ٩٩معاني الحروف، ص) ١(

  . ٤٢٨شرح اللمع، ص) ٢(

  . ٤٢٨اشرح اللمع، ص) ٣(

  . ٢٣٩، ص٢همع الهوامع ج) ٤(

  .٧ص  ٣الكتاب ج) ٥(



 ٩١

وأمــا (كیمـــة) فهـــي حــرف جـــر بمعنـــى الــالم كأنـــه قـــال  ،الجــر ال یـــدخل علــى حـــرف الجـــر

  .)١(لمة"

  ود اف اة     أوال

فــي قــولهم عــن  )مــا االســتفهامیة(أنهــا بمعنــى الم التعلیــل وهــي الداخلــة علــى  :األول

  ."كیمة" :السؤال عن العلة

بل التعلیل مستفاد من  ،أنها إذا سبقت بالالم فلیست حرف تعلیل :وعند بعض النحاة

  .)٢(ِلَكْي َال تَْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكمْ تعالى: الالم وذلك نحو قوله 

  ")٣(نت حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل"ألنها لو كا

ألن الحـرف إنمـا یضـمر بعـدها ؛ ضـمار حـرف إ"فـال یجـوز أن یكـون ب :علىأبو وقال 

  .")٤(إذا كانت داخلة على االسم كالم الجر

لكــیال تأســوا كمــا قــال تعــالى:  ،م كقولــك: جئــت لكــى تكرمنــىالأدخلــت الــ "وذلــك إذا

  ".)٥()أن(بنفسها من غیر تقدیر  ةفكى هاهنا الناصب على ما فاتكم

والـذي  ،والذي یظهر للباحث أنها تعلیلیة على كل حال سواء أفردت أو سـبقت بـالالم

  .یدل على ذلك أنها ال تستعمل إال في مقام التعلیل

وذلـــك أن اللفظـــین  .ن حـــرف التعلیـــل ال یـــدخل علـــى مثلـــه فلـــیس بســـلیمإ :أمـــا قـــولهم

َالِئَكـُة َفَسـَجَد اْلمَ قولـه تعـالى:  نحـو ،رنـان كمـا فـي التوكیـداللذین یفیدان معنى واحـدًا قـد یقت

  )٦(ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ 

                                                

  .٢٣٩ص  ٢همع الهوامع ج) ١(

  . ٢٣سورة الحدید، اآلیة: ) ٢(

  .٢٤٢، ص ١مغني اللبیب، ج )٣(

لمسائل المشكلة المسمي بالبغدادیات ألبي علي النحوي، دراسة وتحقیق: صالح الدین عبداهللا البغدادیات، ا )٤(

  .١٩٥السنكاوي مطبعة العاتي بغداد، المسألة الحادي والخمسون، ص

  .٥٧٧، ص٢اإلنصاف، ج )٥(

  . ٧٣سورة ص، اآلیة: ) ٦(



 ٩٢

ونفسـه  ،اء زائـدة للتوكیـدبـجـاء أخـوك بنفسـه فال :ونحـو ،جمعون توكیـدأفكلهم توكید و  

ــا نفســي ،توكیــد ــِه َشــْيٌء َوُهــَو وكمــا فــي التشــبیه  ،ونحــو ال ال أذهــب ،وجئــت أن ــْیَس َكِمْثِل َل

  )١(ِمیُع اْلَبِصیرُ السَّ 

وعلى أیة حـال هـي ال تسـتعمل إال فـي مقـام السـببیة  ،ومثل للتشبیه ،والكاف للتشبیه 

  .سواء قلنا إنها للتعلیل أم ال

بعد الجـارة علـى جهـة الوجـوب فـال یجـوز إظهارهـا عنـد البصـریین إال  )أن("وٕاضمار 

  .)٢(وجوزه الكوفیون في السعة" ،في ضرورة

ِلَكـْي َال تَْأَسـْوا َعَلـى َمـا  :بمنزلة أن المصدریة معنى وعمًال وذلك نحو"تكون  :الثاني

  .  َفاَتُكمْ 

. فإن دخل علیها )٤("وحینئذ تنصب الفعل بنفسها" )٣("ویؤیده صحة حلول أن محلها" 

  .)٥(الالم كانت هي الناصبة بنفسها فتقدر مع ما بعدها بالمصدر"

مــه "كیمــة" فإنهــا عنــده لــالم ولــم یكــن مــن كالوأمــا مــن أدخــل علیهــا ا" :یقــول ســیبویه

ویـؤول بالمصـدر وهـذه تكـون لسـببیة مـا  ،وهي التي ینصـب بعـدها المضـارع .")٦(بمنزلة أن

وشـرطها لتكـون مصـدریة أن یسـبقها الم التعلیـل  ،علمتك كي ترقـى :نحو ،قبلها فیما بعدها

  لفظًا أو تقدیرًا.

ذا كانـت مصـدریة بمنزلـة "أن" وٕانمـا "وٕانمـا تكـون ناصـبة إ :یقول صاحب قطر النـدي

ــا َفــاَتُكمْ  :تكــون كــذلك إذا دخلــت علیهــا الــالم لفظــًا كقولــه تعــالى ــى َم . ِلَكــْي َال تَْأَســْوا َعَل

                                                

  . ١١سورة الشورى، اآلیة: ) ١(

  ٢٤٠ص  ٢همع الهوامع ج) ٢(

  .٢٤٢ص  ١لبیب جمغني ال) ٣(

  .٤٢٨شرح اللمع ص ) ٤(

  .١٦٤٦ص  ٤إرتشاف الضرب ) ٥(

هـ، ١٣١٦، ١الكتاب لسیبویه وبهامشه تقریرات سعید السیرافي الناشر: المطبعة الكبرى األمیریة بوالق مصر، ط )٦(

  . ٤٠٨، ص١ج



 ٩٣

إذا قـدرت أن  ،جئتـك كـي تكرمنـي :أو تقـدیرًا نحـو )١(ِلَكْي َال َیُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َحـَرجٌ و

حـرف جـر  )كـي(فإن لم تقدر الالم كانت  ؛ناء بنیتهاوأنك حذفت الالم استغ )لكي(األصل 

  .)٢(وكانت "أن" مضمرة بعدها إضمارا الزمًا" ،بمنزلة الالم في الداللة على التعلیل

  )٣(:كقول الشاعر )كیف(أن تكون اسمًا مختصرًا في  :الثالث

  قتالُكُم، ولظى الهیجاِء تضطِرمُ ***  َكي تجنُحون إلى ِسلٍم وما ثُِئَرت

  . )٤()كیف أراد(

  .والمضارع الذي یقع بعدها حینئذ مرفوع لتجرده من الناصب والجازم 

  وأن النصب بعدها بأن ظاهرة أو مضمرة". ،وذهب األخفش "أن كي جارة دائماً 

وروى أبوعبیــدة عــن الخلیــل إنــه ال ینتصــب شــيء مــن األفعــال إال بــأن مضــمرة بعــد 

  .وٕاذًا) ،وكي ،(لن

 :فصـل بـین كـي ومعمولهـا "بــال" النافیـة نحـو قولـه تعــالأحكـام كـي أنـه "یجــوز ال مـنو 

 ًَكْي َال َیُكوَن ُدوَلة)٦(أرید لكیما تجمعیني وخالد :وبما الزائدة كقوله )٥(".   

كـــي تكـــرمن ( :أنـــه ال یمتنـــع تـــأخیر معمولهـــا فیجـــوز أن تقـــول ،ومـــن أحكامهـــا كـــذلك

وتقــدم  ،مفعــوًال مــن أجلــه وذلــك أنهــا فــي المعنــى، ســواء كانــت الناصــبة أو الجازمــة ،)جئتــك

  .)٧(أجله سائغ" منالمفعول 

 ،جئـت لكـي أن أكرمـك :نحـو )كـي(و"ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز إظهـار "أن" بعـد 

ل فــي مــوذهــب بعضــهم إلــى أن العا ،وأن توكیــدًا لهــا وال عمــل لهــا )بكــي( ،فتنصــب أكرمــك

                                                

  . ٣٧سورة األحزاب، اآلیة: ) ١(

  .٨١قطر الندي، ص ) ٢(

  ، واللظي: النار. ١٩، ص٤ارتشاف الضرب ج :انظر والبیت لم أقف على قائله )٣(

  .٢٤١، ص١مغني اللبیب، ج )٤(

  . ٧سورة الحشر، اآلیة: ) ٥(

  .١٦٤٨ص  ٤إرتشاف الضرب ج) ٦(

  .٢٤١ص  ٢همع الهوامع ج) ٧(



 ٩٤

ب البصـریون إلـى أنـه وكـي وأن توكیـدان لهـا.. وذهـ )الالم( ،)جئت لكي أن أكرمك( :قولك

  ".)١(ال یجوز إظهار أن بعد شيء من ذلك بحال

إذا  )ن(أفتكـــون ناصـــبة بمنزلـــة  ،ویتضـــح ممـــا ســـبق أن "كـــى" تكـــون ناصـــبة وجـــارة

ن ) بعـدها وإ أن(ظهـرت وأحیانـًا  الملـوجـارة إذا لـم تـدخل علیهـا ا ،الم الجـارةلـدخلت علیها ا

   .النحاة ومن الشاذ الذى أنكره بعض ،قلیالً  كان ظهورها

ومن قول ابن عصفور: "اعلم أن مـن نواصـب األفعـال منهـا مـا ینصـب الفعـل بنفسـه 

  ".)٢(لكى)(فى لغة من یدخل علیها حرف الجر فیقول )كى(. و.)أن(وهو 

() قط  

ــَالُم َیقُــولُ  ــِه السَّ ــا َعَلْی ــاَل َســِمْعُت َعِلی� ــى َق ــى َلْیَل ــِن َأِب ــا اْجتَ  :َعــْن َعْبــِد الــرَّْحَمِن ْب َمْعــُت َأَن

ــَد النَِّبــىِّ  ــُد ْبــُن َحاِرثَــَة ِعْن َیــا َرُســوَل اللَّــِه ِإْن َرَأْیــَت َأْن ُتــَولَِّیِنى  :َفُقْلــتُ  َواْلَعبَّــاُس َوَفاِطَمــُة َوَزْی

 :َقـالَ  .َفاْفَعـلْ َحَیاَتَك َكْى َال ُیَناِزَعِنى َأَحٌد َبْعـَدَك َحقََّنا ِمْن َهَذا اْلُخُمِس ِفى ِكَتاِب اللَِّه َفَأْقِسَمُه 

ــكَ  ــالَ  ،َفَفَعــَل َذِل ــاَة َرُســوِل اللَّــِه  :َق ــْمُتُه َحَی َبْكٍر رضــى اهللا عنــه َحتَّــى ِإَذا أبــو ثُــمَّ َوالَِّنیــِه  َفَقَس

ىَّ َكاَنْت آِخُر َسَنٍة ِمْن ِسِنى ُعَمَر رضى اهللا عنه َفِإنَُّه َأَتاُه َماٌل َكِثیٌر َفَعَزَل َحقََّنا ثُمَّ َأْرَسـَل ِإَلـ

ِنى ِبَنـا َعْنـُه اْلَعـاَم ِغًنـى َوِباْلُمْسـِلِمیَن ِإَلْیـِه َحاَجــٌة َفـاْرُدْدُه َعَلـْیِهْم َفـَردَُّه َعَلـْیِهْم ثُـمَّ َلـْم َیــْدعُ  :َفُقْلـتُ 

َرْمَتَنا اْلَغَداَة حَ : ْنِد ُعَمَر َفَقاَل َیا َعِلىُّ ِإَلْیِه َأَحٌد َبْعَد ُعَمَر َفَلِقیُت اْلَعبَّاَس َبْعَد َما َخَرْجُت ِمْن عِ 

  . )٣("َشْیًئا َال ُیَردُّ َعَلْیَنا َأَبًدا َوَكاَن َرُجًال َداِهًیا

  

                                                

  .٥٧٩ص  ٢اإلنصاف ج) ١(

تار الجواد، مطبعة المقرب البن عصفور أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد، تحقیق: عبدالس )٢(

  .٢٦١، ص١م، ج١٩٧١، ١العاني بغداد، ط

  .١١٠ص  ،٩ج ،اْلُقْرَبي ِذي َوَسْهمِ  اْلُخُمسِ  َقْسمِ  َمَواِضعِ  َبَیانِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٣(



 ٩٥

  املبحث اخلامس

  ما احلرفية

أو    و   

وهــي التــي یختلــف فیهــا أهــل الحجــاز، وبنــو ( ،مــا خــرج زیــد :/ أن تكــون نافیــة نحــو١

أن یتقـدم  :"وإلعمالها عندهم ثالثة شروط .)١()یمفیعملها الحجازیون وال یعملها بنو تم ،تمیم

  .)٢(وال خبرها بإالّ  ،وأن ال یقترن بإن الزائدة ،اسمها على خبرها

   :وٕالى هذه الشروط یشیر بن مالك في ألفیته بقوله

   )٣(َوَتْرِتیٍب ُزِكنْ  ،مع بَقا النَّفيِ  **إعمال "لیس" أُعِملْت "ما" ُدون "إْن" *

وال عمـل  ،وقـائم خبـره ،مرفـوع باالبتـداء :مـا زیـد قـائم فزیـد :تمـیموتقول على لغة بني 

ولـه علـى االسـم نحـو مـا زیـد قـائم لدخ ،وذلـك ألن "مـا" حـرف ال یخـتص ،لما في شيء هنـا

 أربعـة فـي تشـبهها وهـي( )٤(ما یقوم زید ومـا ال یخـتص فحقَّـه أال یعمـل" :وعلى الفعل نحو"

 وقـد خبرهـا فـي البـاء ودخـول والخبـر المبتـدأ علـى ودخولهـا الحـال في ما ونفي النفي أشیاء

ر   .)٥(المعنى یفسد لم ما علیه ُحمل فصاعداً  وجهین من غیره أشبه إذا الشيء أنَّ  تقرَّ

رفـــع االســـم :ففیهـــا لغتـــان إحـــداها ،إذا دخلـــت علـــى الجملـــة االســـمیة :حیـــانأبو یقـــول 

 ،ى االبتـداء والخبــررفــع االسـمین علــی :. واللغــة األخـرى.وهـي لغــة الحجـاز ،ونصـب الخبــر

  ..)٦(وحكى سیبویه أنها لغة تمیم"

                                                

 . ١٩، مسألة ١) اإلنصاف، ج١(

 - هـ١٣٥٥، ١٣ط ) قطر الندي وبل الصدي البن هشام، تحقیق: محمد محي الدین عبدالحمید، دار الفكر،٢(

 . ١٩٨م، ص ١٩٣٦

 . ٣١) األلفیة، ص٣(

 . ٣٠٢، ص ١) شرح ابن عقیل ج٤(

 . ١٧٥، ص٢) اللباب، ج٥(

 . ٥٧، ص ١، وانظر الكتاب، ج١٠٣، ص٢) ارتشاف الضرب ج٦(



 ٩٦

قـال  ،)١(وبها جاء التنزیـل "وهي اللغة القویمة :ابن هشام عن لغة أهل الحجاز ویقول

َما َهَذا َبَشًرا :تعالى
)٢(" .  

  . )٣(َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهمْ  :/ أن تكون زائدة، نحو قوله تعالى٢

  اسم مجرور بالباء ".  :رحمة ."ما" زائدة .حرف جر :"فالباء

 واطن  زاد٤(و(:   

  شتان ما زیٌد وعمرو".  :نحو ،بین الفعل ومرفوعه -١

  "سأخرج عما قلیل".  :نحو ،بین الجار ومجروره -٢

    .ال تعبث من غیر ما عمل" :بین المضاف والمضاف إلیه -٣

  .)٥(ِإمَّا َتَرِینَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدافَ  :كقوله تعالى ،بعد أدوات الشرط -٤

  جاء القوم ما خال زیٍد".  :نحو ،حاشا" –عدا  –قبل "خال  -٥

فتوجــب لــه العمــل وتســمى  أن تكــون مســلطة وهــى التــى تــدخل علــى مــا ال یعمــل /٣

حیثمـــا تكـــْن أكـــْن "وٕاذ مـــا تـــأتني  :فـــي قولـــك ،وٕاذا ،وهـــي التـــي تلحـــق حیـــث .)٦("المســـلطة"

   .)٧("ولما كان لحاقها لحیث و "إْذ" شرطًا في الجزم بهما َسمَّاها مسلطة"  .أكرْمك

   )٨(:قال الشاعر

  

  

                                                

 . ١٩٨) قطر الندي، ص١(

 . ٣١) سورة یوسف، اآلیة: ٢(

 . ١٥٩) سورة آل عمران، اآلیة: ٣(

 . ٢٢٧، ص ٣) المحیط ج٤(

 . ٢٦) سورة مریم، اآلیة: ٥(

 . ١١٣، ص ٧) شرح المفصل ج٦(

 . ٣٣٦) الجني الداني ص٧(

  .١١، ص٤، واألشموني جـ٣٤٨هذا البیت من الشواهد التي لم یذكر العلماء لها قائًال انظر إصالح الخلل، ص ) ٨(



 ٩٧

  

  ِرزقًا ِفي َغاِبِر األْزَماِن  *ا َتْستِقْم ُیَقدِّْر لَك اُهللا **حَیْثم

"وال یكــون الجـــزاء فــي "حیــث" وال فــي "إذ" حتـــى یضــم إلــى كــل واحـــد  :یقــول ســیبویه

   .)١(منهما "ما"

كمـا تـدخل علـى اإلیجـاب فیـنعكس  ،نها التي تدخل على النفي فینعكس إیجابـاً وم -٣

   .وكذلك ما فتئ وما برح ،وما أنفك عبد اهللا سائراً  ،ما زال زید عالماً  :كقولك ،نفیاً 

وٕاذا دخلـت علیهـا انعكـس إیجابـًا، ألنهـا  ،وهذه األفعال إذ تعرَّت من "ما" أفادت النفي

   :)٢(في قوله المعريوقد ألغز بها  ،تنفي النفي

   َرْت ِبلَساَنْي ُجرُهٍم وَثُمودِ ــجَ  *** ا هي لَفظةٌ ـْصر مَ ــحْوّى العَ ــأنَ 

  وٕاْن أوَجَبْت قامْت مَقاَم ُجُحوِد  *في ُصورة الجحد أْوَجبْت ** إذا اْسُتعملتْ 

   :وقد أجاب عن هذا اللغز ابن مالك بقوله

  َفتَأتي إلثباٍت ِبنْفي ُوُروِد  *** ىرَد الِحمـَنَعْم ِهي َكاَد الَمْرء أن یَ 

  َفْخْذ َنْظَمَها فالِعْلُم َغْیُر َبِعیدِ  *** وَفِي َعْكِسَها َما َكاَد أْن یرد الِحَمى

أو  ،ومن أحكامها أنها تدخل على "إْن" التي للشرط فتهیئها لدخول النون الخفیفة -٤

   .)٤(َفِإمَّا َتَرِینَّ  :وقوله تعالى ،)٣(َوإِمَّا َتَخاَفنَّ كقول اهللا تعالى  ،الثقیلة في شرطها

 ،وأحیانًا تدخل على "لو" فتصیر بمعنى "لوال" الدالـة علـى إمتنـاع الشـيء لوجـود غیـره

   )٥(:كقول الشاعر

  يِبَبْعِض َما ِفیُكما إْذ ِعْبُتما َعَورِ *** َلْو َما الَحَیاُء وباِقي الدین ِعْبُتُكَما 

                                                

 . ٤٣٢، ص ١) الكتاب، ج١(

 .٣٥٢) انظر: إصالح الخلل، ص ٢(

 . ٥٨یة: ) سورة األنفال، اآل٣(

 . ٢٦) سورة مریم، اآلیة: ٤(

 . ٣٥٥) هذا البیت للشاعر تمیم بن أبي مقیل یكني أبو عمرو، وكان أعور، انظر إصالح الخلل ص ٥(



 ٩٨

معنـــى "لـــو" إلـــى التحضـــیض بعـــد مـــا كانـــت تـــدل علـــى وفـــي بعـــض األحیـــان َتْعِكـــس 

    .)١((َلْو َما تَْأِتیَنا ِباْلَمَالِئَكِة) :كقوله تعالى امتناع الشيء المتناع غیره،

. )٢(أنهــا تــدخل علــى إنَّ وأخواتهــا فتبطــل عملهــا، وتســمى الكافــة" :ومــن أحكامهــا -٥

  :وهي ثالثة أنواع ،كقولك إنَّما زید قائم

َكثُــر فــإذا  ،طــال ،كافــة عــن عمــل الرفــع وهــذه تتصــل بثالثــة أفعــال قــلَّ النــوع األول: ال

وكثـر  ،قـلَّ مـا یحـدث ذلـك :فیقـال مـثالً  :َوِلَي واحد من هذه األفعال "مـا" أبطلتـه عـن العمـل

وقـد كـان یقـال فـي حالـة  ،فالتحـاق "مـا" بهـا كفهـا عـن العمـل ،وطالما نبهتـك ،ما تحقق ذلك

   .وطال الطریق ،لعملوكثر ا ،قل الشيء :عدم وجودها

  .)٣(وال یدخلن بعد الكف إال على جملة فعلیة ُصّرح بفعلها"

)٤(:كقول الشاعر
   

  ُیـــــــــوِرُث الَمْجـــــــــَد َداِعیـــــــــًا أو ُمجیبـــــــــاً   ***  َقلَّمــــــــــا َیْبــــــــــَرُح اللَِّبیــــــــــُب إلــــــــــى َمــــــــــا 

فتكفهــا عــن  ،وهــي المتصــلة بــإنَّ وأخواتهــا ،الكافــة عــن عمــل النصــب :النــوع الثــاني

  . )٥((ِإنََّما اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد) :زیل اختصاصها باألسماء نحو قوله تعالىوت ،العمل

 ،فــالحروف "رب ،وتتصــل بحــروف وظــروف ،الكافــة عــن عمــل الجــر :النــوع الثالــث

   .)٦(إذ" ،حیث ،بین ،وأما الظروف فهي بعد ،والكاف ،والباء

  )٧(:وعنها یقول بن مالك

ـــِذي الُحـــُروِف ُمبطـــلٌ    إعماِلَ◌هـــــــــــــــا وقـــــــــــــــد ُیَبقَّـــــــــــــــى الَعمــــــــــــــــلُ   ***  ووْصـــل "مـــا" ِب

                                                

 . ٧) سورة الحجر، اآلیة: ١(

 . ٣٤٧) إصالح الخلل، ص ٢(

 . ٤٠٣، ص١) مغني اللبیب ج٣(

 . ٤٠٣، ص ١للبیب جـ) لم أعثر علي قائل هذا البیت وقد أورده صاحب مغني ا٤(

 . ١٧١) سورة النساء، اآلیة: ٥(

 . ٥٤، ص٢) المقتضب ج٦(

 .٤٩) األلفیة، ص ٧(



 ٩٩

 ،"مـا" تزیـل اختصاصـها باألسـماء :یقول األشموني فـي شـرحه لهـذا البیـت: "ألنهـا أيْ 

وتهیئهــــا للــــدخول علــــى الفعــــل، فوجــــب إهمالهــــا لــــذلك، بخــــالف لیــــت فإنهــــا باقیــــة علــــى 

، وهــو مــذهب ســیبویه والجمهــور، وذهــب الزجــاج ،اختصاصــها باألســماء ووجــوب اإلهمــال

 ،وقــد یبقــى العمــل :بقولــه .وابــن الســراج، إلــى جــواز اإلعمــال فیهــا قیاســًا، ووافقهــم النــاظم

  .)١(والصحیح مذهب سیبویه كما حكاه ابن الحاجب" 

را  قط  

)(   

َمـا « :الَ ُه ِبُكـوٍز ِمـْن َمـاٍء َفَقـَفَقـاَم ُعَمـُر َخْلَفـ َبـاَل َرُسـوُل اللَّـِه  :َعْن َعاِئَشـَة َقاَلـتْ  /١

ـُأ ِبـِه. َقـاَل  :َفَقالَ ». َهَذا َیا ُعَمرُ  ـَأ«َهـَذا َمـاٌء َتَتَوضَّ َوَلـْو َفَعْلـُت  َمـا ُأِمـْرُت ُكلََّمـا ُبْلـُت َأْن َأَتَوضَّ

  ».)٢(َلَكاَنْت ُسنَّةً 

َلْیَلـَة  ِل اللَّـِه ُقْلُت ِلَعْبِد اللَِّه ْبـِن َمْسـُعوٍد َمـْن َكـاَن ِمـْنُكْم َمـَع َرُسـو  :َعْن َعْلَقَمَة َقالَ  /٢

  .)٣("َما َكاَن َمَعُه ِمنَّا َأَحدٌ  :اْلِجنِّ َفَقالَ 

َقــاَل ». )٤(َمــا ُأِمــْرُت ِبَتْشــِییِد اْلَمَســاِجدِ « :َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه  :َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس َقــالَ  /٣

  .اْبُن َعبَّاٍس َلُتَزْخِرُفنََّها َكَما َزْخَرَفِت اْلَیُهوُد َوالنََّصاَرى

َمـا ُأِحـبُّ َأْن  :َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َزْوَج َبِریَرَة َكاَن ُحر�ا ِحیَن ُأْعِتَقـْت َوَأنَّهَـا ُخیِّـَرْت َفَقاَلـتْ  /٤

  .)٥("َأُكوَن َمَعُه َوإِنَّ ِلى َكَذا َوَكذَ 

                                                

 .٢٨٤، ص١) حاشیة الصبان، ج١(

 . ٦٥ص  ،١ج .اِالْسِتْبَراءِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ٢(

 . ١٢٨ص  ،١ج. ِبالنَِّبیذِ  اْلُوُضوءِ  باب ،سنن أبي داود) ٣(

 .١٠٦ص  ،٢ج .اْلَمَساِجدِ  ِبَناءِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٤(

 .٤٨٠ص  ،٦ج .ُحر�ا َكانَ  َقالَ  َمنْ  باب ،سنن أبي داود) ٥(



 ١٠٠

َأْن ُیْعِتـَق َرَقَبـًة َأْو  َعْن َأِبى ُهَرْیَرَة َأنَّ َرُجًال َأْفَطَر ِفى َرَمَضاَن َفَأَمَرُه َرُسـوُل اللَّـِه  /٥

ـــُه َرُســـوُل اللَّـــِه   :َیُصـــوَم َشـــْهَرْیِن ُمَتَتـــاِبَعْیِن َأْو ُیْطِعـــَم ِســـتِّیَن ِمْســـِكیًنا. َقـــاَل َال َأِجـــُد. َفَقـــاَل َل

  ».اْجِلْس «



 ١٠١

: َیـا َرُسـوَل اللَّـهِ  لَ َفَقـا». ُخْذ َهَذا َفَتَصـدَّْق ِبـهِ «ِبَعَرٍق ِفیِه َتْمٌر َفَقاَل  َفُأِتَى َرُسوُل اللَِّه 

  ».)١(ُكْلهُ « َحتَّى َبَدْت َأْنَیاُبُه َوَقاَل َلُه  . َفَضِحَك َرُسوُل اللَِّه َما َأَحٌد َأْحَوَج ِمنِّى

ـِلیِل َعـْن  /٦ ـاٌد َعـْن َسـِعیٍد اْلُجَرْیـِرىِّ َعـْن َأِبـى السَّ َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسـَماِعیَل َحـدَّثََنا َحمَّ

ــَة ا ــِه ُمِجیَب ــُه َأَتــى َرُســوَل اللَّ ــِة َعــْن َأِبیَهــا َأْو َعمَِّهــا َأنَّ ــَد َســَنٍة َوَقــْد  ْلَباِهِلیَّ ــاُه َبْع ــَق َفَأَت ــمَّ اْنَطَل ُث

َأَنـا اْلَبـاِهِلىُّ : َقـالَ ». َوَمـْن َأْنـتَ « :َیـا َرُسـوَل اللَّـِه َأَمـا َتْعِرُفِنـى َقـالَ  :َتَغیََّرْت َحاَلُتُه َوَهْیَئُتُه َفَقـالَ 

ِل. َقالَ لَِّذى جِ ا َمـا َأَكْلـُت َطَعاًمـا ِإالَّ  :َقالَ ». َقْد ُكْنَت َحَسَن اْلَهْیَئةِ َفَما َغیََّرَك وَ «:ْئُتَك َعاَم اَألوَّ

ــَم َعــ« :. َفَقــاَل َرُســوُل اللَّــِه ِبَلْیــٍل ُمْنــُذ َفاَرْقتُــكَ  ــبْ « :ثُــمَّ َقــالَ ». ذَّْبَت َنْفَســكَ ِل ِر ُصــْم َشــْهَر الصَّ

ــْن ُكــلِّ َشــْهرٍ َوَیْوًمــا  ــالَ ». ِم ــ: َق ــاَل ِزْدِن ــى قُــوًَّة. َق ــِإنَّ ِب ــالَ ». ُصــْم َیــْوَمْینِ «ى َف ــالَ  :َق ــى. َق  :ِزْدِن

ُصْم ِمَن  ُصْم ِمَن اْلُحُرِم َواْتُرْك ُصْم ِمَن اْلُحُرِم َواْتُركْ «: ِزْدِنى. َقالَ : َقالَ ». ُصْم َثَالَثَة َأیَّامٍ «

  .)٢("َأَصاِبِعِه الثََّالَثِة َفَضمََّها ثُمَّ َأْرَسَلَهاَوَقاَل بِ ». اْلُحُرِم َواْتُركْ 

  

  

  

                                                

 . ٢٠٥ص  ،٧. جَرَمَضانَ  ِفي َأْهَلهُ  َأَتي َمنْ  َكفَّاَرةِ  باب ،سنن أبي داود) ١(

 )٢٥٨/ ص  ٧. (ج اْلُحُرمِ  َأْشُهرِ  َصْومِ  ِفي باب -سنن أبي داود )٢(



 ١٠٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

  الت االمسية اخلاصة املوصو

  

 ث أر و  

  

 (ذي، اا) ولث اا  

  اث ا (اذان، ان) 

 (ن، اذا) ثث اا  

ا ،ا) راث اا (  

  

  

 

 



 ١٠٣

  املبحث األول

  التي –الذي 

وكذلك العلم المنزه عن الـذكورة واألنوثـة  )١("الذي لمفرد مذكر من أولى العلم وغیرهم"

َوالَّـِذي  :نحـو قولـه تعـالى والعـالم المـذكر، ،)٢(ِه الَِّذي َصـَدَقَنا َوْعـَدهُ َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَّ  :نحو

ـــْدقِ  ـــُدونَ  :م نحـــو قولـــه تعـــالىوغیـــر العـــال )٣(َجـــاَء ِبالصِّ ـــُتْم ُتوَع ـــْوُمُكُم الَّـــِذي ُكْن ـــَذا َی  )٤(َه

َقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتـي ُتَجاِدلُـَك  :فاألول ،للمفردة المؤنثة من أوالت العقل وغیرهن )والتي(

ُهـْم َعـْن ِقْبَلـِتِهُم الَِّتـي َكـ :والثاني نحو قولـه تعـالى )٥(ِفي َزْوِجَها فـأوقع  )٦(اُنوا َعَلْیهَـاَمـا َوالَّ

  .)٧("التي على القبلة وهي غیر عاقلة

ألنهــم لمــا وصــفوا  ،لیتوصــلوا بهــا إلــى وصــف المعــارف بالجمــل :وٕانمــا جــيء بالــذي"

ألن  ،أرادوا أن یصـفوا المعـارف بالجمــل ،ممــرت برجـل كـریم :نحـو قـولهم ،النكـرات بالجمـل

وأجروهــا  ،ا بالــذي ووصــلوها بالجملــةاءو جــ ،والنكــرة ال تكــون وصــفًا لمعرفــة ،الجمــل نكــرات

وٕان كانــت صــلته  ،ألن مــا بعــدها فــي تأویــل االســم الواحــد المعرفــة ؛ وصــفًا علــى المعرفــة

  . )٨(فهذا هو المعنى الذي دعاهم إلى استعمالها" ،بجملة

 المعـــارف وصـــفُ  )التـــي(و )الذيبــــ( اإلتیـــانِ  مـــن والغـــرُض " :اللبـــاب جـــاء فـــى كتـــاب

ــل أن وینبغـي بــالنكرات تفّسـرُ  اْلُجمــلُ  كانـت إذْ ؛ باْلُجمـل  بالجملــة المعرفـة وصــف إلـى ُیتوصَّ

                                                

  .١٠٠٢ص  ٢جارتشاف الضرب ) ١(

  .٧٤سورة الزمر، اآلیة: ) ٢(

  .٣٣سورة الزمر، اآلیة: ) ٣(

  .١٠٣سورة األنبیاء، اآلیة: ) ٤(

  .١سورة المجادلة، اآلیة: ) ٥(

  .١٤٢سورة البقرة، اآلیة: ) ٦(

  .١٥٠، ص١التصریح، ج شرح )٧(

ق: محمد علي النجار : الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقی، وانظر٥٨٧لبیان في شرح اللمع، صا) ٨(

  .٣٢١، ص ١الناشر: عالم الكتب، بیروت، ج



 ١٠٤

 ،باألجنـــاس الوصــفِ  إلــى صــلةً وُ  )ذو( كجعلهــم وهــذا ،للمعرفـــة لــیس مــا للنكــرةِ  یكــون لــئالّ 

  )١("والالم األلف فیه ما نداء إلى ُوصلةً  )أي(و

 ،عـولفعـل والمواسـم الفا ،وفعـل وفاعـل ،مبتـدأ وخبـر ،فهي توصل بأحد أربعة أشـیاء"

 ،تـدأبفالذي نـاقص وأبـوه م ،)هو الذى أبوه منطلق( ،مثال المبتدأ والخبر ،والظرف فوالحر 

 :والتقـدیر ،والضـمیر المتصـل بـاألب هـو العائـد علـى الـذي، والجملـة صـلته ،ومنطلق خبره

ومثــال اســـم الفاعـــل  ،)هـــذا الــذي انطلـــق أبـــوه( ،ومثـــال الفعـــل والفاعــل ،هــذا المنطلـــق أبــوه

فـــاأللف والـــالم فـــي الخـــارج والمخـــرج  ،)أو المخـــرج الســـاعة ،هـــذا الخـــارج غـــداً ( :فعـــولوالم

 :والمعنــى ،وهــذا الــذي عنــدك ،هــذا الــذي فــي دارك ،ومثــال الحــرف والظــرف ،بمعنــى الــذي

  .)٢(أو في دارك" ،هذا المستقر عندك

   )ا( – )اذي(أل 

  :للعلماء في الذى والتي أربع مذاهب

علـــى وزن  علـــى مـــذهب ســـیبویه وســـائر البصـــریین :أصـــل الـــذي أن :المـــذهب األول

  .وأن األلف والالم دخلتا علیها للتعریف ،ووزن "لذى" فِعل .."عِمى" "وشِجى" ونحوهما

 ،فهــذا التشــدید الــذي فــي األلــف والــالم ،الــذي قــام زیــد :والــدلیل علــى ذلــك أنــك تقــول"

 :التـي فـي قولـك فـيت مـع األلـف فأدغمت الـالم التـي جـاء ،دخلتا على نفس الكلمة ألنهما

  .)٣(ي"لذِ 

وال یجــوز أن ینزعـا منــه  ،فأدخـل علیهــا األلـف والـالم )يذِ َلـ("وأصــله  :یقـول الجـوهري

  .)٤("لتنكیره

                                                

 مختار غازي: تحقیق، عبداهللا بن الحسین بن عبداهللا الدین محب أبوالبقاء: المؤلف واإلعراب البناء علل في للبابا )١(

  .١١٣، ص٢،"ج١٩٩٥، ١، طدمشق ،الفكر دار: الناشر طلیمات

  .٤٩٥كشف المشكل في النحو، ص ) ٢(

  .٩١ألزهیه ص ا) ٣(

  .١٣٨، ص ٢صحاح الجوهري، ج) ٤(



 ١٠٥

والـذي یـدل  ،والمراد بهما لفظ التعریف ال معنـاه ،المحققون أنهما زائدتان "والذي علیه

  أنهما لیستا بمعنى التعریف أمران:

والم التعریف ال نعرفها  ،زیادة الزمة زائدتان ف والالم فى الموصوالتأحدهما أن األل

 :قــالوا ولــم نجــدهم ،رجــل وغــالم ،والغــالم الرجــل :بــل یجــوز إســقاطها نحــو ،الزمــة جــاءت

علــى أنهــا زائــدة لغیــر معنــى  دلّ  ،مــا علیــه نظائرهــا فلمــا خالفــت )غــالم( :كمــا قــالوا )،لــذ(

  .كما یزاد غیرها من الحروف ،التعریف

نا نجد كثیرا من األسماء الموصـولة معـراة مـن األلـف والـالم وهـى مـع أ :األمر الثانى

وٕاذا ثبـت األلـف والـالم ال  ،فهذه األشیاء كلها معارف .."ذلك معّرفة وهى "من" و"ما" و"أىّ 

  " )١("ادتهما لضرب من إصالح اللفظییفیدان هنا التعریف كان ز 

 ،لیســتا فیهمــا للتعریــف ،الــالم فیهمــا زائــدتان"واأللــف و  :یقــول صــاحب أســرار العربیــة

فلـو كانتـا  ،)ومـا ،مـن( :وهي الجملة التـي بعـدها بـدلیل أخواتهـا نحـو ،ألن التعریف بصلتها

  .)٢("وذلك ال یجوز ،فیها للتعریف ألدي ذلك إلى أن یجتمع تعریفان

 إلى ماأن األصل "ذا" و"تي" اسمي إشارة" تشیر بهما  :مذهب الفراء :المذهب الثاني

وحطـت  ،ودخلت علیهما األلف والالم للتعریف ،ةثم تغلب من الحضرة إلى الغیب بحضرتك

   )٣("ألفها إلى الیاء لیفرق بین اإلشارة إلى الحاضر والغائب

 ؛نةفقـــط مـــن الـــذي ســـاك )الـــذال( :وقـــالوا األصــل ،مـــذهب الكـــوفیین :المــذهب الثالـــث

والــالم زیــدت لــیمكن  ،أصــًال لــم تســقط ولــو كانــت ،لســقوط الیــاء فــي التثنیــة، وفــي الشــعر

  .)٤"(وُرّد بأنه لیس في األسماء الظاهرة ما هو على حرف واحد .النطق بالذال ساكنة

                                                

  .٣٥٧ص ،٢ج ،شرح ابن یعیش )١(

  .١٥٠أسرار العربیة، ص ) ٢(

  .٢٩١األزهیه، ص ) ٣(

  .٢٠٦، ص ١الهمع، ج) ٤(



 ١٠٦

 ،ا واحـدمـفجوهره ،وهذا عنـدهم أصـله الـذال وحـدها ،فأصل الذي عندهم كأصل هذا"

  .)١("بحسب ما یحلقهما من الزیادات المختلفة الختالف معنییهما وٕانما یفترقان

 والتصـــغیر یـــرد األشـــیاء إلـــى ،ولـــو كـــان األصـــل الـــذال وحـــدها لمـــا جـــاز تصـــغیرها 

 ،فالیــاء للتصــغیر ،اللَّـذیا :وقــد قـالوا فــي التصــغیر ،وال یــدخل إال علــى اسـم ثالثــى ،أصـولها

وال  والـذال والیـاء ،والموجـود بعـد ذلـك ثالثـة أحـرف: الـالم ،األلف كالعوض مـن ضـم أولـهو 

  .إذ األصل عدم الزیادة ؛للفظ إال بدلیلیدفع المسموع وما علیه ا

فإنمـــا كـــان اللتقـــاء  ،ذانالّلـــ :نحـــو قـــولهم "وأمـــا احتجـــاجهم بحـــذف الیـــاء فـــي التثنیـــة

(العمیـان)  ،كمـا قـالوا :ذیاالّلـ :فیقـال ،ولـم تثبـت الیـاء وتتحـرك ،الساكنین كما قلنـا فـي هـذان

ــــى شــــبه الحــــروف ــــنقص تمكنهــــا وخروجهــــا إل رف كتصــــرف والحــــروف جامــــدة ال تتصــــ ،ل

  .)٢(المتمكنة"

"وقــد قــدر  )٣(أن أصــل الــذي "ذو" بمعنــى صــاحب" :مــذهب الســهیلي :المــذهب الرابــع

  .)٤(لها تقدیرات حتى صارت الذي في غایة من التعسف واالضمحالل"

  تذي(اا (– )ا(   

  :فهى كاآلتي )التي( )الذي(أما اللغات التي وردت في اللسان العربي لكلمتي 

  .)٥(اللغة الفصیحة" "بیاء ساكنة وهي )لذيا( -١

إذ كانـت الكسـرة قبلهـا تـدل  ،فیفـاً خبكسر الذال من غیـر یـاء كـأنهم حـذفوا الیـاء ت )اللذِ ( -٢

  .)٦(ویا صاحِب بالكسرة اجتزاًء" ،فعلوا ذلك كما قالوا یا غالمِ  ،علیها

                                                

  .٣٧٤، ص ٢شرح ابن یعیش، ج) ١(

  .٣٧٤، ص ٢شرح ابن یعیش، ج) ٢(

  .١٠٠٢، ص٢ارتشاف الضرب، ج) ٣(

  .٢٠٦، ص ١الهمع، ج) ٤(

  .١٠٠٤، ص٢ف الضرب، جارتشا) ٥(

  . ٣١٢، ص ٢شرح ابن یعیش، ج) ٦(



 ١٠٧

  :)١(قال الشاعر

  خراً مْ شَ مُ  أصمّ  بالً * أو جَ ** راً بَّ  انتْ لكَ  شاءَ  وْ لّ  ذِ واللَّ 

  ")٢(حذف الیاء وٕاسكان الذالب )اللذّْ ( -٣

  :)٣(قال الشاعر

  طیدابیة فاصَّ ذ تزّبى زُ كاللَّ  ***یدا من اللْذ كِ  في شرّ  فظلتُ 

   :بتشدید الیاء مضمومة الذيُّ  -٤

  .باإلنسان دوَّاريُ  والدهر ،ريكما قالوا أحم ،اء للمبالغة في الصفةیلوالتشدید ل

  :)٤(كقول الشاعر :ء مكسورةتشدید الیا -٥

ـــــــــــــــــــــیس المـــــــــــــــــــــال فا   إال الـــــــــــــــــــــــــــــــــذيَّ  ن أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ إِ و   ***  بمـــــــــــــــــــــال علمـــــــــــــــــــــهُ ول

ـــــــــــــــــــــــــه الُعـــــــــــــــــــــــــِبـــــــــــــــــــــــــ الُ َنـــــــــــــــــــــــــیَ    يَّ ِصـــــــــــــــــــــلقْ ولِ  رب أقربیـــــــــــــــــــــهِ ْقـــــــــــــــــــــأل  ***  هُ ال ویمتهُن

  وال یحفظ التشدید في التي  ،مالك "وقد تشدد یاؤهما مكسورتین یقول ابن

  .)٥(وٕانما حفظ في الذي"

وهـي لغـة طـئ فیقولـون ذو  ،)ذوات( )التـي("ذو" ومقـام  -)الـذي(یقـیم مقـام  مـنومنهم  -٦

  .بمعنى التي قامت هند ،وذات قامت هند ،المعني: الذي قام زید ،قام زید

  :قال الشاعر

  ها مضرزَّ ست عِ فیه تنّمت وأرْ  **به * تمیم ذو سمعت بیتَ  نَّ إف

جـاءني ذو  :لـونفیقو  ،فـي التثنیـة والجمـع ویجعل هؤالء ذو رفعًا في كـل حـال موحـداً "

  . ")٦(وممرت بذو قال ذاك ،ورأیت ذو قال ذاك ،قال ذاك

                                                

  .١٨٩، ص ١ج ،وشرح التسهیل ،٢٩٢ص هذا البیت لم أقف علي قائله انظر: األزهیة،) ١(

  .٢٩٢األزهیة، ص) ٢(

  ومعني تزبي: حفر حفرة ٢٩٢هذا البیت األزهیة، ص) ٣(

  .١٠٠٥، ص٢ارتشاف الضرب، ج) ٤(

  . ٢٩٣األزهیة، ص) ٥(

  . ٢٩٣لى قائل هذا البیت، انظر األزهیة، صلم أقف ع) ٦(



 ١٠٨

 :فتقــول ،بمعنــى الــذي للمــذكر والمؤنــث جمیعــًا فــي كــل حــال )ذو(ومــنهم مــن یجعــل 

  وممرت بهند ذو سمعت بها. ،هندًا ذو سمعت بها ورأیت ،هذه هند ذو سمعت بها

كمــا أن  ،لمؤنثــة الغائبــةوهــي موضـوعة ل )الــذي(والتـي فیهــا مــن اللغـات مثــل مــا فـي "

  . ")١(الذي موضوع للمذكر الغائب

  )ا( – )اذي(ر 

علـى  ،بقوا الحـرف األولأف )اللیتا(و )ذياللَّ ( :)التي( )الذي(تقول العرب في تصغیر 

التــي  ،عوضــًا عــن ضـمه التصــغیر ،وزادوا ألفـا فــي اآلخـر ،الــذي كـان قبــل التصــغیر فتحـة

  .تكون في أول المصغر

م فیجمـع فـي التصـغیر بـین الضـمة بضـم الـالَّ  )تیـاواللُ ( )ذیااللُ ( :لعرب من یقولومن ا

  . ")٢(واأللف

  (ا) طق (اذى)

  ل )اذى(

ـــِدَم ِمـــْن َســـَفٍر َبـــَدَأ ِباْلَمْســـِجِد َفَرَكـــَع ِفیـــِه  َكـــاَن النَِّبـــىُّ  :َكْعـــَب ْبـــَن َماِلـــكٍ / قـــال ١ ِإَذا َق

ــْرِح اْلَحــِدیَث َقــالَ َرْكَعتَــْیِن ثُــمَّ َجَلــَس لِ  اْلُمْســِلِمیَن  َوَنَهــى َرُســوُل اللَّــِه  :لنَّــاِس. َوَقــصَّ اْبــُن السَّ

ـ ْرُت ِجـَداَر َحـاِئِط َأِبـى َقتَـاَدَة َوُهـَو اْبـُن َعمِّ ى َعْن َكَالِمَنا َأیَُّها الثََّالَثُة َحتَّى ِإَذا َطـاَل َعَلـىَّ َتَسـوَّ

ـْبَح َصـَباَح َخْمِسـیَن َلْیَلـًة َعَلـى َظْهـِر َفَسلَّْمُت َعَلْیِه َفَواللَّـِه َمـ ا َردَّ َعَلـىَّ السَّـَالَم ثُـمَّ َصـلَّْیُت الصُّ

ـا  َجـاَءِنى الَّـِذى َسـِمْعُت َصـْوَتُه َبْیٍت ِمْن ُبُیوِتَنا َفَسِمْعُت َصاِرًخا َیا َكْعُب ْبـَن َماِلـٍك َأْبِشـْر. َفَلمَّ

َسـْوُتُهَما ِإیَّـاُه َفاْنَطَلْقـُت َحتَّـى ِإَذا َدَخْلـُت اْلَمْسـِجَد َفـِإَذا َرُسـوُل اللَّـِه َ◌َفكَ  َنَزْعُت َلُه َثْوَبىّ  ُیَبشُِّرِنى

 ٣("َجاِلٌس َفَقاَم ِإَلىَّ َطْلَحُة ْبُن ُعَبْیِد اللَِّه ُیَهْرِوُل َحتَّى َصاَفَحِنى َوَهنََّأِنى(.  

                                                

  .١٩٠، ص ١شرح التسهیل، ج) ١(

  .١٥١، ص ١شرح التصریح، ج) ٢(

  . ٣٠٥ص  ،٨ج باب في إعطاء البشیر،سنن أبي داود  )٣(



 ١٠٩

اْنَطَلُقوا ِفى َسْفَرٍة َسـاَفُروَها  اِب النَِّبىِّ َعْن َأِبى َسِعیٍد اْلُخْدِرىِّ َأنَّ َرْهًطا ِمْن َأْصحَ / ٢

ِإنَّ َسـیَِّدَنا ُلـِدَغ َفَهـْل ِعْنـَد َأَحـٍد ِمـْنُكْم َشـْىٌء َیْنَفـُع  :َفَنَزُلوا ِبَحىٍّ ِمْن َأْحَیاِء اْلَعَرِب َفَقاَل َبْعُضـُهمْ 

ْرِقى َوَلِكِن اْسَتَضـْفَناُكْم َفـَأَبْیُتْم َأْن ُتَضـیُِّفوَنا َمـا َنَعْم َواللَِّه ِإنِّى ألَ  :َصاِحَبَنا َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْومِ 

اِب َوَیْتُفـُل َأَنا ِبَراٍق َحتَّى َتْجَعُلوا ِلى ُجْعًال. َفَجَعُلوا َلُه َقِطیًعا ِمَن الشَّاِء َفَأَتاُه َفَقَرَأ َعَلْیِه ُأمَّ اْلِكتَ 

. اْقَتِسـُموا :الَّـِذى َصـاَلُحوُهْم َعَلْیـِه َفَقـاُلوا. َقاَل َفَأْوَفـاُهْم ُجْعَلهُـُم َحتَّى َبَرَأ َكَأنََّما ُأْنِشَط ِمْن ِعَقالٍ 

ــى ــاَل الَّــِذى َرَق ــِه  :َفَق ــْأِتَى َرُســوَل اللَّ ــِه  َال َتْفَعلُــوا َحتَّــى َن ــى َرُســوِل اللَّ  َفَنْســتَْأِمَرُه.َفَغَدْوا َعَل

ــاَل َرُســوُل اللَّــِه  ــُه َفَق ــَذَكُروا َل ــى ِمــ« :َف ــٌة َأْحَســْنُتُم اْقَتِســُموا َواْضــِرُبوا ِل ــَن َعِلْمــُتْم َأنََّهــا ُرْقَی ْن َأْی

  ».)١(َمَعُكْم ِبَسْهمٍ 

  ب ل )اذى(

ـا  :اْبُن اْلَعَالِء اْلَبَیاِضىِّ  َقالَ  /١ ُكْنُت اْمَرًأ ُأِصـیُب ِمـَن النَِّسـاِء َمـا َال ُیِصـیُب َغْیـِرى َفَلمَّ

ِخْفُت َأْن ُأِصیَب ِمَن اْمَرَأِتى َشْیًئا ُیتَاَبُع ِبى َحتَّـى ُأْصـِبَح َفَظـاَهْرُت ِمْنهَـا  َدَخَل َشْهُر َرَمَضانَ 

ْث َحتَّى َیْنَسِلَخ َشْهُر َرَمَضاَن َفَبْیَنَما ِهَى َتْخُدُمِنى َذاَت َلْیَلٍة ِإْذ َتَكشََّف ِلى ِمْنَها َشـْىٌء َفَلـْم َأْلَبـ

ــ ا َأْصــَبْحُت َخَرْجــُت ِإَلــى َقــْوِمى َفــَأْخَبْرُتُهُم اْلَخَبــَر َوُقْلــُت اْمُشــوا َمِعــى ِإَلــى َأْن َنــَزْوُت َعَلْیَهــا َفَلمَّ

». َأْنَت ِبـَذاَك َیـا َسـَلَمةُ « :َفَأْخَبْرُتُه َفَقالَ  َال َواللَِّه. َفاْنَطَلْقُت ِإَلى النَِّبىِّ  :َقاُلوا َرُسوِل اللَِّه 

ــا َرُســوَل  :ُقْلــتُ  ــا ِبــَذاَك َی ــَأَن ــاْحُكْم ِف ــِه َف َتْیِن َوَأَنــا َصــاِبٌر َألْمــِر اللَّ ــِه َمــرَّ ــُه َقــاَل اللَّ ــا َأَراَك اللَّ ىَّ َم

ْر َرَقَبةً «  :ْبُت َصـْفَحَة َرَقَبِتـى َقـالَ ُقْلُت َوالَّـِذى َبَعثَـَك ِبـاْلَحقِّ َمـا َأْمِلـُك َرَقَبـًة َغْیَرَهـا َوَضـرَ ». َحرِّ

ـَیامِ ُأ◌ُ َقـاَل َوَهـْل  ».ُصـْم َشـْهَرْیِن ُمَتتَـاِبَعْینِ فَ « َفــَأْطِعْم « :َقـالَ  ِصـْبُت الَّـِذى ُأِصـْبُت ِإالَّ ِمـَن الصِّ

ْیِن َمـا َلَنـا َطَعـاٌم َلَقـْد ِبْتَنـا َوْحَشـ :ُقْلُت َوالَّـِذى َبَعثَـَك ِبـاْلَحقِّ ». ْمٍر َبْیَن ِستِّیَن ِمْسِكیًناَوْسًقا ِمْن تَ 

َبِنى ُزَرْیٍق َفْلَیْدَفْعَها ِإَلْیَك َفَأْطِعْم ِسـتِّیَن ِمْسـِكیًنا َوْسـًقا ِمـْن  َفاْنَطِلْق ِإَلى َصاِحِب َصَدَقةِ « :َقالَ 

                                                

  .٤٠٤ص  ،١١جباب كیف الرقي،  ،سنن أبي داود )١(



 ١١٠

ــاَتْمــٍر َوُكــْل  ــَك َبِقیََّتَه ــَت َوِعَیاُل ــْوِمى َفُقْلــتُ ». َأْن ــیَق َوُســوَء  :َفَرَجْعــُت ِإَلــى َق ــَدُكُم الضِّ َوَجــْدُت ِعْن

  )١("ِبَصَدَقِتُكْم  -َأْو َأَمَر ِلى-ْد َأَمَرِنى َوُحْسَن الرَّْأِى َوقَ السََّعَة  الرَّْأِى َوَوَجْدُت ِعْنَد النَِّبىِّ 

  ول  )اذى(

ـــِر َأنَّ َعاِئَشـــَة / عـــن ١ َبْی ـــُن الزُّ ـــُه َأنَّ  َزْوَج النَِّبـــىِّ  -ى اهللا عنهـــارضـــ-ُعـــْرَوُة ْب َأْخَبَرْت

َفِنَكــاٌح ِمْنَهــا ِنَكــاُح النَّــاِس اْلَیــْوَم َیْخُطــُب الرَُّجــُل  النَِّكــاَح َكــاَن ِفــى اْلَجاِهِلیَّــِة َعَلــى َأْرَبَعــِة َأْنَحــاءٍ 

ْت ِمـْن ِإَلى الرَُّجِل َوِلیََّتُه َفُیْصِدُقَها ثُمَّ َیْنِكُحَها َوِنَكـاٌح آَخـُر َكـاَن الرَُّجـُل َیقُـوُل ِالْمَرَأِتـِه ِإَذا َطهُـرَ 

َوَیْعَتِزُلهَـا َزْوُجهَـا َوَال َیَمسُّـَها َأَبـًدا َحتـَّى َیَتَبـیََّن َحْمُلهَـا َطْمِثَها َأْرِسِلى ِإَلى ُفَالٍن َفاْسَتْبِضِعى ِمْنُه 

ْفَعــُل ِمــْن َذِلــَك الرَُّجــِل الَّــِذى َتْسَتْبِضــُع ِمْنــُه َفــِإَذا َتَبــیََّن َحْمُلَهــا َأَصــاَبَها َزْوُجَهــا ِإْن َأَحــبَّ َوإِنََّمــا یَ 

اَن َهــَذا النَِّكــاُح ُیَســمَّى ِنَكــاَح اِالْسِتْبَضــاِع َوِنَكــاٌح آَخــُر َیْجَتِمــُع َذِلــَك َرْغَبــًة ِفــى َنَجاَبــِة اْلَوَلــِد َفَكــ

َبْعـَد الرَّْهُط ُدوَن اْلَعَشَرِة َفَیْدُخُلوَن َعَلى اْلَمـْرَأِة ُكلُّهُـْم ُیِصـیُبَها َفـِإَذا َحَمَلـْت َوَوَضـَعْت َوَمـرَّ َلَیـاٍل 

 :َفَلْم َیْسَتِطْع َرُجٌل ِمْنُهْم َأْن َیْمَتِنَع َحتـَّى َیْجَتِمُعـوا ِعْنـَدَها َفَتقُـولُ  َأْن َتَضَع َحْمَلَها َأْرَسَلْت ِإَلْیِهمْ 

َأْمـِرُكْم َوَقـْد َوَلـْدُت َوُهـَو اْبُنـَك َیـا فُـَالُن َفُتَسـمِّى َمـْن َأَحبَّـْت ِمـْنُهْم  َقـْد َعـَرْفُتُم الَّـِذىِمْن َلُهْم َكاَن 

ـْن ِباْسِمِه َفُیْلَحُق ِبِه َوَلُدهَ  ا َوِنَكاٌح َراِبٌع َیْجَتِمُع النَّاُس اْلَكِثیُر َفَیْدُخُلوَن َعَلى اْلَمْرَأِة َال َتْمَتِنـُع ِممَّ

ِهنَّ َفـِإَذا َجاَءَها َوُهنَّ اْلَبَغاَیا ُكنَّ َیْنِصْبَن َعَلى َأْبَواِبِهنَّ َراَیاٍت َیُكنَّ َعَلًما ِلَمْن َأَراَدُهنَّ َدَخَل َعَلـیْ 

َوَضـَعْت َحْمَلَهــا ُجِمُعـوا َلهَـا َوَدَعــْوا َلهُـُم اْلَقاَفـَة ثُــمَّ َأْلَحُقـوا َوَلـَدَها ِبالَّــِذى َیـَرْوَن َفاْلتَاَطــُه َحَمَلـْت فَ 

ــًدا  ــا َبَعــَث اللَّــُه ُمَحمَّ َهــَدَم ِنَكــاَح َأْهــِل اْلَجاِهِلیَّــِة ُكلَّــُه ِإالَّ  َوُدِعــَى اْبَنــُه َال َیْمَتِنــُع ِمــْن َذِلــَك َفَلمَّ

  )٢("ِنَكاَح َأْهِل اِإلْسَالِم اْلَیْوَم.

َبْیــِر َعــْن َعاِئَشــَة َزْوِج النَِّبــىِّ / ٢ َصــلَّى ِفــى اْلَمْســِجِد  َأنَّ النَِّبــىَّ  َعــْن ُعــْرَوَة ْبــِن الزُّ

ــمَّ اْجَتَمُعــوا ِمــَن اللَّ  ــاُس ُث ــَر النَّ ــِة َفَكُث ــمَّ َصــلَّى ِمــَن اْلَقاِبَل ــاٌس ُث ــْم َفَصــلَّى ِبَصــَالِتِه َن ــِة َفَل ــِة الثَّاِلَث ْیَل

                                                

  .٤٥٥ص  ،٦جباب في الظهار،  ،سنن أبي داود )١(

  . التاط: التصق به، ٣٠ص ،٧جفي وجوه النكاح التي كان یتناكح بها أهل الجاهلیة،  باب ،سنن أبي داود )٢(



 ١١١

َیْمَنْعِنى ِمَن اْلُخـُروِج  َرَأْیُت الَِّذى َصَنْعُتْم َفَلمْ َقْد « :َفَلمَّا َأْصَبَح َقالَ  َیْخُرْج ِإَلْیِهْم َرُسوُل اللَِّه 

  . َوَذِلَك ِفى َرَمَضاَن.)١(»ِإَلْیُكْم ِإالَّ َأنِّى َخِشیُت َأْن ُیْفَرَض َعَلْیُكمْ 

  دأ )اذى(

ُوِتَر َأْهَلـُه  الَِّذى َتُفوُتُه َصَالُة اْلَعْصِر َفَكَأنََّما« :َقالَ  َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه /١

  .  )٢(»َوَماَلهُ 

ـَفَرةِ « :َقـالَ  َعْن َعاِئَشَة َعِن النَِّبىِّ /٢  اْلِكـَرامِ  الَّـِذى َیْقـَرُأ اْلُقـْرآَن َوُهـَو َمـاِهٌر ِبـِه َمـَع السَّ

  .)٣(»اْلَبَرَرِة َوالَِّذى َیْقَرُؤُه َوُهَو َیْشَتدُّ َعَلْیِه َفَلُه َأْجَرانِ 

  رور رف ار )اذى(

ِإَلـى َبِنـى اْلُمْصـَطِلِق َفَأَتْیتُـُه َوُهـَو ُیَصـلِّى َعَلـى  َعْن َجـاِبٍر َقـاَل َأْرَسـَلِنى َنِبـىُّ اللَّـِه  /١

َیِدِه َهَكَذا ثُمَّ َكلَّْمُتُه َفَقاَل ِلى ِبَیِدِه َهَكَذا َوَأَنـا َأْسـَمُعُه َیْقـَرُأ َوُیـوِمُئ ِبَرْأِسـِه َبِعیِرِه َفَكلَّْمُتُه َفَقاَل ِلى بِ 

ـــالَ  ـــَرَغ َق ـــا َف ـــا َفَعْلـــَت « :َفَلمَّ ـــىَم ـــْم َیْمَنْعِن ـــُه َل ـــْلُتَك َفِإنَّ ـــِذى َأْرَس ـــى الَّ ـــى ُكْنـــُت  ِف ـــَك ِإالَّ َأنِّ َأْن ُأَكلَِّم

  .)٤(»ُأَصلِّى

َلـَبُن الـدَّرِّ ُیْحَلـُب ِبَنَفَقِتـِه ِإَذا َكـاَن َمْرُهوًنـا َوالظَّْهـُر « :َعْن َأِبـى ُهَرْیـَرَة َعـِن النَِّبـىِّ َقـالَ  /٢

  . )٥(»َوَعَلى الَِّذى َیْرَكُب َوَیْحِلُب النََّفَقةُ ُیْرَكُب ِبَنَفَقِتِه ِإَذا َكاَن َمْرُهوًنا 

ِإنَّ اْلَعْبـَد ِإَذا « :ِمْعُت َأَبا الدَّْرَداِء َیقُـوُل َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه سَ  :َعْن ُأمِّ الدَّْرَداِء َقاَلتْ / ٣

ــَماِء ُدوَنهَــا ثُــمَّ َتِهــْبُط ِإَلــى اَألْرِض  ــى السَّــَماِء َفُتْغَلــُق َأْبــَواُب السَّ ــَن َشــْیًئا َصــِعَدِت اللَّْعَنــُة ِإَل َلَع

                                                

  .٣٤٥ص ،٤جباب في قیام شهر رمضان،  ،سنن أبي داود )١(

  .٦٥ص  ،٢جباب في وقت صالة العصر،  ،سنن أبي داود )٢(

  ، باب في ثواب قراءة القران. ٤٥٩ص ،٤ج ،سنن أبي داود )٣(

  ، باب رد السالم في الصالة.٢٤٥ص ،٣ج ،سنن أبي داود )٤(

  ، باب في الرهن. ٣٧١ص ،١٠ج ،سنن أبي داود )٥(



 ١١٢

ِإَلـى الَّـِذى ُلِعـَن َفــِإْن ِمیًنـا َوِشـَماًال َفــِإَذا َلـْم َتِجـْد َمَسـاًغا َرَجَعــْت َفُتْغَلـُق َأْبَواُبهَـا ُدوَنهَـا ثُــمَّ تَْأُخـُذ یَ 

  .)١(»َوإِالَّ َرَجَعْت ِإَلى َقاِئِلَها َكاَن ِلَذِلَك َأْهالً 

  رور  )اذى(

َعِشـیََّة  -َأْو َصـَنْعُتمْ -ْم َأْخِبْرِنـى َكْیـَف َفَعْلـتُ ُكَرْیٌب َأنَُّه َسَأَل ُأَساَمَة ْبَن َزْیـٍد ُقْلـُت / عن ١

 َفَأَنـاَخ َرُسـوُل اللَّـِه  الشِّْعَب الَِّذى ُیِنیُخ النَّاُس ِفیـِه ِلْلُمَعـرَّسِ ِجْئَنا  :َقالَ  َرِدْفَت َرُسوَل اللَِّه 

ـَأ -اَل ُزَهْیـٌر َأْهـَراَق اْلَمـاءَ َوَمـا َقـ-ثُـمَّ َبـاَل َناَقَتُه  ُوُضـوًءا َلـْیَس ِباْلَبـاِلِغ  ثُـمَّ َدَعـا ِباْلَوُضـوِء َفَتَوضَّ

ـَالَة. َقـالَ  ـَالُة َأَماَمـكَ « :ِجد�ا ُقْلـُت َیـا َرُسـوَل اللَّـِه الصَّ َقـاَل َفَرِكـَب َحتَّـى َقـِدْمَنا اْلُمْزَدِلَفـَة ». الصَّ

اَء َوَصلَّى ثُمَّ َحـلَّ النَّـاُس. َفَأَقاَم اْلَمْغِرَب ثُمَّ َأَناَخ النَّاُس ِفى َمَناِزِلِهْم َوَلْم َیِحلُّوا َحتَّى َأَقاَم اْلِعشَ 

ُقْلُت َكْیَف َفَعْلُتْم ِحیَن َأْصَبْحُتْم َقاَل َرِدَفُه اْلَفْضُل َواْنَطَلْقُت َأَنـا ِفـى  :َزاَد ُمَحمٌَّد ِفى َحِدیِثِه َقالَ 

  .)٢("ُسبَّاِق ُقَرْیٍش َعَلى ِرْجَلىَّ 

َیا اْبَن َعبَّاٍس َأَتَرى اْلُغْسَل َیْوَم  :َراِق َجاُءوا َفَقاُلواَعْن ِعْكِرَمَة َأنَّ ُأَناًسا ِمْن َأْهِل اْلعِ / ٢

َال َوَلِكنَّـُه َأْطَهـُر َوَخْیـٌر ِلَمـِن اْغَتَسـَل َوَمـْن َلـْم َیْغَتِسـْل َفَلـْیَس َعَلْیـِه ِبَواِجـٍب  :اْلُجُمَعِة َواِجًبـا َقـالَ 

ـوَف َوَیْعَملُـوَن َعَلـى ُظهُـوِرِهْم َوَسُأْخِبُرُكْم َكْیَف َبْدُء اْلُغْسِل َكاَن النَّاُس مَ  ْجُهوِدیَن َیْلَبُسـوَن الصُّ

ــْقِف ِإنََّمــا ُهــَو َعــِریٌش َفَخــَرَج َرُســوُل اللَّــِه  ِفــى َیــْوٍم َحــارٍّ  َوَكــاَن َمْســِجُدُهْم َضــیًِّقا ُمَقــاِرَب السَّ

وِف َحتـَّى ثَـاَرْت ِمـْنُهْم ِرَیـاٌح آَذى ـا َوَجـَد  َوَعِرَق النَّاُس ِفى َذِلَك الصُّ ِبـَذِلَك َبْعُضـُهْم َبْعًضـا َفَلمَّ

ــِه  یَح َقــالَ  َرُســوُل اللَّ ــَیَمسَّ َأَحــُدُكْم « :ِتْلــَك الــرِّ ــاَن َهــَذا اْلَیــْوُم َفاْغَتِســُلوا َوْل ــا النَّــاُس ِإَذا َك َأیَُّه

ـوِف  َقاَل اْبُن َعبَّاٍس ثُمَّ َجاَء اللَّهُ ». َیِجُد ِمْن ُدْهِنِه َوِطیِبهِ  َأْفَضَل َما ِباْلَخْیِر َوَلِبُسـوا َغْیـَر الصُّ

  .)٣("ِمَن اْلَعَرقِ  َوَذَهَب َبْعُض الَِّذى َكاَن ُیْؤِذى َبْعُضُهْم َبْعًضاَوُكُفوا اْلَعَمَل َوُوسَِّع َمْسِجُدُهْم 

  

                                                

  ، باب في اللعن. ٢٠٥ص ،١٤ج ،سنن أبي داود )١(

  ، باب الدفعة إلى عرفة. ٦٠ص ،٦ج ،سنن أبي داود )٢(

  . ٤٨٥ص  ،١جباب الرخصة في ترك الغسل یوم الجمعة،  ،سنن أبي داود )٣(



 ١١٣

  

  (ا) قط  

)ل )ا  

ــا َنَزَلــِت الَِّتــى ِفــى اْلُفْرَقــانِ  :َســَأْلُت اْبــَن َعبَّــاٍس َفَقــالَ  :َعــْن َســِعیِد ْبــِن ُجَبْیــٍر َقــالَ / ١  :َلمَّ

 َِّم اللَّـُه ِإالَّ ِبـاْلَحق  :َقـالَ  )١(َوالَِّذیَن َال َیـْدُعوَن َمـَع اللَّـِه ِإَلهًـا آَخـَر َوَال َیْقُتلُـوَن الـنَّْفَس الَِّتـى َحـرَّ

َم اللَّـُه َودَ  َعْوَنـا َمـَع اللَّـِه ِإَلهًـا آَخـَر َوَأَتْیَنـا اْلَفـَواِحَش. ُمْشِرُكو َأْهِل َمكََّة َقْد َقَتْلَنا النَّْفَس الَِّتـى َحـرَّ

 )٢(ِإالَّ َمـْن تَـاَب َوآَمـَن َوَعِمـَل َعَمـًال َصـاِلًحا َفُأوَلِئـَك ُیَبـدُِّل اللَّـُه َسـیَِّئاِتِهْم َحَسـَناتٍ َفَأْنَزَل اللَُّه 

اآلَیـُة َقـاَل  )٣(َعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجهَـنَّمُ ن َیْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّتَ َومَ َفَهِذِه ُألوَلِئَك َقاَل َوَأمَّا الَِّتى ِفى النَِّساِء 

ًدا َفَجَزاُؤُه َجهَـنَُّم َال َتْوَبـَة َلـُه. َفـذَ  َكْرُت َهـَذا الرَُّجُل ِإَذا َعَرَف َشَراِئَع اِإلْسَالِم ثُمَّ َقَتَل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

  .")٤(ِلُمَجاِهٍد َفَقاَل ِإالَّ َمْن َنِدمَ 

)ا(  رور  

َفَأَتْیَنـا النَّـاَس  َتَخلَّـَف َرُسـوُل اللَّـِه  :ْن ُزَراَرَة ْبِن َأْوَفى َأنَّ اْلُمِغیـَرَة ْبـَن ُشـْعَبَة َقـالَ / عَ ١

ـا َرَأى النَِّبـىَّ  ْبَح َفَلمَّ رَ  َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف ُیَصلِّى ِبِهُم الصُّ َأْوَمـَأ ِإَلْیـِه َأْن فَ  َأَراَد َأْن َیتَـَأخَّ

ْكَعـَة الَِّتـى َفَصـلَّى  َخْلَفُه َرْكَعًة َفَلمَّا َسلََّم َقـاَم النَِّبـىُّ  َفَصلَّْیُت َأَنا َوالنَِّبىُّ  :َقالَ ، َیْمِضىَ  الرَّ

  . )٥("ُسِبَق ِبَها َوَلْم َیِزْد َعَلْیَها َشْیًئا

َیـا َرُســوَل اللَّـِه َكْیـَف َتُصـوُم َفَغِضــَب  :َفَقـالَ  نَِّبـىَّ َعـْن َأِبـى َقتَـاَدَة َأنَّ َرُجـًال َأتَــى ال /٢

ٍد َنِبی�ا  َرُسوُل اللَِّه  ِمْن َقْوِلِه َفَلمَّا َرَأى َذِلَك ُعَمُر َقاَل َرِضیَنا ِباللَِّه َرب�ا َوِباِإلْسَالِم ِدیًنا َوِبُمَحمَّ

ُسـوِلِه. َفَلـْم َیـَزْل ُعَمـُر ُیَردُِّدَهـا َحتَّـى َسـَكَن َغَضـُب َنُعوُذ ِباللَِّه ِمْن َغَضِب اللَِّه َوِمـْن َغَضـِب رَ 

                                                

  . ٦٨ة: سورة الفرقان، اآلی )١(

  . ٧٠سورة الفرقان، اآلیة:  )٢(

  . ٩٣سورة النساء، اآلیة:  )٣(

  .٣٩٠ص  ،١٢جباب تعظیم قتل المؤمن،  ،سنن أبي داود )٤(

  . ٢١٢ص  ،١ج، باب المسح علي الخفین، سنن أبي داود )٥(



 ١١٤

». َال َصـاَم َوَال َأْفَطـرَ «ُصوُم الدَّْهَر ُكلَُّه َقـاَل َیا َرُسوَل اللَِّه َكْیَف ِبَمْن یَ  :. َفَقالَ َرُسوِل اللَِّه 

ــْم ُیْفِطــْر َأ«َقــاَل ُمَســدٌَّد  ــْم َیُصــْم َوَل َشــكَّ َغــْیَالُن. َقــاَل َیــا َرُســوَل اللَّــِه ». َطــرَ ْو َمــا َصــاَم َوَال َأفْ َل

َقاَل َیا َرُسـوَل اللَّـِه َفَكْیـَف ». َ◌ُیِطیُق َذِلَك َأَحدٌ  َأو«َكْیَف ِبَمْن َیُصوُم َیْوَمْیِن َوُیْفِطُر َیْوًما َقاَل 

َرُسوَل اللَّـِه َفَكْیـَف ِبَمـْن َیُصـوُم  َقاَل َیا». ْوُم َداُودَ َذِلَك صَ «ِبَمْن َیُصوُم َیْوًما َوُیْفِطُر َیْوًما َقاَل 

ْقُت َذِلكَ وَ «َیْوًما َوُیْفِطُر َیْوَمْیِن َقاَل  ثَـَالٌث ِمـْن ُكـلِّ « :ثُمَّ َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه ». ِدْدُت َأنِّى ُطوِّ

ى َأْحَتِسُب َعَلـى اللَّـِه َأْن َشْهٍر َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضاَن َفَهَذا ِصَیاُم الدَّْهِر ُكلِِّه َوِصَیاُم َعَرَفَة ِإنِّ 

َوَصْوُم َیْوِم َعاُشوَراَء ِإنِّى َأْحَتِسُب َعَلى اللَِّه َأْن ُیَكفَِّر  السََّنَة الَِّتى َقْبَلُه َوالسََّنَة الَِّتى َبْعَدهُ ُیَكفَِّر 

  )١(».السََّنَة الَِّتى َقْبَلهُ 

)ر )ارف ا رور  

َوَكـاَن َذِلـَك  ُكِسَفِت الشَّـْمُس َعَلـى َعْهـِد َرُسـوِل اللَّـِه  :اللَِّه َقالَ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ  /١

ِإنََّمـا ُكِسـَفْت ِلَمـْوِت ِإْبـَراِهیَم  :َفَقـاَل النَّـاُس  ِفى اْلَیْوِم الَِّذى َماَت ِفیِه ِإْبَراِهیُم اْبُن َرُسوِل اللَّـِه 

ــِه  ــىُّ  اْبِن ــاَم النَِّب ــ َفَق ــَرَأ َفَأَطــاَل َفَصــلَّى ِبالنَّ ــَر ثُــمَّ َق ــِع َســَجَداٍت َكبَّ اِس ِســتَّ َرَكَعــاٍت ِفــى َأْرَب

ـا َقـاَم ثُـمَّ اْلِقَراَءَة ثُمَّ َرَكَع َنْحًوا ِممَّا َقاَم ثُمَّ َرَفَع َرْأَسُه َفَقَرَأ ُدوَن اْلِقـَراَءِة اُألوَلـى ثُـمَّ َرَكـَع َنْحـوً  ا ِممَّ

ـا َقـاَم ثُـمَّ َرَفـَع َرْأَسـُه َفاْنَحـَدَر َرَفَع َرْأَسُه َفَقَرَأ اْلِقَراءَ  َة الثَّاِلَثَة ُدوَن اْلِقَراَءِة الثَّاِنَیِة ثُمَّ َرَكـَع َنْحـًوا ِممَّ

لَِّتـى ِللسُُّجوِد َفَسَجَد َسْجَدَتْیِن ثُمَّ َقاَم َفَرَكـَع ثَـَالَث َرَكَعـاٍت َقْبـَل َأْن َیْسـُجَد َلـْیَس ِفیهَـا َرْكَعـٌة ِإالَّ ا

َرِت  ِمَن الَِّتى َبْعَدَها ِإالَّ َأنَّ ُرُكوَعُه َنْحٌو ِمْن ِقَیاِمهِ ا َأْطَوُل َقْبَلهَ  َر ِفـى َصـَالِتِه َفتَـَأخَّ َقاَل ثُمَّ تََأخَّ

َالَة َوَقْد َطَلَعِت الشَّْمُس  ُفوُف َفَقَضى الصَّ ُفوُف َمَعُه ثُمَّ َتَقدََّم َفَقاَم ِفى َمَقاِمِه َوَتَقدََّمِت الصُّ  الصُّ

َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّ الشَّـْمَس َواْلَقَمـَر آَیتَـاِن ِمـْن آَیـاِت اللَّـِه َعـزَّ َوَجـلَّ َال َیْنَكِسـَفاِن ِلَمـْوِت « :َفَقالَ 

   .)٢(»َبَشٍر َفِإَذا َرَأْیُتْم َشْیًئا ِمْن َذِلَك َفَصلُّوا َحتَّى َتْنَجِلىَ 

                                                

  ، باب في صوم الدهر تطوعًا.٢٥٤ص  ،٧ج، سنن أبي داود )١(

  من قال اربع ركعات.، باب ٩١ص ،٤ج ،سنن أبي داود )٢(



 ١١٥

 َقاَلْت َعاِئَشـُة َیـا اْبـَن ُأْخِتـى َكـاَن َرُسـوُل اللَّـِه  :لَ ْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبیِه َقاعَ  /٢

ُل َبْعَضَنا َعَلى َبْعٍض ِفى اْلَقْسِم ِمْن ُمْكِثِه ِعْنَدَنا َوَكاَن َقلَّ َیْوٌم ِإالَّ َوُهَو َیُطوُف َعَلْیَنـ ا َال ُیَفضِّ

ِعْنــَدَها  ِإَلــى الَِّتــى ُهـَو َیْوُمَهــا َفَیِبیــتُ ى َیْبُلــَغ َجِمیًعـا َفَیــْدُنو ِمــْن ُكــلِّ اْمـَرَأٍة ِمــْن َغْیــِر َمِســیٍس َحتَّـ

ــْت َأْن ُیَفاِرَقَهــا َرُســوُل اللَّــِه  ــُت َزْمَعــَة ِحــیَن َأَســنَّْت َوَفِرَق ــْت َســْوَدُة ِبْن ــْد َقاَل َیــا َرُســوَل اللَّــِه  َوْلَق

   . ")١(ِمْنَها َیْوِمى ِلَعاِئَشَة. َفَقِبَل َذِلَك َرُسوُل اللَِّه 

  

                                                

  ، باب القسم بین النساء. ٣٤٨ص ،٦ج ،سنن أبي داود )١(



 ١١٦

  املبحث الثاني

  )اللتان( – )اللذان(

  .)١(َواللََّذاِن َیْأِتَیاِنَها ِمْنُكْم َفآُذوُهَما :قال تعالى ،لمثنى المذكر –)اللذان(

وتثنیـة  ،في حالة الجـر والنصـب )الیاءـ(واللذین ب –) في حالة الرفعاأللفـ(ب )فاللذان(

 ،قط الیــاء الجتمــاع الســاكنینر فتســالنصــب والجــ ةواللتــین فــي حالــ ،اللتــان فــي الرفــع ،التــي

إذا  )الـذي("وٕانما حـذفت الیـاء التـي كانـت فـي  :الهروى یقول ،فهما في حال التثنیة معربان

  " )٢(ثنیت اللتقاء الساكنین

ألنـه ضـربًا  :كیف صار المثنى معربًا من بین المفرد والجمع؟ قیل له :"فإن قال قائل

اسـم یقـع علـى كـل قلیـل  )الـذي(أال تـرى أن  ،اسـتحق بـه أن یكـون ممیـزاً  ،من االختصاص

إن  ،ومـن النـاس مـن یقـول .إال الثنـین فقـط نافأمـا اللـذان فـال یكونـ ،وكـذلك الـذین .،وكثیـر

ـــوا فـــي  ،هـــذه التثنیـــة لیســـت بحقیقـــة وٕانمـــا صـــاغوا لالســـم علمـــًا یـــدل علـــى التثنیـــة كمـــا فعل

  .)٣(هذان وهذین" :المبهمات في نحو

ولكــنهم فرقــوا بــین  ،اللتیــان–اللــذیان–والتــي أن یقــال  )لــذيا(وكــان القیــاس فــي تثنیــة 

  .فحذفوا اآلخر من المبني ،تثنیة المبنى والمعرب

أو تأكیــدا للفــرق بینــه وبــین  ،وتمــیم وقــیس تشــددان النــون فیــه عوضــا مــن المحــذوف

ا قـرئ فـي كمـ )٤(َربََّنـا َأِرَنـا الَّـَذْینِ  ،ألنه قد قرئ فـي السـبع ؛ذلك فى حالة الرفعو  ،المعرب

  . لََّذاَن َیْأِتَیاِنَها ِمنُكمْ َوالحالة الرفع 

 ،ف نونیهمـا لغـة الحجـازوتخفیـ ،وتقول فـى التثنیـة رفعـا اللـذان والتـانحیان: "أبو یقول 

وال یجــوز تشــدیدهما  ،وجــرا اللـذین واللتــین ،ونصــبا ،وتشــدیدهما لغــة تمـیم وقــیس ،وبنـو أســد

                                                

  . ١٦سورة النساء، اآلیة:  )١(

  .٢٩٧األزهیة، ص) ٢(

  . ٥٨٨ص ،شرح اللمع) ٣(

  . ٢٩سورة فصلت، اآلیة:  )٤(



 ١١٧

ذین نـا الّلـنـا أرِ ربّ  وقـرأ بعضـهم فـى قولـه تعـالى: ،ونوأجازه الكوفیـ ،مع الیاء عند البصریین

  .")٢("وهوالصحیح:یقول األشمونى .)١(ناأضّال 

  .وبعض ربیعة یحذفون نون اللذان ،وبنو الحارث بن كعب 

   :)٣(قال الفرزدق

ـــــــــــــب إنّ  ـــــــــــــى كلی ـــــــــــــى اللَّـــــــــــــ أبن ـــــــــــ  ***  ذاعّم   الالَ كـــــــــــا األْغـــــــــــوفكّ  الملـــــــــــوكَ  تالَ َق

  " )٤(جعل فى العنقوالغل بالضم حدید یُ ، دىمنا )بنى("والهمزة للنداء و 

، )التـــي(و (الـــذي) :"واعلـــم أن جمیـــع هـــذه األســـماء المبهمـــة نحـــو :بـــن یعـــیشایقـــول 

نمـــا هـــي إفالتثنیـــة فیـــه  ،ونحوهـــا ممـــا ال یفارقـــه التعریـــف ال یصـــح تثنیتـــه ،وأســـماء اإلشـــارة

 ،رجــل ورجــالن ،:ألن التثنیــة إنمــا تكــون فــي النكــرات نحــو قولــك ؛موضــوعة للتثنیــة صــیغة

ه مـا كـان فیـه نك لم تثنـه إال بعـد سـلبفإ ،وزیدان وعمران ،وعمرو ،فأما زید .وفرس وفرسان

 ال المعرفـة أن بـلقِ  مـن كـذلك كـان وٕانمـا ،وفـرس كرجـل شـأنها صار حتى من تعریف العلمیة

 قـدف ىّنـثُ  وٕاذا .أمتـه فـي یشـع ولـم ،جنسـه مـن الواحـد خـص مـا المعرفـة حـدَّ  ألن .تثنیتها یصح

 بقـاء مـع تهـایتثن تصـح ال المعرفـة أن ثبـت وٕاذا ،معرفـة یكـون أن عـن وخرج ،اسمه في شورك

 اعتقـاد یصـح ال ممـا األسـماء هـذه كانـت ولمـا .تثنیتـه تصـح ال ،تنكیـره یصلح ال فما ،تعریفها

 ،التثنیــة علــى للداللــة موضــوعة صــیغة هــي وٕانمــا ،ةیــحقیق تثنیــة تثنیتهــا تكــن لــم فیهــا التنكیــر

 الیــاء فیهـا لثبتـت ؛ صـناعیة تثنیـة كانـت ولـو ،التثنیـة فـي الیـاء حـذف وضـعیة أنهـا یؤیـد وممـا

  ".)٥()عمیان(و )عم( في ثبتت كما

                                                

  .٢٩سورة فصلت، اآلیة:  )١(

  .٢١٦، ص١منهج السالك، ج )٢(

  . ١٣٢ص، ١انظر: شرح التصریح ج )٣(

  . ٢١٦ص، ١ج ،منهج السالك )٤(

  .٣٧٦، ص ٢شرح ابن یعیش، ج) ٥(



 ١١٨

ــثنَّ  "فــإذا :األزهیــة صــاحب یقــول  بتخفیــف )الّلــذان( :لغــات ثــالث فیهــا كــان )الــذي( تی

  .)١(النون" بحذف و"اللذا" ،قریش لغة والتشدید ،بتشدیدها )اللذانّ (و ،النون

 بـاأللف واللتـان اللذان :"ولتثنیتهما فیقول ،األمثلة في یفصل التصریح صاحب هو وهذا

 واللتـان قامـا اللـذان جـاءني( :تقـول ،ونصـبا جـراً  قبلهمـا مـا المفتوح بالیاء واللتین واللذین ،رفعاً 

 ثنیتهمــاوت ،)قامتــا واللتــین قامــا باللــذین وممــرت( ،)قامتــا واللتــین ،قامــا اللــذین رأیــت(و ،)قامتــا

 فـي :یقـال أن ..،وتـا ذا :تثنیـة وفـي تثنیتهمـا فـي القیـاس وكان ،القیاس غیر على الیاء بحذف

 تـاء تثنیـة وفـى یـاء، األلف بقلب ،ذیان :ذا تثنیة وفى ،مخففة الیاء ثباتإب اللذیان، الذى تثنیة

 ،انالقاضــی :المنقــوص المعــرب مــن القاضــي" تثنیــة فــي یقــال كمــا ،یــاء األلــف بقلــب )تیــان(

 ،یــاء األلــف بقلــب ،فتیــان ،المقصــور المعــرب مــن "فتــى" تثنیــة فــي یقــال وكمــا ،الیــاء بإثبــات

 الحــرف فحــذفوا )فتــى(و كالقاضــي المعــرب وتثنیــة وذا كالــذي المبنــى تثنیــة بــین فرقــوا ولكــنهم

 ففرقــوا ،وفتـى القاضــي فـي وأثبتــوه ،وتـاء ذا مـن واأللــف ،والتـي الــذي مـن )الیــاء( وهـو ریـاآلخ

  ")٢(التثنیة في والمبني لمعربا بین

  (اذان) طق

   رور )اذان(

َفاْسـَتْقَبَل اْلِقْبَلـَة َقـاَل اللَّـُه َأْكَبـُر  :َوَقـاَل ِفیـهِ فـى حـدیث االذان َعْبـد اللَّـِه ْبـن َزْیـٍد عـن / ١

ًدا َرُسوُل اللَّـِه َأْشـَهُد اللَُّه َأْكَبُر َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َأْشَهُد َأْن َال إِ  َلَه ِإالَّ اللَُّه َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

َتْیِن اللَّـُه َأْكَبـُر اللَّـ َتْیِن َحىَّ َعَلى اْلَفَالِح َمـرَّ َالِة َمرَّ ًدا َرُسوُل اللَِّه َحىَّ َعَلى الصَّ ُه َأْكَبـُر َأنَّ ُمَحمَّ

َحــىَّ َعَلــى « :َزاَد َبْعـَد َمــا َقـالَ  :ًة ثُــمَّ َقـاَم َفَقــاَل ِمْثَلَهــا ِإالَّ َأنَّـُه َقــالَ َال ِإَلـَه ِإالَّ اللَّــُه ثُـمَّ َأْمَهــَل ُهَنیَّـ

َالُة. َقاَل َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ». اْلَفَالحِ  َالُة َقْد َقاَمِت الصَّ َفـَأذََّن ». َلقِّْنهَـا ِبـَالالً «:َقْد َقاَمِت الصَّ

ــْوِم  َكــاَن َیُصــوُم َثَالثَــَة َأیَّــاٍم ِمــْن ُكــلِّ َشــْهٍر  َفــِإنَّ َرُســوَل اللَّــِه  :َقــالَ ِبَهــا ِبــَالٌل َوَقــاَل ِفــى الصَّ

                                                

  . ٢٩٦األزهیة، ص ) ١(

  .١٥٠، ص ١شرح التصریح، ج) ٢(



 ١١٩

ــَیاُم َكَمــا ُكِتــَب َعَلــى الَّــِذیَن ِمــَن  :َوَیُصــوُم َیــْوَم َعاُشــوَراَء َفــَأْنَزَل اللَّــُه َتَعــاَلى ــَب َعَلــْیُكُم الصِّ ُكِت

اَن َمْن َشاَء َأْن َیُصوَم َصاَم َوَمْن َشاَء َأْن ُیْفِطـَر َوُیْطِعـَم ِإَلى َقْوِلِه (َطَعاُم ِمْسِكیٍن) َفكَ  َقْبِلُكمْ 

َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّــِذى ُأْنــِزَل ِفیــِه  :ُكــلَّ َیــْوٍم ِمْســِكیًنا َأْجــَزَأُه َذِلــَك َوَهــَذا َحــْوٌل َفــَأْنَزَل اللَّــُه َتَعــاَلى

ــَیاُم  اْلقُــْرآنُ  ــاٍم ُأَخــَر) َفثََبــَت الصِّ ــى (َأیَّ ــاِفِر َأْن َیْقِضــَى ِإَل ــى اْلُمَس ــْهَر َوَعَل ــْن َشــِهَد الشَّ َعَلــى َم

ْومَ َوثََبَت الطََّعاُم ِللشَّْیِخ اْلَكِبیِر    . )١("َواْلَعُجوِز اللََّذْیِن َال َیْسَتِطیَعاِن الصَّ

  

                                                

  . ١٨١ص ٢جباب كیف اآلذان،  ،سنن أبي داود )١(



 ١٢٠

  املبحث الثالث

  ) األىل( – )الذين(

    :"لغات ىثمان "ففیها )الذي( جمعت فإذا

 وهــي ،الواحــد علــى هنیــبت والخفــض والنصــب الرفــع فــى ،األحــوال جمیــع فــي بالیــاء "الــذین" /١

 القرآن نزل وبها ،العلیا اللغة
  ")٢(بالعقالء خاص اللفظ "وهذا ".)١(

 ،والعمــرین كالزیــدین ،بهــم یخــتص مــا صــورة علــى ألنــه بــالعقالء الــذین اخــتص وٕانمــا" 

 ِعَبـادٌ  الّلـهِ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ  :تعالى كقوله ،تنزیال أو حقیقة العقالء ،بالعقالء والمراد

   ")٤(یعقل من نزلةم لألصنام المشركین بتنزیل ،)٣(َأْمثَاُلُكمْ 

 معربـة حینئـذ وهـى ،ونصـبا جـرا بالیـاء ،بالذین ومررت ،الذین ورأیت ،رفعا بالواو "اللذون" /٢

 قـال ،عقیـل أو هزیل ةلغ وهى ،األسماء خصائص من وهو ،الجمع عارضه الحرف شبه ألن

  :)٥(شاعرهم

  حاحــــــــــــــاً لْ ارة مِ خیــــــــــــــل َغــــــــــــــیــــــــــــــوم النَّ   ***  احاحوا الصـــــــــبَّ صـــــــــبّ  ذونَ نحـــــــــن اللَّـــــــــ

   .)٦()خبره و"اللذون" مبتدأ ("فنحن"

  .الزیدون" ذاك فعلوا "الذي" :فیقول ،الواحد بلفظ الجمیع في یجعلها من ومنهم /٣

  :اللغة هذه ىعل شاعرال قال

ــــــومُ   ***  همدمـــــــاؤُ  بفلـــــــج الـــــــذي حانـــــــتْ  فـــــــإنَّ  ــــــومِ  كــــــلُ  هــــــم الق ــــــا أمّ  الق ــــــدخَ  ی   ال

   ".)٧(م"دماؤه :قوله ذلك على والدلیل )الذین( :أراد

                                                

  . ٢٩٧األزهیة، ص )١(

  . ٢١٧، ص١) منهج السالك، ج٢(

  . ١٩٤) سورة األعراف، اآلیة: ٣(

  . ٢١٩، ص١) حاشیة الصبان، ج٤(

  . ٢٩٨) هذا البیت لرؤبة انظر: األزهیة ص٥(

  . ١٥٣، ص١) شرح التصریح، ج٦(

  ص والبیت لألشهب بن رمیلة نفس الصفحة ٢٩٨) األزهیة ٧(



 ١٢١

ــــالَّؤون هــــم :یقــــول مــــن ومــــنهم /٤ ــــوا ال ــــین" ،الرفــــع فــــي وكــــذا" كــــذا فعل  النصــــب فــــي و"الالئ

  .")١(والخفض

  .وكذا كذا االّالءوفعلو  هم ،تقول هذیل سمعت :الكسائي قال النون بحذف )الّالءو( /٥

 هــذه الفــراء: قــال ،والخفــض والنصـب الرفــع فــي بالیــاء كـذا فعلــوا الّالئــي هــم :الالئـي /٦

 موضــع فــي نســائهم) مــن آلــوا (الالئــي عبــداهللا قــراءة وفــي والنســاء" الرجــال "فــي ســواء اللغــة

 َنَِّسآِئِهمْ  ِمن ُیْؤُلونَ  لِّلَِّذین)٢(.  

 وهــن ،وكـذا كـذا فعلـوا الـالء هـم فیقـول: ءوالنســا الرجـال فـي الیـاء یحـذف مـن ومـنهم /٧

   :)٣(سلیم بني من رجل شدنيأن :الفراء قال كذا فعلن الالء

   وراجُ دوا الحُ ءهم مهَّ علینا الالّ  *** هفما آباونا بأمنَّ منْ 

  مذكر ـهذا في الـف

   )٤(وأنشدني في التأنیث

  ابُ باب رطمن الشَّ  بك والغصونُ ***  عًا ومصایفاً مرابِ  ء كنَّ الالَّ 

   ،ذلك فعلوا األلى هم :تقول "األلى" /٨

 القطامى قال
)٥(:   

  طاعاالسّ  وابتدروا عمانِ النُّ  على * جمیعا طواسَ قَ  باأللى ألیسوا

   .")٦(مجاز علیه الجمع فإطالق الجمع جمع اسم األلى " أن على األشمونى وینبه

                                                

  . ٣٠٠) األزهیة، ص١(

  . ٢٢٦) سورة البقرة، اآلیة: ٢(

  ٣٠١) لم أقف علي قائل هذا البیت األزهیة ص٣(

  ٣٠١) لم أعثر على قائله األزهیة، ص٤(

  . ٣٠١طامي هو عمیر بن تمیم التغلبي شاعر مقل، والسطاع: عمود البیت مرجع سابق ص) الق٥(

  . ٢١٧، ص١) منهج السالك، ج٦(



 ١٢٢

  (اذن) طق

  ل )اذن(

ــى َحْثَمــ/١ ــِن َأِب ــىَّ َعــْن َســْهِل ْب ــُه  َة َأنَّ النَِّب ــى َخــْوٍف َفَجَعَلهُــْم َخْلَف َصــلَّى ِبَأْصــَحاِبِه ِف

َرْكَعـًة ثُــمَّ  َحتَّـى َصـلَّى الَّـِذیَن َخْلَفهُـمْ َصـفَّْیِن َفَصـلَّى ِبالَّـِذیَن َیُلوَنـُه َرْكَعـًة ثُـمَّ َقـاَم َفَلـْم َیـَزْل َقاِئًمـا 

ــاُنوا ُقــ َر الَّــِذیَن َك ــَأخَّ ــىُّ َتَقــدَُّموا َوَت ــًة ثُــمَّ َقَعــَد َحتَّــى َصــلَّى الَّــِذیَن  دَّاَمُهْم َفَصــلَّى ِبِهــُم النَِّب َرْكَع

  .)١("َتَخلَُّفوا َرْكَعًة ثُمَّ َسلَّمَ 

  ار رف رور )اذن(

َیُقوُم َصفٌّ َمـَع اِإلَمـاِم َوَصـفٌّ ِوَجـاَه اْلَعـُدوِّ  فى صالة الخوف: / یقول رسول اهللا ١

ثُـمَّ َیْنَصـِرُفوَن  الَّـِذیَن َمَعـُه َرْكَعـًة ُأْخـَرىلَِّذیَن َیُلوَنُه َرْكَعًة ثُمَّ َیُقوُم َقاِئًما َحتَّى ُیَصـلَِّى َفُیَصلِّى ِبا

ـــوَن  َفَیُصــفُّوَن ِوَجـــاَه اْلَعـــُدوِّ َوَتِجـــىُء الطَّاِئَفــُة اُألْخـــَرى َفُیَصـــلِّى ِبِهـــْم َرْكَعــًة َوَیْثُبـــُت َجاِلًســـا َفُیِتمُّ

  . ")٢(ِهْم َرْكَعًة ُأْخَرى ثُمَّ ُیَسلُِّم ِبِهْم َجِمیًعاَألْنُفسِ 

   رور )اذن(

ْدَبْرُت َلَمـا ُسـْقُت َلِو اْسـَتْقَبْلُت ِمـْن َأْمـِرى َمـا اْسـتَ  :َقالَ  َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  /١

َقـاَل َأَراَد َأْن َیُكـوَن ». َع الَّـِذیَن َأَحلُّـوا ِمـَن اْلُعْمـَرةِ َمـَوَلَحَلْلُت « :َأْحِسُبُه َقالَ  :. َقاَل ُمَحمَّدٌ اْلَهْدىَ 

  .")٣("َأْمُر النَّاِس َواِحًدا

ـــا َعاِئَشـــُة ِإنَّ ِمـــْن ِشـــَراِر « : النَِّبـــىُّ : قـــال لـــى قالـــتَعـــْن َعاِئَشـــَة  /٢ ـــِذیَن َی النَّـــاِس الَّ

  .)٤("»ُیْكَرُموَن اتَِّقاَء َأْلِسَنِتِهمْ 

                                                

  . ١٧١ص  ،٤جالباب السابق یقوم صف مع اإلمام،  ،سنن أبي داود) ١(

  . ١٧٠ص ،٤جباب من قال یقوم صف مع االمام وصف في وجوه العدو،  ،سنن أبي داود) ٢(

  . ٣٨٢ص ،٥جباب في إفراد الحج،  ،اودسنن أبي د) ٣(

  . ٤٦ص  ،١٤جباب في حسن العشرة،  ،سنن أبي داود) ٤(



 ١٢٣

   ول )اذن(

ِفیِهْم َرُجٌل ُموَدُن اْلَیِد َأْو ُمْخَدُج اْلَیِد  :َأنَّ َعِلی�ا َذَكَر َأْهَل النَّْهَرَواِن َفَقالَ  :َعْن َعِبیَدةَ  /١

ـٍد ِلَسـاِن ُمحَ  َوَعَد اللَّـُه الَّـِذیَن َیْقُتُلـوَنُهْم َعَلـىَأْو َمْثُدوُن اْلَیِد َلْوَال َأْن َتْبَطُروا َلَنبَّْأُتُكْم َما  َقـاَل  مَّ

  .)١("َوَربِّ اْلَكْعَبةِ  :ِإى :َأْنَت َسِمْعَت َهَذا ِمْنُه َقالَ  :ُقْلتُ 

َبْیــِر َأنَّ ِهَشــاَم ْبــَن َحِكــیِم ْبــِن ِحــَزاٍم َوَجــَد َرُجــًال َوُهــَو َعَلــى ِحْمــَص  /٢ َعــْن ُعــْرَوَة ْبــِن الزُّ

ِإنَّ اللَّـَه «: َیقُـولُ  اَل َمـا َهـَذا َسـِمْعُت َرُسـوَل اللَّـِه ُیَشمُِّس َناًسا ِمَن النََّبِط ِفى َأَداِء اْلِجْزَیِة َفقَ 

  )٢(».الدُّْنَیا ُبوَن النَّاَس ِفىُیَعذُِّب الَِّذیَن ُیَعذِّ 

  

                                                

المخدج: ناقص . المثدون: صغیر الید مجتمعها .٨ص  ،١٤جباب فیمن تطبب وهو ال یعلم،  ،سنن أبي داودال) ١(

  . المودن: ناقص الید صغیرها .الخلقة

  في جبایة الجزیة.  ، باب التشدید١٨٣ص ،٩ج ،سنن أبي داود) ٢(



 ١٢٤

  املبحث الرابع

  الالئي –الالتي 

"أكثـر فـى  :جاء جمع "التـى" علـى عـدة لغـات أشـهرها "الّالتـى" كمـا یقـول الفـراء وهـى

   .")١(مما ال یعقل وفى غیرهن ،جمع النساء

   .)٢( نَِّسآِئُكمْ  ِمن اْلَفاِحَشةَ  َیْأِتینَ  َوالالَِّتي :وجل عز اهللا قال

 الالئـى هـم :تقـول واإلنـاث للـذكور الالئـى إن األخفـش: یقـول "الالئـي" یقـول مـن ومنهم 

  ")٣(ذلك قلن الالئى وهن ،ذلك قالوا

   :)٤(یعفر بن األسود قال الیاء وحذف التاء بكسر "الالَِّت" :یقول من ومنهم

   القواقیز األنامل من قرعِ  فرّ صُ ***  دو أن درستلما یعُ  كالبیضِ  تِ الالَّ 

   واتى"و"اللّ  وات""اللّ  اللغات هذه ومن

  ")٦(وحذفها الیاء ثباتإب اللواتى ىلع ضاً أی وتجمع " :)٥(األشمونى یقول

   :)٧(الكمیت قال ،بالقصر "الالَّ" :تقول وكذلك

   رامَّ عیَّ األ األحمقُ  إذا ا الغالمُ  *** نهارها ابْ عیّ الالَّ ال یُ من  وكانتْ 

  .األخر مكان منهما كل فیقع ،والالئى األلى یتقارض وقد

                                                

  ٢٥٧ص١) معاني القران للفراء ج١(

  . ١٥) سورة النساء، اآلیة: ٢(

  ١٠٠٨ص٢) ارتشاف الضرب ج٣(

   حاضن". "درست" معني، و٣٠٣) انظر األزهیة، ص٤(

هو: أبوالحسن نور الدین علي بن محمد بن عیسي األشموني، نحوي، من فقهاء الشافعیة، أصله من أشمون  )٥(

  هـ". ١٤٣بالقاهرة من آثاره شرح ألفیة ابن مالك "ونظم المناهج في الفقه مات  بمصر ومولده

شرح األشموني علي ألفیة ابن مالك تألیف: أبي الحسن نور الدین علي بن محمد عیسي الناشر: دار ) منهج السالك ٦(

  . ٢١٨، ص١جم، ١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط

  . ٨٣ص ،١) همع الهوامع، ج٧(



 ١٢٥

  :)١(لیلى مجنون قال

  قبلُ  من لّ حُ  یكنْ  لم مكاناً  توحلّ  *** قبلها نَّ كُ  األلى حب هاحبُ  احَ مَ 

  ")٢(الالئى أى:حب (الالئى) مكان " لىاأل " فأوقع

  ")٣(وجمع التى ،وجاء فى حاشیة الصبان أن(األلى) "تكون مشتركة بین جمع الذى

  :)٤(وٕالى هذا المعنى یشیر ابن مالك فیقول

  را وقعا)ئى كالذین نزْ والّال (

  " )٥(جموع ة، وٕانما هى أسماءی"ولیست هذه بجموع حقیق

(ّا) قط  

)ّف )ا  

ــا/ َعــ١ ــِد اللَّــِه ْبــِن َعبَّ ــُه َدَخــَل َمــَع َرُســوِل اللَّــِه ْن َعْب ــِن اْلَوِلیــِد َأنَّ ــِد ْب ــَت  ٍس َعــْن َخاِل َبْی

الالَِّتـى ِفــى ِبَیــِدِه َفَقـاَل َبْعـُض النِّْســَوِة  َمْیُموَنـَة َفـُأِتَى ِبَضــبٍّ َمْحُنـوٍذ َفـَأْهَوى ِإَلْیــِه َرُسـوُل اللَّـِه 

. َفَرَفـَع َرُسـوُل اللَّـِه ِبَمـا ُیرِ  َأْخِبـُروا النَِّبـىَّ  َبْیِت َمْیُموَنـةَ   یـُد َأْن َیْأُكـَل ِمْنـُه َفَقـاُلوا ُهـَو َضـبٌّ

ــِه َقــالَ  ــا َرُســوَل اللَّ ــاَل َفُقْلــُت َأَحــَراٌم ُهــَو َی ــْن ِبــَأْرضِ « :َیــَدُه. َق ــُه َلــْم َیُك َقــْوِمى َفَأِجــُدِنى  َال َوَلِكنَّ

  )٦(."َیْنُظرُ  ُسوُل اللَِّه َقاَل َخاِلٌد َفاْجَتَرْرُتُه َفَأَكْلُتُه َورَ ». َأَعاُفهُ 

                                                

   .١٥٥، ص١) انظر شرح التصریح، ج١(

  . ١٥٥، ص١) شرح التصریح، ج٢(

   .٢١٩، ص١) حاشیة الصبان، ج٣(

   .٧٦، صاأللفیة) ٤(

  . ٢١٨، ص١) منهج السالك ج٥(

  . المحنوذ: المشوي .، باب أكل الضب٢٥١ص ،١١ج ،سنن أبي داود) ٦(



 ١٢٦

  طق (ذوات)

  ول  )ذوات(

ــا َرُســوُل اللَّــِه  /١ ــْت َأَمَرَن ــَة َقاَل ــٍد َأنَّ ُأمَّ َعِطیَّ ــْوَم  َأْن ُنْخــِرَج َذَواِت اْلُخــُدورِ  َعــْن ُمَحمَّ َی

َفَقاَلـِت اْمـَرَأٌة َیـا َرُسـوَل  :َقـالَ ». ینَ ْیـَر َوَدْعـَوَة اْلُمْسـِلمِ ِلَیْشـَهْدَن اْلخَ « :اْلِعیِد. ِقیَل َفاْلُحیَُّض َقـالَ 

  .)١(»ُتَها َطاِئَفًة ِمْن َثْوِبَهاُتْلِبُسَها َصاِحبَ «: َثْوٌب َكْیَف َتْصَنُع َقالَ  ِإْن َلْم َیُكْن ِإلْحَداُهنَّ :اللَّهِ 

  رور رف ار )ذوات(

َفَقاَل َأْقِرْئِنى َیـا َرُسـوَل اللَّـِه.  اللَِّه  َأَتى َرُجٌل َرُسولَ  :َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َقالَ  /١

ْقَرْأ َفـا«:ِبـى َوَغلُـَظ ِلَسـاِنى. َقـالَ َفَقاَل َكِبَرْت ِسنِّى َواْشـَتدَّ َقلْ ». َثَالثًا ِمْن َذَواِت الرَّاءِ  اْقَرأْ « :َفَقالَ 

َفَقـاَل ِمْثـَل َمَقاَلِتـِه ». َالثًا ِمَن اْلُمَسـبَِّحاتِ ثَ  اْقَرأْ «ِمْثَل َمَقاَلِتِه. َفَقاَل  َفَقالَ ». َثَالثًا ِمْن َذَواِت حم

(ِإَذا ُزْلِزَلـِت اَألْرُض) َحتَّـى  َفَقاَل الرَُّجـُل َیـا َرُسـوَل اللَّـِه َأْقِرْئِنـى ُسـوَرًة َجاِمَعـًة. َفـَأْقَرَأُه النَِّبـىُّ 

َأِزیــُد َعَلْیهَـا َأَبــًدا ثُـمَّ َأْدَبـَر الرَُّجــُل َفَقـاَل النَِّبــىُّ  َوالَّــِذى َبَعثَـَك ِبـاْلَحقِّ الَ  :َفـَرَغ ِمْنهَـا. َفَقــاَل الرَُّجـلُ 

َوْیِجلُ « َتْینِ  »َأْفَلَح الرُّ   )٢(."َمرَّ

 :َقـالَ  َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد َحدَّثََنا ُسْفَیاُن َعِن الزُّْهِرىِّ َعْن َسـاِلٍم َعـْن َأِبیـِه َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه  /٢

َقـاَل َوَكـاَن ». َبَصـَر َوُیْسـِقَطاِن اْلَحَبـلَ َوَذا الطُّْفَیتَـْیِن َواَألْبتَـَر َفِإنَُّهَمـا َیْلَتِمَسـاِن الْ اْقُتُلوا اْلَحیَّاِت «

 :ُلَباَبـَة َأْو َزْیـُد ْبـُن اْلَخطَّـاِب َوُهـَو ُیَطـاِرُد َحیَّـًة َفَقـالَ أبو َعْبُد اللَِّه َیْقُتُل ُكلَّ َحیٍَّة َوَجـَدَها َفَأْبَصـَرُه 

  .)٣("َقْد ُنِهَى َعْن َذَواِت اْلُبُیوتِ  ِإنَّهُ 

  

  

 

                                                

  الخدور: جمع الخدر وهو الستر.، باب خروج النساء في العید٣٣ص ،٤ج ،سنن أبي داود) ١(

  . ٣٧٩ص ،٤جباب تحزیب القران،  ،سنن أبي داود) ٢(

الطفیتان: الخیطان األبیضان على ظهر الحیة والمراد ، ١٧٤ص  ،١٥جباب في قتل الحیات،  ،سنن أبي داود) ٣(

  . حیة خبیثة



 ١٢٧

  

  

  

  

  ثالفصل الثال

  املوصوالت االمسية املشرتكة

  :املبحث األول
َ
  نم

  ما  :املبحث الثانى

  :املبحث الثالث
ّ
  أى

  لأ :املبحث الرابع

    ذا -ذو :املبحث اخلامس

 



 ١٢٨

  املبحث األول 

  )من(

وتراكیــب متكــاثرة، تــدل علـــى  ،ومعــانى مختلفــة ،الموصــولة دالالت متعــددة لألســماء

ولـم تضـق  ،نآل بهـا القـر فكیف ال وهى اللغة التـى تنـزّ  ،وعمقها ،وسعتها ،عظمة هذه اللغة

وأحكامـه التشـریعیة  ،رت بدقـة متناهیـة عـن مصـطلحاته الفقهیـةبل عبَّ  ،عجازهإ عن معانیه و 

  .الشاملة لجمیع مناحى الحیاة المختلفة

بــین ذلــك مــع أن الكثیــر مــن هــذه المعــانى قــد شــارات المــوجزة التــى توهــذه بعــض اإل

  .ت فى ثنایا هذا البحثورد

  ات "ن"

َأنــه یقــع  ،والــدلیل علــى أنــه اســم ،"اعلــم َأن "مــن" اســم مــبهم یقــع علــى ذوات مــا َیعقــل

وهــــذه األشــــیاء مــــن  ،فـــاعًال ومفعــــوًال، ویــــدخل علیــــه حــــروف الجــــر ویعـــود علیــــه الضــــمیر

   .)١(خصائص األسماء"

. فإنـه ال ُیعنـي بهـا فـي خبـر وال اسـتفهام وال جـزاء إال )٢(للمسألة عـن األناسـّي" "فهي 

  . )٣(إنما تقول زیٌد أو هنٌد" ،في جواب َمن عندك؟ فرس وال متاع :ال تقول ،ما َیعقل

ْن َوَمـ :. وقـال تعـالى)٤(َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َربِِّه َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصـاِلًحاقال تعالى: 

  . )٥(ِعْنَدُه ال َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتهِ 

  وال ُتستعمل "َمن" في غیر العاقل إال في مواضع بعینها. 

                                                

 . ١٠، ص ٤) شرح المفصل ج١(

 . ٢٨٨، ص ٤) الكتاب ج٢(

 . ٢٩٦و ٥٠، ص٢) المقتضب ج٣(

 . ١١٠) سورة الكهف، اآلیة: ٤(

 . ١٩) سورة األنبیاء، اآلیة: ٥(
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ل غیُر العاقل منزلته -١ ـْن َیـْدُعو ِمـْن ُدوِن  :نحو قوله تعالى ،أن ینزَّ َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ

   .)١(اللَِّه َمْن َال َیْسَتِجیُب َلهُ 

  :)٢(وكقول الشاعر ،صنام "بَمن" لتنزیلها منزلة العاقلحیث عبَّر عن األ

  لعّلى إلى َمْن َقْد َهِویُتُ◌ َأِطیرُ  *** َ◌أِسِ◌ْرَب الَقَطا هْل َمْن ُیعیُر جناَحُه؟

ولكنَّ الشاعر نزَّل القطا  ،فاالستفهام وطلب اإلعارة إنَّما ُیتصور بتوجیهه إلى العقالء

    .منزلة العاقل فخاطبه وناداه

. )٣(َوِمْنُهْم َمْن َیْمِشـي َعَلـى ِرْجَلـْینِ  :یقترن معه في شمول، نحو قوله تعالى أن -٢

  فیشمل اإلنسان والطائر.

   .)٤(َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُیَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواْألَْرضِ  :وكقوله تعالى

   .فیغلَُّب العاقُل على غیره

"یغّلبـــون الشـــيء علـــى غیـــره لتناســـٍب بینهمـــا كمـــا فـــي یقـــول ابـــن هشـــام فـــى المغنـــى: 

   .)٥(والقمرین للَّیل والنَّهار" ،لألب واألم ،األبوینِ 

 )٦(َوِمـــْنُهْم َمـــْن َیْمِشـــي َعَلـــى َأْرَبـــعٍ َأن یجتمـــع معـــه فـــي تفصـــیل كقولـــه تعـــالى:  -٣

ـل "بَمـن" فـي قولـه تعـالى: (َخَلـَق ُكـلَّ َدابَّـةٍ  ِمـْن َمـاٍء) إذ الدابـُة تقـع  إلقترانه بالعاقـل فیمـا ُفصِّ

   .على ما یدبُّ من عاقل وغیره

                                                

 . ٥٠) سورة األحقاف، اآلیة: ١(

) هذا البیت للعباس بن األحنف انظر: شرح ابن عقیل لقاضي القضاة بهاء الدین عبداهللا بن عقیل العقیلي، الهمداني ٢(

یف محمد محي الدین عبدالحمید، الطبعة األولي، المصري ومعه كتاب منحة الجلیل لتحقیق شرح ابن عقیل، تأل

 . ٥٣وانظر: أوضح المسالك ص ١٤٨، ص ١ج

 . ٤٥) سورة النور، اآلیة: ٣(

 . ٤١) سورة النور، اآلیة: ٤(

 . ٧٥، ص ١) مغني اللبیب ج٥(

 . ٤١) سورة النور، اآلیة: ٦(
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إلـى أنَّ "َمـن" تقــع علـى آحـاد مـا ال یعقـل مــن غیـر اشـتراط مـا تقــدم  )١(وذهـب قطـرب

  ذكره. 

ویــرى الباحــث أن اســتعمال "َمــن" للعاقــل هــو الــذي جــاءت بــه النصــوص ونطقــت بــه 

ســتثناءات التــي ذكرهــا النحــاُة: ممــا اللهــم إال تلــك اال ،الشــواهد وجــرى علیــه اللســان العربــي

   .یجعلني أحكم على قول قطرب بالضعف لمخالفته لجمهور النحاة

دن" ا"   

  ولَمن أربعة حاالت:

ــٌه أن تكــون اســتفهامیة نحــو: َمــْن غالُمــك ؟ وَمــْن ضــرْبَت ؟ قــال تعــالى:  -١ َمــْن ِإَل

    .وجوابها محدَّد معین )٢(َغْیُر اللَّهِ 

َمـْن َیْعَمـْل ُسـوًءا ُیْجـَز قـال تعـالى:  ،تكون شرطیة نحو: َمن تضـرْب أضـربْ أن  -٢

   .)٣(ِبهِ 

    .أن تكون اسمًا موصوًال نحو: لقیت َمن جاءك -٣

نحــو مــررت بَمــن  ،أن تكــون نكــرة موصــوفة یلزمهــا النعــت: فتــارة توُصــف بمفــرد -٤

   :قال الشاعر ،معجٍب لك

ــــــــــى َمــــــــــْن َغیْ  ــــــــــا***  ِرنــــــــــافَكفــــــــــَى بنــــــــــا َفْضــــــــــًال َعَل ــــــــــٍد إیَّاَن   )٤(ُحــــــــــبُّ الَنبــــــــــّي ُمحمَّ

  .)٥(فقوله: غیِرنا مخفوض على أنه نعت لَمن"

                                                

بالنحو واللغة، أخذ عن سیبویه وجماعة من ) هو: محمد بن المستنیر أبوعلي المعروف بقطرب النحوي أحد العلماء ١(

البصریین، ولقبه بقطرب سیبویه ألنه كان یباكر األسحار، فقال له ما أنت إال قطرب لیٍل والقطرب دویبة تدب وال 

 . ٢٢٩/ص ٣تفتر، نزل بغداد، مات سنة ست ومائتین هجریة، إنباه الرواة، جـ

 . ٧٢) سورة القصص، اآلیة: ٢(

 . ١٢٣اآلیة:  ) سورة النساء،٣(

وقیل البیت لعبداهللا  ٤٣٢، ص١، ومغني اللبیب، ج١٢، ص٤) هذا البیت لحسان بن ثابت، انظر: شرح المفصل ج٤(

 بن رواحة، وقیل لكعب بن مالك. 

 . ١٢، ص ٤) شرح المفصل جـ ٥(
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وقد أورد صاحب إصـالح الخلـل فـي البیـت روایتـین "الجـر علـى أن تكـون "َمـْن" نكـرة 

وحــذف صــدر  ،والرفــع علــى أن تكــون َمــْن موصــولة ،موصــوفة "بغیــر" وهــي روایــة ســیبویه

   .)١(غیُرنا"صلتها والتقدیر: َمن هو 

وتــارة تكــون موصــوفة بجملــة نحــو: مــررت بَمــن یحســن، ومــررت بَمــن قــام، أي: بــأّي 

   .إنسان قام

   :)٢(قال الشاعر

   قْد تمنَّى لي َمْوتًا َلْم ُیَطعْ ***  ُربَّ َمْن َأنضْجُت غیظًا َقْلَبهُ 

  :)٣(وَأجاز الكسائي َأن تكون "َمْن" زائدة واستشهد لذلك بقول الشاعر

َبیْ آُل ا   َذاَك القبائُل واألْثرْوَن َمْن َعَدداِر َسَناُم الَمْجِد َقْد علمْت  *** لزُّ

لـوا البیـت علـى أنَّ "َمـن" فیـه  ،واألسماء ال ُتزاد ،"والبصریون أنكروا ذلك ألنها اسم وأوَّ

   .)٤(أْي َمن یعد عددًا  ،نكرة موصوفة

"َمـن" ویكفـي ردًا علـى الكسـائي  ویرى الباحث أنَّ القول ما قاله البصریون بعدم زیـادة

ال ُیسـتغنى  ،هذا الدلیل الذي احتجوا به من أن األسماء ال تزاد وٕانمـا هـي عمـدة فـي الكـالم

    .عنها

)٥("والغرض من الحكایة كما یشرحه "الرضي الحكایة بَمن: 
.   

                                                

 . ٣٢٥) إصالح الخلل ص ١(

وانظر شرح  ٣١٦، ص ٤لیتیمة، همع الهوامع جـ ) هذا البیت لسوید بن أبي كاهل الیشكري من قصیدة له یقال لها ا٢(

 .١١، ص٤المفصل ج

وارتشاف  ٩٢، ص١والهمع ج ٥٤٨، ص٢والخزانة ج ٤٢، ص١) لم أعثر علي قائله وقد ورد في المغني ج٣(

 . ٥٤٦، ص ٢الضرب ج

 . ٣٦٣وٕاصالح الخلل ص  ١٩، ص٢وانظر المغني ج ٣، ص٨) همع الهوامع ج٤(

لحسن الرضي األسترابازي وقد لقب "نجم األئمة" اشتهر بكتابین " شرح كافیة ابن ) هو: أبوالحسن محمد بن ا٥(

 م.  ١٢٨٧ - هـ ٦٨٦الحاجب" في النحو و "شرح مقدمة ابن الحاجب" المسماة بالشافیة في علم الصرف توفي سنة 
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اً           .)١("أن یتیقن المخاطب أنَّ المسئول عنه هو ما ذكر بعینه ال غیره حتى یكون َنصَّ

؟ َمِني؟ ورأیت رجًال فتقول َمنا"فإذا قال جاء رجل فتقول: مُنو؟ ومررت برجل، فتقول 

؟ ورأیــت رجــاًال : َمنــانِ فتقــول ،رأیــت رجلــین فتقــول: َمَنــْیِن؟ وجــاء رجــالن :وَیقــول فــي التثنیــة

 .نســاءً ؟ ورأیــت قلـت: مَنتَــْینِ  ،؟ ورأیــت امــرأتینَمِنــیَن؟ وٕان قــال رأیـت امــرأة قلــت مَنـه :فتقـول

وحكایــة عالمــات  ،ففــي هــذه الحالــة یجــوز حكایــة إعــراب ذلــك المــذكور .)٢(قلــت: َمَنــات؟"

  .)٣(تثنیة وجمعه وتأنیثه في لفظ "َمْن"

رأیــت  :فــإذا قــال ،أمــا فــي الوصــل فإنهــا تبقــي مفــردة مســكَّنة النــون ،هــذا فــي الوقــف

    .ى، بغیر عالمةَمْن یا فت رجاًال ونساءًا أو امرأتین أو رجاًال أو رجلین قلت:

   ومن قال:

)٤(فقاُلوا الِجّن قلُت ِعُموا َظالماً ***  أَتْوا َناِري فقلُت َمُنوَن أْنُتمْ 
  

   .)٥(وتحریك النون" ،ارتكب ُشُذوذیِن إلحاق العالمة في الدرج

جــاءني  :فإنــك تــأتي بــذات اللفــظ فــإذا قــال لــك رجــل ،"وٕاذا اســتثبتَّ "بَمــن" عــن معرفــة

رأیـت  :وٕاذا قـال ،َمـن عبـُد اهللا -ذا كنـت تعـرف جماعـة كلهـم عبـد اهللاؤال إعبُد اهللا فـإن السـ

   .مررت بعبِد اهللا قلت: َمْن عبِد اهللا" :وٕاذا قال ،َمْن َعْبَد اهللا :عبَد اهللا قلت

ألنهم لو حكوا حركات المنكر كمـا  ،الواو واأللف والیاء ،وٕانما زادوا في المفرد المنكر

 ،الوقف محرَّكة بصورة الرفـع والجـر، وهـذا خـالف عـادة الوقـفهي لكانت الكلمة في حالة 

    .)٦(وجاءوا قبلها بحركات تناسبها" ،فأبدلوا من الحركات حروفًا تشبهها ساكنة

                                                

 . ٦٧، ص ٣) شرح الكافیة ج١(

 . ٢٩٦و  ٥٠، ص ٢والمقتضب ج ٢٢٨، ص ٤) الكتاب ج٢(

 . ٧١، ص٣كافیة ج) شرح ال٣(

 .١٦، ص ج٤) هذا البیت لشمر بن الحارث الطائي، انظر: شرح المفصل ج٤(

 . ١٦، ص ٤) شرح المفصل ج٥(

 . ٧٣، ص ٣) شرح الكافیة جـ ٦(
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   .)١(َوِمْنُهْم َمْن ُیْؤِمُن ِبهِ  قوله تعالى: نحو ،واألكثر في ضمیر "َمن" مراعاة اللفظ

    .)٢(َوَمْن َیْقُنْت ِمْنُكنَّ  :وقوله تعالى

  .)٣(َوِمْنُهْم َمْن َیْسَتِمُعوَن ِإَلْیكَ  :ویجوز اعتبار المعنى نحو قوله تعالى

   :ومنه قول الشاعر

   )٤(نكْن مثَل َمْن یا ِذئُب َیْصَطِحَباِن؟***  َتعشَّ فإْن َعاَهدتْنْ◌ي ال َتُخوُنني

    .َیْصَطِحباِن بالتَّثنیة :حیث راعى معنى "َمْن" في قوله

كـان  ،اعاة اللفظ أكثـر وأولـى مـن مراعـاة المعنـى كـان إذا اجتمـع المراعتـان"ولكون مر 

َوَمــْن ُیـْؤِمْن ِباللَّـِه َوَیْعَمــْل َصـاِلًحا ُیَكفِّــْر  :قـال تعـالى .تقـدیم مراعـاة اللفــظ أكثـر مـن العكــس

حمــــًال علـــــى  )٥(َن ِفیَهــــاَعْنــــُه َســــیَِّئاِتِه َوُیْدِخْلــــُه َجنَّــــاٍت َتْجــــِري ِمـــــْن َتْحِتَهــــا اْألَْنهَــــاُر َخاِلــــِدی

    .)٦(المعنى"

 :وقد تخرُج "َمن" عـن االسـتفهام فتقـع بمعنـى "مـا" و "لـیس" النـافیتین نحـو قولـه تعـالى

 ََوَمْن َیْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهیم)المعنى ما یرغب .)٧.   

  ب إال اهللا. أي لیس یغفر الذنو  )٨(َوَمْن َیْغِفُر الذُُّنوَب ِإال اللَّهُ  :وقوله تعالى

                                                

 . ٤٠) سورة یونس، اآلیة: ١(

 . ٣١) سورة األحزاب، اآلیة: ٢(

 . ٤٢) سورة یونس، اآلیة: ٣(

 .١٣، ص ٤فصل ج) هذا البیت للفرزدق، انظر: شرح الم٤(

 .٩) سورة التغابن، اآلیة: ٥(

 . ٥٧، ص٣) شرح الكافیة ج٦(

 . ١٢٩) سورة البقرة، اآلیة: ٧(

 . ١٣٥) سورة آل عمران، اآلیة: ٨(



 ١٣٤

 وا)ن( رابن ا   

ــن" مــن حیــث  تعــرض فیــه الباحــث لــبعض مــا یتعلــق بــأنواع ،وهــذا تفصــیل مــوجز "َم

   .وٕان كان لفظها مبنیًا على السكون ،عملها وموقعها اإلعرابي

 ا(  ن(/ ١

 :قلــت"َمــن" هـذا ؟ كأنــك  :وذلــك أنـك إذا قلــت ،"وهـي مبنیــة لتضــمنها همـزة االســتفهام

فــأتوا باســم یتضــمن جمیــع ذلــك وهــو  ،أم عمــرو هــذا؟ واألســماء ال ُتحصــى كثــرة ،أزیــد هــذا

   .)١("َمن" فاستغنى بها عن تعداد األسماء كلها"

  و" ن"  ل

 َمن القادُم ؟ َمْن عندك ؟ َمْن في الحجرة ؟  :رفع مبتدأ مثل -١

ي موضــع نصــب َمــْن ضــربت؟ فَمــن فــ :نحــوُ  :أن تكــون فــي محــل نصــب مفعــول -٢

 ألنه جاء بعدها فعل متعد لم یستوف مفعوله.  ،مفعول به مقّدم

 ،لمن هذا الكتاب ؟ وتارة تكـون مجـرورة باإلضـافة :نحو :أن تكون في محل جرّ  -٣

  صورة َمْن هذه ؟  :نحو

٢ - رطن ا   

َومـن  ،َمـْن یـْأتني آتـه :وهي مبنیة لتضمنها حـرف الجـزاء وهـو "إْن" وذلـك نحـو قولـك"

   .)٢(إْن یكرمني زید أو عمرو ونحوهما ممْن یعقل أشكره" :كأنك قلت ،ُیكرْمني أشكره

   .)٣(َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز ِبهِ  :"َمن" في محل رفع مبتدأ نحو قوله تعالى :وتكون

    .َمن تكافئ أكافئه :نحو ،وأحیانًا تكون في محل نصب مفعول

   .لى َمْن تسلم أسلم""ع :نحو ،وكذلك وردت "َمن" في محل جر

   .وتحتاج إلى جملة بعدها تتم بها نحو: كافأت "َمن" معجبًا بك :وتكون بمعنى الذي
                                                

 . ١١، ص ٤) شرح المفصل ج١(

 . ١١، ص ٤) شرح المفصل ج٢(

 . ١٢٣) سورة النساء، اآلیة: ٣(



 ١٣٥

ـــ نعــت "مــن"  :"معجبــًا" ."َمن" نكــرة مبنیــة علــى الســكون فــي محــل نصــب مفعــول بــه"ف

   .)١(منصوب بالفتحة الظاهرة "

) قط(ن   

  دأ )ن(

َوَمـْن  َمـِن اْكَتَحـَل َفْلُیـوِتْر َمـْن َفَعـَل َفَقـْد َأْحَسـنَ « :َقـالَ  ِبـىِّ َعْن َأِبى ُهَرْیَرَة َعِن النَّ  /١

َل َال َفَال َحَرَج َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُیوِتْر َمْن َفَعَل َفَقْد َأْحَسَن َوَمْن َال َفَال َحَرَج َوَمـْن َأَكـَل َفَمـا َتَخلَّـ

ِلــْع َمـــْن َفَعــَل َفَقـــْد َأْحَســَن َوَمــْن َال َفـــَال َحــَرَج َوَمـــْن َأتَــى اْلَغـــاِئَط َفْلــَیْلِفْظ َوَمــا َالَك ِبِلَســـاِنِه َفْلَیْبتَ 

ِبَمَقاِعـِد َبِنـى َفْلَیْسَتِتْر َفِإْن َلْم َیِجْد ِإالَّ َأْن َیْجَمَع َكِثیًبا ِمْن َرْمٍل َفْلَیْسَتْدِبْرُه َفـِإنَّ الشَّـْیَطاَن َیْلَعـُب 

  ». )٢("َن َوَمْن َال َفَال َحَرَج آَدَم َمْن َفَعَل َفَقْد َأْحسَ 

ـا ُنـوِدَى ِبـالظُّْهِر  :َقـالَ  -َأِبى ُغَطْیٍف اْلهُـَذِلىِّ  َعنْ  /٢ ُكْنـُت ِعْنـَد َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن ُعَمـَر َفَلمَّ

ــهُ  ــُت َل ــَأ َفُقْل ــوِدَى ِباْلَعْصــِر َتَوضَّ ــا ُن ــَأ َفَصــلَّى َفَلمَّ ــاَل َكــاَن َرُســوُل اللَّــِه  :َتَوضَّ َمــْن «:ُقــولُ یَ  َفَق

َأ َعَلى ُطْهٍر َكَتبَ    . )٣(»اللَُّه َلُه َعْشَر َحَسَناتٍ  َتَوضَّ

اْلَجَناَبـِة ثُـمَّ  َمـِن اْغَتَسـَل َیـْوَم اْلُجُمَعـِة ُغْسـلَ «َقـاَل  َعْن َأِبى ُهَرْیَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  /٣

َب َبَدَنـًة َوَمــْن َراَح ِفــى السَّـاَعةِ  ــاَعِة  َراَح َفَكَأنََّمـا َقــرَّ َب َبَقــَرًة َوَمـْن َراَح ِفــى السَّ الثَّاِنَیــِة َفَكَأنََّمـا َقــرَّ

َب َدَجاَجـًة وَ  ــاَعِة الرَّاِبَعـِة َفَكَأنََّمـا َقــرَّ َب َكْبًشـا َأْقـَرَن َوَمــْن َراَح ِفـى السَّ َمــْن َراَح الثَّاِلثَـِة َفَكَأنََّمـا َقــرَّ

ـــرَّبَ  ـــاَعِة اْلَخاِمَســـِة َفَكَأنََّمـــا َق ـــِإَذا َخـــَرَج اِإلَمـــاُم َحَضـــَرِت اْلَمالَ  ِفـــى السَّ ِئَكـــُة َیْســـَتِمُعوَن َبْیَضـــًة َف

  . )٤(»الذِّْكرَ 

                                                

 . ٥٢٤إمیل بدیع یعقوب، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان ص ) معجم اإلعراب واإلمالء جمع وتنسیق الدكتور١(

 . ٥٥ص  ،١ج ،اْلَخَالءِ  ِفي اِالْسِتتَارِ  باب ،سنن أبي داود) ٢(

 . ٩٥ص  ،١ج ،َحَدثٍ  َغْیرِ  ِمنْ  اْلُوُضوءَ  ُیَجدِّدُ  الرَُّجلِ  باب ،سنن أبي داود) ٣(

 . ٤٨٢ص  ،١ج، ةِ اْلُجُمعَ  َیْومَ  اْلُغْسلِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ٤(



 ١٣٦

ــِه َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه  /٤ ــالَ  َعــْن َســْهِل ْبــِن ُمَعــاٍذ اْلُجَهِنــىِّ َعــْن َأِبی اْلُقــْرآَن  َمــْن َقــَرَأ« :َق

ِقَیاَمِة َضْوُؤُه َأْحَسُن ِمْن َضْوِء الشَّْمِس ِفى ُبُیوِت الدُّْنَیا َوَعِمَل ِبَما ِفیِه ُأْلِبَس َواِلَداُه تَاًجا َیْوَم الْ 

  .)١(»ُكْم ِبالَِّذى َعِمَل ِبَهَذاَلْو َكاَنْت ِفیُكْم َفَما َظنُّ 

    رور ( ن(

َأ َفَأْحَسَن ُوُضـوَءهُ « :َعْن َأِبى ُهَرْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  /١ ثُـمَّ َراَح َفَوَجـَد  َمْن َتَوضَّ

َذِلـَك ِمــْن  َال َیـْنُقُص  ِمْثـَل َأْجـِر َمــْن َصـالََّها َوَحَضـَرَهاالنَّـاَس َقـْد َصـلَّْوا َأْعَطـاُه اللَّــُه َجـلَّ َوَعـزَّ 

  .)٢(»َأْجِرِهْم َشْیًئا

ٌس ُهـَو ِبَعَرَفـَة َفَجـاَء َنـاوَ  َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبى َیْعَمَر الدِّیِلىِّ َقـاَل َأَتْیـُت النَِّبـىَّ  /٢

َفـَأَمَر َرُسـوُل اللَّـِه ؟ َكْیـَف اْلَحـجُّ  ِمْن َأْهِل َنْجٍد َفَأَمُروا َرُجـًال َفَنـاَدى َرُسـوَل اللَّـِه  -َأْو َنَفرٌ -

  ْبحِ اْلَحجُّ اْلَحجُّ «َرُجًال َفَناَدى ـُه ِمْن َلْیَلِة  َیْوُم َعَرَفَة َمْن َجاَء َقْبَل َصَالِة الصُّ َجْمٍع َفـَتمَّ َحجُّ

ــَم َعَلْیــِه  َر َفــَال ِإْث ــَم َعَلْیــِه َوَمــْن َتــَأخَّ ــَل ِفــى َیــْوَمْیِن َفــَال ِإْث ــمَّ ». َأیَّــاُم ِمًنــى َثَالثَــٌة َفَمــْن َتَعجَّ َقــاَل ُث

  .)٣("َأْرَدَف َرُجًال َخْلَفُه َفَجَعَل ُیَناِدى ِبَذِلكَ 

ِفـى َغـْزَوِة  ُأمِّ َأِبیـِه َأنَّهَـا َخَرَجـْت َمـَع َرُسـوِل اللَّـِه  َحْشـَرُج ْبـُن ِزَیـاٍد َعـْن َجدَِّتـهِ عن  /٣

َمـَع « :ْیَنا ِفیِه اْلَغَضَب َفَقـالَ َفَبَعَث ِإَلْیَنا َفِجْئَنا َفَرَأ َخْیَبَر َساِدَس ِستِّ ِنْسَوٍة َفَبَلَغ َرُسوَل اللَِّه 

ــِإْذنِ َمــْن َخــَرْجتُ  ــِه ِفــى  َفُقْلَنــا». َمــْن َخــَرْجُتنَّ  نَّ َوِب ــَعَر َوُنِعــیُن ِب ــِزُل الشَّ ــا َنْغ ــا َرُســوَل اللَّــِه َخَرْجَن َی

َحتَّـى ِإَذا َفـَتَح » ُقْمـنَ « :َوَنْسـِقى السَّـِویَق َفَقـالَ  َسِبیِل اللَِّه َوَمَعَنـا َدَواُء اْلَجْرَحـى َوُنَنـاِوُل السِّـَهامَ 

َلَهــا َیــا َجــدَُّة َوَمــا َكــاَن َذِلــَك َقاَلــْت  :َجــاِل. َقــاَل َفُقْلــتُ اللَّــُه َعَلْیــِه َخْیَبــَر َأْســَهَم َلَنــا َكَمــا َأْســَهَم ِللرِّ 

  . )٤("َتْمًرا

                                                

 . ٤٥٨ص  ،٤ج ،اْلُقْرآنِ  ِقَراَءةِ  َثَوابِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ١(

َالةَ  ُیِریدُ  َخَرجَ  ِفیَمنْ  باب ،سنن أبي داود) ٢(  . ٢٦٢ص  ،٢ج، ِبَها َفُسِبقَ  الصَّ

 . ٩٣ص  ،٦ج ،َعَرَفةَ  ُیْدِركْ  َلمْ  َمنْ  باب، سنن أبي داود) ٣(

 . السویق: طعام یتخذ من دقیق الحنطة والشعیر ،٢٤٠ص ،٨ج ،اْلَغِنیَمةِ  ِمنَ  َواْلعبدُیْحَذَیانِ  اْلَمْرَأةِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ٤(



 ١٣٧

   رور رف ار )ن(

ُیْصــِبُح َعَلــى ُكــلِّ ُســَالَمى ِمــِن اْبــِن آَدَم َصــَدَقٌة « :َقــالَ  َعــْن َأِبــى َذرٍّ َعــِن النَِّبــىِّ  /١

ــُه  هُ َعَلــى َمــْن َلِقــَى َصــَدَقٌة َوَأْمــرُ َتْســِلیُمُه  ــاْلَمْعُروِف َصــَدَقٌة َوَنْهُیــُه َعــِن اْلُمْنَكــِر َصــَدَقٌة َوإَِماَطُت ِب

َحى ». اَألَذى َعِن الطَِّریِق َصَدَقٌة َوُبْضَعُة َأْهِلِه َصَدَقٌة َوُیْجِزُئ ِمْن َذِلَك ُكلِِّه َرْكَعتَاِن ِمَن الضُّ

َأَرَأْیــَت َلــْو َوَضــَعَها ِفــى «: َقــالَ  َوَتُكــوُن َلــُه َصــَدَقةٌ  َأَحــُدَنا َیْقِضــى َشــْهَوَتهُ  :َقــاُلوا َیــا َرُســوَل اللَّــهِ 

  .  )١(»ِحلَِّها َأَلْم َیُكْن َیْأَثمُ َغْیِر 

َربِّ َأِعنِّـى َوَال ُتِعـْن َعَلـىَّ َواْنُصـْرِنى َوَال «َیْدُعو  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َكاَن النَِّبىُّ  /٢

َعَلـى َمــْن َبَغــى  َتْمُكـْر َعَلــىَّ َواْهــِدِنى َوَیسِّـْر ُهــَداَى ِإَلـىَّ َواْنُصــْرِنى َتْنُصـْر َعَلــىَّ َواْمُكـْر ِلــى َوالَ 

َلَك َذاِكًرا َلَك َراِهًبـا َلـَك ِمْطَواًعـا ِإَلْیـَك ُمْخِبتًـا َأْو ُمِنیًبـا َربِّ َتَقبَّـْل  َعَلىَّ اللَُّهمَّ اْجَعْلِنى َلَك َشاِكًرا

ِتـى َواْهـِد َقْلِبـى َوَسـدِّْد ِلَسـاَتْوَبِتى َواْغِسـْل َحـْوَبِتى وَ  ِنى َواْسـُلْل َسـِخیَمَة َأِجـْب َدْعـَوِتى َوثَبِّـْت ُحجَّ

  .)٢(»َقْلِبى

َخْمـٌس َال « :َعمَّا َیْقُتـُل اْلُمْحـِرُم ِمـَن الـدََّوابِّ َفَقـالَ  َعْن َساِلٍم َعْن َأِبیِه ُسِئَل النَِّبىُّ  /٣

ُغـَراُب َواْلَكْلـُب اْلَعْقـَرُب َواْلَفـْأَرُة َواْلِحـَدَأُة َوالْ  َتَلُهنَّ ِفـى اْلِحـلِّ َواْلَحـَرمِ َعَلـى َمـْن َقـُجَناَح ِفـى َقـْتِلِهنَّ 

  )٣(».اْلَعُقورُ 

َال َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتى ُیَقـاِتُلوَن «: َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  /٤

الَ اْلَمِسیَح  َعَلى َمْن َناَوَأُهْم َحتَّى ُیَقاِتَل آِخُرُهمُ َعَلى اْلَحقِّ َظاِهِریَن    )٤(».الدَّجَّ

                                                

َحي َصَالةِ  باب ،سنن أبي داود) ١(  . ٢٣٩ص  ،٤ج ،الضُّ

 . ٢٦ص ،٥ج ،َسلَّمَ  ِإَذا الرَُّجلُ  َیُقولُ  َما باب، سنن أبي داود) ٢(

 . ٤٦١ص  ،٥ج ،الدََّوابِّ  ِمنَ  اْلُمْحِرمُ  ُتلُ َیقْ  َما باب، سنن أبي داود) ٣(

 .٣٤٧ص  ،٧ج ،اْلِجَهادِ  َدَوامِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ٤(



 ١٣٨

   ل )ن(

ِإَذا «: َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة َعْن َأِبیِه َطْلَحَة ْبِن ُعَبْیـِد اللَّـِه َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه  /١

َرِة الرَّْحِل  َك َمْن َمرَّ َبْینَ َفَال َجَعْلَت َبْیَن َیَدْیَك ِمْثَل ُمَؤخَّ   .)١(»َیَدْیكَ  َیُضرُّ

ْرآَن اْلقُـ َال َیْفَقُه َمْن َقَرَأ« :َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  -َیْعِنى اْبَن َعْمٍرو-َعْن َعْبِد اللَِّه  /٢

  )٢(».ِفى َأَقلَّ ِمْن َثَالثٍ 

 :َقـالَ  َرُجـٍل ِمـْن َأْصـَحاِب النَِّبـىِّ َعْن َزْیـِد ْبـِن َأْسـَلَم َعـْن َرُجـٍل ِمـْن َأْصـَحاِبِه َعـْن  /٣

  .)٣(»َوَال َمِن اْحَتَلَم َوَال َمِن اْحَتَجمَ َال ُیْفِطُر َمْن َقاَء « :َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ِمْثَقـاُل  َیـْدُخُل اْلَجنَّـَة َمـْن َكـاَن ِفـى َقْلِبـهِ َال « :ِه َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه لَّـْن َعْبـِد العَ  /٤

    )٤(».َقاُل َخْرَدَلٍة ِمْن ِإیَمانٍ ٍة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكْبٍر َوَال َیْدُخُل النَّاَر َمْن َكاَن ِفى َقْلِبِه ِمثْ َحبَّ 

  .)٥(»َال َیْشُكُر النَّاَس  َال َیْشُكُر اللََّه َمنْ «: َقالَ  َعْن َأِبى ُهَرْیَرَة َعِن النَِّبىِّ  /٥

  ول ( ن(

َیْفتَـــِتُح  ْحَمِن ْبــِن َعــْوٍف َســَأْلُت َعاِئَشـــَة ِبــَأىِّ َشــْىٍء َكــاَن َنِبــىُّ اللَّــِه َعْبــِد الــرَّ عــن  /١

اللَّهُــمَّ َربَّ ِجْبِریـــَل «َصــَالَتُه ِإَذا َقــاَم ِمــَن اللَّْیــِل َقاَلـــْت َكــاَن ِإَذا َقــاَم ِمــَن اللَّْیـــِل َیْفتَــِتُح َصــَالَتُه 

ــ ــَهاَدِة َأْنــَت َتْحُكــُم َبــْیَن ِعَبــاِدَك َوِمیَكاِئیــَل َوإِْســَراِفیَل َفــاِطَر السَّ َمَواِت َواَألْرِض َعــاِلَم اْلَغْیــِب َوالشَّ

َشــاُء َمـْن تَ ِفیَمـا َكـاُنوا ِفیـِه َیْخَتِلفُـوَن اْهـِدِنى ِلَمـا اْخُتِلـَف ِفیـِه ِمـَن اْلَحـقِّ ِبِإْذِنـَك ِإنَّـَك َأْنـَت َتْهـِدى 

  .)٦(»ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ 

                                                

 .٤٣٥ص  ،٢ج، اْلُمَصلِّي َیْسُترُ  َما باب ،سنن أبي داود) ١(

 . ٣٧٤ص  ،٤ج ،اْلُقْرآنِ  َتْحِزیبِ  باب ،سنن أبي داود) ٢(

اِئمِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ٣(  . ١٨٢ص  ،٧ج ،َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِفي َنَهاًرا َیْحَتِلمُ  الصَّ

 .١٥١ص  ،١٢ج ،اْلِكْبرِ  ِفي َجاءَ  َما باب ،سنن أبي داود) ٤(

 .٧٠ص  ،١٤ج ،اْلَمْعُروفِ  ُشْكرِ  ِفي باب، سنن أبي داود) ٥(

َالةُ  ِبهِ  ُیْستَْفَتحُ  َما باب ،سنن أبي داود) ٦( َعاءِ  ِمنَ  الصَّ  .٣٦ص  ،٣ج ،الدُّ



 ١٣٩

ُیَضیَِّع َمْن َكَفى ِباْلَمْرِء ِإْثًما َأْن « :َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :ِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َقالَ َعْن َعبْ  /٢

  .)١(»َیُقوتُ 

ــاٍس َقــالَ  /٣ ــِن َعبَّ ــِت وَ  َأَهــلَّ النَِّبــىُّ  :َعــِن اْب ــِدَم َطــاَف ِباْلَبْی ــا َق ــاْلَحجِّ َفَلمَّ ــَفا ِب ــْیَن الصَّ َب

ــْم َیِحــ ،َواْلَمــْرَوةِ  ــَر َمــنْ لَّ ِمــْن َأْجــِل اْلَهــْدِى َوَل ــْدَى َأْن َیُطــوَف َوَأْن َیْســَعى  َوَأَم ــْم َیُكــْن َســاَق اْلَه َل

َر ثُمَّ َیِحلّ    . )٢("َ َوُیَقصِّ

هُـْم ِمـَن اْلَفـَزِع َكـاَن ُیَعلِّمُ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِه َعْن َجدِِّه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  /٤

ـــِة ِمـــْن َغَضـــِبِه َوَشـــرِّ ِعَبـــاِدِه َوِمـــْن َهَمـــَزاِت اَأ«َكِلَمـــاٍت  ـــَیاِطیِن َوَأْن ُعـــوُذ ِبَكِلَمـــاِت اللَّـــِه التَّامَّ لشَّ

َوَمْن َلْم َیْعِقْل َكَتَبـُه َفَأْعَلَقـُه  ُیَعلُِّمُهنَّ َمْن َعَقَل ِمْن َبِنیهِ َوَكاَن َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمٍرو ». َیْحُضُرونِ 

   .)٣("َعَلْیهِ 

                                                

 .٢٦٢ص  ،٥ج ،الرَِّحمِ  ِصَلةِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )١(

 .٣٩٠ص  ،٥ج ،اْلَحجِّ  ِإْفَرادِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ٢(

 . ٣٩٧ص  ،١١ج ،الرَُّقي َكْیفَ  باب ،سنن أبي داود) ٣(



 ١٤٠

  املبحث الثانى

  )ما(

   .)١(لفظ مشترك یكون حرفًا واسمًا" (ما)

 :ویقـول الرمـاني .)٢(؟مـا صـنعت؟ ومـا فعـل زیـد :وتفید االستفهام عما ال یعقل كقولك

وذلـــك قولـــك: مـــا عنـــدك؟ فیقـــول  ،"وهـــي اســـتفهام عمـــا ال یعقـــل وعـــن صـــفات مـــن یعقـــل

: مـا فتقـول ،دك ؟ فیقـول: زیـدأو نحـو ذلـك، ویقـول القائـل مـا عنـ ،فـرس أو حمـار :المجیب

  .)٣(أو ما أشبه ذلك" ،أو جاهل ،أو عالم ،زید ؟ فیقول عاقل

    .للعاقل في بعض األحیان )ما(وتستعمل 

ُیَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَمـا ِفـي  :إذا اختلط به، أْي العاقل، نحو قوله تعالى -١

  .)٤(اْألَْرضِ 

َفـــاْنِكُحوا َمـــا َطـــاَب َلُكـــْم ِمـــَن م، نحـــو قولـــه تعـــالى: ُتســـتعمل فـــي صـــفات العـــالِ  -٢

   .. أي الطیِّب منها)٥(النَِّساءِ 

أو غیر  ،والجواب عالم ،زید ما هو ؟ وما هذا الرجل ؟ فهو سؤال عن صفته :وتقول

   .)٦(ذلك "

 :وعـدم إنسـانیته فتقـول ،تستعمل في المبهم كقولك وقد رأیت شبحًا تقـدر إنسـانیته -٣

    .)٧( ؟ما هناك أخبرني

                                                

 . ٣٢٢) الجني الداني ص ١(

 . ٣٤٤) إصالح الخلل ص٢(

 . ٨٦) معاني الحروف ص٣(

 . ١ ، اآلیة:التغابن) سورة ٤(

 . ٣) سورة النساء، اآلیة: ٥(

 . ٥٤٧، ص ٢) ارتشاف الضرب ج٦(

 . ٣١٥، ص ٤) همع الهوامع ج٧(



 ١٤١

 ،"إذا رأیـــت شخصــًا مـــن ُبعـــد ال تحقــق أنـــه مــن العقـــالء أو غیـــرهم :یقــول بـــن یعــیش

فــإذا  ،فكــأنَّ السـؤال وقــع عـن نــوع الشـبح المرئــي ،عبَّـرت عنــه "بمـا" ألنهــا تقـع علــى األنـواع

   .)١(؟ فتعّبر عنه "بمن" إذ كانت مختصة بالعقالءمن هو :تحققت أنه إنسان قلت

غویین أنَّ "ما" تستعمل للعاقل وحده بال قرینة وبال إبهـام وبـال اخـتالط ویرى بعض اللُّ 

ویـــرى بعضـــهم أن ( .)٣()ویـــرى بعضـــهم أنَّ اســـتخدامها هكـــذا قلیـــل( .)٢(وبـــال إرادة صـــفة"

    .)٤()استخدامها هكذا كثیر

بمـا روى عـن النبـي  ،وقد احتج جماعة على اختصاص "ما" الموصولة بغیـر العقـالء

  بعــــري لمــــا ســــمع قولــــه تعــــالىان ابــــن الز:  ــــُدوَن ِمــــْن ُدوِن اللَّــــِه َحَصــــُب ِإنَُّكــــْم َوَمــــا َتْعُب

؟ ألـیس ألیَس ُعِبدِت الَمالئكـةُ  :فقال :ألخصمنَّ محمدًا فجاء إلى النبي  :فقال .)٥(َجَهنَّمَ 

"مـا"  "مـا أْجَهَلـك ِبُلغـِة َقْوِمـكَ  :ُعبد المسیُح ؟ فیكون هؤالء حصب جهنم ؟ فقال له النبي 

   .)٦(وقالوا إْن صحَّ هذا لكان نصًا في المسألة" ،لما ال یعقل

  وفي عدم صحته یمكن االستئناس به السیَّما وقد أیده االستعمال الغالب في اللغة. 

)( دا  

أمـــا  ،مــا بیــدك ؟ وهـــي نكــرة متضــمنة معنـــى الحــرف :أن تكــون اســتفهامیة نحـــو -١

جمیع ما ال یعقل مبهمة فیه، وأما تضمینها معنى الحـرف فألنهـا تنكیرها فألنها واقعة على 

   .)٧(متضمنة معنى همزة االستفهام فلهذا اقتضت الجواب، ومعناها أي شيء"

                                                

 . ٦، ص ٤) شرح المفصل ج١(

 . ٤٧٣، ص ١٥) لسان العرب ج٢(

 . ٣١٥، ص ١) همع الهوامع ج٣(

 .٣١٥، ص ١) همع الهوامع ج٤(

 . ٩٨) سورة األنبیاء، اآلیة: ٥(

 .١٦٢، ص١٠) األشموني ج٦(

 . ٥، ص٤ج ،شرح المفصل )٧(



 ١٤٢

مـــا  :فتقـــول ،أو وصـــف شـــخص ،"ومـــا االســـتفهامیة ســـؤال عـــن نـــوع :حیـــانأبو یقـــول 

   .)١(فتقول الطویل الكاتب" :ما زید ،؟ فتقول رجلعندك

ما تصنْع أصنْع، وهي هنا اسم شـرط جـازم، یجـزم فعلـین  :طیة نحوأن تكون شر  -٢

   .والثاني جوابه وجزاؤه ،األول فعل الشرط

وتشـارك "مـا" الشــرطیة "مـا" االسـتفهامیة فــي كونهـا نكـرة متضــمنة معنـى الحـرف، أمــا 

إن تأكـل  :ففـي نحـو: مـا تأكـل آكـْل، التقـدیر ،كونها نكرة فألنها تصدق على جمیع األشیاء

ًا أو تأكـــل لحمــًا أو غیـــر ذلـــك ممــا یؤكـــد، فقـــد قامــت "مـــا" مقـــام هــذه األشـــیاء جمیعهـــا خبــز 

   .)٢(وأغنت عن تعدادها"

فهـــي نكـــرة مـــن هـــذه الجهـــة كمـــا كانـــت فـــي االســـتفهام، أمـــا معنـــى حرفیتهـــا، فألنهـــا 

الواقـع فـي الفعـل الـذي  ،والجـزم ،وهي األصـل فـي الشـرط ،متضمنة معنى "إْن" وهي حرف

ـــك ألن "مـــا" اســـم ،أن یكـــون بتقـــدیر "إْن" وال یكـــون بمـــا نفســـها یلیهـــا ینبغـــي والقاعـــدة  ،وذل

ولكـــن  ،المضـــطردة أن األســـماء ال تعمـــل فـــي األفعـــال وٕانمـــا األفعـــال تعمـــل فـــي األســـماء

"فأمــا انجــزام الفعــل بعــدها وبعــد غیرهــا مــن  :یقــول ابــن یعــیش .الحــروف تعمــل فیهمــا معــاً 

ر "إن" وال یكــون باالســم ألنــا لـم نجــد اســمًا عــامًال فــي أسـماء الجــزاء فینبغــي أن یكــون بتقـدی

   .)٣(فعل وٕانما األفعال تعمل في األسماء"

ویبـدوا أن اإلبهـام الـذي یوجـد فـي "مـا" هـو  ،مـا أكـرم زیـداً  :أن تكون تعجبیة نحو -٣

 ،وذلــك ألن "مــا" فیهــا مــن اإلبهــام مــا فیهــا ،الــذي جعلهــا توجــد فــي هــذه الصــیغة للتعجــب

   .كما یرى اللَّغویون ضي اإلبهاموالتعجب یقت

                                                

 . ٥٤٤، ص٢ج ،) ارتشاف الضرب١(

 . ٥، ص٤ج ،) شرح المفصل٢(

 .٥، ص٤ج ،) المرجع السابق٣(



 ١٤٣

ـــَم خصـــوا التعجـــب "بمـــا" دون غیرهـــا مـــن  :وفـــي ذلـــك یقـــول ابـــن یعـــیش "فـــإن قیـــل َوِل

قیـــل إلبهامهـــا والشـــيء إذا أبهـــم كـــان أفخـــم لمعنـــاه، وكانـــت الـــنفس مشـــوقة إلیـــه  ،األســـماء

   .)١(الحتماله أمورًا"

! المعنـى شـيء أحســن  مـا أحســن زیـداً  :ففـي قولنـا ،وتفسـُر "مـا" التـي للتعجـب بشــيء

   .)٢("أصاره إلى الحسن أي جعله حسنًا و؟

وٕانمــا لــم توصــل ألن  ،"وهــي فــي هــذه المواضــع الثالثــة اســم تــام بغیــر صــلة وال عائــد

  .)٣(وهذه المواضع تقتضي اإلبهام" ،الصلة توضیح

َوِللَّـِه َیْسـُجُد  :نحـو )٤(وهي التـي یصـلح فـي موضـعها "الـذي" :أن تأتي موصولة -٤

فتحتاج حینئٍذ إلـى الصـلة  ،ونحو: یعجبني ما تصنع .)٥(ا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرضِ مَ 

   .والعائد

 ،شــيء معجــب لــك :أيْ  ،مــررت بمــا معجــب لــك :نحــو :أن تكـون نكــرة موصــوفة -٥

   :)٦(وهي نكرة أبدًا وعلى هذا ُحِمل قوُل الشاعر

  َحلِّ الِعَقاِل ــله َفْرَجٌة كَ ***  ُربَّ َما تكرُه النُّفوُس ِمَن األْمرِ 

" ال تـدخل  ،معناه: رب شيء " علیهـا ألن "ُربَّ والـذي یـدل علـى أنهـا نكـرة دخـول "ُربَّ

   .إال على النكرات

                                                

 . ١٤٣، ص٧ج ،) شرح المفصل١(

 . ١٤٩، ص ٧ج ،) شرح المفصل٢(

 . ٨٧) معاني الحروف، ص ٣(

 . ٣٣٦) الجني الداني، ص ٤(

 . ٤٩) سورة النحل، اآلیة: ٥(

وشرح الرضي  ٢، ص٤وشرح المفصل ج ٤٢، ص ١إلي أمیة بن الصلت انظر: المقتضب ج) هذا البیت ینسب ٦(

، ویروي تجزع مكان تكره. والفرجة بفتح الفاء تكون في األمر، وبضمها ٨٨، ومعاني الحروف ص ٥١، ص ١ج

 في الحائط. 



 ١٤٤

والمعنى رب شيء تكرهه النفـوس مـن األمـور الحادثـة الشـدیدة ولـه  ،"والعائد محذوف

   .فرجه تعقب الضیق كحل عقال البعیر

  ((أم 

    .فأشیر هنا إلى بعض منها بشيء من اإلیجاز ،حكام كثیرة ومتعددة"لما" أ

   .)١(لیل علیهادوٕابقاء الفتحة  ،وجوب حذف ألف "ما" االستفهامیة إذا ُجرَّت-١

   :)٢(وكقول الشاعر 

ــوِء قــد َطــاَل ُمْكــثُُهم  ل  ***  فتــِلْ◌َك ُوالُة السُّ    َفحتَّـــــــــــــــام َحتَّـــــــــــــــام الَعَنـــــــــــــــاء المطـــــــــــــــوَّ

كمـا أشـار إلـى ذلـك  ،لغالب وقد یبقى األلف مع دخول حرف الجـرفهذا الحذف هو ا

"وقــد ُتحــذف ألــف "مــا" االســتفهامیة فــي األغلــب عنــد انجرارهــا بحــرف أو  صــاحب الكافیــة

   :)٤(وقد جاء األلف في قول الشاعر  )٣(مضاف

ـــــــــــیمٌ  ـــــــــــاَم َیْشـــــــــــُتُمني َلِئ ــــــــــــــــــرَّغ ِفــــــــــــــــــي َرمــــــــــــــــــادِ   ***   َعلـــــــــــى َمـــــــــــا َق    كخْنِزیــــــــــــــــــٍر َتَم

  عن االستفهام  )ما(خروج 

    :عن االستفهام فتفید المعاني التالیة )ما(وقد تخرج 

  . )٦(فما للتقریر )٥(َفَما ُیَكذُِّبَك َبْعُد ِبالدِّینِ  :التقریر نحو قوله تعالى -١

. وكقولــــــه تعــــــالى: )٧(الَحاقـــــُة مــــــا الَحاقــــــة :قــــــال تعــــــالى :التعجـــــب والتعظــــــیم -٢

 َاُب اْلَیِمینِ َوَأْصَحاُب اْلَیِمیِن َما َأْصح)٨( .  

                                                

 . ١٩، ص مسالة ١) اإلنصاف في مسائل الخالف ج١(

 . ٩، ص ٤، وشرح المفصل ج٣٩٣، ص ١مغني اللبیب ج) هذا البیت للكمیت بن زید، انظر: ٢(

 . ٥٠، ص٣) شرح الكافیة ج٣(

 .٩، ص ٤) هذا البیت لحسان بن ثابت، انظر: شرح المفصل جـ٤(

 . ٧) سورة التین، اآلیة: ٥(

 ) أمالي ابن الشجري في آداب اللغة العربیة، لإلمام هبة اللهبن علي بن محمد، ضبط وتحقیق: عبدالخالق مصطفي٦(

 . ٢٦٣، ص ١هـ، ج١٣٦٩محمد، مطبعة األمانة القاهرة الطبعة األولي 

 . ٢ -١) سورة الحاقة، اآلیة: ٧(

 . ٢٧) سورة الواقعة، اآلیة: ٨(



 ١٤٥

   "فما" لفظها استفهام ومعناها التعجب.

  : )١(قال الشاعر

  اِع ُموطَّأ األْكَناِف َرْحَب الذِّر *** َیا سیِّدًا َما أْنَت من َسیٍِّد 

  : )٢(نحو قول الشاعر :األمر -٣

ُكم باألَسِد الَباِسلِ ــ*** َما غَ لدودان َعِبَید الَعَصا  :ُقوال   رَّ

  : )٣(نحو قول الشاعر :التحقیر -٤

  ا أْنَت َوْیَب أِبیَك والَفْخرُ مَ *** َیا ِزْبِرَقان أخا َبني َخَلٍف 

   .فجاء بأسلوب االستفهام لمعنى التحقیر

  . )٤(ِفیَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها :قال تعالى :اإلنكار -٥

  . )٥(أي ال تذكروها

   .)٦(َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَّ  َما َمَنَعَك َأنْ  :أن تكون للتوبیخ:كقوله تعالى -٦

  .)٧("فهذا كالم ورد في معرض التوبیخ والتبكیت ِللَّعین على امتناعه من السجود"

  (ذا(أوال 

وقـد أورد ابـن هشـام تفصـیًال  :للنحاة في ماذا اعتبارات بحسـب السِّـیاق الـذي تقـع فیـه

  .أسوقه هنا بتصرف ،موجزًا ألحوال ماذا

  "اعلم أنها تأتي في العربیة على ثالثة أوجه:  :حیث یقول

                                                

 . ٥٠، ص ٣) هذا البیت للسفاح بن بكر، انظر الكافیة ج١(

 . ٢٦٣، ص ١) هذا البیت المرئ القیس، انظر األمالي الشجریة ج٢(

 . ٥٠، ص٣وانظر الكافیة ج ٢٩٩، ص ١ل السعدي الكتاب ج) هذا البیت للمخب٣(

 . ٤٣) سورة النازعات، اآلیة: ٤(

 . ٥٠، ص ٣) شرح الكافیة ج٥(

 . ٧٥) سورة ص، اآلیة، ٦(

) نتائج الفكر في النحو، ألبي القاسم عبدالرحمن عبداهللا السهیلي، تحقیق الدكتور محمد إبراهیم البنا، الناشر دار ٧(

 . ١٨٢االعتصام، ص 



 ١٤٦

  ماذا التواني؟ :أحدها: أن تكون ما استفهامیة وذا إشارة نحو

  :)١(وذا موصولة كقول الشاعر ،أن تكون ما استفهامیة :الثاني

  أنْحٌب َفُیْقَضي أْم َضَالٌل َوَباِطُل؟ ***  أَال َتَسأالِن الَمْرَء َماَذا ُیحاِولُ 

   ؟یحاولهما الذي  :أي

  .)٢(؟كقولك: لماذا جئت ،أن یكون ماذا كله استفهامیة :الثالث

   :بن مالكاقال 

  )٣(* أو َمْن إَذا َلْم ُتْلَغ ِفي الَكَالمِ ** ومثل "ما" ذا بعد "َما" اَسْتِفَهامِ 

    .ومعنى إلغائها أن تجعل مع "ما" أو "من" اسمًا واحدًا مستفهمًا به

"" وا رابن ا   

١- ا   

  ؟ ما في الرسالة :مثل :وتكون مبتدأ -أ

  ؟ ما فعلت الیوم :مثل :تكون مفعول -ب

  ؟ وصوت ما هذا؟ ربم تفك :نحو ،تكون مجرورة المحل بحرف الجر أو اإلضافة -جـ

٢-  و رطا  

  . )٤(َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُه اللَّهُ  :كقوله تعالى :مفعول به -أ

  . )٥(على ما تجلْس أجِلْس" :نحو ،مجرورة المحل بحرف الجر -ب

                                                

 . ٣٩٥، ص١) مغني اللبیب ج١(

 . ٤١٨، ص ٢) هذا البیت للبید بن ربیعة، الكتاب ج٢(

 . ١٣) األلفیة، ص ٣(

 . ١٩٧) سورة البقرة، اآلیة: ٤(

 . ٤٨٨) معجم اإلعراب واإلمالء، ص ٥(



 ١٤٧

٣- ا ١(إذا ولیها فعل على وزن أفعل( . 

   ما أعَجَب الشَّيء :نحو

 رابا  

   .اسم نكرة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ :ما

 مبنــي علــى الفــتح الظــاهر والفاعــل ،فعــل مــاض جــاء علــى صــیغة التعجــب :أعجــب

    میر مستتر وجوبًا یعود على (ما).ض

والجملة المركبة مـن الفعـل والفاعـل فـي محـل رفـع خبـر  :الشيء: مفعول به منصوب

  المبتدأ "ما" 

٤- ووا   

حســـب موقعهـــا فـــي  ،وتكـــون مبنیـــة علـــى الســـكون فـــي محـــل رفـــع أو نصـــب أو جـــر

   .)٢(الجملة

  ا ) (طق

)( ول  

ــَأ : ى ُعْثَمــاَن ْبـِن َعفَّـاَن َقــالَ ِن َأَبـاَن َمـْولَ َعـْن ُحْمـَراَن ْبــ /١ َرَأْیـُت ُعْثَمـاَن ْبــَن َعفَّـاَن َتَوضَّ

ــُه َثَالثًــا َوَغَســَل َیــَدهُ  ــِه َثَالثًــا َفَغَســَلُهَما ثُــمَّ َتَمْضــَمَض َواْســَتْنَثَر ثُــمَّ َغَســَل َوْجَه ــَأْفَرَغ َعَلــى َیَدْی  َف

ا ثُمَّ اْلُیْسَرى ِمْثَل َذِلَك ثُمَّ َمَسَح َرْأَسُه ثُـمَّ َغَسـَل َقَدَمـُه اْلُیْمَنـى َثَالثًـا ثُـمَّ اْلُیْمَنى ِإَلى اْلِمْرَفِق َثَالثً 

َأ ِمْثَل ُوُضوِئى َهَذا ثُمَّ َقالَ  َرَأْیُت َرُسوَل اللَِّه : َك ثُمَّ َقالَ اْلُیْسَرى ِمْثَل َذلِ  َأ « :َتَوضَّ َمْن َتَوضَّ

ـــَذا ثُـــمَّ  ـــَل ُوُضـــوِئى َه ـــا َنْفَســـُه  ِمْث ـــْیِن َال ُیَحـــدُِّث ِفیِهَم ـــدََّم ِمـــنْ َصـــلَّى َرْكَعَت ـــا َتَق ـــُه َم ـــُه َل ـــَر اللَّ  َغَف

  .  »)٣(ذنبه

                                                

 . ١٠٨) معجم األدوات النحویة الدكتور محمد التنوجي، األستاذ المساعد في جامعة حلب، دار الفكر، ص ١(

 . ٤٨٩) معجم اإلعراب واإلمالء، ص ٢(

 . ١٥٧ص  ،١ج ، النَِّبي ُوُضوءِ  ِصَفةِ  باب، سنن أبي داود) ٣(



 ١٤٨

َبْیـِر َأنَّ َفاِطَمـَة ِبْنــَت َأِبـى ُحَبــْیٍش َحدَّثَْتـُه َأنَّهَـا َســَأَلْت َرُسـوَل اللَّــِه  /٢◌ِ  َعـْن ُعـْرَوَة ْبــِن الزُّ

 َل َلَهــا َرُسـوُل اللَّـِه َفَشـَكْت ِإَلْیـِه الـدََّم َفَقـا :» ِإنََّمـا َذِلـَك ِعــْرٌق َفـاْنُظِرى ِإَذا َأتَـى ُقـْرُؤِك َفــَال

  .)١(»ْیَن اْلُقْرِء ِإَلى اْلُقْرءِ ثُمَّ َصلِّى َما بَ ُتَصلِّى َفِإَذا َمرَّ ُقْرُؤِك َفَتَطهَِّرى 

ٍن َقـاَل َصـلَّى َأ /٣ فـى هـذه َوَقـاَل  ْعَراِبـىٌّ َمـَع النَِّبـىِّ َعْن َعْبِد اللَّـِه ْبـِن َمْعِقـِل ْبـِن ُمَقـرِّ

  . )٢(»َعَلى َمَكاِنِه َماءً  َفَأْلُقوُه َوَأْهِریُقوا ُخُذوا َما َباَل َعَلْیِه ِمَن التَُّرابِ «: القصة

ـْن ُیَصـلِّى اْلِقْبَلـ /٤ َة ِمـْن َعْن ُأَبىِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل َكاَن َرُجٌل َال َأْعَلـُم َأَحـًدا ِمـَن النَّـاِس ِممَّ

ــَد َمْنــِزًال ِمــَن اْلَمْســِجِد ِمــْن َذِلــَك الرَُّجــِل َوَكــاَن َال ُتْخِطُئــُه َصــَالٌة ِفــى اْلَمْســِجِد  َأْهــِل اْلَمِدیَنــِة َأْبَع

ْمَضـاِء َوالظُّْلَمـِة.َفَقالَ  :َفُقْلتُ  ْنـِب َمـا ُأِحـبُّ َأنَّ َمْنِزِلـى ِإَلـى جَ  :َلِو اْشَتَرْیَت ِحَمـاًرا َتْرَكُبـُه ِفـى الرَّ

َأَرْدُت َیـا َرُسـوَل اللَّـِه  :َفَسـَأَلُه َعـْن َقْوِلـِه َذِلـَك َفَقـالَ  اْلَمْسِجِد َفُنِمَى اْلَحِدیُث ِإَلـى َرُسـوِل اللَّـِه 

َأْعَطـاَك اللَّـُه َذِلـَك « :َفَقـالَ  َأْن ُیْكَتَب ِلى ِإْقَباِلى ِإَلى اْلَمْسِجِد َوُرُجوِعى ِإَلـى َأْهِلـى ِإَذا َرَجْعـُت.

  .)٣(»َوَعزَّ َما اْحَتَسْبَت ُكلَُّه َأْجَمعَ لَُّه َأْنَطاَك اللَُّه َجلَّ كُ 

ــىَّ  /٥ ــى ُهَرْیــَرَة َأنَّ النَِّب ــِإنَّ ِفــیِهُم «: َقــالَ  َعــْن َأِب ــاِس َفْلُیَخفِّــْف َف ِإَذا َصــلَّى َأَحــُدُكْم ِللنَّ

ِعیَف َوالسَِّقیَم َواْلَكِبیَر َوإَِذا َصلَّى ِلَنْفِسِه  ْل َما َشاءَ الضَّ   .)٤(»َفْلُیَطوِّ

)( دأ  

ُیَصـلِّى ِبَأْصـَحاِبِه ِإْذ َخَلـَع َنْعَلْیـِه  َبْیَنَمـا َرُسـوُل اللَّـِه  :َعْن َأِبى َسِعیٍد اْلُخـْدِرىِّ َقـالَ  /١

ــا َقَضــى رَ  ــْوُم َأْلَقــْوا ِنَعــاَلُهْم َفَلمَّ ــَك اْلَق ــا َرَأى َذِل َصــَالَتُه  ُســوُل اللَّــِه َفَوَضــَعُهَما َعــْن َیَســاِرِه َفَلمَّ

َرَأْیَناَك َأْلَقْیَت َنْعَلْیَك َفَأْلَقْیَنا ِنَعاَلَنا. َفَقـاَل َرُسـوُل  :َقاُلوا». ِنَعاَلُكمْ  َما َحَمَلُكْم َعَلى ِإْلَقاِئُكمْ « :َقالَ 

                                                

َالةَ  َتَدعُ  َقالَ  َوَمنْ  ُتْسَتَحاُض  اْلَمْرَأةِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ١(  .٣٩٠ص ،١. جَتِحیُض  َكاَنتْ  الَِّتي اَألیَّامِ  ِعدَّةِ  ِفي الصَّ

 .٢١ص ،٢ج ،اْلَبْولُ  ُیِصیُبَها اَألْرضِ  باب ،سنن أبي داود) ٢(

َالةِ  ِإَلي اْلَمْشي َفْضلِ  ِفي َجاءَ  َما باب، سنن أبي داود) ٣(  . ٢٥٢ص، ٢ج ،الصَّ

َالةِ  َتْخِفیفِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ٤(  .٦٩ص ،٣ج ،الصَّ



 ١٤٩

ِإَذا َجـاَء َأَحـُدُكْم «: َوَقـالَ  ».َبَرِنى َأنَّ ِفیِهَمـا َقـَذًراَأتَـاِنى َفـَأخْ  علیـه السـالم،ِإنَّ ِجْبِریـَل « اللَِّه 

  .)١(»َیْمَسْحُه َوْلُیَصلِّ ِفیِهَماِإَلى اْلَمْسِجِد َفْلَیْنُظْر َفِإْن َرَأى ِفى َنْعَلْیِه َقَذًرا َأْو َأًذى َفلْ 

َفِهـَى ِخـَداٌج  بِـُأمِّ اْلقُـْرآِن َفِهـَى ِخـَداجٌ  َمـْن َصـلَّى َصـَالًة لَـْم َیْقـَرْأ ِفیهَـا« :َقاَل َرُسوُل اللَِّه / ٢

ـَالَة َبْینِـى َوَبـْیَن َعْبـِدى ِنْصـَفْیِن َفِنْصـُفَها ِلـى : قَـاَل اللَّـُه َتَعـاَلى« »َفِهَى ِخَداٌج َغْیُر َتَمـامٍ  َقَسـْمُت الصَّ

ــِدى َمـــا َســَألَ  ــدُ اْقــَرُءوا َیقُـــو «: ُل اللَّـــِه َقـــاَل َرُســو ». َوِنْصــُفَها ِلَعْبـــِدى َوِلَعْب ِللَّـــِه َربِّ  اْلَحْمـــدُ  :ُل اْلَعْب

َیقُـوُل اللَّـُه َعـزَّ  )٣(الـرَّْحَمِن الـرَِّحیمِ َحِمـَدِنى َعْبـِدى َیقُـوُل اْلَعْبـُد  :َیُقوُل اللَّـُه َعـزَّ َوَجـلَّ  )٢(اْلَعاَلِمینَ 

ــ :لَّ َیُقــوُل اللَّــُه َعــزَّ َوَجــ )٤(َماِلــِك َیــْوِم الــدِّینِ  :َأْثَنــى َعَلــىَّ َعْبــِدى َیُقــوُل اْلَعْبــدُ  :َوَجــلَّ  َدِنى َعْبــِدى َمجَّ

َوَهــِذِه َبْیِنــى َوَبــْیَن َعْبــِدى َوِلَعْبــِدى َمــا َســَأَل : َیُقــوُل اللَّــهُ  )٥(َك َنْســَتِعینُ ِإیَّــاَك َنْعُبــُد َوإِیَّــا: َیُقــوُل اْلَعْبــدُ 

ـــَراَط اْلُمْســـَتِقیَم ِصـــَراَط الَّـــِذیَن َأْنَعْمـــَت َعَلـــْیهِ : قُـــوُل اْلَعْبـــدُ یَ  ْم َغْیـــِر اْلَمْغُضـــوِب َعَلـــْیِهْم َوَال اْهـــِدَنا الصِّ

الِّینَ    .)٧(»َعْبِدى َوِلَعْبِدى َما َسَألَ َفَهؤَُالِء لِ  :َیُقوُل اللَّهُ  )٦(الضَّ

ـُأ َفُیْحِسـُن  َمـا ِمـنْ «َقـاَل  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعـاِمٍر اْلُجَهِنـىِّ َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه  /٣ َأَحـٍد َیَتَوضَّ

  .)٨(»ِإالَّ َوَجَبْت َلُه اْلَجنَّةُ ى َرْكَعَتْیِن ُیْقِبُل ِبَقْلِبِه َوَوْجِهِه َعَلْیِهَما اْلُوُضوَء َوُیَصلِّ 

 َیْرَفُعــونَ  َمــا َبــاُل َأْقــَوامٍ « :ُل اللَّــِه َقــاَل َرُســو : ْبــَن َماِلــٍك َحــدََّثُهْم َقــالَ  َعــْن َقَتــاَدَة َأنَّ َأَنــَس  /٤

  .)٩(»ْو َلُتْخَطَفنَّ َأْبَصاُرُهمْ َلَیْنَتُهنَّ َعْن َذِلَك َأ« :دَّ َقْوُلُه ِفى َذِلَك َفَقالَ َفاْشتَ ». َأْبَصاَرُهْم ِفى َصَالِتِهمْ 

                                                

َالةِ  باب، سنن أبي داود) ١(  . ٣٨٧ص ،٢ج ،النَّْعلِ  ِفي الصَّ

 .٢تحة، اآلیة: سورة الفا) ٢(

 . ٣سورة الفاتحة، اآلیة:  )٣(

 . ٤سورة الفاتحة، اآلیة:  )٤(

 . ٥سورة الفاتحة، اآلیة:  )٥(

 . ٧سورة الفاتحة، اآلیة:  )٦(

 .١٠٥ص، ٣ج ،اْلِكَتابِ  ِبَفاِتَحةِ  َصَالِتهِ  ِفي اْلِقَراَءةَ  َتَركَ  َمنْ  باب ،سنن أبي داود) ٧(

َالةِ  ِفي النَّْفسِ  َوَحِدیثِ  اْلَوْسَوَسةِ  ةِ َكَراِهیَ  باب ،سنن أبي داود) ٨(  . ٢١٦ص ،٣ج ،الصَّ

َالةِ  ِفي النََّظرِ  باب ،سنن أبي داود) ٩(  . ٢٢٩ص، ٣ج ،الصَّ



 ١٥٠

)(  رور  

اْلُغْسـُل « :َقـالَ  َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبى َسِعیٍد اْلُخْدِرىِّ َعْن َأِبیِه َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه  /١

  .)١(»َما ُقدَِّر َلهُ الطِّیِب ن ى ُكلِّ ُمْحَتِلٍم َوالسَِّواُك َوَیَمسُّ مَیْوَم اْلُجُمَعِة َعلَ 

ـا َأَمـَر َرُسـوُل اللَّـِه  :َحدَّثَِنى َأِبى َعْبُد اللَّـِه ْبـُن َزْیـٍد َقـالَ  :َزْیِد ْبِن َعْبِد َربِِّه َقالَ عن  /٢ َلمَّ

  َِالِة َطاَف ِبـى َوَأَنـا َنـاِئٌم َرُجـٌل َیْحِمـُل َناُقوًسـا  ِبالنَّاُقوِس ُیْعَمُل ِلُیْضَرَب ِبِه ِللنَّاِس ِلَجْمع الصَّ

ـَالِة. : ُقْلُت َیـا َعْبـَد اللَّـهِ ِفى َیِدِه فَ  َأَتِبیـُع النَّـاُقوَس َقـاَل َوَمـا َتْصـَنُع ِبـِه َفُقْلـُت َنـْدُعو ِبـِه ِإَلـى الصَّ

اللَّـُه َأْكَبـُر اللَّـُه  : َتقُـولُ  :َفَقـالَ : ُت َلـُه َبَلـى. َقـالَ ِلـَك َفُقْلـَقاَل َأَفَال َأُدلَُّك َعَلى َما ُهَو َخْیٌر ِمـْن ذَ 

ـًدا َأْكَبُر اللَُّه َأْكَبُر اللَّـُه َأْكَبـُر َأْشـَهُد َأْن َال ِإَلـَه ِإالَّ اللَّـُه َأْشـَهُد َأْن َال ِإَلـَه ِإالَّ اللَّـُه َأ ْشـَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ــدً  ــِه َأْشــَهُد َأنَّ ُمَحمَّ ــى َرُســوُل اللَّ ــَالِة َحــىَّ َعَل ــى الصَّ ــَالِة َحــىَّ َعَل ــى الصَّ ــِه َحــىَّ َعَل ا َرُســوُل اللَّ

َغْیـَر َبِعیـٍد اْلَفَالِح َحىَّ َعَلى اْلَفَالِح اللَُّه َأْكَبُر اللَُّه َأْكَبُر َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّـُه َقـاَل ثُـمَّ اْسـتَْأَخَر َعنِّـى 

ــ َالَة اللَّـــُه َأْكَبــُر اللَّـــُه َأْكَبــُر َأْشـــَهُد َأْن َال ِإَلــَه ِإالَّ اللَّـــُه َأْشـــَهُد َأنَّ ثُــمَّ َقـــاَل َوَتُقــوُل ِإَذا َأَقْمـــَت الصَّ

ـَالُة  ـَالُة َقـْد َقاَمـِت الصَّ ـَالِة َحـىَّ َعَلـى اْلَفـَالِح َقـْد َقاَمـِت الصَّ ًدا َرُسوُل اللَِّه َحىَّ َعَلى الصَّ ُمَحمَّ

ْرُتُه ِبَما َرَأْیُت َفَقاَل َفَأْخبَ  ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َفَلمَّا َأْصَبْحُت َأَتْیُت َرُسوَل اللَِّه اللَُّه َأْكَبُر اللَُّه َأْكَبُر َال 

ِإنَّـُه َأْنـَدى َصـْوتًا ِإنََّها َلُرْؤَیا َحقٌّ ِإْن َشاَء اللَُّه َفُقْم َمَع ِبَالٍل َفَأْلِق َعَلْیِه َمـا َرَأْیـَت َفْلُیـَؤذِّْن ِبـِه فَ «

َفَسـِمَع َذِلـَك ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطَّـاِب  -َقـالَ -ُیَؤذُِّن ِبِه َفُقْمُت َمَع ِبَالٍل َفَجَعْلُت ُأْلِقیِه َعَلْیِه وَ  ».ِمْنكَ 

ِمْثـَل َمـا َوُهَو ِفى َبْیِتِه َفَخَرَج َیُجـرُّ ِرَداَءُه َوَیقُـوُل َوالَّـِذى َبَعثَـَك ِبـاْلَحقِّ َیـا َرُسـوَل اللَّـِه َلَقـْد َرَأْیـُت 

ــدُ فَ « اللَّــِه  . َفَقــاَل َرُســولُ ىَرَأ ــاَل ». ِللَّــِه اْلَحْم ــِن أبــو َق ــُة الزُّْهــِرىِّ َعــْن َســِعیِد ْب ــَذا ِرَواَی َداُوَد َهَك

لَّـُه اللَّـُه َأْكَبـُر اللَّـُه َأْكَبـُر ال«ِإْسـَحاَق َعـِن الزُّْهـِرىِّ  اْلُمَسیَِّب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َزْیٍد َوَقاَل ِفیِه اْبـنُ 

  . )٢(»ْكَبُر اللَُّه َأْكَبرُ َأ

                                                

 . ٤٧٥ص  ،١ج ،اْلُجُمَعةِ  َیْومَ  اْلُغْسلِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ١(

 . ١٧٣ص ،٢ج ،اَألَذانُ  َكْیفَ  باب ،سنن أبي داود) ٢(



 ١٥١

ِلَطَعـاٍم َصـَنَعْتُه َفَأَكـَل ِمْنـُه  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َجدََّتُه ُمَلْیَكَة َدَعْت َرُسـوَل اللَّـِه  /٣

ِل َمــا ُطــو َفُقْمــُت ِإَلــى َحِصــیٍر َلَنــا َقــِد اْســَودَّ ِمــْن  :َقــاَل َأَنــٌس ». ُقوُمــوا َفُألَصــلَِّى َلُكــمْ « :ثُــمَّ َقــالَ 

َوَصـَفْفُت َأَنـا َواْلَیِتـیُم َوَراَءُه َواْلَعُجـوُز ِمـْن َوَراِئَنـا  َفَقاَم َعَلْیـِه َرُسـوُل اللَّـِه  ُلِبَس َفَنَضْحُتُه ِبَماءٍ 

  ..)١("َفَصلَّى َلَنا َرْكَعَتْیِن ثُمَّ اْنَصَرَف 

ــَالَة َرَفــَع َیَدْیــِه َحتَّــى ِإذَ  َعــْن َســاِلٍم َعــْن َأِبیــِه َقــاَل َرَأْیــُت َرُســوَل اللَّــِه  /٤ ا اْســَتْفَتَح الصَّ

ُكوِع  َوَبْعَد َما َیْرَفعُ ُیَحاِذَى َمْنِكَبْیِه َوإَِذا َأَراَد َأْن َیْرَكَع  َوَقاَل ُسْفَیاُن َمـرًَّة َوإَِذا َرَفـَع -َرْأَسُه ِمَن الرُّ

ُكوعِ ْرَفُع َرأْ َرْأَسُه. َوَأْكَثُر َما َكاَن َیُقوُل َوَبْعَد َما یَ    .")٢(َوَال َیْرَفُع َبْیَن السَّْجَدَتْینِ  -َسُه ِمَن الرُّ

َسـِمَع اللَّـُه ِلَمـْن  :ِحـیَن َیقُـولُ  :َكـاَن َیقُـولُ  َعْن َأِبى َسِعیٍد اْلُخـْدِرىِّ َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه  /٥

َوِمـْلَء ِمْلَء السَّـَمَواِت َوِمـْلَء اَألْرِض  َقاَل ُمَؤمَّلٌ ». َك اْلَحْمُد ِمْلَء السََّماءِ اللَُّهمَّ َربََّنا لَ «َحِمَدُه 

َأْهــَل الثََّنــاِء َواْلَمْجــِد َأَحــقُّ َمــا َقــاَل اْلَعْبــُد َوُكلَُّنــا َلــَك َعْبــٌد َال َمــاِنَع ِلَمــا َمــا ِشــْئَت ِمــْن َشــْىٍء َبْعــُد 

». ُع َذا اْلَجـدِّ ِمْنـَك اْلَجـدُّ َوَال َیْنَفـ« -ثُـمَّ اتََّفقُـوا». َوَال ُمْعِطَى ِلَما َمَنْعـتَ «َزاَد َمْحُموٌد ». تَ َأْعَطیْ 

  .)٣(»َربََّنا َوَلَك اْلَحْمدُ « :َقالَ ». اللَُّهمَّ « :َلْم َیُقْل َمْحُمودٌ ». َربََّنا َلَك اْلَحْمدُ « :َقاَل ِبْشرٌ 

َوُهـَو َجــاِلٌس َوإَِذا  َكـاَن ُیَصــلِّى َجاِلًسـا َفَیْقــَرأُ  َأنَّ النَِّبــىَّ  َعـْن َعاِئَشــَة َزْوِج النَِّبـىِّ  /٦

َثَالِثیَن َأْو َأْرَبِعیَن آَیًة َقاَم َفَقَرَأَها َوُهَو َقاِئٌم ثُمَّ َرَكـَع ثُـمَّ َسـَجَد ثُـمَّ  َقْدُر َما َیُكونُ َبِقَى ِمْن ِقَراَءِتِه 

ْكَعِة الثَّاِنَیِة ِمْثَل َذِلكَ    . )٤("َیْفَعُل ِفى الرَّ

                                                

 .٣٢٩ص ،٢ج ،َیُقوُمونَ  َكْیفَ  َثَالَثةً  َكاُنوا ِإَذا باب ،اودسنن أبي د) ١(

َالةِ  ِفي اْلَیَدْینِ  َرْفعِ  باب ،سنن أبي داود) ٢(  . ٤٨ص ،٢ج ،الصَّ

ُكوعِ  ِمنَ  َرْأَسهُ  َرَفعَ  ِإَذا َیُقولُ  َما باب ،سنن أبي داود) ٣(  . ١٣٩ص ،٣ج ،الرُّ

 .٢٨٢ص ،٣ج ،اْلَقاِعدِ  َصَالةِ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ٤(



 ١٥٢

)( ررف ا رور  

 :َجْحَدٍر اْلَعاِمِریَُّة َأنََّها َسَأَلْت َعاِئَشَة َعـْن َدِم اْلَحـْیِض ُیِصـیُب الثـَّْوَب َفَقاَلـتْ  ُأمّ  عن /١

ـا َأْصـَبَح َرُسـوُل اللَّـِه  ُكْنُت َمَع َرُسوِل اللَِّه  َأَخـَذ  َوَعَلْیَنا ِشَعاُرَنا َوَقْد َأْلَقْیَنا َفْوَقُه ِكَساًء َفَلمَّ

َهـِذِه ُلْمَعـٌة ِمـْن َدٍم. : اَل َرُجـٌل َیـا َرُسـوَل اللَّـهِ ثُمَّ َخَرَج َفَصلَّى اْلَغَداَة ثُمَّ َجَلَس َفَقـ اْلِكَساَء َفَلِبَسهُ 

اْغِسـِلى « :ِفـى َیـِد اْلُغـَالِم َفَقـالَ  َعَلى َما َیِلیهَـا َفَبَعـَث ِبهَـا ِإَلـىَّ َمْصـُروَرةً  َفَقَبَض َرُسوُل اللَِّه 

َفَدَعْوُت ِبَقْصـَعِتى َفَغَسـْلُتَها ثُـمَّ َأْجَفْفُتهَـا َفَأَحْرُتهَـا ِإَلْیـِه َفَجـاَء ». َأْرِسِلى ِبَها ِإَلىَّ  ا ثُمَّ َهِذِه َوَأِجفِّیهَ 

  .)١("ِبِنْصِف النََّهاِر َوِهَى َعَلْیهِ  َرُسوُل اللَِّه 

َوإَِذا َزوََّج َأَحـُدُكْم َخاِدَمـُه َعْبـَدُه « ْسَناِدِه َوَمْعَنـاُه َوَزادَ َحدَّثَِنى َداُوُد ْبُن َسوَّاٍر اْلُمَزِنىُّ ِبإِ  /٢

ْكَبةِ  َیْنُظْر ِإَلى َما ُدوَن السُّرَِّة َوَفْوقَ َأْو َأِجیَرُه َفَال    . )٢(»الرُّ

ــِن َســْعٍد َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه  /٣ ــِن َعــْوٍف ِلُیْصــِلَح  َعــْن َســْهِل ْب َذَهــَب ِإَلــى َبِنــى َعْمــِرو ْب

َالُة َفَجاَء اْلُمَؤذُِّن َبْیَنُهْم َوَحاَنِت ا َأُتَصـلِّى ِبالنَّـاِس  :َفَقـالَ  –رضـى اهللا عنـه-ِإَلـى َأِبـى َبْكـٍر لصَّ

ــَالِة َفــَتَخلََّص َحتَّــى  َبْكٍر َفَجــاَء َرُســوُل اللَّــِه أبــو َنَعــْم. َفَصــلَّى : َقــالَ  ؟ َفــُأِقیمَ  َوالنَّــاُس ِفــى الصَّ

ـــ ـــاُس َوَك ـــفِّ َفَصـــفََّق النَّ ـــى الصَّ ـــَف ِف ـــاُس أبـــو اَن َوَق ـــَر النَّ ـــا َأْكَث ـــَالِة َفَلمَّ ـــى الصَّ ـــُت ِف َبْكٍر َال َیْلَتِف

ـــَت َفـــَرَأى َرُســـوَل اللَّـــِه  ـــِه َرُســـوُل اللَّـــِه  التَّْصـــِفیَق اْلَتَف َأِن اْمُكـــْث َمَكاَنـــَك َفَرَفـــَع  َفَأَشـــاَر ِإَلْی

َبْكٍر َحتَّــى أبــو ِمــْن َذِلــَك ثُــمَّ اْســتَْأَخَر   اللَّــهِ  َعَلــى َمــا َأَمــَرُه ِبــِه َرُســولُ َبْكٍر َیَدْیــِه َفَحِمــَد اللَّــَه أبـو 

َأْن  َیـا َأَبـا َبْكـٍر َمـا َمَنَعـكَ «لَّى َفَلمَّا اْنَصَرَف َقاَل َفصَ  اْسَتَوى ِفى الصَّفِّ َوَتَقدََّم َرُسوُل اللَِّه 

. َأْن ُیَصلَِّى َبْیَن َیَدْى َرُسـوِل اللَّـِه  َما َكاَن ِالْبِن َأِبى ُقَحاَفةَ  :َبْكرٍ أبو َقاَل ». َتْثُبَت ِإْذ َأَمْرُتكَ 

َما ِلى َرَأْیُتُكْم َأْكَثْرُتْم ِمَن التَّْصِفیِح َمْن َناَبـُه َشـْىٌء ِفـى َصـَالِتِه َفْلُیَسـبِّْح « :َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

  . )٣(»نََّما التَّْصِفیُح ِللنَِّساءِ َفِإنَُّه ِإَذا َسبََّح اْلُتِفَت ِإَلْیِه َوإِ 

                                                

الشِّعار: اإلزار  أحرتها: أعدتها ورجعتها، ٣٢ص، ٢ج ،الثَّْوبِ  ِفي َتُكونُ  النََّجاَسةِ  ِمنَ  اِإلَعاَدةِ  باب ،سنن أبي داود) ١(

 ه. الذي یتغطي ب

َالةِ  اْلُغَالمُ  ُیْؤَمرُ  َمَتي باب ،سنن أبي داود) ٢(  .١٦٨ص  ،٢ج ،ِبالصَّ

َالةِ  ِفي یقِ التَّْصفِ  باب ،سنن أبي داود )٣(  .٢٦٢ص ،٣ج ،الصَّ



 ١٥٣

َقـاَل َرُســوُل  :َســِمْعُت ُعَمـَر ْبــَن اْلَخطَّـاِب َیُقــولُ  :َعـْن َعْلَقَمـَة ْبــِن َوقَّـاٍص اللَّْیِثــىِّ َقـالَ  /٣

ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّیَّاِت َوإِنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى اللَِّه َوَرُسـوِلِه «: اللَِّه 

َفِهْجَرتُـُه ِإَلـى َمـا ْجَرُتُه ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَیا ُیِصیُبَها َأِو اْمـَرَأٍة َیَتَزوَُّجهَـا َفهِ 

  .)١(»َهاَجَر ِإَلْیهِ 

لَّـَق اْمَرَأتَـُه اْلَبتَّـَة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعِلىِّ ْبِن َیِزیَد ْبِن ُرَكاَنَة َعْن َأِبیِه َعـْن َجـدِِّه َأنَّـُه طَ  /٤

ــَأَتى َرُســوَل اللَّــِه  ــالَ  َف ــاَل َواِحــَدًة. َقــالَ ». َمــا َأَرْدتَ « :َفَق ــاَل آللَّــِه. َقــالَ ». آللَّــهِ « :َق ُهــَو «: َق

  . )٢(»َعَلى َما َأَرْدتَ 

ــَل َأْن  /٥ ــا َقْب ــمَّ َواَقَعَه ــِه ُث ــَة َأنَّ َرُجــًال َظــاَهَر ِمــَن اْمَرَأِت ــىَّ َعــْن ِعْكِرَم ــَأَتى النَِّب  ُیَكفِّــَر َف

ــَأْخَبَرُه َفَقــالَ  ــى َمــا َصــَنْعتَ «: َف : َســاَقْیَها ِفــى اْلَقَمــِر. َقــالَ َقــاَل َرَأْیــُت َبَیــاَض ». َمــا َحَمَلــَك َعَل

  . )٣(»ِزْلَها َحتَّى ُتَكفَِّر َعْنكَ َفاْعتَ «

  

                                                

 . ٤٣٧ص ،٦ج ،َوالنِّیَّاتُ  الطََّالقُ  ِبهِ  ُعِني ِفیَما باب ،سنن أبي داود )١(

 .٤٤٧ص ،٦ج. اْلَبتَّةِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٢(

 . ٤٦٣ص، ٦ج ،الظَِّهارِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٣(



 ١٥٤

   املبحث الثالث

) 
ّ
  )أي

) أي(  

ـــع الكـــالم إلـــى معنـــى  :یقـــول الســـهیليُّ فـــي تحقیـــق معنـــى أيّ  "إن لفـــظ "أّي" فـــي جمی

ألنـه ضـوء ُیبینهـا ویمیزهـا  ،لضـوئها ،أیـاة الشـمس :فمنـه ،التعیین والتمییز للشيء من غیـره

أي: بجمــاعتهم التــي تتمیــز  ،وخــرج القــوم بــآیتهم ،العالمــة علــى الشــيء :واآلیــة ،مــن غیرهــا

  : )١(قال الشاعر ،بها ویتمیزون بها من االختالط بغیرهم

  ُنْزِجي اللِّقاَح الَمَطاِفال  بآَیاِتنا*** َخرْجنا مْن النَّقیبیِن الحىَّ ِمثُلنا 

   .)٢(قال الشاعر :لتتبین شیئًا وتّمیزه :تلبثت :أي :ومنه تأییت بالمكان

  َك َغیُر آیس ــأيَّ إنَّ ــوت*** اِبس ــِقف بالدِّیاِر وُقوَف ح

 ،وتفســـیراً  ،أْي زیـــد :اء فـــي قولـــكولـــذلك ِصـــیر بعـــض لفظهـــا حرفـــًا مـــن حـــروف النـــد

  . )٣(إلى غیر ذلك من تصرفات هذا اللفظ ،عندي ِعْهٌن أي صوف :كقولك

 دا "أي" وا 

"وتســـتعمل لآلدمیــــین  )٤(تـــرد "أّي" اســـتفهامیة وشــــرطیة وموصـــولة ونكـــرة موصــــوفة" 

ا تفـرد وتضـاف وأنهـ ،. وهي "تثني وتجمع دون أخواتهـا)٥(ولیس كمن" ،وغیرهم، ألنها عامة

  . )٦(ویلحقها التنوین"

                                                

 . ٢٠٠ص  ) هذا البیت لبرج بن مسهر الطائي، انظر نتائج الفكر١(

 . ٢٠١) هذا البیت ألمريء القیس انظر: نتائج الفكر ص ٢(

 . ٢٠١) نتائج الفكر، ص٣(

 . ٢٧٠، ص ٥) الكتاب ج٤(

 . ٣٠٤، ص ٢) المقتضب ج٥(

 . ٣٠٤، ص ٢) المقتضب ج٦(



 ١٥٥

"وٕاذا  )١(َفَأيُّ اْلَفِریَقْیِن َأَحقُّ ِباْألَْمنِ  :وقوله تعالى ،أیهم أخوك ؟ :فمثال االستفهامیة

ألنهـــا تنـــوب منـــاب ألـــف االســـتفهام واالســـم المســـتفهم  ،كانـــت اســـتفهامًا لـــم یكـــن لهـــا صـــلة

  .  )٢(عنه"

ونصبها بمـا بعـدها مـن  ،ا باالبتداء ال غیرفرفعه ،وتكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة

أّیهـم یـأتیني "فــأّي  :وال یعمـل فیهـا مـا قبلهـا ألن االسـتفهام لـه صـدر الكـالم فقولـك ،العوامـل

َأيَّ  :قــال تعــالى ،ومــا بعــده الخبــر ،وهــو ُرفــع باالبتــداء ،هنــا اســم تــام ال یفتقــر إلــى صــلة

  . )٤(ون "بعده"ُنصب بینقلب :. فأي)٣(ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبونَ 

فـي  ،. "وهي بمنزلة أم المتصلة وهمزة االستفهام)٥(وُیستفهم بها عن شيء هي بعضه

 ،أّیهمـا عنـدك؟. وجوابهـا محـدد معـین :؟ المعنـىأزید عندك أم عمرو :تقول ،طلب التصور

  ؟ أّي أخوتك زید :تقول

یكـــون ؟ فأّي زیـــد أحســـن :وتقـــول ،ولـــم تـــدر أّیهمـــا هـــو ،فقـــد علمـــت أن زیـــدًا أحـــدهم

   .)٦(رأسه أو رجله أو یده" :الجواب

ـــتهم أّیهـــم فـــالن :وهـــي تطـــابق االســـم المســـتفهم عنـــه فـــي التـــذكیر والتأنیـــث نحـــو ؟ وأّی

 ،وتنقطع عـن اإلضـافة فـي الوصـل والوقـف ،؟ وأحیانًا ُیحكي بها االسم النكرة فتطابقهفالنة

   .وهو أسلوب من أسالیب االستفهام بها

أیـیِّن؟ فـإذا  :قلـت ،رأیت رجاالً  :أّیا وٕاذا قال :ت رجًال قلترأی :ومن ذلك إذا قال رجل

ــا فتــى :قــال رأیــت امــرأة "فــإذا تكلمــت  :قــال ســیبویهأیتــین یــا فتــى؟ و  :؟ وامــرأتینقلــت أیــة ی

                                                

 . ٨١ :اآلیة ،) سورة األنعام١(

 . ١٢ص ، ٤) شرح المفصل ج٢(

 . ٢٧: اآلیة ،) سورة الشعراء٣(

 . ٤ل، ص) شرح المفص٤(

 . ٢٩٤ص ، ٢) المقتضب ج٥(

  .٤٠٧ص ، ٢) الكتاب ج٦(



 ١٥٦

بجمیع ما ذكر مجرورًا جررت وٕان تكلمت به مرفوعًا رفعت "أّیا" ألنك إنما تسألهم علـى مـا 

ان االسم معرفة لم یجز أن یحكي بها ألن حكایتـه مـن . فإذا ك)١(وضع علیه المتكلم كالمه

 :قلـت ،جاء عبداهللا :وبطلت الحكایة فإذا قال ،خصائص "َمن" بل ال بد من اإلتیان بالخبر

 :؟ وٕاذا قــال مـررت بعبـد اهللا قلــتأيٌّ عبـد اهللا :قلـت ،؟ وٕاذا قـال: رأیـت عبــَد اهللاأيٌّ عبـد اهللا

   .)٢(تفوا في المعرفة إال بذكر االسم والخبر"ولم یك ،بالرفع ال غیر ،أيٌّ عبد اهللا

لوا بین المعرفة والنكـرة الخـتالف حالیهمـا فـي  :وفي هذا السیاق یقول ابن یعیش وفصَّ

 ،وفي المعرفة إنما هو عـن صـفاتها ،وذلك أن السؤال في النكرة إنما هو عن ذاتها ،السؤال

ــه لــك باللقــب أو بغیــر  فــاتفــإذا ســألت عــن شــائع فــي الجــنس لیخصَّ وٕاذا ســألت  ،ه مــن المعرِّ

ــه لــك  ،وقــع فیــه اشــتراك عــارض ،عــن معرفــة فإنمــا ســألت عــن معــروف فــأردت أن یخصَّ

ونحوهمــا مــن الصــفات  ،الطویــل أو العــالم :جــاءني عبــد اهللا، فــالجواب :فــإذا قــال ،بالنعــت

   .)٣(الممیزة ِممَّن له مثل اسمه"

نحـو:  :معرفة بشرط إفهام تثنیـة "وتضاف "أّي" في االستفهام إلى نكرة بال شرط وٕالى

؟ أو جمع نحو: "أّي الرجـال أفضـل؟ أو أّیهـم أفضـل ،أّي الرجلین أفضل؟ أو أّیهما أفضل؟

 .)٤(أو تكریرهـا .وجهـُه أم عینـهُ  :؟ ولذلك تبدل منـه فتقـولنحو: أّي الرجل أحسن ،أو أْجزاء

   :)٥(نحو قوله

ــــــــــــاِرُس األحــــــــــــزابِ  ــــــــــــَك َف ــــــــــــي وأّی    أّی

    :)٦(یقول ابن مالك

                                                

 . ٣٠٢ص ، ٢، والمقتضب ج٤٠٧ص ، ٢) الكتاب ج١(

 .٤٠٨، ص٢) الكتاب ج٢(

 .١٧، ص ٤) شرح المفصل، ج٣(

 . ٥٥٠، ص٢) ارتشاف الضرب ج٤(

ا البیت: فلئن وصدر هذ ٢٦١، ص٢واألشموني ج ٥١، ص٢) هذا البیت لم أعثر علي قائله وقد ورد في الهمع ج٥(

 لقیتك خالیین لتعلمن. 

 .٩٥) األلفیة، ص ٦(



 ١٥٧

   أیــــــــــــــــــًا وٕان كّررَتهـــــــــــــــــــا فأِضـــــــــــــــــــفِ   ***   وال َتِضـــــــــــــــــــــــْف ِلُمفـــــــــــــــــــــــرٍد معـــــــــــــــــــــــرف

  موُصـــــــولًة أّیـــــــًا وبـــــــالعكس الّصــــــــفُة   ***  أو تنـــــو األْجـــــزاء واخصصـــــَن بالَمعرفـــــة

 :فــال یجــوز أن تقــول ،"وال یجــوز أن یعطــف علــى أّي االســتفهامیة غیــر اســم اســتفهام

یر المسـتكن فـي جـاء، وال یجـوز أّي إال إن عطفـت زیـدًا علـى الضـم ،أّي القوم جاءك وزید

  . )١(بعد جاء ،القوم وزید إال إن نویت تأخیر وزید

   .)٢(أّیًا تضرْب أضرْب، وكقول الشاعر  :وأما أي الشرطیة فمثالها

ـــــْئتَ  ـــــَق مـــــا ِش ـــــمَّ بـــــي تْل    مـــــــــــــــَن الَخْیـــــــــــــــِرَ◌ فاتَّخـــــــــــــــْذني َخلـــــــــــــــیالً   ***   أيُّ حـــــیٍن ُتِل

   .)٣(َلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنىَأی�ا َما َتْدُعوا فَ  :قال تعالى

وٕاذا كانـــت شـــرطًا أو اســـتفهامًا فقـــد تســـتغنى عـــن اإلضـــافة إن ُعلـــم مـــا ُتضـــاف إلیـــه 

ثم: أّي قال أمـك  :أّمك قال :. "من أبرُّ یا رسول اهللا ؟ قال)٤(وفي الحدیث ،كاآلیة المتقدمة

  . )٥("أي: ثم أبر َمْن"

الفــًا لثعلــب فإنــه أنكــر ذلــك وقــال: ال وتكــون "أّي" موصــولة علــى مــذهب الجمهــور خ

  . )٦(بثبوت ذلك في لسان العرب" یكون أّي إال استفهامًا أو شرطًا، وهو محجوج

   :ولها أربعة أحوال

    .جاءني أّیهم هو قائم :نحو ،أن ُیذكر مضافها وعائدها :أحدها

   .نحو: أضرب أّیًا هو قائم ،أن ُیحذف مضافها ویذكر عائدها :الثاني

  .  )٧(عربة في هذین الحالین بإجماع""وهي م

                                                

 . ٥٥٠، ص ٢) ارتشاف الضرب ج١(

 . ٣١٩، ص ١) هذا البیت مجهول القائل، انظر همع الهوامع ج٢(

 . ١١٠ :اآلیة ،) سورة اإلسراء٣(

 ) هذا الحدیث رواه أحمد بن حنبل وأبوداود والترمزي. ٤(

 . ٥٤٩، ص٢) ارتشاف الضرب ج٥(

 . ٥٤٩، ص ٢ارتشاف الضرب ج )٦(

 . ٣١٢، ص ٣) همع الهوامع ج٧(



 ١٥٨

ــِزَعنَّ ِمــْن ُكــلِّ ِشــیَعٍة َأیُّهُــْم  :كقولــه تعــالى أن تضــاف ویحــذف عائــدها :الثالــث ــمَّ َلَنْن ُث

   .)١(َأَشدُّ 

وهي في هذه الحالة مبنیَّة على الضم عند سیبویه والجمهور، لشدة افتقارها إلـى ذلـك 

   .المحذوف

   :)٢(وكقول الشاعر

ـــــــــــــــكٍ إذا َمـــــــــــــــا لِ     فَســــــــــــــــــــلِّْم علــــــــــــــــــــى أیُّهــــــــــــــــــــَم أَفضــــــــــــــــــــلُ   ***   قیـــــــــــــــَت بنـــــــــــــــي َماِل

   "اضرب أّیًا قائم" :أن تُقطع عن اإلضافة ویحذف العائد نحو :الرابع

   .وهي في هذه الحالة معربة

  :)٣(یقول ابن مالك

  وَصْدُر وْصِلها ضمیٌر اْنحَذْف *** ُتَضْف  أيٌّ كما وُأعربْت َما َلمْ 

اللهـــــم اغفـــــر لنـــــا أّیتهـــــا  :ون للتخصـــــیص كقـــــول العـــــربوذكـــــر ســـــیبویه أن "أّي" تكـــــ

  . )٤(العصابة"

   .أّي رجل أنت :كقولك :)٥(وتأتي أحیانًا بمعنى التعجب

  . )٦(وكقول الشاعر

ـــــــــَت وَجاِرهـــــــــا  ـــــــــى هیجـــــــــآء أن    إذا مــــــــا رجــــــــاٌل بالرِّجــــــــاِل اْســــــــَتقلَّت  ***  أيُّ َفت

ف الــذي اشــتق منــه "فــإن أضــیفت إلــى مشــتق یمكــن المــدح بهــا كانــت للمــدح بالوصــ

فقـد أثنیـت علیـه بالفروســیة  :مــررت بفـارس أّي فـارس :االسـم الـذي أضـیف إلیـه، فـإذا قلـت

                                                

 . ٦٩ :اآلیة ،) سورة مریم١(

 . ٢١ص، ٤، وانظر شرح المفصل ج٣١٣، ص٤لة، شاعر مخضرم همع الهوامع ج) هذا البیت لغسان بن وع٢(

 . ٣٠) األلفیة ص ٣(

 . ٢٩٩ص ، ٣والمقتضب ج ،١٧٦ص، ١وهمع الهوامع ج ٣٢٦ص  ،١ج) الكتاب ٤(

 . ٥٤٨ص ، ٢، وانظر ارتشاف الضرب ج٣٦٤ل ص ) إصالح الخل٥(

وانظر إصالح  ٣٠٥ص، ١، ج٣٤٤ص ، ١سیبویه في الكتاب ج) لم أعثر علي قائل هذا البیت وقد استشهد به ٦(

 الهیجاء: الحرب. وجارها: المجیر منها المكافي لها، وأراد بفتاها القائم بها. استقلت: نهضت.  ،٣٦٤الخلل ص 



 ١٥٩

 :أو إلــى غیــر مشــتق، فهــو الثنــاء علیــه بكــل صــفة یمكــن أن ُیثنــي بهــا فــإذا قلــت ،خاصــة

   .)١(فقد أثنیت علیه ثناءًا كافیًا بما في كل ما یمدح به الرجل :مررت برجل أّي رجل

   .یأّیها الرجل :ْصلة "إلى نداء ما فیه األلف والالم كقولكوتكون و 

مــررت بـــأّي  :وأجــاز األخفــش وقوعهــا نكــرة موصــوفة قیاســًا علــى "مــن" و "مــا" نحــو

   .)٢(ألنه لم ُیسمع" ،"والجمهور منعوا ذلك .معجب لك

  )أي(إراب 

ن مبنیـة "أّي" معربة في جمیع حاالتها إال إذا أضیفت وحذف صدر صلتها فإنها تكـو 

    .على الضم مثل یعجبني أیهم شجاع

ـــه باإلضـــافة :یقـــول الســـهیلي ألنـــه وضـــع  ،"وأمـــا "أّي" فمعـــرب بخـــالف أخواتـــه لتمكّن

   .)٣(لتمییز البعض وتعیینه" 

  :)٤(وتأتي على خمسة أوجه

  :وُتعرب حسب موقعها من الجملة فتكون :اسم استفهام -١

  ؟نحو أّي الطالب مجتهد :مبتدأ -أ

   ؟أّي الطالب مجتهد :إذا جاء بعدها اسم ُیعرب مبتدأ نحوخبرًا  -ب

  أي� كتاب قرأت؟  :مفعوًال به نحو -ج

   .اسم شرط جازم تجزم فعلین -٢

نحـو أّي طالـب یضـحْك  ،ففي بعض األحیـان تكـون مبتـدأ إذا كـان فعـل الشـرط الزمـاً 

    .أعاقْبه

    .أّي مواطن تساعْد تكافأ :وتكون مفعوًال به نحو

                                                

 . ٣١٩، ص ٤الهوامع ج) همع ١(

 . ٥٤٨، ص ٢، وانظر ارتشاف الضرب ج٣٢٠، ص٤) همع الهوامع د٢(

 . ١٩٧) نتائج الفكر، ص٣(

 .٢٥، ص٣جدار الشروق العربي، بیروت،) انظر: المحیط في أصوات العربیة ونحوها وصرفها، محمد األنطاكي، الناشر، ٤(



 ١٦٠

   .بأّي مكان تجلْس أجلْس  :ف الجّر إذا ُسبقت به نحووتجر بحر 

أیمــا عمــل  :فتكفهــا عــن العمــل نحــو ،وأحیانــًا ُتوصــل أّي الشــرطیة بمــا الزائــدة الكافــة

   .تعمْل أعملْ 

   .فأّي فاعل :ینجح أّي هو صاحب اجتهاد :اسم موصول وتكون مرفوعة نحو -٣

  عول به.نحو احترم أّیًا هو صاحب اجتهاد، فأّي مف :ومنصوب

   .وهي هنا مجرورة بحرف الجر ،ومجرورة نحو: مررت بأّي هو صاحب اجتهاد

تكــون وْصــلة لنــداء مــا فیــه "أل" وهــي مبنیــة دائمــًا علــى الضــم فــي محــل نصــب  -٤

   .مفعول لفعل النداء المحذوف

 .ویعرب االسم الذي بعدها بدًال أو عطف بیان إذا كان جامدًا نحو یأّیها الرجل انتبـه

  .إذا كان مشتقاً  ونعتاً 

   .أّیها الرجل :ویكثر حذف األداة فیقال

وهـــي الدالـــة علـــى كمـــال موصـــوفها وتعـــرب صـــفة للنكـــرة إذا  :تكـــون أّي كمالیـــة -٤

   .زید عامل أّي عامل :جاءت بعد النكرة نحو

ویجـــب أن  ،وٕاذا جـــاءت بعـــد المعرفـــة تعـــرب حـــاًال نحـــو مـــررت بزیـــد أّي مهـــذب -٥

  .تضاف إلى نكرة بعدها



 ١٦١

  )أى ) طق

ول )(أي   

ــَك « :للــذى ســأله عــن الفدیــة قــال: قــال رســول اهللا ْن َكْعــِب ْبــِن ُعْجــَرَة َعــ /١ َأىَّ َذِل

  . )١(»ْجَزَأ َعْنكَ َفَعْلَت َأ

ْیــِت َال َتْمَنُعـوا َأَحـًدا َیُطـوُف ِبَهـَذا اْلبَ « :َقـالَ  َعـْن ُجَبْیـِر ْبـِن ُمْطِعـٍم َیْبلُـُغ ِبـِه النَِّبـىَّ  /٢

َیــا َبِنــى «: َقــالَ  َقــاَل اْلَفْضــُل ِإنَّ َرُســوَل اللَّــِه ». َلْیــٍل َأْو َنَهــارٍ  َوُیَصــلِّى َأىَّ َســاَعٍة َشــاَء ِمــنْ 

  .)٢(»َمَناٍف َال َتْمَنُعوا َأَحًدا َعْبدِ 

ْد آَذى اللَّــَه َقــ َمــْن ِلَكْعــِب ْبــِن اَألْشــَرِف َفِإنَّــهُ «: ُل اللَّــِه َقــاَل َرُســو : َعــْن َجــاِبٍر َقــالَ  /٣

ُد ْبُن َمْسَلَمَة َفَقالَ ». َوَرُسوَلهُ  َقـاَل ». َنَعـمْ «: َأُتِحـبُّ َأْن َأْقُتَلـُه َقـالَ َأَنا َیـا َرُسـوَل اللَّـِه  :َفَقاَم ُمَحمَّ

ـَدَقَة َوَقـْد َفَأتَـاُه َفَقـاَل ِإنَّ َهـَذا الرَُّجـَل َقـْد َسـَألَ ». َنَعـْم ُقـلْ « :َفْأَذْن ِلى َأْن َأقُـوَل َشـْیًئا. َقـالَ  َنا الصَّ

ٍء َیِصـیُر َعنَّاَنا َقاَل َوَأْیًضا َلَتَملُّنَُّه. َقاَل اتََّبْعَناُه َفَنْحُن َنْكـَرُه َأْن َنَدَعـُه َحتـَّى َنْنُظـَر ِإَلـى َأىِّ َشـىْ 

َقاَل َوَمـا ُتِریـُد ِمنَّـا  ؟ْرَهُنوِنىَأىَّ َشْىٍء تَ  :َقاَل َكْعبٌ  .َأْمُرُه َوَقْد َأَرْدَنا َأْن ُتْسِلَفَنا َوْسًقا َأْو َوْسَقْینِ 

. َقـاَل َقاَل ِنَساَءُكْم َقاُلوا ُسْبَحاَن اللَِّه َأْنَت َأْجَمُل اْلَعَرِب َنْرَهُنَك ِنَساَءَنا َفَیُكوُن َذِلـَك َعـاًرا َعَلْیَنـا

َقــاُل ُرِهْنـَت ِبَوْســٍق َأْو َوْســَقْیِن. َقــاُلوا َفَتْرَهُنـوِنى َأْوَالَدُكــْم. َقــاُلوا ُسـْبَحاَن اللَّــِه ُیَســبُّ اْبـُن َأَحــِدَنا َفیُ 

ــا َأتَـاُه َنــاَداُه َفَخــَرَج ِإَلْیــِه َوُهــَو ُمَتَطیِّــٌب َیْنَضــخُ  ــَالَح َقــاَل َنَعــْم. َفَلمَّ َرْأُســُه  َنْرَهُنـَك الْألَمــَة ُیِریــُد السِّ

ٍة َأْو َأْرَبَعٍة َفَذَكُروا َلُه َقاَل ِعْنـِدى ُفَالَنـُة َوِهـَى َفَلمَّا َأْن َجَلَس ِإَلْیِه َوَقْد َكاَن َجاَء َمَعُه ِبَنَفٍر َثَالثَ 

َقـاَل َأْعَطُر ِنَساِء النَّاِس. َقاَل تَْأَذُن ِلى َفَأُشمُّ َقاَل َنَعْم. َفَأْدَخَل َیَدُه ِفى َرْأِسِه َفَشـمَُّه َقـاَل َأُعـوُد 

  . )٣("ِمْنُه َقاَل ُدوَنُكْم. َفَضَرُبوُه َحتَّى َقَتُلوهُ  َنَعْم َفَأْدَخَل َیَدُه ِفى َرْأِسِه َفَلمَّا اْسَتْمَكنَ 

  

                                                

 .٤٧٩ص ،٥جباب في الفدیة،  ،سنن أبي داود) ١(

 . ٢٢ص، ٦جباب الطواف بعد العصر،  ،ن أبي داودسن) ٢(

 . ٢٩٦ص ،٨ج ،ِبِهمْ  َوُیَتَشبَّهُ  ِغرَّةٍ  َعَلي ُیْؤَتي اْلَعُدوِّ  ِفي باب ،سنن أبي داود) ٣(



 ١٦٢

  

  

أي)( ف ا  

ى ِإنَّ اْبـَن اْبِنـى َمـاَت َفَمـا ِلـ :َفَقـالَ  َعْن ِعْمـَراَن ْبـِن ُحَصـْیٍن َأنَّ َرُجـًال َأتَـى النَِّبـىَّ  /١

ـا َأْدَبـَر َدَعـاُه فَ ». َلـَك ُسـُدٌس آَخـرُ « :َفَقالَ  َفَلمَّا َأْدَبَر َدَعاهُ ». َلَك السُُّدُس «: ِمْن ِمیَراِثِه َفَقالَ  َلمَّ

َثهُ َقاَل َقَتاَدُة َفَال َیْدُروَن ». نَّ السُُّدَس اآلَخَر ُطْعَمةٌ إِ «: َفَقالَ  . َقاَل َقتَـاَدُة َأَقـلُّ َمَع َأىِّ َشْىٍء َورَّ

  .")١(َشْىٍء َوِرَث اْلَجدُّ السُُّدَس 

  رور رف ار (أي)

َیـا َرُسـوَل اللَّـِه َأْخِبْرِنـى َعـِن  :َقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمـٍرو: ْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َقالَ عَ عن  /١

َیـا َعْبــَد اللَّـِه ْبــَن َعْمـٍرو ِإْن َقاَتْلـَت َصــاِبًرا ُمْحَتِسـًبا َبَعثَــَك اللَّـُه َصــاِبًرا « :اْلِجَهـاِد َواْلَغـْزِو. َفَقــالَ 

ــَد اللَّــِه ْبــَن َعْمــٍرو ُمْحَتِســًبا َوإِْن َقاتَ  ــاِثًرا َیــا َعْب ــا ُمَك ــَك اللَّــُه ُمَراِئًی ــاِثًرا َبَعَث ــَت ُمَراِئًیــا ُمَك َعَلــى َأىِّ ْل

  .)٢(»َبَعَثَك اللَُّه َعَلى ِتیَك اْلَحالِ  َحاٍل َقاَتْلَت َأْو ُقِتْلتَ 

ـا وَ  -رضـى اهللا عنـه-یَعـَة َقـاَل َشـِهْدُت َعِلی�ـا َعْن َعِلىِّ ْبـِن َربِ  /٢ ُأِتـَى ِبَدابَّـٍة ِلَیْرَكَبهَـا َفَلمَّ

ــالَ  ــى َظْهِرَهــا َق ــا اْســَتَوى َعَل ــِه َفَلمَّ ــاَل ِبْســِم اللَّ ــاِب َق َك ــُه ِفــى الرِّ ــالَ  َوَضــَع ِرْجَل ــمَّ َق : اْلَحْمــُد ِللَّــِه ُث

َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّـا َلـُه ُمْقـِرِنیَن َوإِنَّـا ِإَلـى َربَِّنـا َلُمْنَقِلُبـوَن) ثُـمَّ َقـاَل اْلَحْمـُد ِللَّـِه.  (ُسْبَحاَن الَِّذى َسخَّ

ى َثَالَث َمرَّاٍت. ثُمَّ َقاَل اللَُّه َأْكَبُر. ثَـَالَث َمـرَّاٍت ثُـمَّ َقـاَل ُسـْبَحاَنَك ِإنِّـى َظَلْمـُت َنْفِسـى َفـاْغِفْر ِلـ

َقاَل  ِمْن َأىِّ َشْىٍء َضِحْكتَ اْلُمْؤِمِنیَن  َفِإنَُّه َال َیْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنَت. ثُمَّ َضِحَك َفِقیَل َیا َأِمیرَ 

ِحْكَت َقـاَل َفَعَل َكَمـا َفَعْلـُت ثُـمَّ َضـِحَك َفُقْلـُت َیـا َرُسـوَل اللَّـِه ِمـْن َأىِّ َشـْىٍء َضـ َرَأْیُت النَِّبىَّ 

  . )٣(»َال َیْغِفُر الذُُّنوَب َغْیِرى ِإنَّ َربََّك َیْعَجُب ِمْن َعْبِدِه ِإَذا َقاَل اْغِفْر ِلى ُذُنوِبى َیْعَلُم َأنَّهُ «

                                                

 .٤٨٩ص ،٨ج ،اْلَجدِّ  ِمیَراثِ  ِفي َجاءَ  َما باب، سنن أبي داود) ١(

 . ٤٠٤ص   ،٧ج ،اْلُعْلَیا ِهي للَّهِ ا َكِلَمةُ  ِلَتُكونَ  َقاَتلَ  َمنْ  باب، سنن أبي داود )٢(

 . ٤٢ص  ،٨ج  ،َرِكبَ  ِإَذا الرَُّجلُ  َیُقولُ  َما باب، سنن أبي داود )٣(



 ١٦٣

ِإنَّا ُكنَّا َنْعِتُر َعِتیَرًة ِفـى : َل اللَِّه َقاَل ُنَبْیَشُة َناَدى َرُجٌل َرُسو : َعْن َأِبى اْلَمِلیِح َقالَ  /٣

ــى رَ  ــِة ِف ــاَل اْلَجاِهِلیَّ ــا تَْأُمُرَنــا َق ــِه ِفــى «َجــٍب َفَم  وا اللَّــَه َعــزَّ َوَجــلَّ َأىِّ َشــْهٍر َكــاَن َوَبــرُّ اْذَبُحــوا ِللَّ

ِفـى ُكـلِّ َسـاِئَمٍة َفـَرٌع َتْغـُذوُه «: ِلیَِّة َفَما تَْأُمُرَنا َقـالَ ِإنَّا ُكنَّا ُنْفِرُع َفَرًعا ِفى اْلَجاهِ : َقالَ ». َوَأْطِعُموا

اَل َقـ». دَّْقَت ِبَلْحِمـهِ ْحتَـُه َفَتَصـاْسـَتْحَمَل ِلْلَحِجـیِج َذبَ «َقـاَل َنْصـٌر ». َیُتَك َحتـَّى ِإَذا اْسـَتْحَملَ َماشِ 

   )١(».لسَِّبیِل َفِإنَّ َذِلَك َخْیرٌ َعَلى اْبِن ا«َخاِلٌد َأْحَسُبُه َقاَل 

ل )(أي ب  

َرُجـٌل ُیَجاِهـُد ِفـى «َأْكَمـُل ِإیَماًنـا قَـاَل  ُسِئَل َأىُّ اْلُمْؤِمِنینَ َأنَُّه  َعْن َأِبى َسِعیٍد َعِن النَِّبىِّ  /١

  . )٢(»ِه ِبَنْفِسِه َوَماِلِه َوَرُجٌل َیْعُبُد اللََّه ِفى ِشْعٍب ِمَن الشَِّعاِب َقْد ُكِفَى النَّاُس َشرَّهُ َسِبیِل اللَّ 

ــِد اللَّــِه ْبــِن ُحْبِشــىٍّ اْلَخْثَعِمــىِّ  /٢ َأْفَضــُل  ُســِئَل َأىُّ اَألْعَمــالِ  َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه  :َعــْن َعْب

  .)٣(»ُطوُل اْلِقَیامِ « :َقالَ 

دأ (أي)  

َأْو َأْعَجـَب   َأىُّ اللَِّبـاِس َكـاَن َأَحـبَّ ِإَلـى َرُسـوِل اللَّـهِ  -:ُقْلَنا َألَنسٍ  :َعْن َقَتاَدَة َقالَ  /١

  .)٤("َقاَل اْلِحَبَرةُ  ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 

 :َقـــالَ  ْســـَالِم َخْیــرٌ َأىُّ اإلِ  َعــْن َعْبــِد اللَّـــِه ْبــِن َعْمـــٍرو َأنَّ َرُجــًال َســَأَل َرُســـوَل اللَّــِه  /٢

  .)٥(»َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرفْ  ُتْطِعُم الطََّعاَم َوَتْقَرُأ السََّالَم َعَلى َمنْ «

ـِة الَِّتـى َوَقـَف َیـْوَم النَّْحـِر َبـْیَن اْلَجَمـَراِت ِفـى ا َعـِن اْبـِن ُعَمـَر َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه / ٣ ْلَحجَّ

  .)٦(»َذا َیْوُم اْلَحجِّ اَألْكَبرِ هَ « :َیْوُم النَّْحِر. َقالَ  :ُلواَقا». اَأىُّ َیْوٍم َهذَ «: َحجَّ َفَقالَ 

                                                

العتیرة: ذبیحة كانوا یذبحونها في العشر األول من رجب ویسمونها ، ٣٩٢ص، ٨ج ،اْلَعِتیَرةِ  ِفي بابسنن أبي داود )١(

 . الرجبیة

 . ٣٤٩ص ،٧ج ،اْلِجَهادِ  بِ َثَوا ِفي باب، سنن أبي داود) ٢(

 . ٢٩١ص ،٤ج ،ِبَرْكَعتَْینِ  اللَّْیلِ  َصَالةِ  اْفِتتَاحِ  باب، سنن أبي داود) ٣(

 الحبرة: ثوب من قطن أو كتان یصنع بالیمن ،١٠٦ص ،١٢ج  ،اْلِحَبَرةِ  ُلْبسِ  ِفي باب، سنن أبي داود) ٤(

 . ٨٤ص ،١٥ج، السََّالمِ  ِإْفَشاءِ  ِفي باب، سنن أبي داود) ٥(

 . ٨٧ص، ٦ج ،اَألْكَبرِ  اْلَحجِّ  َیْومِ  باب، سنن أبي داود) ٦(



 ١٦٤

  ل)(أ :املبحث الرابع

  ل) العهدية/ (أ١

 ،جـاء القاضـي :فـاألول كقولـك ،أو ذكـري ،(وهي أما أن یشار بهـا إلـى معهـود ذهنـي

َها ِمْصـَباٌح ِفی  : كقوله تعالى :والثاني ،إذا كان بینك وبین مخاطبك عهد في قاٍض خاص

فــي مصــباح وزجاجــة المتقــدم  وفــي الزجاجــة للعهــد ،فــإن "ال" فــي المصــباح )١(اْلِمْصــَباحُ 

  . )٣(اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكمْ  :أو یشار بها إلى معهود حضوري كقوله تعالى .)٢()ذكرهما

  :وهي على ثالثة أنواع

أو  ،ا ذكـــر فـــي اللفـــظ صـــریحاوهـــي التـــى تقـــدم لمصـــحوبه ،/ تكـــون للعهـــد الـــذكري١

ُسـولَ *َكَمـا َأْرَسـْلَنا ِإَلـى ِفْرَعـْوَن َرُسـوالً  :كقوله تعـالى ،كتابة "وفائـدتها  )٤(َفَعَصـى ِفْرَعـْوُن الرَّ

   .)٥(الداللة على أن الثاني هو األول إذ لو جيء به منكرًا لتوهم أنه غیره"

ِإْذ  :خاطـب كقولـه تعـالىلحضور معناهـا فـي ذهـن الم ،/ وتكون فیه للعهد الذهني٢

ـــارِ  ـــْیِن ِإْذ ُهَمـــا ِفـــي اْلَغ ـــاِنَي اْثَن ـــُروا َث فالغـــار معهـــود معلـــوم للمخاطـــب"  )٦(َأْخَرَجـــُه الَّـــِذیَن َكَف

ــَجَرةِ  :وكقولــه لــه تعــالى ــَك َتْحــَت الشَّ ــْؤِمِنیَن ِإْذ ُیَباِیُعوَن ــْد َرِضــَي اللَّــُه َعــِن اْلُم فالشــجرة  )٧(َلَق

 . ٕان لم یكن جرى لها ذكر في اللفظمعلومة للمسلمین و 

وهــي التــي یكــون مصــحوبها حاضــر وقــت الكــالم  ،ي/ تكــون فیــه للعهــد الحضــور ٣ 

فاز هذا الغالم ومثل "آل" الواقعـة بعـد  :وكقولك اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكمْ  :مثل قوله تعالى

"وقیــل إنــه  ،یأیهــا اإلنســان :ومثــل ،جــاءني هــذا الرجــل :مثــل ،أو أداة النــداء ،اســم اإلشــارة

                                                

  .٣٥سورة النور، اآلیة: ) ١(

  .١٦٩شذور الذهب ص) ٢(

  .٣سورة المائدة، اآلیة: ) ٣(

  .١٦-١٥سورة المزمل، اآلیة: ) ٤(

  .١٤٩ص ١شرح التصریح ج) ٥(

  .٤٠سورة التوبة، اآلیة: ) ٦(

  .١٨سورة الفتح، اآلیة: ) ٧(



 ١٦٥

والـنجم للثریـا دخلـت  ،فـالتي للغلبـة كالبیـت للكعبـة ،یعرض في العهدیة الغلبة ولمح األصـل

والتــي للملــح األصــل لــم تــدخل أوًال علــى االســم  ،لتعریــف العهــد ثــم حــدثت الغلبــة بعــد ذلــك

لمیــة لكـن لمــح فیـه معنـى الوصــف فسـقط تعریـف الع ،للتعریـف ألن االسـم علـم فــي األصـل

  .)١(فلم یكن بّد من إدخال العهدیة علیه لذلك" ،وٕانما أنت ترید شخصًا معلوماً  ،فیه

  :اجلنسية -)أل( /٢

 ، وهي الداخلة على نكرة تفید معنى الجـنس المحـض ،وهي موضوعة لتعریف الجنس

وذلـك  ،وذلك أن تدخل على اسم واحد من جنس فتكـون تعریفـا لجمیعـه ال لواحـد منـه بعینـه

 :ونحـو ،)٢(َواْلَمَلـُك َعَلـى َأْرَجاِئهَـا :وكقوله تعـالى ،أهلك الناس الدنیار والدرهم :لكنحو قو 

ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ (الملك أفضل من اإلنسان) ومنه قوله تعالى:  كـل ذلـك ال یـراد  )٣(ِإنَّ اْإلِ

  . للجنسفهذا استغراق  وٕانما یراد به الجنس وهو واحد یدل على أكثر منه ،به شيء بعینه 

  :وهي على ثالثة أقسام

َوَجَعْلَنــا ِمــَن  :/ قســم تكــون فیــه "أل" لبیــان الحقیقــة مــن حیــث هــي مثــل قولــه تعــالى١

ــاِء ُكــلَّ َشــْيٍء َحــيٍّ  ولــیس المقصــود اســتغراق  ،مــن حقیقــة المــاء أو مــن جنســه :أي )٤(اْلَم

  .الماء كله في خلق األحیاء

    .)٥(مجازًا) (وهي التي ال تخلفها "كل" ال حقیقة وال 

   .)٦((ویعبر عنها أیضا بالتي لبیان الماهیة وبالتي لبیان الحقیقة)

                                                

  .٧٩، ص١مع الهوامع، جه )١(

  .١٧سورة الحاقة، اآلیة: ) ٢(

  .٢سورة العصر، اآلیة: ) ٣(

  .٣٠سورة األنبیاء، اآلیة: ) ٤(

  .٧٣، ص١مغني اللبیب، ج )٥(

  .١٥٩قطر الندي، ص )٦(



 ١٦٦

ْنَســــاُن  :كقولــــه تعــــالى ،/ وقســــم تكــــون فیــــه لبیــــان شــــمول أفــــراد الجــــنس٢ َوُخِلــــَق اْإلِ

 ،فإنــه لــو قیــل ،(أن یصــلح حلــول "كــل" محلهــا علــى جهــة الحقیقــة :وضــابطها )١(َضــِعیًفا

)٢(ذلك على جهة الحقیقة لصح ،وخلق كل إنسان ضعیفا
.  

أنـت الرجـل –/ وقسم تكون فیه لشمول خصائص الجنس علـى سـبیل المبالغـة مثـل ٣

أنـت الكامـل فـي العلـم وكقولـه  :أي ،أنت الجامع لمـا تفـرق فـي غیـرك مـن العلـم :أي ،علماً 

: أن یصـــح حلـــول "كـــل" محلهـــا علـــى جهـــة  :) وضـــابطها(كـــل الصـــید فـــي جـــوف الفـــراء

  .)٣(المجاز"

ال بجمـع األفـراد  ،تجعل الجنس یفید اإلحاطة والشـمول ،اك نوع آخر من الجنسیةوهن

نحو "عليٌّ  ،وذلك على سبیل المبالغة ،ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بین األفراد

فقـد تــوفر لــك منهـا مــا لــم  ،أنـت كــل الرجــال فـي معنــى الشــجاعة :الفتـى شــجاعة " والمعنــى

    .یتوفر للرجال مجتمعین

  :الزائدة –أل  /٣

فة الزائدة غیر )أل(تقع    .وزائدة غیر الزمة ،زائدة الزمة :وهي على نوعین ،معرِّ

 ،وتكــون فــي أنــواع معینــة ،وهــي التــي ال تفــارق مــا دخلــت علیــه :/ الزائــدة الالزمــة١

وتكــون فــي  ،والیســع ،كــالالت والعــزى والســموأل ،فتكــون فــي األعــالم التــي قارنــت وضــعها

  .فهو معرفة بدونها ،إلشارةاآلن من أسماء ا

  

  

  

                                                

  .٢٨سورة النساء، اآلیة: ) ١(

  .١٥٧قطر الندي، ص )٢(

  .١٥٧ص المرجع السابق، )٣(



 ١٦٧

  

ـــدة ٢ ـــر الزمـــةال/ الزائ ـــدة للضـــرورة ،عارضـــة غی ـــدة للمـــح  ،وهـــي علـــى قســـمین زائ زائ

  .األصل

  :)١(مثل قول الشاعر ،أ. أما الزائدة الخاصة بالضرورة

  األوبرِ ك عن بناِت ك أكمؤًا وعساقًال *** ولقد نهیتُ نیتُ جَ  وقد

ویـرى المبـرد أنـه لـیس علمـًا  ،الكمـاءة رديءألنه علم على نوع مـن  ،بنات أوبر: أراد

  .على هذا غیر زائدة بل هى معرفة :فقال

  :)٢(ومن زیاتها للضرورة قول الشاعر

  .على التمییز )ألوطبت نفسًا فأدخل ( :أراد

 ،دخلــوا األول فــاألولا :لنثــر شــذوذًا فــي نحــو قــولهمیــد فــي اویلحــق بهــذا النــوع مــا زِ 

والمعنـي:  ،ألن الحال واجبة التنكیـر ،مما دخلت "أل" فیه على حال ،الغفیر وجاءوا الجماء

  .جاءوا جمیعاً  :وفي الثاني ،في المثال األول: ادخلوا مترتبین

ـــة عـــن نكـــر  :ب. والزائـــدة للمـــح األصـــل ـــة علـــى بعـــض األعـــالم المنقول ة وهـــي الداخل

وأكثر ما یكون ذلك في المنقول عن صفة وسواء كانـت  ،لمالحظة المعنى الذي نقلت عنه

وقـد یكـون فـي  .أو كانـت صـفة مشـبهه مثـل حسـن وحسـین،مثـل حـارث وقاسـم  ،اسم فاعل

وبعضهم یجعل النعمـات  ،فإنه في األصل اسم للّدم ،المنقول عن اسم بالمعنى مثل نعمات

  .زائدة الزمة ولیس للمح األصلفتكون  ،مما فارقت (أل) وضعه

                                                

  .١٥٧انظر توضیح المقاصد، ص لم أقف على قائل هذا البیت، )١(

  .٢٦٠، ص٢هذا البیت للرشید ابن شهاب الیشكري، انظر شرح التسهیل، ج )٢(

ــــــــــ    وجوَهنــــــــــا ا أن عرفــــــــــتَ رأیتــــــــــك لمَّ

   

ــــ  *** ــــنفَس صــــددت وطْب   و عــــن عمــــرِ  یــــا قــــیُس ت ال

   



 ١٦٨

فلـــیس كــل األعـــالم المنقولـــة تـــدخل علیهـــا "أل"  ،ودخــول "أل" للمـــح األصـــل ســـماعي

وال تدخل علـى  ،فال تدخل في محمد ،وٕانما یقتصر في ذلك على ما سمع دخول "أل" علیه

الفعـــل  ألن أصـــلها ؛صـــفة مثـــل یزیـــد ویشـــكر علمـــینال علـــى و  ،المنقـــول ممـــا ال یقبـــل "أل"

  :)١(وأما قول الشاعر .ل)ارع والفعل ال یقبل (أالمض

   ُه الخالفِة كاهلُ  *** شدیدًا بأعباءِ  باركاً بن الیزید مُ  الولیدَ  رأیتُ 

كـذلك ال تـدخل علـى  ،في الولید للمـح األصـل )أل(فضرورة سهلها تقدم ذكر الولید و

  .العلم الذي لیس منقوال مثل سعاد

أن : والــدلیل علــى زیادتهــا، معهمــاتثنیتهمــا وجو  ،"وقــد جــاءت زائــدة فــي "الــذي" والتــي

و(أّي) فــال تكــون األلــف  )صــار(و )قــد(هــذه األســماء الموصــولة تتعــرف بصــالتها بمنزلــة 

   .)٢("موضعین ألن االسم ال یتعرف من ،والالم للتعریف

  اوو - )أل (/٤

ن ویعنــو  ،ذهــب الجمهــور إلــى أن "أل" الداخلــة علــى الصــفة الصــریحة اســم موصــول

وذلــك نحــو  ،الصــفة المشــبهة أیضــاً  :وقیــل ،واســم المفعــول ،بالصــفة الصــریحة اســم الفاعــل

وأجمعــوا علــى أن الداخلــة علــى اســم التفضــیل لیســت  ،الــذي قــدم خالــد ،القــادم خالــد :قولــك

  :سمیتها بأموراموصولة واستدلوا على 

   .ن بهما یستدلو  "قد أفلح المتقي ربه" وهو أقوى :/ عود الضمیر علیها نحو١

عمـال اسـم إمـن  يفـلنُ  كانـت حرفـاً  إذ لو ؛واسم المفعول معها ،عمال اسم الفاعلإ/ ٢

وذلــك ألن الحرفیــة مختصــة باألســماء فتبعــد الوصــف عــن شــبهه بالفعــل  ،الفاعــل والمفعــول

  .فال یعمل ، كما یبعده التصغیر والوصف

   :)١(في نحو قول الشاعر ،/ دخولها على الفعل٣

                                                

  .١٨٦، ص١هذا البیت البن میادة، انظر شرح التصریح، ج )١(

  .٣٢٦شرح اللمع ص )٢(



 ١٦٩

  الرأي والجدِل  ** وال األِصیِل وال ذو*التُّرَضي حكومُتُه  َما أنت بالَحكمِ 

  ومـــــــا جـــــــاء مـــــــن  ،) بالفعـــــــل المضـــــــارعألرأي البصـــــــریین: عـــــــدم جـــــــواز وصـــــــل ("

وقـد جـوَّز ، وهـو عنـدهم قلیـُل فـي االسـتعمال ،ال یقـاس علیـه جـاء اضـطراراً ، ذلك فهـو شـاذٌ 

  .)٢("اختیاراً  :وصُلها عندهو  ،ابن مالك وصلها بالمضارع تشبیهًا له بالصفة ألنه مثلها

  :منها وهو ال وجه له لعدة أمور ،أنها حرفإلى وذهب األخفش 

ممـــــرت  :فتقـــــول ،تخطاهـــــا إعـــــراب مـــــا ولـــــو كانـــــت اســـــماً  ،أن األعـــــراب یتخطاهـــــا 

  .)أل(فاإلعراب یكون على ضارب ال على  ،بالضارب

، لمـــذكروالجمـــع وا، والمثنـــى ،وهـــي تـــأتي بمعنـــى اســـم الموصـــول بلفـــظ واحـــد للمفـــرد

أو  ،بشـــرط أال یـــراد بهـــا العهـــد ،وهـــي الداخلـــة علـــى اســـم الفاعـــل واســـم المفعـــول ،والمؤنـــث

كانـت  ،نصـر المظلـوماأو الجنس نحـو،  ،جاءني مظلوم فنظرت إلى المظلوم :الجنس نحو

فهــي شــبه ، ألنهــا فــي قــوة الجملــة ،تها الصــفة التــي بعــدهاوصــلُ  ،حــرف تعریــف ال موصــولة

  .زمانجملة لداللتها على ال

  :فتثبت فى :ویجب حذفها في مسألتین ،في مسألتین ،المعرفة )أل(یجب ثبوت 

  .وبئس ،/ أن یكون االسم فاعًال ظاهرًا والفعل نعم١

، أو وقعـت أیهـا فـي )٣(سـولهـذا الرَ  مـالِ / أن یكون االسم نعتًا نحو قوله تعـالى: ٢

ُسوُل َال َیْحُزنَك الَّذِ  :النداء    .)٤(ُیَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفرِ  ینَ َیا َأیَُّها الرَّ

فـي نـداء الغـالم الرجـل  :أن یكون االسم منـادى فتقـول :الحذف فأحدهما وأما مسألتي

 ،أحـدهما اسـم اهللا تعـالى :ویستثنى مـن ذلـك أمـران .)یا غالم یا رجل ویا إنسان( :واإلنسان

                                                                                                                                              

  . ٤٤، وانظر توضیح المسالك ص١٧٠، ص١هذا البیت للفرزدق شرح التصریح ج )١(

دخول (أل) بمعني  هـ١٤٢٤ سنة شهر صفر - ٣٤٨ارف جامعة األنبار بحث منشور في عدد مجلة كلیة المع )٢(

  .دراسة نحویة نقدیة في معني الضرورة د. عامر مهدي صالح العلواني(الذي) علي الفعل المضارع 

  .٧سورة الفرقان، اآلیة: ) ٣(

  .٤١سورة المائدة، اآلیة: ) ٤(



 ١٧٠

 :الثـانى .اهللا وحـذفهاولـك قطـع اسـم  ،واأللـف والـالم -فیجوز أن تقول یا اهللا فتجمـع بـین یـا

  .یا المنطلق زید :ثم نادیت قلت ،المنطلق زید :فلو سمیت بقولك ،الجملة المسمى بها

 :وال تقـــــل ،وداري وغالمـــــي ،الغـــــالم والـــــدار :كقولـــــك :أن یكـــــون االســـــم مضـــــافا/ ٣

  .)١(ي والداري فتجمع بین أل واإلضافةالغالم

  :)ل(أتطبيق 

، العـــاطسم علـــى أخیــه: رد الســـالم، وتشــمیت خمــس تجـــي للمســل": / قــال رســـول اهللا ١

  . )٢("وٕاجابة الدعوة، وعیادة المریض واتباع الجنائز

المتســــابان علــــى مــــا قــــاال فعلــــى البــــادي منهمــــا مــــا لــــم یعتـــــدي ": / قــــال رســــول اهللا ٢

   .)٣("المظلوم

، الشـافيفي دعائه: اللهم رب الناس، أذهب البـأس أشـف أنـت  قال رسول اهللا / ٣

   .)٤("ال شفاؤك شفاًء ال یغادر سقماً ال شفاء إ

   .)٥("المسلم الكافر وال الكافر المسلمال یرث ": / قال رسول اهللا ٤

ناقة، فقال أسلمت، فقلـت: ال. فقـال  قال أهدیت للنبي "/ عن عیاض بن حمار: ٥

   .)٦("المشركینإني نهیت عن زْبد  النبي 

  

                                                

  .١٧٠شذور الذهب، ص )١(

  . ٣٣٧، ص ٨د، كتاب األدب، باب ما جاء في تشمیت العاطس، جأبو داو سنن  )٢(

  . ٢٤٩، ص ٨سنن أبي داود، باب المتسابان، ج )٣(

  . ٢٦، ص٧كتاب الطب، باب تعلیق التمائم، ج )٤(

  . ٣١٦، ص ٥كتاب الفرائض، باب هل یرث، المسلم الكافر، ج )٥(

  .٤٣٨، ص ٥بل هدایا المشركین، جسنن أبي داود كتاب الخراج واإلمارة، باب في اإلمام یق )٦(



 ١٧١

  املبحث اخلامس

  )ذا( – )ذو(

وسـمع مـن كــالم  ،ذو قـام : جـاءتقـول ،موصـولة فـي لغـة طـي خاصــةوٕانمـا تكـون ذو 

  .)١((ال ذو في السماء عرشه) :بعضهم

  على أوجه: (ذا)وتأتي 

  أن تكون ما استفهامیة و(ذا) اسم إشارة نحو: ماذا التواني؟ أي: ما هذا التواني.  -١

؟ أي: أن تكون (ما) استفهامیة و(ذا) موصولة بمعني الـذي، نحـو: (مـاذا) فعلـت -٢

  ما الذي فعلت؟. 

أن تكـون مــاذا كلمـة واحــدة مركبـة تفیــد االسـتفهام، كقولــك مـاذا أكلــت؟ أفاكهــة أم  -٣

  لحمًا؟ فـ(ماذا) ههنا كلمة واحدة وهي مفعول به مقدم. 

ـــیَّ  ـــة فـــي : ن مـــن هـــذا أنـــك إذا قلـــتفتب مـــاذا صـــنعت؟ احتمـــل أن تكـــون (مـــاذا) مركب

  لة، والمعني: ما الذي صنعت؟ كلمتین: (ما) االستفهامیة و(ذا) الموصو 

  واحدة والمعنى: ماذا صنعت؟ واحتمل أن تكون (ذا) كلمة 

فإذا جعلتها اسمین أبدلت من (ما) بالرفع فتقول: ماذا صغت؟ أخاتم أم سوار؟ وذلـك 

  ألن (ما) مبتدأ محله الرفع و(ذا) خبره، والبدل من المرفوع مرفوع. 

(مـاذا) صـغت؟ أخاتمـًا أم سـوارًا وذلـك ، فقلـت وٕان جعلتها اسمًا واحدًا أبدلت بالنصب

ألن (مـــاذا) مفعـــول بـــه مقـــدم، محلـــه النصـــب والبـــدل مـــن المنصـــوب منصـــوب. وجوابهمـــا 

مختلــف أیضــًا، فاألصــل فــي جــواب األول أن یكــون: الــذي صــغته ســوار، وجــواب الثانیــة 

كیـب فـإن مـاذا تفقـد؟ علـى غیـر معنـي التر  :المركبة (صـغت سـوارًا) وكـذلك إذا قلـت :أعني

   .جوابه (الذي أفقده كتاب) ألن معنى السؤال: (ما) الشيء الذي تفقده؟

                                                

  .١٤٣قطر الندي، ص )١(



 ١٧٢

ــــان وعلــــى معنــــى التركیــــب:  ــــى: أي شــــيء تفقــــد؟ فهمــــا عبارات أفقــــد كتابــــًا، ألن المعن

  مختلفتان. 

كانــت بعــد "مــا" فهــي علــى وجهــین: تكــون إذا  "اعلــم أن "ذا" : یقــول صــاحب األزهیــة

تكــون بمعنــى الــذي،  :ذا كانــت بعــد "مــن" فهــي علــى وجهــینبمعنــى "الــذي" وتكــون لغــوًا، وإ 

مــن ذا قائمــًا، بالنصــب،  :وتكــون لإلشــارة إلــى الحاضــر، وال تكــون لغــوًا، تقــول فــي اإلشــارة

  .)١("من الذي هو قائم :من ذا قائم بالرفع، ترید :وتقول في معنى الذي

   ون  ون )ذا(

 الجـواب یكـون هـذا فعلى )الذي( بمعنى )ذا(و استفهام )ما( ف اسمان هما :أحدهما 

 والوجـــه رفـــع َمـــنْ  قـــراءةِ  فـــي )٢(الَعْفـــوَ  ُقــلِ  ُیْنِفُقـــونَ  َمـــاذا َوَیْســـَئُلوَنكَ  :تعـــالى كقولـــه مرفوعــاً 

 انتصــب هــذا فعلــى ؟شــيءٍ  أيُّ  :بمعنــى لالســتفهام واحــداً  اســماً )  وذا مــا( یكــون أن :الثــاني

 بمعنـى ذا جـاءت كیـفَ  :قیـلَ  فـإن )ینفقـون( ـبـ نصـباً  )مـاذا( موضـعُ  ویكون ،اآلیة في العفوَ 

 فـي ُعـرف مـا علـى اإلفـراد فـي یكـن لـم وحكـمٌ  معنـىً  لهمـا حـدثَ  ُركِّبـا َلّمـا :قیـلَ  ؟ هنـا الذي

 فــي االســتفهام فــي )مــا( ألنَّ : المعنــى بهــذا )مــا( مــع كانــت وٕانَّمــا ،وغیرهــا الحــروفِ  تركیــبِ 

 وأصـارتها، معناهـا إلـى وجـذبْتها، اإلبهـام لـىإ التخصـیص مـن )ذا( فأخرجـت، اإلبهـام غایةِ 

 یعقـلُ  َمـنْ  تخّص  َمنْ  ألنَّ ؛ ال :قیلَ  ؟ذا َمنْ  في ذلك مثلُ  أفیجوزُ  :قیل فإنْ  ،الذي إبهام إلى

)٣()ما( إبهامُ  فیها فلیس
.    

  :المعانى بشئ من اإلیجاز حیث یقولواإلمام المرادى یفصل هذه 

                                                

  .٢٠٥األزهیة، ص  )١(

  . ٢١٩اآلیة: ، سورة البقرة )٢(

  . ١٢٣، ص٢اللباب، ج )٣(



 ١٧٣

  ل أر أو( ذا(

  .اسم إشارة )ذا(استفهامیة و )ما(كون أن ی :أحدها

  .اسم موصول )ذا(استفهامیة و )ما (أن تكون :وثانیها

  .أن یكون المجموع اسما واحدا لالستفهام :ثالثها

)١(أن یكون المجموع اسما خبریا :رابعاً 
.  

  ) ذو(طق 

    أو دل) ذو(

َال َیِحـلُّ « :َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :َبا ُهَرْیَرَة َقالَ ِه َأنَّ َأَعْن َسِعیِد ْبِن َأِبى َسِعیٍد َعْن َأِبی/ ١

  .)٢("ُحْرَمةٍ  َوَمَعَها َرُجٌل ُذوِالْمَرَأٍة ُمْسِلَمٍة ُتَساِفُر َمِسیَرَة َلْیَلٍة ِإالَّ 

زَّاُق ُذو اْلُقوَّةِ (ِإنِّى َأَنا  َأْقَرَأِنى َرُسوُل اللَِّه  :َعْن َعْبِد اللَِّه َقالَ  /٢◌َ  )٣()اْلَمِتینُ  الرَّ
.  

  ل )ذو(

الظُّْهـَر -ِإْحـَدى َصـَالَتِى اْلَعِشـىِّ  َصـلَّى ِبَنـا َرُسـوُل اللَّـِه  :َعْن َأِبى ُهَرْیـَرَة َقـالَ / ١ٍ◌ 

َع َیَدْیِه َفَصلَّى ِبَنا َرْكَعَتْیِن ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ َقاَم ِإَلى َخَشَبٍة ِفى ُمَقدَِّم اْلَمْسِجِد َفَوضَ  -َأِو اْلَعْصَر َقالَ 

: اُن النَّـاِس َوُهـْم َیُقولُـونَ َعَلْیَها ِإْحَداُهَما َعَلى اُألْخَرى ُیْعَرُف ِفى َوْجِهِه اْلَغَضُب ثُمَّ َخَرَج َسَرعَ 

َالُة َوِفى النَّاِس  َالُة َقُصَرِت الصَّ  َبْكٍر َوُعَمُر َفَهاَبـاُه َأْن ُیَكلَِّمـاُه َفَقـاَم َرُجـٌل َكـانَ أبو َقُصَرِت الصَّ

ــَالُة َقــالَ  :ِن َفَقــاَل َیــا َرُســوَل اللَّــهِ ُیَســمِّیِه َذا اْلَیــَدیْ  َرُســوُل اللَّــِه  ــْم « :َأَنِســیَت َأْم َقُصــَرِت الصَّ َل

َالةُ َأ َعَلـى اْلَقـْوِم  َبْل َنِسـیَت َیـا َرُسـوَل اللَّـِه. َفَأْقَبـَل َرُسـوُل اللَّـِه : َقالَ ». ْنَس َوَلْم َتْقُصِر الصَّ

ِإَلــــى َمَقاِمـــِه َفَصــــلَّى  َفـــَأْوَمُئوا َأْى َنَعـــْم َفَخــــَرَج َرُســـوُل اللَّـــِه ». َأَصـــَدَق ُذو اْلَیــــَدْینِ « :َفَقـــالَ 

ْكَعَتْیِن اْلَباِقَیَتْیِن ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ َكبََّر َوَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه َأْو َأْطَوَل ثُمَّ َرَفَع َوَكبََّر ثُ  مَّ َكبَّـَر َوَسـَجَد الرَّ

  . )٤(ُسُجوِدِه َأْو َأْطَوَل ثُمَّ َرَفَع َوَكبَّرَ  ِمْثلَ 

                                                

  . ٢٤٠ص ،الجني الداني )١(

  .٢٩٩ص، ٥ج، َمْحَرمٍ  ِبَغْیرِ  َتُحجُّ  اْلَمْرَأةِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٢(

  .٢٠ص ،١٢ج، اتوالقراء الحروف ،سنن أبي داود )٣(

  . ٣٥٣ص ،٣ج، السَّْجَدَتْینِ  ِفي السَّْهوِ  باب ،سنن أبي داود )٤(



 ١٧٤

ــالَ / ٢ ــاٍس َق ــِن َعبَّ ــِه  :َعــِن اْب ــا َأْعَمــَر َرُســوُل اللَّ ــِه َم ــِة ِإالَّ  َواللَّ ــى ِذى اْلِحجَّ ــَة ِف َعاِئَش

یَنُهْم َكاُنوا َیُقوُلوَن ِإَذا َعَفا ِلَیْقَطَع ِبَذِلَك َأْمَر َأْهِل الشِّْرِك َفِإنَّ َهَذا اْلَحىَّ ِمْن ُقَرْیٍش َوَمْن َداَن دِ 

ُمــوَن اْلُعْمــَرَة  ــْد َحلَّــِت اْلُعْمــَرُة ِلَمــِن اْعَتَمــْر. َفَكــاُنوا ُیَحرِّ ــَرَأ الــدََّبْر َوَدَخــَل َصــَفْر َفَق ــَوَبْر َوَب َحتَّــى اْل

ِة َواْلُمَحرَّ    .)١("مَیْنَسِلَخ ُذو اْلِحجَّ

  )ذا(طق 

  ول (ذا) 

َفــَأْخَبَرِنى  َنــَزَل ِجْبِریــُل «: َیقُــولُ  َســِمْعُت َرُســوَل اللَّــِه قــال: َمْســُعوٍد َأِبــى عــن  /١

ــَالِة َفَصــلَّْیُت َمَعــُه ثُــمَّ َصــلَّْیُت َمَعــُه ثُــمَّ َصــلَّْیُت َمَعــُه ثُــمَّ َصــلَّْیتُ  ــِت الصَّ َمَعــُه ثُــمَّ َصــلَّْیُت  ِبَوْق

ــهُ  ــَس َصــَلَواتٍ ». َمَع ــِه  َیْحُســُب ِبَأَصــاِبِعِه َخْم ــیَن تَــُزوُل  َفَرَأْیــُت َرُســوَل اللَّ َصــلَّى الظُّْهــَر ِح

َرَها ِحیَن َیْشَتدُّ اْلَحرُّ َوَرَأْیُتُه ُیَصلِّى اْلَعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعٌة َبْیَضاُء قَ  ْبَل َأْن الشَّْمُس َوُربََّما َأخَّ

الَ  ْفَرُة َفَیْنَصِرُف الرَُّجُل ِمَن الصَّ َوُیَصـلِّى  َفَیـْأِتى َذا اْلُحَلْیَفـِة َقْبـَل ُغـُروِب الشَّـْمسِ ِة َتْدُخَلَها الصُّ

َرَهــا َحتَّــى َیْجَتِمــَع  ــْمُس َوُیَصــلِّى اْلِعَشــاَء ِحــیَن َیْســَودُّ األُُفــُق َوُربََّمــا َأخَّ اْلَمْغــِرَب ِحــیَن َتْســُقُط الشَّ

ْبَح َمرًَّة ِبَغَلٍس ثُمَّ َصلَّى َمرَّ  ًة ُأْخَرى َفَأْسـَفَر ِبهَـا ثُـمَّ َكاَنـْت َصـَالُتُه َبْعـَد َذِلـَك النَّاُس َوَصلَّى الصُّ

)٢(َلْم َیُعْد ِإَلى َأْن ُیْسِفرَ التَّْغِلیَس َحتَّى َماَت وَ 
.  

اْلَمَسـاِئُل ُكـُدوٌح َیْكـَدُح ِبهَـا الرَُّجـُل َوْجهَـُه َفَمـْن َشـاَء « :َقـالَ  َعْن َسُمَرَة َعـِن النَِّبـىِّ / ٢

ــَرَك َأْبَقــى َعَلــى وَ  ــاَء َت ــُه َأْو ِفــى َأ ِإالَّ َأْن َیْســَأَل الرَُّجــُل َذا ُســْلَطانٍ ْجِهــِه َوَمــْن َش ْمــٍر َال َیِجــُد ِمْن

  .)٣(»ُبد�ا

                                                

هو أن یقرح خف  :وقیل ،عیر الدبر: الجرح الذي یكون في ظهر الب ،١٤٢ص ،٦جباب العمرة،  ،سنن أبي داود )١(

  .البعیر

  . ٤٢ص  ،٢ج ،اْلَمَواِقیتِ  ِفي باب، سنن أبي داود )٢(

   .١٩٠ص، ٥ج، اْلَمْسَأَلةُ  ِفیهِ  َتُجوزُ  َما ابب ،سنن أبي داود )٣(



 ١٧٥

- َفْلُیْشِهْد َذا َعْدلٍ َمْن َوَجَد ُلَقَطًة «:َقاَل َرُسوُل اللَِّه : َعْن ِعَیاِض ْبِن ِحَماٍر َقالَ  /٣

 ُتْم َوَال ُیَغیِّـْب َفــِإْن َوَجـَد َصــاِحَبَها َفْلَیُردََّهـا َعَلْیــِه َوإِالَّ َفهُـَو َمــاُل اللَّـِه َعــزَّ َوَال َیْكــ -َأْو َذَوْى َعـْدلٍ 

)١(»َوَجلَّ ُیْؤِتیِه َمْن َیَشاءُ 
.  

َخـْیًال ِقَبـَل َنْجــٍد َفَجـاَءْت ِبَرُجــٍل ِمـْن َبِنــى  َبَعــَث َرُسـوُل اللَّــِه  :قـالُهَرْیــَرَة عـن أبـى  /٤

َقاُل َلـُه ثَُماَمـُة ْبـُن ُأثَـاٍل َسـیُِّد َأْهـِل اْلَیَماَمـِة َفَرَبُطـوُه ِبَسـاِرَیٍة ِمـْن َسـَواِرى اْلَمْسـِجِد َفَخـَرَج َحِنیَفَة یُ 

ـُد َخْیـٌر ِإْن َتْقُتـْل َتْقُتـْل  :َقالَ ». َماَذا ِعْنَدَك َیا ثَُماَمةُ « :َفَقالَ  ِه ِإَلْیِه َرُسوُل اللَّ  ِعْنِدى َیـا ُمَحمَّ

ــاِكرٍ ، مٍ َذا دَ  ــى َش ــْنِعْم َعَل ــْنِعْم ُت ــا ِشــْئَت. َفَتَرَكــُه  َوإِْن ُت ــُه َم ــاَل َفَســْل ُتْعــَط ِمْن َوإِْن ُكْنــَت ُتِریــُد اْلَم

». َمـا ِعْنـَدَك َیـا ثَُماَمـةُ « :َكـاَن اْلَغـُد ثُـمَّ َقـاَل َلـهُ  َحتَّـى ِإَذا -صلى اهللا علیه وسلم-َرُسوُل اللَِّه 

ُل َحتَّى َكاَن َبْعـَد اْلَغـِد َفـَذَكَر ِمْثـَل َهـَذا َفَقـاَل َرُسـو  َكَالِم َفَتَرَكُه َرُسوُل اللَِّه َفَأَعاَد ِمْثَل َهَذا الْ 

ـــوا ثَُماَمـــةَ « :اللَّـــِه  ـــَن اْلَمْســـِجِد َفاْغَتَســـَل ِفیـــِه ثُـــمَّ َدَخـــَل ». َأْطِلُق ـــاْنَطَلَق ِإَلـــى َنْخـــٍل َقِریـــٍب ِم َف

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  َأْشَهُد َأْن الَ  :اْلَمْسِجَد َفَقالَ    .)٢(ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

  رور )ذا(

َبْكَرَة ِفى َشَهاَدٍة َفَقاَم َلُه َرُجٌل ِمـْن َمْجِلِسـِه أبو َجاَءَنا : یِد ْبِن َأِبى اْلَحَسِن َقالَ َعْن َسعِ  /١

ُه َأْن َیْمَســَح الرَُّجــُل َیــدَ  َوَنَهــى النَِّبــىُّ  َنَهــى َعــْن َذا : النَِّبــىَّ َفــَأَبى َأْن َیْجِلــَس ِفیــِه َوَقــاَل ِإنَّ 

 . )٣(ِبَثْوِب َمْن َلْم َیْكُسهُ 

                                                
  . ٢٨٢ص  ،٥ج ، اللقطة ، سنن أبي داود )١(

  .١٦٢ص ،٨ج ، ُیوَثقُ  اَألِسیرِ  ِفي باب ،سنن أبي داود )٢(

ُجلِ  فِي باب، سنن أبي داود )٣( ُجلِ  یَقُوُم  الرَّ لرَّ    . ٩٢ص، ١٤ج، َمْجلِِسھِ  ِمنْ  لِ



 ١٧٦

  

  

  

  الفصل الرابع

  الصلة والعائد

  

  وفيه مخسة مباحث:

 فرا ولث اا  

ذف ا ث اا  

  اث اث دم ا  اوول

  ا ال ن اوول وااث ار

  اث اس اد

  

 



 ١٧٧

  املبحث األول

  التعريف بالصلة

وال محـل لهـا مـن  ،بهامعنـاه الجملة التي تذكر بعد االسـم الموصـول فیـتم :الصلة هى

صـلة الموصـول "وأكثـر النحـویین  :حـدثتك :فجملـة ،جاء الذي حـدثتك عنـه :نحو ،اإلعراب

   .سیبویه یسمیها حشواً و  ،یسمي هذه الجملة صلة

ـــك أن : والمـــرادوصـــلت الشـــيء وصـــًال وصـــلة،  :فالصـــلة مصـــدر كالوصـــل مـــن قول

 :أنهـا لیسـت أصـالً  :أي ،بویه لها حشوًا فمن معنى الزیـادةفأما تسمیة سی ،الجملة وصل له

 :(فـالن مـن حشـو بنـي فـالن) أي :ومنـه ،وّضح بها معناهویُ  ،وٕانما هي زیادة یتم بها االسم

  . )١("ولیس من صمیمهم ،اعهم"من أتب

  .)٢(والجمع ُوَصل) ،ل شيء اتصل بشيء فما بینهما وصلة(وك :یقول الجوهري

كمـــا أن الصـــفة تعمـــل علـــى تخصـــیص  ،فالصـــلة تعمـــل علـــى تخصـــیص الموصـــول

  .الموصوف

 ،كانــت أم مشــتركة إلــى صــلة تتصــل بهــا"وتقتقــر كــل الموصــوالت االســمیة مختصــة 

ألن الصـلة مـن كمـال الموصـول  ،إال بصلة متأخرة عنها لزوماً  اهاألنها نواقص ال یتم معن

  .)٣(ومنزلة منزلة جزئه المتأخر"

  :)٤(یقول ابن مالك

  لةمِ شتمُ  الئقٍ  على ضمیرٍ  *** لةصِ  بعدها ها یلزمُ وكلُّ 

                                                

 .٣٩٠ص ،٢ج ،شرح المفصل  )١(

 .٢١٢ص ،٢، جباب وضح الصحاح في اللغة،  )٢(

 .١٦٩ص ،١ج ،شرح التصریح  )٣(

 .٣٦ص ،األلفیة  )٤(



 ١٧٨

ورابــط یــربط بینهــا  ،یعنــي أن الموصــوالت كلهــا ال بــد أن یكــون بعــدها صــلة تكملهــا"

ـــه علـــى ذلـــك بقولـــه ،موصـــوالت ونـــواقص وبـــین الموصـــول؛ ولـــذلك ســـمیت علـــى : (وقـــد نّب

مطــابق للموصــول فـــي اإلفــراد والتــذكیر وفروعهمــا فتقــول: جـــاءنى ) ضــمیر الئــق متشــملة

  .)١("وما أشبه ذلك ،واللذان قاما ،والتى قامت أمه ،الذى قام أبوه

اء فلـــذلك كانــت هـــذه األســـم ،(واعلــم أن هـــذه الصـــلة موضــحة لالســـم :ویقــول المبـــرد

 لـم  أو مـررت بالـذى ،جـاءني الـذي :أال تـرى أنـك لـو قلـت ،بهمة وما شاكلها فـي المعنـىالم

أو  أو مـررت بالـذي مـن حالـه (كـذا وكـذا) ،مررت بالـذي قـام :یدللك على شيء حتى تقول

. وهـذا مـا یؤكـده )٢(الیـد علیـه) فإذا قلت هذا ومـا أشـبهه وضـعت ،طلقمررت بالذي أبوه من

ألنهـا مـع  ،الناقصـة إنمـا ال تـتم إال بصـالتهاأن هـذه األسـماء  "اعلـم :ابن جنـي حیـث یقـول

وال یــدخل  ،واالســم الواحــد ال یــتم بــبعض حروفــه دون بعضــها ،صــالتها بمنزلــة اســم واحــد

  . )٣(ما لم تتم بصالتها ال تفید" ،وكذلك هذه األسماء ،وال تقع به فائدة ،تحته معنى مفهوم

لــة تردفــه مــن لــه فــي تمامــه اســمًا مــن جم"أن الموصــول مــا ال بــد  :وذكــر الزمخشــري

  .)٤(ومن ضمیر فیها یرجع إلیه" ،الجمل التي تقع صفات

وال بــد لــه مــن  ،نهــا بمنزلــة الشــيء الواحــد(إ :هــذا المعنــى بقولــه )٥(ویؤكــد ابــن الــدهان

  .)٦("جزء آخر حتى یتم به كالم

                                                

حمن بن علي بن صالح المكودي علي األلفیة في علم النحو والصرف لإلمام جمال ر شرح المكودي البي زید عبدال  )١(

: دار الكتب العلمیة بیروت لناشرالدین محمد بن مالك، ضبطه وخرج آیاته وشواهده الشعریة إبراهیم شمس الدین: ا

 .٣٦ص  ،م٢٠٠٢ -ـه١٤٢٢، ٢لبنان، ط

 .١٩٧ص، ٣جهـ، ١٣٨٦ ،القاهرة برد تحقیق محمد عبدالخالق عقیمة،للم المقتضب،  )٢(

 .٩١ص ،شرح اللمع  )٣(

 . ٣٨٨ص  ،٢ج ،شرح المفصل   )٤(

من مؤلفاته شرح اإلیضاح، التكملة  محمد بن سعید بن المبارك، أخذ عن مشایخ عصره ثم صار من األعالم، :هو  )٥(

وتاریخ أشهر النحاة للشیخ  نشأة النحو ، انظر:ـه٥٦٩البن فارس، الفصول الكبري، والفصول الصغري، توفي سنة 

 م. ١٩٩١ -ـه١٤١٢محمد طنطاوي، دار المنار 

رس، مؤسسة الرسالة الفصول في العربیة صنفه اإلمام أبومحمد بن المبارك بن الدهان، تحقیق دكتور فائز فا  )٦(

 . ١٠٩ص ،م١٩٨٨- ـه١٤٠٩للطباعة واالنشر الطبعة األولي 
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ــــث یقــــو   :لویزیــــد اإلمــــام الســــیوطي علــــى هــــذه التعریفــــات ویفصــــل لهــــا أحكامــــًا حی

فأشبه شيء بهما المركـب تركیـب ، (والموصول والصلة حرفیًا كان أو اسمیًا كجزء من اسم

    .)١()مزج ومن ثم وجب لها أحكام

  .تقدیم الصلة على الموصول :األول

   .امتناع الفصل بین الموصول والصلة :الثاني

اء جـ :ونقل السیوطي عن الكسائي أنه قد أجـاز تقـدیم معمـول صـلة (كـي) نحـو قولنـا

ویــرى كــذلك أن الفــراء أجــاز أیضــا تقــدیم صــلة (أن) علیهــا نحــو:  ،یــتعلم )كــى(زیــد العلــم 

   .(أعجبني العسل أن تشرب) قولنا:

وكـــذلك بـــین  ،والصـــلة یـــرى فیـــه امتنـــاع الفصـــل بـــین الموصـــول  :أمـــا الحكـــم الثـــاني

  ."الموصول ومتعلقات الصلة بأجنبى

 ،جــاء الــذي زیــدا أكــرم: الصــلة مثــلفصــل بغیــر أجنبــي لمعمــول والــراجح أنــه یجــوز ال

   . وسیأتي الكالم عن ذلك مفصًال إن شاء اهللا

بـل ال بـد  ،ومن أحكام الصلة أنه ال یجوز أن تكون األسماء المفردة صـلة للموصـول

نـه صـاحب أسـرار هذا ما بیّ  ،وهم بخالف ذلك فهو مؤولوما جاء ی ،أن تكون الصلة جملة

ال یجــوز  :قیــل ،؟وز أن تكــون األســماء المفــردة صــالتفهــل یجــ :(فــإن قیــل :العربیــة بقولــه

كمـا أتـوا  ،الكـالم توصـًال إلـى الوصـف بالجمـل ألن أسماء الصالت إنما أدخلوها فـي ،ذلك

ما فیه أأللـف والـالم فكمـا  توصًال إلى نداء )بأىّ (و ،توصًال إلى الوصف باألجناس )بذى(

 ،إال مـــا فیـــه األلـــف والـــالم )أيّ (إلـــى غیـــر األجنـــاس وال یـــأتي بعـــد  )ذو(ال یجـــوز إضـــافة 

فأمـا فـرادة  ،وال یجـوز أن تكـون مفـردة، ت إال جمـالً فكذلك هاهنـا ال یجـوز أن تكـون الصـال

. ویؤكـد )٢()فالتقدیر فیه علـى الـذي هـو أحسـن ،(بالرفع :تمامًا على الذي أحسن)( :من قرأ

                                                

 . ٢٣٩ص ،ج ،همع الهوامع  )١(

 .١٥٢ص ،العربیةأسرار   )٢(



 ١٨٠

م علـى الحكـ ألن، (إن الصـلة ینبغـي أن تكـون جملـة :هذا المعنى ابن الحاجـب حیـث یقـول

والمصـدر مـع  ،الصـفات مـع فاعلهـا أو ما أشبهها مـن ،شيء بشيء من مضمونات الجمل

لم یستعمل في جمیع ما یتضـمن الحكـم  ،ولما كان اقتضاء الموصول للحكم وصفیاً  ،فاعله

  .)١(وهو الجملة)ال بالشبه  ،كون تضمنه له أصالً إال ما ی

    :)٢(یقول ابن مالك

   فلْ ه كُ ندي الذي ابنُ ن عِ به كمَ  *** صلْ لذي وُ ها اأو شبهُ  ملةٌ وجُ 

أو منزلـــة منزلــــة  ،جـــاء الـــذي عرفتـــه :نحـــو، ط الصـــلة أن تكـــون معهـــودةومـــن شـــر "

ــَیمِّ َمــا َغِشــَیُهمْ  :المعهــود نحــو قولــه تعــالى ثــم  ،وٕاال لــم تصــلح للتعریــف )٣(َفَغِشــَیُهْم ِمــَن اْل

 :نحــو، ة مؤلفــة مــن مبتــدأ وخبــرجملــة خبریــالموصــول إن كــان غیــر األلــف والــالم فصــلته 

وال یجــوز أن  ،كــرم أخــوهأجــاء الـذي  : نحــو ،أو مــن فعــل وفاعـل ،قــائم جـاء الــذي زیــد أبـوه

،  یكون معهودًا وال یصـلح للتعریـففال ،تكون الصلة جملة طلبیة ألن الطلب غیر محصل

 أو جــار ومجــرور متعلــق باســتقرار، الجملــة الموصــول بهــا شــبهها مــن ظــرفویقــوم مقــام 

والـذي حصــل ، الـذي اســتقر عنـدك: والـذي لزیــد تقـدیره ،رأیـت الــذي عنـدك :نحـو ،محـذوف

"فمـن"  )بمـن عنـدي الـذي ابنـه كفـل(للموصول بالجملـة وشـبهها  وقد مثل ابن مالك ،)٤(لزید

ول وٕان كان الموص ،والذي موصول بجملة هي مبتدأ وخبر ،موصول بظرف شبیه بالجملة

، خالصـــة الوصــفیة كضـــارب وحســن وظریـــف : أي ،ةاأللــف والـــالم فصــلته صـــفة صــریح

وصــاحب وراكــب فإنهــا ال تصــلح أن  ،رعكــأبطح وأكــ ،ي غلبــت علیهــا االســمیةالتــ بخــالف

                                                

 . ٣٧ص ،٣ج ،شرح الكافیة  )١(

 . ٣٦ص ،األلفیة  )٢(

  .٧٨سورة طه، اآلیة: ) ٣(

اإلمام حجة العرب جمال الدین محم بن مالك  شرح ألفیة ابن مالك البن الناظم أبي عبداهللا بدر الدین محمد ابن  )٤(

صاحب األلفیة اعتني بتصحیحه وتنقیحه محمد بن سلیم اللبابیدي: الناشر: مطبعة المكتبة العثمانیة بیروت 

 .٣٥ص ـ،ه١٣١٣
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قـــال  ، ألنهـــا مثلهـــا فـــي المعنـــى، قـــد توصـــل بفعـــل مضـــارع شـــبهوه بالصـــفةو  ،یوصـــل بهـــا

  :)١(الشاعر

  الرأي والجدِل  * وال األِصیِل وال ذي*حكومُتُه * التُّرَضي َما أنت بالَحكمِ 

(وتخـــتص األلـــف والـــالم بالـــدخول علـــى األســـماء المشـــتقة مــــن  :یقـــول ابـــن جنـــي  

لتقــدیرك  ،وٕانمــا تخـتص بالــدخول علیهـا، وال اسـم ،وال تـدخل علــى غیرهـا مــن فعـل ،األفعـال

وال  ،ألنهـا تصـیر بعـض الفعـل ؛وٕانما امتنع دخولها على األفعال ،فى األسماء ضمیرا إلیها

فــإن شــئت كــان  ،القائمــان الزیــدان :فــإذا قلــت ...یر إلــى بعــض الفعــلیصــح رجــوع الضــم

وٕان شئت كـان الزیـدان  ،ألن كل واحد منهما معرفة ؛(القائمان) مبتدأ و(الزیدان) خبر عنها

   .)٢(مبتدأ والقائمان خبر

  :وهذه بعض أقوال علماء النحو في شروط الجملة التي تقع صلة للموصول

   أن ون ر ارط اول

وهــــي المحتملــــة للتصـــــدیق ، وشــــرطها أن تكــــون خبریـــــة" :یقــــول صــــاحب التصـــــریح

صــلة إلــى وصــف ألن الموصــول وضــع وُ  ،فــي نفســها مــن غیــر نظــر إلــى قائلهــا والتكــذیب

ز فــي الصــلة أن تكــون جملــة وال یجــو  .جــاء الرجــل الــذي قــام أبــوه: نحــو، المعــارف بالجمــل

قاصـدًا إنشـاء  ،بعتـكجاء العبد الـذي  :فال تقل ،وهي ما قارن لفظها معناها كبعته ،إنشائیة

 ،كانـت أو نهیـاً  ، أمـراً وجـود معناهـا عـن وجـود لفظهـا وهي ما تـأخر، وال جملة طلبیة ،البیع

مــن اإلنشــاء  ألن كــالً  ،أو ال تضــربه ،ضــربهجــاء الــذي ا: فــال تقــل، وال تضــربهأضــربه كا

  .)٣("لح لبیان الموصولفال یص ،فضًال عن أن یكون معهوداً  ،والطلب ال خارجي له

                                                

 من هذا البحث. ١٦٤، وقد تقدم هذا في ص ١٧٠ص، ١ج ،: شرح التصریحانظرهذا البیت للفرزدق   )١(

 .٦٠٠ص ،شرح اللمع  )٢(

 .١٦ص ،١ج ،شرح التصریح  )٣(
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(وخـرج أیضـًا  :وهذا هـو اإلمـام السـیوطي یزیـد األمـر وضـوحًا وبیانـًا عنـد حیـث یقـول

أبعــد عــن  فهــي ، الطلبیــة وهــي أولــى باالمتنــاع مــن اإلنشــائیة ألنهــا لــم یحصــل معناهــا بعــد

نحــو الــذي  ، وجــوز الكســائي الوصــل بجملــة األمــر والنهــي، حصــول الوضــوح بهــا لغیرهــا

 : وجـــوزه المـــازني بجملـــة الـــدعاء: إذا كانـــت بلفـــظ الخبـــر نحـــو ،ضـــربه زیـــدأو ال ت، اضـــربه

ومقتضي مذهب الكسائي موافقته بل أولى لما فیها مـن : حبانأبو قال  .الذي یرحمه اهللا زید

  .)١()صیغة الخبر

تحتمل الصـدق والكـذب دون  ،خبریة (وٕانما ال تكون الصلة إال جملة :یقول ابن جني

ا فــإذ ،الــذي" أثبــت موصــوفاً " :ألنــك إذا قلــت ؛واالســتفهام ،والنهــي، األمــر بقیــة الجمــل فــي

هــذه األشــیاء ال  ألن ،كأنــك قــد نقضــت مــا ابتــدأت بــهف، وصــلت بــاألمر والنهــي واالســتفهام

  .)٢()تصلح مالزمتها

كــــون جملــــة الصــــلة خبریــــة ألنــــه یجــــب أن یكــــون مضــــمونها معلــــوم  وٕانمــــا اشــــترطوا

ها ال یعلــم إال بعــد جمــل اإلنشــائیة لیســت كــذلك ألن مضــمونوال ،مخاطــبالاالنتســاب إلــى 

  .إیراد صیغتها

  :أوجه ألربعةِ  خبرّیةً  جملةً  الصلةُ  كانت وٕانَّما

 واالســـتفهام األمـــر مـــن الخبرّیـــة وغیـــرُ  الموصـــولِ  إیضـــاحُ  منهـــا الغـــرَض  أنَّ : أحـــدها 

  .اإلیضاحبه  یحصل فال مبهمٌ 

 والنهــي بــاألمر ُوصــلت فلــو للغیبــةِ  الظــاهرةُ  واألســماء ظــاهرٌ  اســمٌ  الــذي أنَّ : والثــاني 

ـــا وٕانْ ، خطـــابٌ  المواجهـــة ألنَّ ، لتناقضـــا ِلْلُمواجـــه  غیـــر فاعُلهمـــا یكـــونَ  أنْ  لـــزمَ  للغائـــبِ  كان

  .االستفهام وكذلك ، فیتدافعان المعنى في )الذي( هو الذي على العائد والضمیر )الذي(

                                                

 . ٢١٣ص ،١همع الهوامع ج  )١(

 . ٥٩٢ص ،شرح اللمع  )٢(



 ١٨٣

 األمـــرِ  علــى یــدلُّ  ال الواحــدُ  واالســمُ  ،واحـــدٍ  باســمٍ  مقــّدران وصــلته الــذي أنَّ  :والثالــث 

   .آخر مسمَّى على داللته مع واالستفهام والنهي

 واالسـتفهامُ  والنهـيُ  واألمـرُ  أخـرى وبهمـا ،تـارةً  عنهمـا ُیْخَبـرُ  وصـَلته الـذي أنَّ  :والرابـعُ  

   . ذلك فیها یصحُّ  ال

رط اا  طبد ا و ون أن  

 التـي تقـع صــلة معلومـة عنـد المخاطــب،ي أن تكـون الجملــة (وینبغـ :یقـول ابـن یعــیش

اإلخبار عنه بعـد لیصلح  مذكور بما یعلمه المخاطب من حاله،ألن الغرض منها تعریف ال

ألن  بغـــي أن یكـــون مجهـــوًال عنـــد المخاطـــب،ألن الخبـــر ین ذلـــك، والصـــلة تخـــالف الخبـــر،

فلـو كـان ذلـك معلومـًا عنـده  ،الغرض من الخبر إفادة المخاطب شیئًا مـن أحـوال مـن یعرفـه

ــدًا لــه شــیئاً  ــذلك ال تقــول ،لــم یكــن مفی وجهــل  ،إال لمــن عــرف قیامــه ،جــاءني الــذي قــام :فل

 إال للــذى  ،منطلــق أقبــل الــذي أبــوه :وكــذلك ال تقــول ،وقــام صــلة ،ألن "جــاء" خبــر ،مجیئــه

  .)١("عرف انطالق أبیه وجهل إقباله

فیهـــا "أن تكـــون معهـــودة أو بمنزلـــة وهـــذا مـــا أكـــده األشـــموني مـــن أن الصـــلة یشـــترط 

  .)٢("صلح للتعریفلمعهود وٕاال لم تا

وذلــك غیــر  ،الموصــول بهــا بكونهــا معهــودة ةوالمشــهور عنــد النحــویین تقییــد الجملــ 

َوإِْذ َتُقــوُل  :معهــودة كقولـه تعــالى فتكـون صــلته  ،ألن الموصـول قــد یـراد بــه معهــود  ،الزم

 ،فتوافقـه صـلته  ،وقد یراد به الجـنس ،سورة األحزاب )٣(َوَأْنَعْمَت َعَلْیهِ  َعَلْیهِ  ِللَِّذي َأْنَعَم اللَّهُ 

  . )٥() ٤(َكَمَثِل الَِّذي َیْنِعُق ِبَما َال َیْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداءً  :كقوله تعالى

                                                

 .٣٩٤ص ٢شرح المفصل ج   )١(

 .١٨٧منهج السالك ص  )٢(

 .٣٧: اآلیة ،سورة األحزاب  )٣(

 .١٧١: اآلیة البقرة،سورة   )٤(

 .٢١٣ص ١الهوامع ج  ) همع٥(



 ١٨٤

ن الصـلة ینبغـي أن تكـون معلومـة (إ :وابن الحاجب یزید المسألة وضوحًا حیـث یقـول

ینبغـي  ،لصـلةن الحكـم الـذي تضـمنته األ ..اد المـتكلم قبـل ذكـر الموصـولللسامع فـي اعتقـ

خ أنـــا الـــذي دوّ  :فـــال یقـــال ،المخاطـــب أنـــه یعلـــم حصـــوله للموصـــولأن یعتقـــد المـــتكلم مـــن 

  .)١(خها)إال لمن یعلم أن شخصًا دوّ  ،البالد

 العهــد( :أن تكــون معروفـة للســامع ســواء كـان تعریفهــا ،ةكــون الصـلة معهــود"والمـراد ب

ــ :) نحــوالخــارجي  ،مــن حیــث هــي ،أو تعریــف الحقیقــة )٢(ِذي َأْنَعــَم اللَّــُه َعَلْیــهِ َوإِْذ َتُقــوُل ِللَّ

قولـــه نحو  ،وتعریـــف الحقیقــة فــي ضـــمن بعــض األفــرادأ ،)المعطــي خیـــر مــن اآلخــذ( :نحــو

ـــــذي ینعـــــق( :تعـــــالى ـــــع األفـــــراد نحو  )كمثـــــل ال َفـــــاْقُتُلوْا  :قولـــــه تعـــــالىأو فـــــي ضـــــمن جمی

 أو مــن ،أو الــذین یشــركون ،أو الــذى یشــرك  ،ل) موصــولة(أ بنــاء علــى أن )٣(ِكینَ اْلُمْشــرِ 

وذهنـى فــى  ،والعهـد خـارجى فـى األول ،فالصـلة فـى الجمیـع معهـودة ،و نحـو ذلـكأ ،یشـرك

  . ")٤(غیره

   أن ون  ا  ن  اب ارط اث

فـال یجــوز مـررت بالـذي مـا أحســنه  ،ةوشـرط أكثــرهم أال تكـون تعجبیـ" :یقـول المـرادي

  .")٥(ومن النحاة من أجاز ذلك وهو مذهب ابن خروف .إن كانت عندهم خبریة

وأما جملة " :حیث یقول وهذا ما أكده اإلمام السیوطي مع ذكر المذهب الراجح منهما

ب ذهـوالیـه   ،أحدهما الجـواز :أو خبریة فقوالن ،لم توصل بها لذلك  نها إنشائیةفإ التعجب

                                                

 ٩ص٣شرح الرضي علي الكافیة ج  )١(

 . ٣٧اآلیة:  سورة األحزاب، )٢(

 .٥: اآلیة التوبة،سورة   )٣(

 . ٣٣٢ص، ١ج ،حاشیة الصبان )٤(

شرح وتحقیق األستاذ  ـه٧٤٩توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك للمرادي المعروف بابن أم قاسم المتوفي سنة   )٥(

 . ٤٤٥ص ،م٢٠٠١-ـه١٤٢٢عبدالرحمن علي سلیمان الناشر: دار الفكر العربي القاهرة الطبعة األولي 



 ١٨٥

المنع ألن التعجب إنما یكون من خفـاء  :والثاني ،جاءني الذي ما أحسنه :ابن خروف نحو

  . )١(فتنافیا والصحیح جوازه) ،والصلة تكون موضحة ،السبب

وهـذا مـا علیـه سـائر المتـأخرین ألنهـا مـن  ،والذي یراه الباحث أن الراجح عـدم الجـواز

   .جملة خبریةومن شروط الصلة أن تكون  ،قسم الجمل اإلنشائیة

رارط اا  م رة إ ا  ون أ  

ألن حتى ال بـد أن یتقـدمها كـالم یكـون غایـة  ؛ فال یجوز جاءني الذي حتى أبوه قائم

فهــذه الجملــة تفتقـر إلــى كــالم قبلهــا مفــاده ومــا قعــد زیــد   ،جــاء الــذي لكنــه قــائم :ونحــو ،لهـا

  .لكنه قائم

 كــالم  (وال یجــوز الوصــل بجملــة مســتدعیة :حب التصــریح بقولــهوهــذا مــا ذكــره صــا 

مل "لكن" مـن غیـر األن فیه استع ،حتى أبوه قائم :أو جاء الذى لكنه قائم، :قبلها، فال یقال

وأجــاز الكســائي الوصــل بــاألمر  ،الیجــوز واســتعمال "حتــى" مــن غیــر تقــدم ،تقــدم مســتدرك

  .)٢(جاء الذي یغفر اهللا له) :حون ،والمازني بالدعاء بما لفظه الخبر ،والنهي

  ل  ر ق طق وولأن  ارط اس

یقـول  ،وهذا الشرط خاص بالموصوالت االسمیة بخالف الحرفیة فإنها ال تحتاج لذلك

"وتتمیز الموصـوالت االسـمیة عـن الموصـوالت الحرفیـة بـأن االسـمیة ال  :صاحب التصریح

ضــمیر مطـابق لهــا فــي اإلفـراد والتــذكیر وفروعهمــا بخــالف  بـد لهــا مــن صـلة مشــتملة علــى

  .  )٣(الحرفیة فإن صلتها ال ضمیر فیها"

 ،كمــا فـي الموصـوالت الخاصــة ،أن تكـون لفظـًا أو معنـىمــن "والمـراد بالمطابقـة أعـم 

  . )٤(كما في المشتركة غیر أل" أو معنى فقط، ،أو لفظًا فقط

                                                

 .٢١٤ص ،١ج ،همع الهوامع  )١(

 .١٦٧ص، ١ج ،) شرح التصریح٢(

 .١٦٧ص ،١ج ،شرح التصریح  )٣(

 .٣٣٣ص ،١ج ،حاشیة الصبان  )٤(



 ١٨٦

والشـــرط  ،والمبتـــدأ والخبـــر ،عـــل والفاعـــلالف :وجملـــة األمـــر أن الصـــلة بأربعـــة أشـــیاء

وقـام  ،الموصـول )فالـذي( ،جاءني الـذي قـام :فمثال وصلك بالفعل قولك ،والظرف ،وجوابه

لم ولو كان لغیره  ألنه له؛ وهو ضمیر الموصول واستتر في الفعل ،والعائد الفاعل ،الصلة

جــاءني الــذي   :لخبــروتقـول فــي الموصــول بالمبتــدأ وا ،الــذي قــام غالمــه زیــد :نحــو ،یسـتتر

والعائد الهاء في "أبـوه" ومثـال وصـلك بالشـرط  ،وأبوه الصلة ،فالذي اسم موصول ،أبوه قائم

صـــلة  ،عمـــرو إن تأتـــه یأتـــك :فقولـــك ،ه یأتـــك عمـــروجـــاءني الـــذي أن تأتـــ :والجـــزاء قولـــك

دك الــذي عنــ أو جــارًا ومجــرورًا فنحــو: ،وأمــا الصــلة إذا كانــت ظرفــاً  ،والعائـد الهــاء فــي تأتــه

  .زید والذي في الدار خالد

  :ه الجملةفى حدیث له عن شب )١(اإلمام األهدلیقول و 

جــاء الــذى فــى  :نحــو ،نى الجــار والمجــروروالثــا ،"وهــى ثالثــة أشــیاء: أحــدها الظــرف

  .")٢(مالوتختص باأللف وال ،والثالثة الصفة ،الدار

 ،بهمـــا فائـــدةوهمــا اللـــذان فـــي الوصـــل  ،ویوصــل أیضـــًا بـــالظرف والمجـــرور التـــامین 

والعامل فیهما جملة مقدرة من كون  ،والذي من بني علي شریف ،الذي عندك فاضل :نحو

  .استقر) وفي كل منهما ضمیر یعود على الموصول :مطلق (أي

األول والثـاني  :"وما أشبهها في حصول الفائـدة فهـو ثالثـة :ویقول صاحب التصریح 

المـراد بالتـام فیهمـا مـا یفهـم بمجـرد ذكـره ومــا (الظـرف المكـانى والجـار والمجـرور التامـان) و 

باســتقر محــذوفا  وتعلقهمــا ،وجــاء الــذي فــي الــدار ،جــاء الــذي عنــدك :نحــو ،یتعلــق هــو بــه

والـذي مـر  ، جـاء الـذي سـكن مكانـاً : نحـو ،بخالف الناقصـین ،شبها الجملةوبذلك أ ،وجوباً 

لـــم یغلــــب علیهــــا  وهـــي التــــي ،الخالصـــة للوصــــفیة :أي ،الصـــفة الصــــریحة :والثالــــث ،بـــك

                                                

، ٦األهدل الیمني تعلم باألزهر، وتوفي بمصر، من مصنفاته الدر المكنون، انظر: األعالم جعلي  محمد :هو  )١(

 .٣٠٦ص

 . ٧٢ص ،بیروت ،ةیهدل، دار الكتب العلمالكواكب الدریة شرح األ  )٢(



 ١٨٧

وعطفهـا  ،ل علیهـاذلك عملـت عملـه وصـح عطـف الفعـولـ؛ ألن فیهـا معنـى الفعـل ،االسمیة

دَِّقاِت َوَأْقَرُضوا :حو قوله تعالىن )١(:"علیه دِِّقیَن َواْلُمصَّ   .)٢(ِإنَّ اْلُمصَّ

والصــفة  ،فــي الــدار :والمجــرور نحــو الــذى عنــدك: " الظــرف نحــو :ویقــول ابــن هشــام

  . )٣("لك في صفة ألـالصریحة وذ

كمـن عنـدي (أن شبه الجملة ال بد أن تكـون ظرفـًا وجـارًا تـامین " :ما االشمونى فیرىأ

   :"وذلك لوجوب كونهما متعلقین بفعل مسند إلى ضمیر الموصول تقدیره :)الذي ابنه كفل

  .الظرف -الذي استقر عندك -١

  . الجار والمجرور، الذي استقر في الدار -٢

ذي الــ :أي ،ل الظــرف النــاقص وهــي قولــه نزلنــا المنــزل الــذي البارحــةوالكســائي یعمــ

  . )٤("نزلناه البارحة

  .)٥("نه شاذ"بأ :وعلق ابن هشام

ورد فیه  كتفي في مثل هذه األمور على ماولكن ما ذكره الكسائي ال یقاس علیه بل یُ 

   .السماع فقط

"فـإن كـان الظـرف  :هبقولـوهذا ما یرجحه اإلمـام أبوحیـان فـي كتابـه ارتشـاف الضـرب 

  . )٦(الذي عندك أو الیوم" ،والمجرور ناقصین لم یوصل بهما نحو

                                                

 . ١٦٩ص، ١شرح التصریح ج  )١(

 . ١٨الحدید، اآلیة:  سورة  )٢(

 .١٥٤قطر الندي ص  )٣(

 ص، ١حاشیة الصبان ج )٤(

 . ١٥٤ص ،قطر الندي )٥(

 . ١٠٠١ص ،ارتشاف الضرب  )٦(



 ١٨٨

   

  املبحث الثانى

  حذف الصلة

) أل(أو قصــد بهــا اإلبهــام ولــم تكــن صــلة  ،یجــوز حــذف الصــلة إذا دل علیهــا دلیــل

  :)١(الشاعر كقول

  إلیَنا   موّجههُ  ثمّ  نحُن األَلى فاجمع ُجموَعك *** 

  عرفوا بالشجاعة  ننحن الذی :أي

وذلــك شــاذ فــي االســتعمال  ،"وقــد جــاءت الصــلة محذوفــة بالكلیــة :ویقــول ابــن یعــیش

ن الصـلة هـي الصـفة فـي ؛  فـألوأمـا فـي القیـاس ،ظـاهرتـه فـي االسـتعمال فأمـا قلّ  .والقیاس

 ،ألن فیـه تفویـت المقصـود ،وغ حـذفهافـال یصـ ،صـلة إلـى ذلـكوٕانما جيء بالذي وُ  ،المعنى

 ،؛ ألنــه المقصــود بالنــداءیــا أیهــا الرجــل :ذف الصــفة فــي المــبهم فــي قولــككمــا ال یجــوز حــ

تي" بحذف الصلة مـن كـل یتا والّ "بعد اللّ  :فمن ذلك قولهم في المثل .صلة إلى ذلك"أي" وُ و

  .)٢(واحد منها"

  .)٣(وذكر منها الصلة) ،(یقع الحذف في أربعة أبواب :ویقول الزركشي

  :)٤(ابن مالك في شرح قول متوقعًا مع الرد علیه وقد أورد اإلمام المرادي سؤاالً 

  لةمِ شتمُ  الئقٍ  على ضمیرٍ  *** لةصِ  بعدها ها یلزمُ وكلُّ 

وحــذفها جــائز إذا دل علیهــا دلیــل أو  ،أنهــا ال تحــذف :مقتضــى قولــه یلــزم :"فــإن قلــت

  . )٥(قصد اإلبهام"

                                                

 . ٤٤٠. وانظر توضیح المسالك ص٣١٢ص، ١ج ،الكافیة ،هذا البیت لعبید بن األبرص )١(

 . ٣٩٢ص ،٢ج ،شرح المفصل  )٢(

 . ١٦٢ص ،٣ج ،البرهان  )٣(

 .٣٦ص ،األلفیة  )٤(

 . ٤٤ص ،توضیح المقاصد  )٥(



 ١٨٩

د حذفوا الصلة وق" :معنى لطیفًا لحذف الصلة حیث یقول )١(ویورد اإلمام اإلسفراییني

بعـد الخطـة التـي مـن فظاعـة شـأنها كیـت  :أي) اللتیـا والتـي(جـاءت بعـد  :بأسرها في قولهم

وٕانمــا حــذفوها إیــذانًا بأنهــا بلغــت مــن الشــدة مبلغــًا تقاصــرت العبــارة عــن اإلحاطــة  ،وكیــت

    .)٢(بكنهه"

 :مـع زم حـذفها"وقد التُـ :وهذا المعنى هو الذي قال به الرضي في شرحه على الكافیة

الصـــغیرة  :لیفیـــد حـــذفها أن الـــداهیتین؛ قصـــد بهـــا الـــدواهي اإذ :تـــيتیـــا معطوفـــًا علیهـــا الّ اللّ 

فلـذلك تركتـا  ،وال یـدخل فـي حیـز البیـان ،والكبیرة وصلتا إلى حد من العظم ال یمكن شـرحه

  . )٣("نةبغیر صلة مبیّ  على إبهامهما

فــي االســمى غیــر  أحــدهما الجــواز":وذكــر الســیوطي فــي جــواز حــذف الصــلة قــوالن

حرفـي إذا وفـي ال ،وعـز مـا أصـیب بـه :أي )مـا علینا أن یصابا وعزّ  وعزّ ( :.. وقوله.)أل(

وهـي  )كـان( فحـذف  ،ألن كنـت :أي .أما أنت منطلقًا انطلقـت  :بقى معمول الصلة كقوله

  .)٤("صلة أن ومعمولها باق

ان هــذا الــرأي ویصــف أبوحیــ ،وأحیانــًا یســتغني عــن الصــلة باســم معرفــة یقــوم مقامهــا

وكـذا التـي  ،ه یكـون بمعنـى الرجـلأنـ )الـذي("ومن غریـب مـا قیـل فـي  :بالغریب حیث یقول

   :)٥(وأنشد قائل هذا ،معنى المرأةب

  فإن أدُع الّلواتي من أناٍس *** أضاُعوهّن ال أدع الّلذینا 

                                                

، من مؤلفاته تلخیص المفتاح ٩٤٥وتوفي سنة  ـه٨٧٣إبراهیم بن محمد بن عرب اإلسفراییني، ولد سنة : هو )١(

 .١٠١ص، ١ج ،بیروت ،رث العربيللقزویني انظر: معجم المؤلفین تألیف رضا كحالة، دار إحیاء الت

 .١٩٨فاتحة الكتاب في إعراب الفاتحة لإلمام اإلسفراییني تحقیق د/ عبدالرحمن، مطبعة وزارة األوقاف العراقیة، ص )٢(

 . ٧٠ص ،٣ج ،شرح الرحمن،علي الكافیة )٣(

 . ٢٢١ص ،١ج ،همع الهوامع  )٤(

فلم یحموهن، كا للنساء الالتي أضاعهن رجالهن ت تار والمعني: إن كن ٧٠ص٣هذا البیت للكمیت شرح الكافیة ج  )٥(

، فاللواتي والذین ال صلة لهما، یرید فإن أدع ذكر النساء ال جال الذین أضاعوا نسائهم بالهجاءفإني ال أترك الر 

 أدع الرجال. 



 ١٩٠

  ون السبب في حذف الصلة طول الكللوأحیانًا یك

   :)١(كقول الشاعر 

  ظرًة قبل التى *** لعلِّى وٕان شطَّت َنواَها أزوُرَها وٕاّني لراٍج ن

فعــًال وتحــذف ) "لعــل("ویجــوز أن تقــدر قبــل  :معلقــًا علــى هــذا البیــتى یقــول البغــداد

ن وحُســـ ،شــكال فیــهوهــو خبــر ال إ ،الــذي هــو أقــول فیهــاالفعــل : أي ،الكــالم فیكــون صــلة

  .)٢("الحذف لطول الكالم بالصلة

طـول الكـالم فیهاألنـه  حـذف الصـلةأن أقـوى األمـور فـى " :فیـرى )٣(أما ابن الشجرى 

وهــــو الموصــــول والفعــــل والفاعــــل والمفعــــول ثــــم  ،أربــــع كلمــــات نحــــو: جــــاء الــــذى ضــــربت

  . ")٤(الصلة

  :ومثال حذف صلة االسم للعلم بها قول الشاعر

  ئي فُهنَّ لكم إَما.الّ َشذاها عن ال ***أِبیُدوا األَلى شّبوا لَظى الحرِب وادَرُءوا 

ذا البـاب هـوهذا من االستدالل بالمتقدم وهـو كثیـر فـي  ،فحذف صلة الالئي للعلم بها

  . وغیره

   :)٥(ومثله قول الشاعر

ما    أِصیُب به َفرعا ُسلیٍم كالُهما *** وعزَّ علینا أن ُیصاب وعزَّ

  وعزما أصیبا به  :أي

                                                

 شطت نواها: بعدت دیارها.  ٢٣٨ص ١ج هذا البیت البیت لثوبة بن الِحمیر حاشیة الصبان )١(

 . ٤٨١ص، ٢نة األدب ج) خزا٢(

. انظر: الدررالكامنة في أعیان المائة ـه٥٤٢السعادات هبة اهللا من مؤلفاته األمالي الشجریة توفي سنة  أبو :) هو٣(

 . ١٧ص ،١الثامنة لشیخ اإلسالم ابن حجر العسقالني، حققه وقدم له محمد سید جاد الحق، دار الكتب الحدیثة ج

 . ١٦٢ص، ٣ج ،) البرهان٤(

 . ٢٣٦، ص١ج ،هذا البیت للخنساء شرح التسهیل )٥(



 ١٩١

   :)١(ومن االستدالل بهذا في المتأخر قول الشاعر

  ُجموَعك *** ثّم وّجهُهم إلیَنا  نحُن األَلى فاجمع

نحـــن األلـــى عرفـــت عـــدم مبـــاالتهم  :فحـــذف صـــلة األلـــى لداللـــة مـــا بعـــده فكأنـــه قـــال

    .فاجمع جموعك ثم وجههم إلینا :وفهم هذا من قوله ،بأعدائهم

 ،أفعــل مــا أن حــراء مكانــه ال :ومثــال حــذف صــلة الحــرف باقیــا معمولهــا قــول العــرب

 .وهو أن وما عملت فیـه ،فوا الفعل الموصول به وأبقوا فاعلهفحذ  ،وما أن في السماء نجم

) وأبقـــوا أن(فحـــذفوا كــان وهـــي صـــلة  ،ألن كنـــت :أي ،أمـــا أنــت منطلقـــاً  :ومــن ذلـــك قـــولهم

  .عوضًا من كان )ما( وجعلوا ،وخبرها وهو المنصوباسمها وهو أنت 

يء مــن (وال یجــوز حــذف شــ :وهــذا مــا أكــده أبوحیــان نقــًال عــن ابــن مالــك حیــث یقــول

ذلــك  وجعـل مــن  ،(إال ومعمولهـا بــاق :قــال ابـن مالــك–الحــروف الموصـولة  :أي ،صـالتها

   .)٢(ما ثبت أن حراء) :راء مكانه (أيال أفعل ذلك ما ح :قول العرب

ذكر هذه النصوص من أقوال العلماء یتضح للباحث أن الصـلة ال یجـوز  خالل ومن

   :حذفها إال إذا توفرت إحدى هذه األمور

  ن تكون صیغة الجملة تدل على المحذوف  / أ١

ل أو غیرهما من المقاصـد أن یكون الحذف ألغراض بالغیة مثل (اإلبهام والتهوی /٢

  .  )البالغیة

  ./ إذا كان فى الكالم طول ینسى بعضه بعضاً ٣

ال یكـــون فـــى الكـــالم مـــا یـــدل  نهـــا إذا حـــذفت/ أال یكـــون المحـــذوف صـــلة (أل) أل٤

    .علیها

                                                
 . ٤٤٠ص ،وانظر توضیح المسالك .٣١٢ص، ١ج ،الكافیة ،ھذا البیت لعبید بن األبرص )١(

 .١٠٤٨ص ،٢ج ،ارتشاف الضرب  )٢(



 ١٩٢

مـذاهب العلمـاء فیـه إذا  بحذف الصلة أما حـذف الموصـول فخالصـة هذا فیما یتعلق

    :كان معلومًا كاآلتي

   )أن( :دون الحرفي غیر ،)أل(االسمى غیر  الجواز فى -١

  اآلیات وحملوا األبیات على الضرورة. االمنع مطلقًا وعلیه البصریون وأولو  -٢

  .والمنع إن لم یعطف ،الجواز إن عطف على مثله -٣

  

  



 ١٩٣

  حث الثالثاملب

   تقديم الصلة على املوصول

بـین مجیـز  ،ومن األمور التي اختلف فیها علماء النحو تقدیم الصـلة علـى الموصـول

   :وسیورد الباحث هذه اآلراء المختلفة مع ذكر الراجح منها ،لها ومانع

ألن  موصول شـیئًا عمـل فیـه عامـل الصـلة؛یقول ابن جني "وال یجوز أن تقدم على ال

فكمـــا ال یجـــوز تقـــدیم الصـــلة علــــى   ،فتقدیمـــه یخرجـــه عـــن حـــده ،یكـــون مـــؤخراً رتبتـــه أن 

   .)١("ال یجوز تقدیم شيء یتعلق بالصلة على الموصول ،الموصول

فـال تتقـدم الصــلة  ،فیجـب للصــلة التـأخر ،وقـد ثبـت للموصـول التقـدم لكونهــا مبینـة لـه

؛ ألن فیمـا قبـل الموصـول مـا یتعلـق بهـا وال تعمـل الصـلة وال ،وال جزء منها على الموصول

   .وقد تقرر أن جزءًا منها ال یتقدم على الموصول ،جزؤها ذلك المعمول 

  . )٢("اعلم أنه ال یجوز أن تقدم الصلة على الموصول" :یقول ابن السراج حیث

 :وٕالــى هــذا ذهــب ابــن الحاجــب حیــث یــذكر العلــة فــي تقــدیم الموصــول علــى الصــلة بقولــه

  . )٣(یل ینبغي أن یكون بعده"والتفص ،ألنه حد الموصول ن أوالً (فهذا ینبغي أن یكو 

مــن قــول ابــن مالــك بعــده (صــلة) أنــه ال  :أي :هــم مــن قولــهفُ " :ویقــول اإلمــام المــرادي

  . )٤(یجوز تقدیم الصلة وال شيء منها على الموصول

فهـذا  ،بعضه على بعـضواحد ال یتقدم  فإنما الصلة والموصول كاسم" :ویقول المبرد

  .)٥("لصحیح الذي ال یجوز في القیاس غیرهالقول ا

                                                

 .٥٩٧ص ،شرح اللمع  )١(

 .٢٩٦ص ،٢ج ،األصول في النحو  )٢(

ابن الحاجب، تحقیق:موسي بناي العلیلي، مطبعة اإلیضاح في شرح المفصل للشیخ ابن عمر عثمان المعروف ب  )٣(

 .٤٨١ص، ١ج ،العاني بغداد

 .٤٤١ص ،توضیح المقاصد  )٤(

 .١٩٧ص ،٣المقتضب ج  )٥(



 ١٩٤

جــواز تقــدیم معمــول الصــلة علــى الموصــول حیــث  العلمــاء الــذین نقلــوا وأبوحیــان مــن

نــه یجــوز أن یتقــدم المعمــول إذا كــان ظرفــًا علــى العامــل (إ :یقــول فــي كتابــه البحــر المحــیط

  .)١(إذا لم یكن موصوًال محضًا) ،فیه

الموصــول معمــول الصــلة نحــو قولــك  وقــد یلــي" ویقــول ابــن مالــك فــي كتابــه التســهیل

فجـاء هـذا فـي  ،بـوهجـاء الـذي زیـدًا درهمـا أعطـى أ :الذي أعطـى أبـوه زیـدًا درهمـاً  جاء :فى

فــإن (األلــف والــالم)  وصــلة ،بخــالف صــلة الحــرف ،ال ضــرر فــي جــوازه إذ ،صــلة الــذي

  . )٢("معمولها ال یتقدم علیها

ر المتصــل بالصــلة علــى الموصــول. كقــول تقــدیم الجــار والمجــرو  الكوفیــون یجیــزونو 

  : )٣(الشاعر

   موّدة *** وعّزُه عنِّي المعرُض الُمَتجاِفي عندوعزَُّة أحلى الناِس 

وأما الموصول الحرفي فإن كان (ما) أو (كي) أو (أن) فـال یتقـدم شـيء مـن صـالتها 

 :رأ (أيالعلــم كــي تقــ صــحبتنى :فأجــاز الكســائي )كــي(وال مــن معمــول صــالتها إال  ،علیهــا

  .)٤(تقرأ العلم) :فأجاز الفراء یعجبني العلم أن تقرأ (أي ،)أن(كي تقرأ العلم) وٕاال 

فــي " :ویجمـع شــتات هــذه اآلراء اإلمــام الســیوطي فــي كتابـه همــع الهوامــع حیــث یقــول

جــواز تقــدیم الظــرف والجـــار والمجــرور المتعلــق بالصــلة علـــى الموصــول اســمیًا أو حرفیـــًا 

   :مذاهب

   .نع مطلقًا وعلیه البصریونالم :أحدها

  .الجواز مطلقًا وعلیه الكوفیون وهو اختیاري للتوسع فیه :الثاني

                                                

 .١٩ص، ٢ج ،البحر المحیط  )١(

 .٢٣٧ص ،١ج ،شرح التصریح  )٢(

الجار  والشاهد فیه تقدیم .١٠٤٥ص، ٢ج ،ارتشاف الضرب :هذا البیت لم أقف علي قائل هذا البیت انظر )٣(

 .والمجرور المتصل بالصلة علي الموصول عند الكوفیین

 .١٠٤٨ص ،٢ج ،ارتشاف الضرب  )٤(



 ١٩٥

.. والمنـع فـي .(وكانوا فیه من الزاهدین) :ن نحورت بمِ الجواز مع (أل) إذا جُ  :الثالث

 )أل(لجـواز فـي غیــر ویـدل علـى ا ،ن وعلیـه ابـن مالـكجـر بِمـغیـر(أل) مطلقـًا فیهـا إذا لـم تُ 

   :)١(قوله

  َال تظلُموا ِمسورًا فإنَّه لكم *** ِمن اّلذین وقُفوا في الّسر والَعلن 

  .)٢(جنس المذكور والمانعون مطلقا قد رأوا فى اآلیات واألبیات متعلقا من 

ال یجــوز أن  ،ن تقــیم الصــالة خیــر لــكأ :وأمــا (أن) فنحــو قولــك" :یقــول ابــن الســراج

  .)٣("تقیم) على أنوال تقدم ( ،الصالة أن تقیم خیر لك :تقول

وال بعــض  ،ال یجــوز تقــدیم الصــلة علــى الموصــولوممــا ســبق یتضــح للباحــث أنــه  

 تقــدیم  حروفهــا علــىوالكلمــة الواحــدة ال یجوز  ،ألنــه كالكلمــة الواحــدة ،أجزائهــا علــى بعــض

  . بعض

                                                

 . والشاهد فیه تقدیم المجرور المتعلق بالصلة علیها ،١٠٤٤ص، ٢لم أقف علي قائله انظر: ارتشاف الضرب ج  )١(

 . ٢٢٠ص، ١همع الهوامع ج  )٢(

 . ٢٢٤ص ،األصول في النحو  )٣(



 ١٩٦

  املبحث الرابع

  لفصل بني املوصول والصلةا

ویشــــبهونهما بالمركــــب  ،واحــــدیــــذكر النحــــاة أن الموصــــول والصــــلة بمنزلــــة الشــــيء ال

 ،مفصـلة عنـد علمـاء النحـو ،لذلك ال یصح الفصل بینهما إال فى مواضـع بعینهـا؛  المزجي

بـل یكــون هنــاك  ،وهـي فــي مجملهـا ال تــؤثر سـلبًا علــى هــذه العالقـة بــین الموصـول وصــلته

   .وسیناقش الباحث هذه المواضع بشيء من التفصیل  ،خیطًا یصل بینهما

وهذا ال یجیزه أحد من النحاة إال ما وجدوه شاذًا من  ،نبيالفصل بأج :الموضع األول

(وال یجوز الفصل بین بعـض مـا هـو  :كالم العرب فإنه یحفظ وال یقاس علیه یقول أبوحیان

   :من تمام الصلة ببعض أجنبي إال ما شذ نحو

  )١(وأبغُض من وضعُت إليَّ فیه *** لساِني معشٌر عنهم أذودُ 

وال  نهــاوهــو أجنبــي ع ،بــین مطلــوب الصــلة وقــد فصــل بــه) أبغضـ(ق بــمتعلــ :)إلىّ ـ(فــ

ز جــاءني وال یجــو  ،وال یســتثني منــه إال بعــد اســتیفاء متعلقــات صــلته ،یخبــر عــن الموصــول

لــح الــذین صــاموا إال زیـــدًا وال أف ،الــذي یكــرم زیــدًا محســـن :ریـــدت ،الــذي یكــرم محســن زیــداً 

  .)٢()ازید (أفلح الذین صاموا رمضان إال :ریدت ،رمضان

علـى هــذا البیـت (ففصــل بـین "فیــه" ویقـول ابـن مالــك فـي كتابــه التسـهیل عنــد تعلیقـه  

ألنـــه متعلـــق بمـــا قبـــل  ،وهـــو أجنبـــي )(وضـــعت إلـــىّ "لســـاني" وبـــین مـــا یتعلقـــان بـــه وهـــو و

  .)٣(معشر) وأبغض من وضعت فیه لساني إلىّ  :الموصول وهو "أبغض" واألصل أن یقال

لــذلك  ؛أجنبیــة عــدّ وهــي مــن الجمــل التــي ال تُ  :الحــال ملــةالفصــل بج :الموضــع الثــاني

  : )١(ومن أمثلة ذلك قول الشاعر ،جاز الفصل بها

                                                

 . ١٠٤ص، ٢ج ،ارتشاف الضرب :انظر ،لعقیل بن علفةالبیت منسوب  )١(

 .١٠٤٢ص ،٢ج ،ارتشاف الضرب  )٢(

 .٢٣٣ص، ١ج ،شرح التسهیل  )٣(



 ١٩٧

  إّن الِذي وهو ُمثٍر ال یُجود حٍر *** بفاقٍة َتعتریِه بعد إثَراِء 

ومــا عمــل فیــه  ،ودلیــة العامــل فیهــا فعــل الصــلة وهــو یجــجملــة حا ،وهــو مثــر :فقولــه 

    .فال یكون أجنبیاً  ،فعل الصلة فهو من الصلة

اإلعراب "إذا لـم  ذهب ابن الحاجب إلى أن الجمهور على أن الصلة ال محل لها من

" وهذا یبـین أن )٢(یصلح االسم المفرد مقامها كالوصف وخبر المبتدأ والحال والمضاف إلیه

  .قام المفرد مقام الجملة إذا الجمل ال یقدر لها إعراب إال

والشــواهد التــي وردت مــن ذلــك فــي اللســان العربــى  ،م جملــة القســ :الموضــع الثالــث

  : )٣(ألن القسم یعتبر مؤكدًا للجملة الموصول بها كقول الشاعر؛ كثیرة ومتعددة 

  ذاَك اّلذي وأبیَك َیعرُف مالكًا *** والحقُّ َیدفُع ُتّرهات الباطِل 

نمـا هـو مـن وإ  ،وهـو ال ینظـر إلیـه بأنـه أجنبـي ،الفصـل بجملـة النـداء :الموضع الرابع

   :)٤(ومما ورد من ذلك قول الشاعر  ،صمیم الجملة خاصة عندما یلیه مخاطب

  شهٍد *** كریٍم وأثواِب المكارمِ والحمِد ـؤَت بموأنَت اّلذي یا َسعُد بُ 

  :)٥(فلو لم یلى مخاطبا ُعد أجنبیًا ولم یجز إال في ضرورة كقوله" :یقول ابن مالك

  یصطحبانِ  مثل َمن یا ذئبُ  ن ***ونني نكُ فإن عاهدتني ال تخُ  تعّش 

 ،والفصــل قــد وقــع فیــه بــین الموصــول وهــو (مــن) والصــلة وهــى (یصــطحبان) بالنــداء

  . والنداء على ذلك لیس بأجنبى یجوز الفصل به ،وهو یا ذئب

حیان ینفي هذا الشرط الذي اشترطه ابن مالك من تقییده النـداء بالمخاطـب حیـث أبو و 

  . )٦()(وال فرق بین أن یلي مخاطبًا أو غیره :یقول في كتاب ارتشاف الضرب

                                                                                                                                              
 . ٢٣٢، ص١: شرح التسھیل جھذا البیت لم أقف علي قائلھ انظر )١(

 الشاهد فیه الفصل بالقسم  .١٠٤٠ص، ٢ارتشاف الضرب ج  :البیت لجریر انظر )٢(

 .٣٩ص، ٢ج ،شرح الكافیة )٣(

 .٢٣٢ص، ١ج ،هذا البیت لحسان بن ثابت یرثي فیه سعد بن معاذ شرح التسهیل )٤(

 . من هذا البحث ١٢٩هذا البیت  قد تقدم فى ص  )٥(

 . ١٠٤١ص، ٢ج ،ارتشاف الضرب  )٦(



 ١٩٨

وما یدل على رجحانه أنه لم یذكر هذا التقیید واحد من علماء   ،وهذا ما یراه الباحث

    .النحو غیر ابن مالك

  )١(:ومن ذلك قول الشاعر ،الفصل بالجملة االعتراضیة :ع الخامسالموض

  فیك بالنُّجِح أم ُخسٌر وتضلیُل یك **أما * ماَذا وال َعتَب ِفي الَمقُدور رمت     

ألن فیـه توكیـدًا وتشـدیدًا لمضـمون  ،ففصل بین (ذا) و(رمت) بال عتـب فـي المقـدور"

  . )٢("الجملة الموصول بها

هذا ما علیه جمهـور النحـاة مـن جـواز الفصـل بالجملـة االعتراضـیة وهنـاك رأي ألبـي 

  . )٣(غفالذكر ذلك في كتابه األعلى الفارسي یقید هذا الجواز بین المبتدأ والخبر خاصة 

حمــل علــى عمومــه والشــواهد مــن كــالم ویــرى الباحــث أن الفصــل بجملــة االعتــراض یُ 

  .العرب توكد ذلك

جـاء الــذي زیــدًا ضـرب ألنــه لــیس  :نحــو ،الفصــل بمعمـول الصــلة :الموضـع الســادس

الفصـــل بــین الموصـــول وهـــو الـــذى  فقــد وقـــع .بــأجنبي عـــن الجملـــة لــذلك جـــاز الفصـــل بـــه

  .لصلة وهى ضرب بمعمولها وهو زیدوا

هذه األحكام التي سبق ذكرها خاصة بالموصول االسـمي مـا عـدا (أل) أمـا هـي (فـال 

وكـذا  ،صـلتها مـنألنها كجزء  ،وال بأجنبي وال بغیره ،یجوز الفصل بینها وبین صلتها بحال

متنفیــة ألن امتزاجــه بصـلته أشــد مـن امتــزاج االسـم بصــلته ألن اسـمیته ؛ الموصـول الحرفـي

  .  )٤(عجبت مما زید تضرب ألنها غیر عاملة) :نحو ،بدونها ویستثنى "ما" فیجوز فصلها

                                                

 .٢٣٢ص ،١ج ،شرح التسهیل :انظرهذا البیت لم أقف علي قائله،  )١(

 . ٢٣٢ص، ١ج ،شرح التسهیل  )٢(

 . ١٠٤٠ص ،٢ف الضرب جانظر: ارتشا  )٣(

 .٢١٩ص ،١ج ،همع الهوامع  )٤(



 ١٩٩

ألن الحروف الموصـولة " :علة عدم الفصل في الموصول الحرفيویقول الرضي في 

  . )١("فیطلب قربها من متضمن المصدر ،هي والجملة بعدها بتأویل المصدر ،مصدریة

  :تطبيق الصلة

  ية مجلة امس)الصلة (

ِإنِّـى َواللَّـِه ِإْن َشـاَء اللَّـُه َال َأْحِلـُف َعَلـى « :َقالَ  َعْن َأِبى ُبْرَدَة َعْن َأِبیِه َأنَّ النَِّبىَّ / ١

ِإالَّ « :َأْو َقــالَ ». َوَأَتْیــُت الَّــِذى ُهــَو َخْیــرٌ  َیِمــیٍن َفــَأَرى َغْیَرَهــا َخْیــًرا ِمْنَهــا ِإالَّ َكفَّــْرُت َعــْن َیِمیِنــى

  . )٢(»الَِّذى ُهَو َخْیٌر َوَكفَّْرت َأَتْیتُ 

  : الصلة مجلة فعلية

 :َقـالَ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َطاُوٍس َعِن اْبـِن ُعَمـَر َواْبـِن َعبَّـاٍس َعـِن النَِّبـىِّ  /١

َوَمَثـُل اِلـَد ِفیَمـا ُیْعِطـى َوَلـَدُه َال َیِحلُّ ِلَرُجٍل َأْن ُیْعِطَى َعِطیًَّة َأْو َیَهَب ِهَبًة َفَیْرِجَع ِفیهَـا ِإالَّ اْلوَ «

  ».َقاَء ثُمَّ َعاَد ِفى َقْیِئهِ  الَِّذى ُیْعِطى اْلَعِطیََّة ثُمَّ َیْرِجُع ِفیَها َكَمَثِل اْلَكْلِب َیْأُكُل َفِإَذا َشِبعَ 

ـــْن َأِبـــى ُهَرْیـــَرَة َقـــالَ / ٢ ـــاَل َرُســـوُل اللَّـــِه  :َع ـــِذى تَـــرُ « :َق ـــِكیُن الَّ دُُّه التَّْمـــَرُة َلـــْیَس اْلِمْس

ـــْیًئاَوالتَّْمَرتَـــاِن َواُألْكَلـــُة َواُألْكَلتَـــاِن َوَلِكـــنَّ اْلِمْســـِكیَن  ـــِذى َال َیْســـَأُل النَّـــاَس َش َوَال َیْفِطُنـــوَن ِبـــِه  الَّ

  .)٣(»َفُیْعُطوَنهُ 

صـلى اهللا - َكـاَن النَِّبـىُّ  :َعْبـَد اللَّـِه ْبـَن َكْعـٍب َقـاَل َسـِمْعُت َكْعـَب ْبـَن َماِلـٍك َقـالَ عن  /٣

ِإَذا َقِدَم ِمْن َسـَفٍر َبـَدَأ ِباْلَمْسـِجِد َفَرَكـَع ِفیـِه َرْكَعتَـْیِن ثُـمَّ َجَلـَس ِللنَّـاِس. َوَقـصَّ اْبـُن  -علیه وسلم

اْلُمْسـِلِمیَن َعـْن َكَالِمَنـا َأیَُّهــا  -صـلى اهللا علیـه وســلم-السَّـْرِح اْلَحـِدیَث َقـاَل َوَنهَـى َرُســوُل اللَّـِه 

ــِه الثَّالَ  ــى َفَســلَّْمُت َعَلْی ْرُت ِجــَداَر َحــاِئِط َأِبــى َقَتــاَدَة َوُهــَو اْبــُن َعمِّ ثَــُة َحتَّــى ِإَذا َطــاَل َعَلــىَّ َتَســوَّ

ْبَح َصَباَح َخْمِسیَن َلْیَلًة َعَلـى َظْهـِر َبْیـٍت ِمـْن ُبُیوتِ  َنـا َفَواللَِّه َما َردَّ َعَلىَّ السََّالَم ثُمَّ َصلَّْیُت الصُّ

                                                

 .٦٩ص، ٣ج ،الكافیة ىعل يشرح الرض  )١(

  . ٢٦ص  ،١٠ج ،ن یحنثأقبل  باب الرجل یكفر ،سنن أبي داود )٢(

  .١٧٩ص  ،٥ج ، باب من یعطي من الصدقة وحد الغني، سنن أبي داود )٣(



 ٢٠٠

ـا  َفَسِمْعتُ  َجـاَءِنى الَّـِذى َسـِمْعُت َصـْوَتُه ُیَبشِّـُرِنى َنَزْعـُت َصاِرًخا َیا َكْعُب ْبَن َماِلـٍك َأْبِشـْر. َفَلمَّ

َجــاِلٌس َفَقــاَم  َفاْنَطَلْقــُت َحتَّــى ِإَذا َدَخْلــُت اْلَمْســِجَد َفــِإَذا َرُســوُل اللَّــِه  َلــُه ثَــْوَبىَّ َفَكَســْوُتُهَما ِإیَّــاهُ 

  .")١(ْبُن ُعَبْیِد اللَِّه ُیَهْرِوُل َحتَّى َصاَفَحِنى َوَهنََّأِنى ِإَلىَّ َطْلَحةُ 

ـــى َفاِطَمـــَة َوَحَســـٌن  /٤ ـــٍب َدَخـــَل َعَل ـــَن َأِبـــى َطاِل ـــَرُه َأنَّ َعِلـــىَّ ْب َعـــْن َســـْهِل ْبـــِن َســـْعٍد َأْخَب

ــوِق َفَجـاَء ِإَلــى  اْلُجـوُع َفَخـَرَج َعِلــىٌّ  :َمـا ُیْبِكیِهَمـا َقاَلــتِ  :َوُحَسـْیٌن َیْبِكَیـاِن َفَقــال َفَوَجـَد ِدیَنـاًرا ِبالسُّ

ِقیًقـا َفاِطَمَة َفَأْخَبَرَها َفَقاَلِت اْذَهْب ِإَلى ُفَالٍن اْلَیهُـوِدىِّ َفُخـْذ َدِقیًقـا َفَجـاَء اْلَیهُـوِدىَّ َفاْشـَتَرى ِبـِه دَ 

َقـاَل َفُخـْذ ِدیَنـاَرَك َوَلـَك  للَّـِه َقـاَل َنَعـْم.َهـَذا الَّـِذى َیـْزُعُم َأنَّـُه َرُسـوُل اَأْنَت َخـَتُن  :َفَقاَل اْلَیُهوِدىُّ 

ِدْرَهٍم الدَِّقیُق. َفَخَرَج َعِلىٌّ َحتَّى َجاَء َفاِطَمَة َفَأْخَبَرَها َفَقاَلِت اْذَهْب ِإَلى ُفَالٍن اْلَجزَّاِر َفُخْذ َلَنـا ِبـ

َعَجَنـْت َوَنَصـَبْت َوَخَبـَزْت َوَأْرَسـَلْت ِإَلـى َأِبیهَـا َلْحًما َفَذَهَب َفَرَهَن الدِّیَناَر ِبِدْرَهِم َلْحـٍم َفَجـاَء ِبـِه فَ 

ْأِنِه َكـَذا َشـَفَجاَءُهْم َفَقاَلْت َیا َرُسوَل اللَِّه َأْذُكُر َلَك َفِإْن َرَأْیَتُه َلَنا َحَالًال َأَكْلَنـاُه َوَأَكْلـَت َمَعَنـا ِمـْن 

َبْیَنَما ُهْم َمَكاَنُهْم ِإَذا ُغـَالٌم َیْنُشـُد اللَّـَه َواِإلْسـَالَم الـدِّیَناَر َفَأَكُلوا فَ ». ُكُلوا ِباْسِم اللَّهِ «َوَكَذا. َفَقاَل 

َیـا َعِلـىُّ « َفُدِعَى َلُه َفَسَأَلُه. َفَقاَل َسـَقَط ِمنِّـى ِفـى السُّـوِق. َفَقـاَل النَِّبـىُّ  َفَأَمَر َرُسوُل اللَِّه 

». لـدِّیَناِر َوِدْرَهُمـَك َعَلـىَّ َیقُـوُل َلـَك َأْرِسـْل ِإَلـىَّ ِبا َل اللَّـِه اْذَهْب ِإَلى اْلَجزَّاِر َفُقْل َلـُه ِإنَّ َرُسـو 

   .")٢(ِإَلْیهِ  َفَأْرَسَل ِبِه َفَدَفَعُه َرُسوُل اللَِّه 

  

                                                

  .٣٠٥ص  ،٨ج ،موالباب في صفایا رسول اهللا من األ ،سنن أبي داود )١(

  . لبنتالختن: زوج ا. ٢٨٩ص  ،٥ج، باب اللقطة، سنن أبي داود )٢(



 ٢٠١

   املبحث اخلامس

   العائد

ویكــون  ،ویــربط بینــه وبــین جملــة الصــلة ،وهــو الضــمیر الــذي یعــود علــى الموصــول

وسررت من  ،جاء الذي هو عون لكم :فمثال المذكور ،یكون مقدراً  وقد ،مذكورًا في الجملة

   .واستمعت إلى الذین استمعت إلیهم ،الذین كافأتهم

كــر فـــي جملـــة أن العائـــد هـــو الضــمیر البـــارز الـــذي ذُ  :ویالحــظ مـــن األمثلـــة الســابقة

وقــد یــأتي  ،فقــد یــأتي مرفوعــًا كمــا فــي المثــال األول ،ویعــرب حســب موقــع الكــالم ،الصــلة

  .ما في المثال الثالثقد یكون مجرورًا كو  ،كما في المثال الثاني ،نصوباً م

ـــم وجـــب العائـــد مـــن الصـــلة إلـــى الموصـــول :فـــإن قیـــل" ألن العائـــد یعلقهـــا  :قیـــل ،؟فل

  .)١("مها بهاتمّ بالموصول ویُ 

  ". )٢(إلیه "وهو اسم ال یستعمل إال مع جملة خبریة ویلزمها العائد :اإلسفرایینى ویقول

 )الـذي( ألنَّ ؛  الموصـول على عائدٍ  من الصلة في بدَّ  ال" :صاحب اللباب أنهویذكر 

 وكالجزء )الذيلـ( تماماً  الجملةُ  تصیر فال ،تاّمة نفسها في والجملةُ ،جملة لكلّ  وصله یصلح

  .  ")٣(باآلخر ألحدهما الراِبطِ  بالضمیر إالَّ  منه

یرجــع إلــى الموصــول  (اعلــم أن الصــلة ال بــد لهــا مــن ضــمیر :اللمــع وجــاء فــى شــرح

إذا كـــان  –كمـــا أن خبـــر المبتـــدأ  ،ولـــوال الضـــمیر لمـــا صـــحت المســـألة ،تكـــون متعلقـــة بـــهل

  .)٤(ى من الضمیر لم یفد)ومتى تعرّ  ،ال بد له من ضمیر یرجع إلى المبتدأ -جملة

                                                

 .١٥١ص ،أسرار العربیة  )١(

- ـه١٤٠٥شرح الفریدة لإلسفراییني، حققه نوري حسین حسن، المكتبة الفیصلیة مكة المكرمة الطبعة األولي   )٢(

 . ٤٠٥ص ،م١٩٨٥

 . ١٢٥ص، ٢ج ،اللباب  )٣(

 .٥٩٥ص ،شرح اللمع  )٤(



 ٢٠٢

وقـد یخلفـه  ،أن یكون مطابقًا للموصـول فـي اإلفـراد والتـذكیر وفروعهمـا :وشرط العائد

  :)١(هالظاهر كقول

  سعاُد التي أضناَك حبُّ ُسعادا *** وٕاعراُضها عنَك استمرَّ َوَزادا 

  . لكنه استعاض باالسم الظاهر سعاد ،ناك حبهاالتي أض: وكان أحق أن یقول

   :)٢(ومن هذا قول الشاعر

َ َموطٍن *** وأنت الَّذي في رحمِة اِهللا أطمعُ     َفیا ربِّ لیَلى أنت ِفي كلِّ

  فاستغنى بالظاهر عن الضمیر. ،ي رحمتهوأنت الذي ف :أراد

  .)٣(ا من القلة بحیث "ال یقاس علیه"وهذ"

ــًا ینعــدم شــرط  إلــى  ذلــك صــاحب المطابقــة بــین العائــد والموصــول كمــا یشــیر وأحیان

فـال إشـكال فـي مطابقـة العائـد لفظـًا  ،ن طـابق لفظـه معنـاه(ثـم الموصـول إ :التصریح بقولـه

"مـن  :وأرید بـه غیـر ذلـك نحـو ،مفرد اللفظ مذكراً  یكون وٕان خالف لفظه معناه بأن ،ىومعن

َوِمـْنُهم مَّـن َیْسـَتِمُع  قولـه تعـالى: نحـو ،وهـو األكثـر ،مراعـاة اللفـظ :وما" ففي العائد وجهان

ــكَ  ــه تعــالى یــة ومراعــاة المعنــى نحــواآل )٤(ِإَلْی ــنْ  :قول ــكَ َوِم ــن َیْســَتِمُعوَن ِإَلْی مــا لــم  )٥(ُهم مَّ

 :أو قـبح نحـو ،مـن سـألك :وال تقـل ،كلتْ مـن سـأ أعط :نحو ،اللفظ لبس یحصل من مطابقة

  . )٦("فیجب مراعاة المعنى ،أمكِ  ءمن هي حمرا

لــذلك روعــي المعنــى بكســر  ؛ألنــه لــو روعــي اللفــظ للــزم اإلخبــار بمؤنــث عــن مــذكر

   ."الكاف في لفظ "أمكِ 

                                                

 . ١٦٨، ص١ج ،شرح التصریح :لم أقف علي قائله  انظر  )١(

 . ١٦٨ص، ٢ج ،شرح التصریح ،٨٧ص، ١ج ،هذا البیت لمجنون لیلي انظر: همع الهوامع )٢(

 .٤٤ص، ١ج ،توضیح المقاصد  )٣(

 .٢٥سورة األنعام، اآلیة:   )٤(

 .٤٢سورة یونس، اآلیة:   )٥(

 .١٦٨ص، ١ج ،شرح التصریح  )٦(



 ٢٠٣

فقـال  )١(ِه َوَرُسـوِلِه َوَتْعَمـْل َصـاِلًحاَوَمـْن َیْقُنـْت ِمـْنُكنَّ ِللَّـ :ومما جاء مؤنثًا قوله تعالى

َبَلـى  :وكذلك قوله تعـالى ،(یقنت) على لفظ (من) وقال (تعمل) مؤنثًا على المعنى: تعالى

 :فجاء على لفظ (مـن) ثـم قـال تعـالى )٢(َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعْنَد َربِّهِ 

 َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنونَ َوَال َخْوٌف)٣(.  

   ذف اد

ــا  :كقولــه تعــالى ،لــم یقــع بحذفــه التبــاس یجــوز حــذف العائــد مــا وَن َوَم ــُم َمــا ُیِســرُّ َیْعَل

   .یسرونه ویعلنونه :أي )٤(ُیْعِلُنونَ 

حتـى  ،وكثـر ذلـك عنـدهم ،اعلم أنهم قـد حـذفوا الرواجـع مـن الصـلة" :یقول ابن یعیش

 :وقـد جـاء األمـران فـي كتـاب اهللا تعـالى ،ولیس حذفها دون إثباتها في الحسـن ،صار قیاساً 

 ًَأَهــَذا الَّـــِذي َبَعـــَث اللَّــُه َرُســـوال)وقـــال فـــي موضــع آخـــر ،بعثــه :والمـــراد )٥  الَّـــِذي َیَتَخبَُّطـــُه

  . )٧( فأتى بالعائد وهو الهاء" )٦(الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمسِّ 

لماذا حذف العائد دون غیره من أجزاء جملة الصلة وابن  :قولوهنا ربما یطرأ سؤاًال ی

إال أن حــذف  ،الــذي ضــربته زیــداً  :فقولــك" :الســراج یتــولى اإلجابــة علــى ذلــك حیــث یقــول

 ،وفاعــل ،فعــل ،ألنهــم اســتثقلوا اجتمــاع ثالثــة أشــیاء فــي الصــلة ،الهــاء فــي الصــلة حســن

فیحـــذفون الهـــاء لطـــول  ،واحـــد فصـــرن مـــع (الـــذي) أربعـــة أشـــیاء تقـــوم مقـــام اســـم ،ومفعـــول

  . )٨(ولك أن تثبتها على األصل ،االسم

                                                

 .٣١اآلیة: سورة األحزاب،   )١(

 .١١٢سورة البقرة، اآلیة:   )٢(

 .٦٢سورة البقرة، اآلیة:   )٣(

 .٧٧سورة البقرة، اآلیة:   )٤(

 .٤١سورة الفرقان، اآلیة:   )٥(

 .٧٥سورة البقرة، اآلیة:   )٦(

 .٣٩١ص ٢شرح المفصل ج  )٧(

 . ٢٧١ص ٢)األصول في النحو ج٨(



 ٢٠٤

ه فــ(إن لـم یكـن ومما ینبغي مراعاته فـي حـذف العائـد أن یكـون هنـاك دلیـل علـى حذفـ

)١(لم یجز حذفه) ،على حذفه دلیل
.  

ووضـوح المعنـى وهـذا  ،وقد كثر هذا الحذف في كالم العـرب ولكـن عنـد أمـن اللـبس 

(... إن حــذف العائـد فـي الصـلة إلـى الموصـول أكثــر  :جـاج حیـث یقـولمـا ذكـره اإلمـام الز 

  .)٢(من أن یحصي)

ــي َوَمــْن َخَلْقــُت  :ومــن الشــواهد التــي جــاءت فــي كتــاب اهللا تعــالى قولــه ســبحانه َذْرِن

وَن َوَمـا ُیْعِلُنــونَ  :وقولــه ســبحانه )٣(َوِحیـًدا ــا َوَیْشــَرُب مِ  :وقولــه سـبحانه )٤(َیْعَلـُم َمــا ُیِســرُّ مَّ

  .)٥( َتْشَرُبونَ 

و(هـو)  -بالـذي هـو قائـل :أي ،ما أنـا بالـذي قائـل لـك سـوءا :ومن كالم العرب قولهم

رأیـت مـن عرفتـه  :أما عنـد االلتبـاس فـال یجـوز الحـذف كقولـك ،برو (قائل) هو الخ -مبتدأ

التــبس المحــذوف فقــد یكــون  :رأیــت مــن عرفــت فــي منزلــك :فلــو حــذفت وقلــت ،فــي منزلــك

  عرفتهن)  ،عرفتهم ،رفتهاع ،(عرفته

 :نحــو ،فینحــذف الضــمیر بحذفــه ،حــذفت المعمــول "فــإن كــان بعــض معمــول الصــلة 

أو زعمــت أنــه  ،قلــت إنــه یــأتي :تریــد ،؟وأیــن الرجــل الــذي زعمــت ،أیــن الرجــل الــذي قلــت؟

  . ")٦(ونحو ذلك مما یدل على حذفه المعنى ،یأتي

نحـو جـاء  ،ن منفصـًال لـم یجـز حذفـهإما أن یكون منفصًال أو متصًال فـإذا كـا والعائد

  .وٕان كان متصًال فله أحوال ،ما أكرمت إال إیاه أو ،الذي إیاه أكرمت

                                                

 .١٠١٥ص٢ارتشاف الضرب ج  )١(

 ،دكتور عبدالجلیل عبده شلبي، منشورات المكتبة العصریة بیروت صیدا :تحقیقللزجاج  إعراب القرآن المنسوب  )٢(

 .٤٧ص، ٢ج

 .١١سورة المدثر، اآلیة:   )٣(

 .٧٧سورة البقرة، اآلیة:   )٤(

 .٣٣سورة المؤمنون، اآلیة:   )٥(

 .١٠٢٣ص، ٢ارتشاف الضرب ج  )٦(



 ٢٠٥

وذكــر مــا یتعلــق بهــذه األنــواع ســواء ، اول الباحــث هــذه األحــوال بالتفصــیلوســوف یتنــ

  .أو مجرورة ،أو منصوبة ،كانت مرفوعة

   أ/ اد اروع

ن فــاعًال أو نائبــًا عنــه أو خبــرًا لمبتــدأ أو ناســخ ال یجــوز حــذف العائــد المرفــوع إن كــا

  .الفاضل هو يأو جاء الذ ،اللذان قاما ينحو: جاءن

    :كاآلتى يهو وٕان كان المرفوع مبتدأ جاز حذفه بشروط  

ألن الخبر المفرد ال یصلح أن یكون صلة بعـد  :أن یكون الخبر مفرداً  :الشرط األول

 :نحـوفـال یحـذف فـي  ،خبرًا عنه بمفردوكان م ،نسوخمبتدأ غیر مالفإذا كان  ،حذف المبتدأ

قــائمین (ألنــه غیــر مبتــدأ) فإنــه فــي  كانــا أو ،ربا) بالبنــاء للمفعــولا (أو ُضــجــاء اللــذان قامــ(

والفاعـــل  ،فهــو فاعـــل مجـــازاً  ،وفـــي الثالـــث منســـوخ ،وفـــي الثـــاني نائـــب فاعــل ،األول فاعــل

  .)١(یحذفان"ال ونائبه 

وال یحـــذف المرفـــوع إال مبتـــدأ لـــیس خبـــره إال " :تســـهیلیقـــول ابـــن مالـــك فـــي كتابـــه ال 

) ین بشـــرط االســتطالة فـــي صــلة غیـــر (أيّ وعنـــد البصــری ،بـــال شــرط عنـــد الكــوفیین ،ظرفــاً 

احتـرازًا مـن غیـر  ،وقیـدت جـواز العائـد المرفـوع بكونـه مبتـدأ وبال شرط فـي صـلته... ،غالبا

  .)٢("ال یجوز ،فإن حذفه وحذف ما أشبهه ،المبتدأ كالفاعل

یشـترطه الكوفیـون فأجـازوا شرط ذلك البصریون ولم "،أن تطول الصلة :الشرط الثاني

  . ")٣(... والبصریون جعلوا ذلك نادراً جاء الذى هو فاضل :قولك الحذف من 

   :)٤(یقول ابن مالكوعن هذه االستطالة  

   زرٌ نْ  ستطل *** فالحذفُ وٕان لم یُ  ستطل وصلٌ إن یُ 

                                                

 .  ٢٠٧ص ،١ج ،شرح التصریح  )١(

 .٢٠٤ص ،١ج ،شرح التسهیل  )٢(

 . ٢٢٤ص، ١ج ،همع الهوامع  )٣(

 . ٣٨ص ،األلفیة  )٤(



 ٢٠٦

 ،) نــزرالمبتــدأ(ن فیهــا طــول كــان حــذف العائــد الــذي هــو یعنــي أن الصــلة إذا لــم یكــ"

 :حسـن) أيومنـه قـراءة بعـض السـلف (تمامـًا علـى الـذى أ ،ضعیفًا ولیس بممتنـع قلیالً  :أي

  .")١(هو بعوضة :وقراءة بعضهم "مثال ما بعوضة "أى هو أحسن

علــى الموصــول إن كــان مرفوعــا وكــان غیــر  یقــول ابــن عصــفور: "الضــمیر العائــد 

لـم  أو مجـروراً  أو ظرفـاً  ،وٕان كـان مبتـدأ والخبـر جملـة فعلیـة أو اسـمیة ،لم یجز حذفهمبتدإ 

 ،.. وٕان كان الموصول غیر ذلك فـإن كـان فـى الصـلة طـول جـاز إتیانـه وحذفـه.یجز حذفه

  ." )٢(وٕان لم یكن فیها طول لم یجز الحذف

نهـا مفتقـرة إلـى فال یشترط فیها الطول اتفاقًا أل ) أما أيّ ومحل الخالف في غیر (أيّ "

  .)٣(" اإلضافة فكانت أطول فحسن معها تخفیف اللفظ ٕالى الصلة و 

الـذي بمـا أنـا  :ولكن الحـذف (ال یحسـن وال یكثـر إال إذا طالـت الصـلة كقـول بعضـهم

َوُهــَو الَّــِذي ِفــي  :ومنــه قولــه تعــالى  ،شــیئاً  مــا أنــا بالــذي هــو قائــل لــك :أراد،قائــل لــك شــیئاً 

الــذى هــو فــى واهللا أعلــم وهـو  :المعنــى )٤(ٌه َوُهــَو اْلَحِكــیُم اْلَعِلـیمُ ِفــي اْألَْرِض ِإَلـالسَّـَماء ِإَلــٌه وَ 

  . لهله وهو فى األرض إإالسماء 

   )أن یختزل أبو(و  :ثم قال ابن مالك

.. جوزحذفـه إال أن یكـون الخبـر مفـرداً "إن العائـد إذا كـان مبتـدأ ال ی :یقول ابن الناظم

؛ ذ لو حذف لم یبق على إرادته دلیل؛ ألنه حیئیجز حذف العائد أو جملة لمفلو كان ظرفا 

     )٥(ألن الظرف والجملة من شأن كل واحد منهما أن یستقل بالوصل"

                                                

 .٤٥١ص ،توضیح المقاصد  )١(

 .٦٠، ص١ج ،المقرب )٢(

 .٢٢٦ص، ١ج ،همع الهوامع  )٣(

 .٤٨سورة الزخرف، اآلیة:   )٤(

 .٣٧ص ،شرح ابن الناظم  )٥(



 ٢٠٧

   )١(:إن صلح الباقي لوصل مكمل

 یكـون مـا یبقـى بعـد حذفـه غیـر صـالحنه یشترط في حذف العائد إذا كـان مبتـدأ أن "إ

أن خبـره إن  :تبر في (أى) وفي غیرها وضابط ذلكوهذا الشرط مع ،ألن یكون صلة كاملة

ألن المفـرد (ال یصـلح) ألن یكــون  ،(أیهــم فاضـل) هـو فاضــل ،كـان مفـردًا جــاز حذفـه نحـو

وٕان كـان الخبـر جملـة أو ظرفـًا  ،علم أن أحـد الجـزئین محـذوفصلة كاملة بل جزء صلة فـیُ 

ــ ،و جــارًا أو مجــرورًا لــم یجــز حذفــهأ ألن  ،م یبــق علیــه دلیــلألنــه لــو حــذف والحالــة هــذه ل

  .)٢(" الجملة والظرف والجار والمجرور یصلح ألن یكون صلة كاملة

 :أال یكـــون خبـــره جملـــة وال ظرفـــًا وال مجـــرورًا كقولـــه تعـــالى"أكـــده الســـیوطي  وهـــذا مـــا

 َالَّـِذیَن ُهـْم ُیـَراُؤون)ألنـه لـو حـذف لـم یـدر أحــذف  ،جـاءني الـذي هـو فـي الـدار :وقولـك )٣

  .)٤("ألن ما بعده من الجملة والظرف صالح ألن یكون صلة ،أم ال من الكالم شيء

وممـا اختلـف فیـه حـذف العائـد المعطـوف قـال ابـن  ،أال یكون معطوفاً  :الشرط الثالث

وٕان كــان عطــف غیــره  ،كــان الضــمیر قــد عطــف علــى غیــره لــم یجــز حذفــهٕان و ": عصــفور

   .)٥("أنه ال یجوز والصحیح ،نحو: جاء الذى زید وهو فاضالن ،علیه ففیه خالف

 ،ألن المعطـــوف فـــي المبتـــدأ مبتـــدأ )المبتـــدأ(رط هـــذا الشـــرط فـــي حـــذف العائـــد "واشـــتُ 

فیــه  ومــع العــاطفي إلــى بقــاء العــاطف بــدون المعطــوف واشــترطوه ألن حذفــه وحــده یــؤد

  . )٦("صورة االخبار عن مفرد بمثنى

  

                                                

 .٣٩ص ،) االلفیة١(

 ٤٥١ص ،توضیح المقاصد  )٢(

 .٦سورة الماعون، اآلیة:   )٣(

 . ٢٢٤ص، ١ج ،امعالهو   همع  )٤(

 . ٥٣٤ص، ١ج ،المقرب  )٥(

  .٣٤٨ص ،١ج ،حاشیة الصبان  )٦(



 ٢٠٨

رارط اا  ًطو ون أ   

د فأجاز حذفه ورُ  ،راء في هذا الشرط وخالف الف ،زید فاضالنء الذي هو و "جا :نحو

  . )١(وبأنه یؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرًا" ،بأنه لم یسمع

  . )٢(إالخبار عن مفرد بمثنى صورة"إلى "ویؤدى كذلك 

والمعطــوف  ،یبقــى حــرف العطــف بــدون المعطــوف علیــه ا المنــع لــئال هــذ يوالعلــة فــ

   .یستقیموهذا ال ،علیه بدون المعطوف

 ،وشرط البصـریون أال یكـون معطوفـا علـى غیـره، وأجـاز حذفـه الفـراء" :حیانأبو یقول 

  ." )٣(أخوك ولم یستقبحه يوعبداهللا ضاربان ل يالذ :وأجاز ابن السراج ،وهو غیر مسموع

   د و أ ون ارط اس

حــذف العائــد فلــو  ،لوجــوب حــذف الخبــر بعــدها :جــاء الــذي لــوال هــو ألكرمتــك "نحــو:

  .)٤( "ألدت إلى اإلجحاف

   أ ون د أداة ر ارط ادس

   .ر هوالذي إنما في الدا أو  ،جاءنى الذي ما في الدار إال هو :نحو 

طالت الصلة أم  حذفه فى صلة (أّي)ومما سبق یتضح أن األكثر فى العائد المرفوع 

  . لصلةولو طالت ا ویقل حذفه فى غیر صلة (أّي) ،لم تطل

   . )٥(إال إذا طالت الصلة (أي)یقول ابن هشام "والیكثر الحذف فى صلة  

                                                

 .٢٢٤ص ،همع الهوامع )١(

 .٣٤٨ص ،١ج ،حاشیة الصبان  )٢(

 .٥٣٤ص، ١ج ،ارتشاف الضرب  )٣(

 .٣٤٨ص، ١ج ،حاشیة الصبان  )٤(

 .١٦٨، ص١ج ،أوضح المسالك )٥(



 ٢٠٩

   ب/ اد اوب

  :یأتي العائد المنصوب على قسمین

ه لــئال تفــوت فائــدة االنفصــال لــم یجــز حذفــ" :أن یكــون منفصــًال فــإن كــان كــذلك -١

  .)١" (جاء الذي إیاه أكرمت نحو:

مـــن المنفصـــل فإنـــه ال یجـــوز ب باالتصـــال احتـــرازًا "وقیـــد المنصـــو  :یقــول ابـــن مالـــك 

  . )٢( "حذف جهل كونه منفصالً  إذ لو ،حذفه

لصـلة ا(فالمنفصل ال یجـوز حذفـه لـئال تبقـى  :وهذا ما أكده ابن جني حیث یقول -٢

  .)٣(بغیر ضمیر)

فــإن كــان الضــمیر منفصــًال لــم یجــز " :یقــول ابــن عقیــل یزیــد المســألة وضــوحًا حیــثو 

إذا كـان  وكـذلك یمتنـع الحـذف ،فال یجـوز حـذف إیـاه ،ضربت إباه ء الذىجا :الحذف نحو

جـاء الـذى إنـه منطلـق فـال یجـوز  :نحو ،و وصف وهو الحرفمتصال منصوبا بغیر فعل أ

  .)٤("حذف الهاء

وهنــاك حــاالت للناصــب  أن یكــون متصــًال فهــذا النــوع یجــوز حذفــه كثیــرًا فصــیحا -٢

   :لهذا العائد المتصل

ـــى ـــه تعـــالى :أن یكـــون منصـــوبًا بالفعـــل :الحالـــة األول ـــَذا : كقول الَّـــِذي َبَعـــَث اللَّـــُه َأَه

  .)٦("فحذف الضمیر تخفیفًا  أهذا الذي بعثه اهللا  :تقدیره واهللا أعلم :)٥(َرُسوالً 

                                                

 .٤٥٣ص ،توضیح المقاصد  )١(

 . ٢٠٤ص، ١ج ،شرح التسهیل  )٢(

 .٥٩٥ص ،شرح اللمع  )٣(

 . ١٧١ص، ١ج ،) شرح ابن عقیل٤(

 . ٤١سورة الفرقان، اآلیة:   )٥(

 . ٥٩٦ص ،شرح اللمع  )٦(



 ٢١٠

   :أن یكون منصوبًا بالوصف :الحالة الثانیة

  رِه تفٌع وال ضَرُر ما اُهللا ُمولیَك فضٌل فاحَمدنُه بِه *** فَما لدي َغی  )١(:كقوله

   :)٢(وقوله 

  ولیَس مَن الرَّاِجي یِخیب بَما جدَّ *** إذا َعجُزُه لم َیستبن ِبدلیِل 

  . )٣(وتقدیر الثاني من الراجیه" ،"تقدیر األول موكلیه

صـــاحب   یقـــول ،وهـــذا النـــوع مـــن الحـــذف وٕان ورد فـــي كـــالم العـــرب إال أنـــه قلیـــل 

ال یكـــاد یســـمع عنـــد  :دًا بـــل قـــال الفارســـيوحـــذف منصـــوب الوصـــف قلیـــل جـــ" :التصـــریح

  )٤"(جداً  ردئ :وقال المبرد ،أجاوزه على قبح :سراجالوقال ابن  ،العرب

 ،فإن كان منصوبا بوصف فحذفه نزر جدا نحو: الذى معطیك درهـم ":حیانأبو ل یقو 

  .  )٥("معطیكه :أى

  . )٦("وحذف منصوب الفعل كثیر والوصف قلیل" :یقول ابن هشامو 

ـــد المنصـــوب بقولـــهن عقیـــل حكـــویلخـــص ابـــ (وشـــرط جـــواز حذفـــه أن یكـــون  :م العائ

 ،درهـم همعطیكـ أنـا والـذي ،جـاء الـذي ضـربته :نحـو ،وصفبمتصًال منصوبًا بفعل تام أو 

مـن معطیكـه، فتقـول الـذى أنـا وكذلك یجوز حذف الهاء  ...فیجوز حذف الهاء من ضربت

   . )٧("درهم معطیك

 ،خـــالف والنســـق علیـــه ،ففـــي توكیـــده ،شـــرطهوٕاذا حـــذف هـــذا الضـــمیر المنصـــوب ب"

 :أي ،اً و وجـائني الـذي ضـربت وعمـر  ،ضربته نفسـه :أي ،جاءني الذي ضربت نفسه :مثاله

                                                

 . ١٧٤، ص١هذا البیت لم أقف علي قائله انظر: شرح التصریح ج  )١(

 . ٢٠٥ص، ١هذا البیت لم أقف علي قائله  انظر:شرح التسهیل ج )٢(

 .٢٠٥ص، ١ج ،شرح التسهیل  )٣(

 . ١٧٥، ص١التصریح، ج شرح  )٤(

 . ١٠١٩ص، ٢ج ،ارتشاف الضرب  )٥(

 . ٥٩ص ،أوضح المسالك  )٦(

 . ١٦٩ص ،١ج ،شرح ابن عقیل  )٧(



 ٢١١

ـــك األخ ،اً و ضـــربته وعمـــر  ـــن الســـراج  ،فـــش والكســـائيفأجـــاز ذل  ،وأكثـــر أصـــحابه ومنعـــه اب

انــت واتفقــوا علــى جــواز الحــال مــن الراجــع المحــذوف إذا ك ،واختلــف عــن الفــراء فــي ذلــك

فـإن كانـت الحـال متقدمـة  ،عانقتهـا مجـردة :أى ،هذه التـى عانقـت مجـردة :مؤخرة عنه نحو

  .)١("ومنعها هشام ،ثعلب عانقتها مجردة فأجازها:ترید ،قت: هذه التى مجردة عاننحو

   د ارورب/ا

  :  )٢(یقول ابن مالك

   ِمن َقضى بعد أمرٍ  *** كأنت قاضٍ  ضافِ خُ  ما بوصفٍ  ك حذفُ اكذ

بإضـــافة  فـــإن انجـــرّ  ،حـــرفبأو  العائـــد المجـــرور إمـــا ینجـــّر بإضـــافة" :یقــول المـــرادي

ــاْقِض َمــا َأنــَت َقــاضٍ  :كقولــه تعــالى ،والمضــاف وصــف عامــل جــاز حذفــه أي: الــذي  ،َف

 مـن –أي بعد فعل األمـر–وٕالى هذه اآلیة أشار بقوله (كأنت قاضي بعد أمر  ،أنت قاضیه

بـل فصـیح  ،ولـیس حذفـه بضـعیف خالفـًا البـن عصـفور(فـاقض)  :قضا) وهو قوله تعـالى(

  .)٣("وألنه منصوب في المعنى ،لوروده في القرآن

قـول ابـن عصـفور حذفـه ضـعیف و  ،" وحذفـه كثیرفصـیح:وهذا ما أكـده أبوحیـان بقولـه

  . )٤("لیس شيء

وهـو أن یكـون  ،وهذا هـو الشـرط الـذي ال بـد مـن تحققـه عنـدما یكـون الجـر باإلضـافة

ـــدیراً المضـــاف وصـــف ع ـــد تق  أن كـــان اســـم فاعـــل بمعنـــى الحـــال أوبـــ  ،امـــل ناصـــب للعائ

لمضـــاف الجـــار للعائـــد لـــیس ألن ا ؛جـــاء الـــذي قـــام أبـــوه :"بخـــالف االســـتقبال غیـــر مـــاض

وهو ال یعمل علـى  ،ا أمس ضاربه) ألن المضاف وصف ماضجاء الذي (أن أو ،بوصف

                                                

 . ١٠١٩ص، ٢ج ،ارتشاف الضرب  )١(

 . ٤٠ص ،األلفیة  )٢(

 .٤٥٧ص ،توضیح المقاصد  )٣(

 .١٠٢٠، ص٢ج ،ارتشاف الضرب  )٤(



 ٢١٢

وٕانمـا لـم یجـز حذفـه  ،ألن الوصـف اسـم مفعـول ،وبخالف جاء الذي أنـا مضـروبه ،األصح

  .)١("ألنه لیس منصوبًا تقدیراً ؛ فیهن

جــاءني الــذي وجهــه  :فــال یجــوز حذفــه نحــو قولــك ،فــإن لــم یكــن منصــوبًا فــي المعنــى

وأجاز الكسائي حذف الضمیر المجـرور باالضـافة  ،وجاءني الذي زید ضاربه أمس ،حسن

 ،التــى تعمــل اركــب ســفینته ،فینحــذف معــه المضــاف إلیــه نحــو ،ولــیس فــي موضــع نصــب

  . )٢(ومنع ذلك الجمهور" ،تعمل سفینته :ترید

"فــإن كــان مجــرورًا باإلضــافة لــم یحــذف إال إذا  :وابــن عقیــل یفصــل أكثــر حیــث یقــول

جــاء الــذي أنــا ضــاربه  :نحــو ،كــان مجــرورًا بإضــافة اســم فاعــل بمعنــى الحــال أو االســتقبال

وٕان كـان مجـرورًا بغیـر ذلـك لـم  ،جاء الـذي أنـا ضـاربه بحـذف الهـاء :فتقول ،أو غداً  ،اآلن

  .)٣(أو أنا ضاربه أمس" ،بهو أو أنا مضر  ،جاء الذي أنا غالمه :نحو ،یحذف

لیــه اذا كــان اســم فــإن كــان خفضــه باالضــافة  ؛ فــإن المضــاف إ ،"وٕان كــان مخفوضــاً 

  . )٤("فاعل بمعنى الحال واالستقبال جاز حذفه وان كان غیر ذلك لم یجز

باالضـافة وكـان ذا كـان خفضـه حـذف العائـد المجـرور إ یتضـح أنـه یجـوز ومما سـبق

  .واالستقبالأفاعل بمعنى الحال المضاف الیه اسم 

   :أما عندما یكون الجر بالحرف فال یجوز حذف العائد إال بعد توفر ستة شروط

فلـو اختلـف لفظـًا  ،الموصول بمثل الحرف الجار للعائد لفظـا أن ینجرّ  ارط اول

فـال بـد أن یكـون الجـار لهمـا متحـدًا مـن " .(حللت في الذي حللـت بـه) لم یجز الحذف نحو

.. .فــإذا حــذف الجــار والمجــرور وكــان فــي الكــالم مــا یــدل علیهمــا ،المعنــى والمتعلــق جهــة

"من" التبعیضیة وهي ـفالموصول هو "ما" مجرور ب َوَیْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبونَ نحو قوله تعالى 

                                                

 .١٧٥ص ،١ج ،شرح التصریح  )١(

 . ١٠٢٠ص ،٢ج ،ارتشاف الضرب  )٢(

 .١٧٣ص، ١ج ،شرح ابن عقیل  )٣(

 . ٦٢ص، ١ج ،) المقرب٤(



 ٢١٣

ویشــرب مــن الــذي تشــربون منــه فــاتفق الحرفــان لفظــًا ومعنــى  :تشــربون والتقــدیر"متعلقــة بـــ

  .  )١("ومتعلقاً 

ومثــال المجــرور بحــرف جــر بمثلــه الموصــول أو موصــوف " :یقــول صــاحب التســهیل

ـــذي مـــررت بـــه ،بـــه ـــذي مـــررت بـــهأو بال ،مـــررت بال ـــال اإل ،رجـــل ال  ثبـــات ومثـــالفهـــذا مث

   :)٢(قول الشاعر الحذف...

  ونعبُده وٕان َجحَد الُعموُم  ُنصلى لَلذي صلَّت قریٌش ***

ألن الموصـول مجـرور  ،فحـذف العائـد المجـرور بـالالم ،للـذي صـلت لـه ىنصل :أراد

 ف مجـروراً و وكـذا لـو كـان الموصـ ،وكـذا لـو كـان أحـد المتعلقـین فعـالً  ،بمثلها معنى ومتعلقاً 

  )٣(:بها كقوله

   فر بَما َظِفُروانفوُس قوٍم َسَموا َتظ **إن ُتعن نفُسك باألمِر الَّذي ُعنیت *

فحـــذف المجـــرور بالبـــاء ألن الموصـــوف بالموصـــول مجـــرور  ،الـــذى عنیـــت بـــه :أراد

  .  )٤("بمثلها

رط اا فإن اختلف الحرفان لم یجـز الحـذف نحـو" ،أن یتحد الحرفان معنى: 

وكـذلك مـررت بالـذي مـررت بـه علـى  ،فـال یجـوز حـذف علیـه ،مررت بالذي غضبت علیـه

ألن البـاء الداخلـة علـى الموصـول  ،منه الختالف معنـى الحـرفین ،ذف بهفال یجوز ح ،زید

  .)٥(للإللصاق والداخلة على الضمیر للسببیة)

                                                

 .١٧٦ص ،١ج ،شرح التصریح  )١(

 . ٢٠٥، ص١ج ،شرح التسهیل :انظر لم أقف علي قائل هذا البیت، )٢(

 . ٢٠٦ص، ١شرح التسهیل جانظر:  هذا البیت،قائل  لم أقف على )٣(

 . ٢٠٦، ص١ج ،شرح التسهیل  )٤(

 . ١٧٥ص، ١ج ،شرح ابن عقیل  )٥(



 ٢١٤

  و اف م ز اذف    أن د ارط اث

نحـــو الـــذي ســـرت یـــوم  ،"وجـــوز ابـــن مالـــك الحـــذف إذا تعـــین الحـــرف وٕان لـــم یوجـــد الشـــرط

  . )١("فحسن الحذف تعین المحذوف ،منه :أي ،والذي رطل بدرهم لحم ،فیه :أي ،الجمعة

رارط اا  ون ودأ  رر آ م   

ألن كـل مـا كـان حذفـه یوقـع فـي اللـبس امتنـع حذفـه " :مررت بالذي به في داره :نحو

  .)٢(في هذا الباب وفي غیره"

الحـذف وعدمـه لـم یجـز حـذف  یقول ابن عقیل:" بل الضابط أنه متـى احتمـل الكـالم 

وذلــك كمــا إذا كــان فــي الصــلة ضــمیر غیــر ذلــك الضــمیر المحــذوف صــالح لعــوده  ،العائــد

فـال ، فال یجوز حـذف الهـاء مـن ضـربته ،جاء الذي ضربته في داره :نحو ،على الموصول

  " )٣(جاء الذي ضربت في داره ألنه ال یعلم المحذوف: تقول

ألن النائـب عـن الفاعـل كالفاعـل فـي   ن الأ ون   ًارط اس

لرفـع  ،ربوال اللـذان ُضـ :جاءني اللـذان قـام :فال تقولو منها امتناع حذفه " ،یع أحكامهجم

  .)٤(بل یقال قاما وضربا" ،والثاني بالنیابة ،األول بالفاعلیة

 " ویمتنـع الحـذف إذا:یقـول صـاحب التصـریح  أ ون ورًا ارط ادس

ن الفضــلة إذا أل )٥("مــررت بالــذي مــا مــررت إال بــه: كــان العائــد المجــرور محصــورًا نحــو

ــدار إال هــو :. ونحــو)٦(حصــرت لــم یجــز حــذفها" أو الــذى إنمــا فــى  ،جــاءنى الــذى مــافى ال

  .الدار هو

                                                

 .٢٢٣ص، ١ج ،همع الهوامع  )١(

 .٤٥٩ص ،توضیح المقاصد  )٢(

 .١٦٨ص، ١ج ،شرح ابن عقیل  )٣(

 .١٦٥، ص١ج ،شرح ابن عقیل  )٤(

 . ١٧٨ص، ١شرح التصریح ج  )٥(

 . ٤٥٩ص ،توضیح المقاصد  )٦(



 ٢١٥

المرفـوع والمنصـوب  الكـریم  حـذف فیهـا العائـد القرآن وقد وردت مواضع متعددة من 

  .والمجرور

   وعل ار

ـرَ  قوله تعالى: مـن هـو  :ىأ )١(اِط السَّـِويِّ َوَمـِن اْهتَـَدىَفَسـَتْعَلُموَن َمـْن َأْصـَحاُب الصِّ

   صحابأ

  زكى طعاما هو أ :ىأ )٢(نُظْر َأیَُّها َأْزَكى َطَعاماً َفْلیَ  :وقوله تعالى

  ول اوب

  .  ")٤(تبدونه وتكتمونه :ىأ" )٣(َما تُْبُدوَن َوَما َتْكُتُمونَ َیْعَلُم  قوله تعالى:

   .)٥(َعَلْیِهم مَّاَذا َتْفِقُدونَ  َوَأْقَبُلواْ  قوله تعالى: ومنه

  ارورل و

 :ىأ" )٦(ِمْثــِل َمــا اْعتَــَدى َعَلــْیُكمْ َفَمــِن اْعتَــَدى َعَلــْیُكْم َفاْعتَــُدوْا َعَلْیــِه بِ  كقولــه تعــالى:

ن المضــاف جــزء مــن ذلــك أل ،یــةاآل حیــث جــر المضــاف فــى ،بمثــل مــا اعتــدى علــیكم بــه

ــــِه فَ وكقولــــه تعــــالى: .  )٧(لیــــه"إالمضــــاف  ــــى الّل ــــا َوَعَل ــــى َمــــا آَذْیُتُموَن ــــِل َوَلَنْصــــِبَرنَّ َعَل ْلَیَتَوكَّ

    .)٩("ذیتمونا به: ما آى"أ )٨(اْلُمَتَوكُِّلون

                                                

 . ١٣٥سورة طه، اآلیة:   )١(

 . ١٩سورة الكهف، اآلیة:   )٢(

 . ٩٩سورة المائدة، اآلیة:   )٣(

الدر المصون في علم الكتاب المكنون، تألیف أحمد بن یوسف المعروف بالسمین، تحقیق، دكتور محمد الخراط،   )٤(

 ٢٢٠٠م ص١٩٨٦ه ١٤٠٦دار القلم دمشق الطبعة األولي 

 . ٧١سورة یوسف، اآلیة:   )٥(

 . ١٩٤سورة البقرة، اآلیة:   )٦(

قیق: علي أحمد البجاوي، مطبعة عیسي حسین العكبري، تألبي البقاء عبداهللا بن الح ،التبیان في إعراب القرآن  )٧(

 .١١٣٢ص، ٢ج ،الحلبي وشركاؤه

 . ١٢سورة إبراهیم، اآلیة:   )٨(

 .٤١١ص، ٥ج ،البحر المحیط  )٩(



 ٢١٦

  طق اد

  ررد ذر )اد(

ِإنَّـُه ُیْسـَتَقى َلـَك  :َوُهـَو ُیَقـاُل َلـهُ  َسِمْعُت َرُسـوَل اللَّـِه  :لَ َعْن َأِبى َسِعیٍد اْلُخْدِرىِّ َقا/ ١

 َرُسـولُ  :ِمْن ِبْئـِر ُبَضـاَعَة َوِهـَى ِبْئـٌر ُیْلَقـى ِفیهَـا ُلُحـوُم اْلِكـَالِب َواْلَمَحـاِیُض َوَعـِذُر النَّـاِس. َقـالَ 

ُســُه َشــْىءٌ  ِإنَّ اْلَمــاءَ «: اللَّــِه  ــاَب َوَســَأْلُت ل أبــو داود: قــا». َطهُــوٌر َال ُیَنجِّ ــَتَح ِلــى َب الَّــِذى َف

ــهِ  ــَأْدَخَلِنى ِإَلْی ــاًء ُمَتَغیِّــَر  اْلُبْســتَاِن َف ــا َم ــِه َقــاَل َال. َوَرَأْیــُت ِفیَه ــا َكاَنــْت َعَلْی ــا َعمَّ َهــْل ُغیِّــَر ِبَناُؤَه

  .)١("اللَّْونِ 

 -ِلَعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َزْیـِد ْبـِن َعاِصـٍم : َقـالَ  ىِّ َعـْن َأِبیـِه َأنَّـهُ َعْن َعْمـِرو ْبـِن َیْحَیـى اْلَمـاِزنِ / ٢

ـُأ  َوُهَو َجدُّ َعْمِرو ْبِن َیْحَیـى اْلَمـاِزِنىِّ َهـْل َتْسـَتِطیُع َأْن ُتِرَیِنـى َكْیـَف َكـاَن َرُسـوُل اللَّـِه  َیَتَوضَّ

َدْیِه َفَغَسَل َیَدْیِه ثُمَّ َتَمْضَمَض َواْسـَتْنَثَر َفَقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْیٍد َنَعْم. َفَدَعا ِبَوُضوٍء َفَأْفَرَغ َعَلى یَ 

َتْیِن ِإَلــى اْلِمـْرَفَقْیِن ثُـمَّ َمَسـَح َرأْ  َتْیِن َمـرَّ َسـُه ِبَیَدْیــِه َثَالثًـا ثُـمَّ َغَسـَل َوْجهَـُه َثَالثًـا ثُــمَّ َغَسـَل َیَدْیـِه َمـرَّ

مَّ َذَهـَب ِبِهَمـا ِإَلـى َقَفـاُه ثُـمَّ َردَُّهَمـا َحتـَّى َرَجـَع ِإَلـى اْلَمَكـاِن َفَأْقَبَل ِبِهَما َوَأْدَبَر َبَدَأ ِبُمَقـدَِّم َرْأِسـِه ثُـ

  .")٢("ِرْجَلْیهِ  الَِّذى َبَدَأ ِمْنُه ثُمَّ َغَسلَ 

َیَتَصـدَُّق «: َوِهـَى َحـاِئٌض َقـالَ  ِفـى الَّـِذى َیـْأِتى اْمَرَأتَـهُ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبىِّ  /٣

ـــِحیَحُة َقـــالَ أبـــو َقـــاَل ». ِنْصـــِف ِدیَنـــارٍ  ِبـــِدیَناٍر َأوْ  َواَیـــُة الصَّ ِدیَنـــاٌر َأْو ِنْصـــُف « :َداُوَد َهَكـــَذا الرِّ

  ». )٣(ِدیَنارٍ 

َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن َیْحَیى َحدَّثَْتِنى َجدَِّتى َقاَلْت َدَخْلُت َعَلى ُأمِّ َسـَلَمَة َفَسـَأَلْتَها اْمـَرَأٌة ِمـْن  /٤

ـَالِة ِفـى ثَـْوِب اْلَحـاِئِض َفَقاَلـْت ُأمُّ َسـَلَمَة َقـْد َكـاَن ُیِصـیُبَنا اْلَحـْیُض َعَلـى َعْهـِد ُقـَرْیٍش َعـِن ال صَّ

َفَتْنُظُر الثَّْوَب الَّـِذى َكاَنـْت َتْقِلـُب ِفیـِه َفـِإْن َفَتْلَبُث ِإْحَداَنا َأیَّاَم َحْیِضَها ثُمَّ َتْطُهُر  َرُسوِل اللَِّه 

                                                

 .١٠٢ص  ،١ج ،باب ما جاء في بئر بضاعة ،سنن أبي داود  )١(

 .١٦٩ص، ١ج، ة وضوء النبي بلب صف ،سنن أبي داود) ٢(

 .٣٧٢ص ،١ج، باب في إتیان الحائض ،ي داودسنن أب )٣(



 ٢١٧

ــَك ِمــْن َأْن  اهُ َأَصــاَبُه َدٌم َغَســْلنَ  ــا َذِل ــاُه َوَلــْم َیْمَنْعَن ــْن َأَصــاَبُه َشــْىٌء َتَرْكَن ــِه َوإِْن َلــْم َیُك َوَصــلَّْیَنا ِفی

َلِكنََّها ُنَصلَِّى ِفیِه َوَأمَّا اْلُمْمَتِشَطُة َفَكاَنْت ِإْحَداَنا َتُكوُن ُمْمَتِشَطًة َفِإَذا اْغَتَسَلْت َلْم َتْنُقْض َذِلَك وَ 

َلـى َرْأِسـَها ثَـَالَث َحَفَنـاٍت َفـِإَذا َرَأِت اْلَبَلـَل ِفـى ُأُصـوِل الشَّـْعِر َدَلَكْتـُه ثُـمَّ َأَفاَضـْت َعَلـى َتْحِفُن عَ 

  .)١(َساِئِر َجَسِدَها

ــاٍس َقــالَ  /٥ ــِن َعبَّ ــِدَم النَِّبــىُّ  :َعــِن اْب ــا َق ــَة َوَجــَد اْلَیُهــوَد َیُصــوُموَن َعاُشــوَراَء  َلمَّ اْلَمِدیَن

ُموَسـى َعَلـى ِفْرَعـْوَن َوَنْحـُن َنُصـوُمُه  الَّـِذى َأْظَهـَر اللَّـُه ِفیـهِ َهـَذا اْلَیـْوُم  :َعْن َذِلَك َفَقـاُلواَفُسِئُلوا 

  .)٢"(َوَأَمَر ِبِصَیاِمهِ ». ْحُن َأْوَلى ِبُموَسى ِمْنُكمْ نَ « :َتْعِظیًما َلُه. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

  ررد ؤث )اد(

َجاَءْت َفْأَرٌة َفَأَخَذْت َتُجرُّ اْلَفِتیَلَة َفَجاَءْت ِبَها َفَأْلَقْتَها َبـْیَن َیـَدْى  :َعبَّاٍس َقالَ  َعِن اْبنِ  /١

َفَأْحَرَقـْت ِمْنهَـا ِمْثـَل  اْلُخْمَرِة الَِّتى َكـاَن َقاِعـًدا َعَلْیهَـاَعَلى  -صلى اهللا علیه وسلم-َرُسوِل اللَِّه 

ـــْیَطاَن َیـــُدلُّ ِمْثــَل َهـــِذِه َعَلـــى َهـــَذا « :َمْوِضــِع الـــدِّْرَهِم َفَقـــالَ  ِإَذا ِنْمــُتْم َفـــَأْطِفُئوا ُســـُرَجُكْم َفــِإنَّ الشَّ

  ».)٣(َفَتْحِرَقُكمْ 

ُحِلی�ـا  -َتْعِنـى-ْسَتَعاَرِت اْمَرَأٌة ا :َكاَن ُعْرَوُة ُیَحدُِّث َأنَّ َعاِئَشَة رضى اهللا عنها َقاَلتِ  /٢

َفَأَمَر ِبَقْطـِع َیـِدَها  وَن َوَال ُتْعَرُف ِهَى َفَباَعْتُه َفُأِخَذْت َفُأِتَى ِبَها النَِّبىُّ َعَلى َأْلِسَنِة ُأَناٍس ُیْعَرفُ 

  .)٤("َما َقالَ  َوَقاَل ِفیَها َرُسوُل اللَِّه  َوِهَى الَِّتى َشَفَع ِفیَها ُأَساَمُة ْبُن َزْیدٍ 

ُتُوفَِّیـْت َفَقَضـى َرُسـوُل اللَّـِه  ى َقَضى َعَلْیهَـا ِبـاْلُغرَّةِ اْلَمْرَأَة الَّتِ ِإنَّ  :َعْن َأِبى ُهَرْیَرَة َقالَ  /٣

 ٥("ِبَأنَّ ِمیَراَثَها ِلَبِنیَها َوَأنَّ اْلَعْقَل َعَلى َعَصَبِتَها(.  

  

                                                

  .٤٩٣ص ، ١ج، باب الماة تغسل ثوبها ،سنن أبي داود )١(

 .٢٨٥ص  ،٧ج، باب في صوم یوم عاشوراء ،سنن أبي داود )٢(

 .١٦٨ص  ،١٥ج ، باب في إطفاء النار باللیل ،سنن أبي داود )٣(

  . ٥١ص ،١٣ج، باب القطع في العاربة، سنن أبي داود )٤(

  . نفسه أو األمة الغرة: العبد. ٢٧٩ص ،١٣ج، العقل: الدیة باب دیة الجنین. ،داودسنن أبي  )٥(



 ٢١٨

  ر  ذر )اد(

ثُـمَّ َالِم َوالنُّهَـى ِلَیِلِنـى ِمـْنُكْم ُأوُلـو اَألْحـ« :َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه  :َعـْن َأِبـى َمْسـُعوٍد َقـالَ / ١

  . )١("الَِّذیَن َیُلوَنُهْم ثُمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهمْ 

   :ذف اد

َقـاَل َفَمـاَت  ،َأْهَدْت َلُه َیُهوِدیٌَّة ِبَخْیَبَر َشاًة َمْصـِلیَّةً  َعْن َأِبى َسَلَمَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  /١

 ».َصـَنْعتِ  يَما َحَمَلِك َعَلـى الَّـذِ «اِرىُّ َفَأْرَسَل ِإَلى اْلَیُهوِدیَِّة ِبْشُر ْبُن اْلَبَراِء ْبِن َمْعُروٍر اَألْنصَ 

  .")٢(َفُقِتَلتْ  َفَأَمَر ِبَها َرُسوُل اللَِّه 

ِباْلَغْزِو َوَأَنا َشْیٌخ َكِبیـٌر َلـْیَس ِلـى َخـاِدٌم  آَذَن َرُسوُل اللَِّه  :َیْعَلى ْبَن ُمْنَیَة َقالَ  عن /٢

َمـا َأْدِرى  :َأِجیًرا َیْكِفیِنى َوُأْجِرى َلُه َسْهَمُه َفَوَجْدُت َرُجًال َفَلمَّا َدَنا الرَِّحیُل َأتَاِنى َفَقـالَ َفاْلَتَمْسُت 

اِنیَر َما السُّْهَماُن َوَما َیْبُلُغ َسْهِمى َفَسمِّ ِلى َشْیًئا َكـاَن السَّـْهُم َأْو َلـْم َیُكـْن. َفَسـمَّْیُت َلـُه َثَالثَـَة َدَنـ

َفـَذَكْرُت َلـُه  ا َحَضَرْت َغِنیَمُتُه َأَرْدُت َأْن ُأْجِرَى َلُه َسْهَمُه َفَذَكْرُت الـدََّناِنیَر َفِجْئـُت النَِّبـىَّ َفَلمَّ 

    .)٣(»َدَناِنیَرُه الَِّتى َسمَّىَما َأِجُد َلُه ِفى َغْزَوِتِه َهِذِه ِفى الدُّْنَیا َواآلِخَرِة ِإالَّ « :َأْمَرُه َفَقالَ 

  

                                                

  .٤١٨ص  ،٢ج، باب من یلي في الصالة وكراهیة التأخر ،سنن أبي داود )١(

  .١٩٨ص  ،١٣ج، باب فیمن سقي رجال سما، سنن أبي داود )٢(

 . ٤١٨ص ،٧ججل یغزو بأجیر، باب في الر  ،سنن أبي داود) ٣(



 ٢١٩

  متةاخلا

ق فیمــا فِّـحـث رحــال البحـث والترحـال، ویحـدوه األمــل أن یكـون قـد وُ اإلـى هنـا یحـط الب

وفیمــا ســاقه مــن شـواهد مــن داخــل ســنن أبــي  ،عرضـه مــن مســائل، وفیمــا شــرحه مـن أفكــار

  داود الذي تربوا أحادیثه على أربعة ألف حدیث. 

ــفري فــي هــذا الوتنقیبــ ،ومــن خــالل ربطــي لألحادیــث النبویــة بقواعــد اللغــة العربیــة  سِّ

توصـــلت إلـــى النتـــائج والتوصـــیات  ،وجوامـــع الكلـــم ،ضـــح منـــه إشـــراقة البیـــاننالـــذي تالقـــّیم 

  التالیة: 

 م اأ. أ  

  في سنن أبي داود وتلیه (التي). ورودًاً◌ الت و . (الذي) هي أكثر الموص١

  الالتي).  -في سنن أبي داود (ذواتبندرة . من األدوات التي وردت ٢

  وكذلك لفظ (اللَّذین).  ،م یرد لفظ (كي) إال مرة واحدة. ل٣

  (األلي)، (اللتان)، (الالئي).  :. هناك ألفاظ لم ترد أبدًا في سنن أبي داود وهي٤

  . جاء العائد محذوفًا بقلة في سنن أبي داود. ٥

هـو القـول الــراجح  ة،. جـواز االحتجـاج بالحـدیث الشــریف فـي تقریـر القواعـد النحویــ٦

  ل العلم. عند أه

هـا فلـم یـأت عأمـا بقیـة أنوا ،. (ما) الحرفیة لم تأتي في سنن أبي داود إال نافیة فقـط٧

  منه شيء. 

  



 ٢٢٠

  التوصيات 

بالبحوث والدراسـات النحویـة والبالغیـة واألدبیـة واللغویـة . إنشاء دار للحدیث ُتعني ١

  رق الوضيء. المتعلقة بالحدیث النبوي الشریف، لربط حاضر هذه األمة بماضیها المش

تنشر ثقافـة هـذه اللغـة ، ختلفة م. المشاركة ببرامج متخصصة في وسائل اإلعالم ال٢

  ها. ها ورقیّ باعتبارها إحدى مقومات هذه األمة، ومصادر عزّ 

. أن تقــوم إدارة كلیــة اللغــة العربیــة بإنشــاء موقــع علــى اإلنترنــت یهــتم بقضــایا اللغــة ٣

  شرعًا یرده طالب العربیة في العالم كله. مُ لیكون ، والحدیث الشریف؛ العربیة 

بتـــــألیف بعــــض الكتـــــب ؛ والبحـــــث التربــــوي ، . عقــــد شـــــراكة مــــع أقســـــام المنــــاهج ٤

تتناسب مـع عقـول التالمیـذ  ةالمصاحبة التي تحتوي على القصص واألدب والقواعد النحوی

عـالج بهـا هـذا ویُ ي بهـا أفكـارهم، غـذّ تهم، وتُ بهـا مكتبـا ر؛ لتعُمـفي مـراحلهم الدراسـیة المختلفـة

  غوي الذي یضرب مجتمعاتنا. الفقر اللّ 

    حاح؛طهــا بالســنن الّصــ، ور بن الدراســات التــي تتنــاول الموصــالت. إلقــاء مزیــد مــ٥

  ألن اللغة العربیة هي في خدمة القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة. 



 ٢١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفهارس العامة 

 



 ٢١٨

  اآليات فهرس 

 ورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٤٥  ٢  اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمینَ 

  ١٤٥  ٣  الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

  ١٤٥  ٤  َماِلِك َیْوِم الدِّینِ 

  ١٤٥  ٥  ِإیَّاَك َنْعُبُد َوإِیَّاَك َنْسَتِعینُ 

َراطَ  اْلُمْسَتِقیَم ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب  اْهِدَنا الصِّ

الِّینَ    َعَلْیِهْم َوَال الضَّ

١٤٥  ٧  

   ورة ارة

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٩٩  ٦٢  َوَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنونَ 

وَن َوَما ُیْعِلُنونَ    ١٩٩  ٧٧  َیْعَلُم َما ُیِسرُّ

  ١٩٩  ١١٢  َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعْنَد َربِّهِ 

  216  ١٢٠  ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى

  ٣٧  ١٢٥  َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإْبَراِهیَم َوإِْسَماِعیَل َأْن َطهَِّرا َبْیِتيَ 

  ٧٩  ١٦٧  اْلَكاِفُرونَ  َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرهَ 

  ٣٧  ١٨٤  َوَأْن َتُصوُموا َخْیٌر َلُكمْ 

  ١٢٩  ١٢٩  َوَمْن َیْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهیمَ 

ُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َكاُنوا َعَلْیَها   ٩٩  ١٤٢  َما َوالَّ

  ٢١١  ١٩٤  ُكمْ َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْیِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلیْ 

  ١٤٢  ١٩٧   َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُه اللَّهُ 

  ١٧٩  ١٧١  َكَمَثِل الَِّذي َیْنِعُق ِبَما َال َیْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداءً 

  ٤٢  ٢١٤  َوُزْلِزُلوا َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعهُ 

  ١٦٨  ٢١٩  الَعْفوَ  ُقلِ  ونَ ُیْنِفقُ  َماذا َوَیْسَئُلوَنكَ 

  ٥٢  ٢٢٢  َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساءَ 



 ٢١٩

  ١١٧  ٢٢٦  نَِّسآِئِهمْ  ِمن ُیْؤُلونَ  لِّلَِّذینَ 

  ٣٨  ٢٣٣  الرََّضاَعةَ  ِلَمْن َأَراَد َأْن ُیِتمُّ◌َ 

  ٥٩  ٢٤٦  َوَما َلَنا َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبیِل الّلهِ 

  ٣٤  ٢٥٨  َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهیَم ِفي َربِّهِ 

 ران ورة آل  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٢٣  ٦  ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا

  ٧٨  ٣٠  َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْیَنَها َوَبْیَنُه َأَمًدا َبِعیًدا

  ١٢٩  ١٣٥  َوَمْن َیْغِفُر الذُُّنوَب ِإال اللَّهُ 

  93  ١٥٩  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهمْ 

 ءورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٣٦  ٣  َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساءِ 

َوْلَیْخَش الَِّذیَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّیًَّة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَلْیِهْم َفْلَیتَُّقوا 

  َوْلَیُقوُلوا َقْوًال َسِدیًدا اللَّهَ 

٧٣  ٩  

  ١١٢  ١٦  َواللََّذاَن َیْأِتَیاِنَها ِمنُكمْ 

ْنَساُن َضِعیًفا   ١٦٢  ٢٨  َوُخِلَق اإلِْ

  ٤٦  ٧٣  َیا َلْیتَِني ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوًزا َعِظیًما

دًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَّمُ  َتَعمِّ   ١٠٩  ٩٣  َوَمن َیْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّ

  ١٢٦  ١٢٣  َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز ِبهِ 

  ٦٣  ١٧٦  ُیَبیُِّن اللَُّه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا

 دةورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٦٠  ٣  اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكمْ 

  ١٦٥  ٤١  َیا َأیَُّها الرَُّسوُل َال َیْحُزنَك الَِّذیَن ُیَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفرِ 

  ٥٦  ٧١  َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنةٌ 



 ٢٢٠

  ٣٤  ٩٥  ُقْل َیا َأْهَل اْلِكَتاِب َهْل تَْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا

  ٢١١  ٩٩  َیْعَلُم َما تُْبُدوَن َوَما َتْكُتُمونَ 

  ٣٧  ١١١  َوإِْذ َأْوَحْیُت ِإَلى اْلَحَواِریِّیَن َأْن آِمُنوا ِبي َوِبَرُسوِلي

 مورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٩٨  ٢٥  َوِمْنُهم مَّن َیْسَتِمُع ِإَلْیكَ 

  ٣٩  ٧١  َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمینَ 

  ٦٥  ٨١  َوَال َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكُتمْ 

  ١٥١  ٨١  َفَأيُّ اْلَفِریَقْیِن َأَحقُّ ِباْألَْمنِ 

  ٦٨  ١٠٩  َأنََّها ِإَذا َجاَءْت َال ُیْؤِمُنونَ  َوَما ُیْشِعُرُكمْ 

 رافورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٦٢  ٤٣  َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم اْلَجنَّةُ 

  ٧٧  ١٧٦  َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اْألَْرضِ 

  ١١٦  ١٩٤  َأْمثَاُلُكمْ  ِعَبادٌ  الّلهِ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ 

 لورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٩٤  ٥٨  َوإِمَّا َتَخاَفنَّ 

 وورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٨٠  ٥  َفاْقتُُلوْا اْلُمْشِرِكینَ 

  ١٦٠  ٤٠  ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذیَن َكَفُروا ثَاِنيَ اثَْنْیِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغارِ 

 سو ورة  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٥٤  ١٠  َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ 



 ٢٢١

  ١٢٩  ٤٠  َوِمْنُهْم َمْن ُیْؤِمُن ِبهِ 

  ١٢٩  ٤٢  َوِمْنُهْم َمْن َیْسَتِمُعوَن ِإَلْیكَ 

 ود ورة  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

ْوعُ  َفَلمَّا َذَهبَ    ٥٧  ٧٤  َعْن ِإْبَراِهیَم الرَّ

 فو ورة  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٩٣  ٣١  َما َهَذا َبَشًرا

  ٥٧  ٩٦  َفَلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشیُر َأْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصیًرا

اَذا َتْفِقُدونَ    ٢١١  ٧١  َوَأْقَبُلوْا َعَلْیِهم مَّ

 مراورة إ  

  الصفحة  رقم اآلیة  آلیةطرف ا

  ٢١١  ١٢  َوَلَنْصِبَرنَّ َعَلى َما آَذْیُتُموَنا َوَعَلى الّلِه َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمَتَوكُِّلون

  ٦٧  ١٩  َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض 

 رورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

ْلَنا الذِّ    ٢١  ٨  ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

 لورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرضِ    ١٣٩  ٤٩  َوِللَِّه َیْسُجُد َما ِفي السَّ

  ٦٥  ٦٢  َال َجَرَم َأنَّ َلُهُم النَّارَ 

 راءورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٥٣  ١١٠  اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َأی�ا َما َتْدُعوا َفَلهُ 

  



 ٢٢٢

 فورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٢١١  ١٩  َفْلَینُظْر َأیَُّها َأْزَكى َطَعاماً 

  ٣٧  ٧٩  َفَأَرْدُت َأْن َأِعیَبَها

  ١٢٠  ١١٠  َفَمْن َكاَن َیْرُجو ِلَقاَء َربِِّه َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا

 مر ورة  

  الصفحة  قم اآلیةر   طرف اآلیة

  ٩٣  ٢٦  َفِإمَّا َتَرِینَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا

  ١٥٤  ٦٩  ثُمَّ َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشیَعٍة َأیُُّهْم َأَشدُّ 

 ورة ط  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٧٦  ٧٨  َفَغِشَیُهْم ِمَن اْلَیمِّ َما َغِشَیُهمْ 

  ٥٥  ٨٩  ْیِهْم َقْوالً َأَفَال َیَرْوَن َأالَّ َیْرِجُع ِإلَ 

  ٤٢  ٩١  َلْن َنْبَرَح َعَلْیِه َعاِكِفیَن َحتَّى َیْرِجَع ِإَلْیَنا ُموَسى

َراِط السَِّويِّ َوَمِن اْهَتَدى   ٢١١  ١٣٥  َفَسَتْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِّ

 ءورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٢٤  ١٩  ِعَباَدِتهِ  َوَمْن ِعْنَدُه ال َیْسَتْكِبُروَن َعنْ 

  ١٦١  ٣٠  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ 

  ١٣٧  ٩٨  ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنَّمَ 

  ٩٩  ١٠٣  َهَذا َیْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

 ورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٤٥  ٥  ْم َوُنِقرُّ ِفي اْألَْرَحامِ ِلُنَبیَِّن َلكُ 

  ٤٧  ٦٣  َ◌َلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماءً 



 ٢٢٣

 ورورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

اِدِقینَ    ٣٦  ٩  َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْیَها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّ

  ١٦٠  ٣٥  ِفیَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباحُ 

َماَواِت َواْألَْرضِ    ١٢٥  ٤١  َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُیَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السَّ

  ١٢٥  ٤٥  َوِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعَلى ِرْجَلْینِ 

 نرورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٦٥  ٧  ماِل هذا الَرسول

  ٢٠٥  ٤١  َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اللَُّه َرُسوالً 

َم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوالَّ    ١٠٩  ٦٨  ِذیَن َال َیْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َوَال َیْقتُُلوَن النَّْفَس الَِّتى َحرَّ

  ١٠٩  ٧٠  ِإالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا َفُأوَلِئَك ُیَبدُِّل اللَُّه َسیَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت 

  ١٩٩  ٧٥  ي َبَعَث اللَُّه َرُسوًال َأَهَذا الَّذِ 

 راءورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٣٨  ٨٢  َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َیْغِفَر ِلي َخِطیَئِتي َیْوَم الدِّینِ 

  ١٥١  ٢٧  َأيَّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبونَ 

 لورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٥٤  ٨  ُبوِرَك َمن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها َفَلمَّا َجاءَها ُنوِدَي َأن

 صورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٢٦  ٧٢  َمْن ِإَلٌه َغْیُر اللَّهِ 

  



 ٢٢٤

 وتورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٤٠  ٤٠  َوَما َكاَن اللَُّه ِلَیْظِلَمُهمْ 

  65  ٥١  َأَوَلْم َیْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا

 زابورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٢٩  ٣١  َوَمْن َیْقُنْت ِمْنُكنَّ 

  ٩٠  ٣٧  ِلَكْي َال َیُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َحَرجٌ 

  ١٧٩  ٣٧  َوإِْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّه َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیهِ 

 تورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

ْؤَیا * َأْن َیا ِإْبَراِهیمُ    ٥٣  ١٠٥-١٠٤  َقْد َصدَّْقَت الرُّ

  ٤١  ١٤٧  ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َیِزیُدونَ 

  ٦٥  ١٤٣  َفَلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحینَ 

 ورة ص  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٦١  ٦  َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكمْ 

  ٨٨  ٧٣  اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ َفَسَجَد 

  ١٤١  ٧٥  َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَّ 

 رزورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٧٩  ٤  َلْو َأَراَد اللَُّه َأْن َیتَِّخَذ َوَلًدا َالْصَطَفى

  ٣٧  ١٢  َوُأِمْرُت ِألَْن َأُكونَ 

ْدقِ َوالَِّذي َجاَء بِ    ٩٩  ٣٣  الصِّ

  



 ٢٢٥

 ت ورة  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١١٢  ٢٩  َربََّنا َأِرَنا الََّذْینِ 

 ورىورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٨٩  ١١  َلْیَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّمیُع اْلَبِصیرُ 

  ٣٩  ٥١  ًیاَوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُیَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوحْ 

 رفزورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٢٠٢  ٤٨  َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماء ِإَلٌه َوِفي اْألَْرِض ِإَلٌه َوُهَو اْلَحِكیُم اْلَعِلیمُ 

 فورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

ْن َیْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن َال َیْستَ    ١٢٥  ٥٠  ِجیُب َلهُ َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ

 ورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

َجَرةِ    ١٦٠  ١٨  َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ ُیَباِیُعوَنَك َتْحَت الشَّ

ا َتْشَرُبونَ    ٢٠٠  ٣٣  َوَیْشَرُب ِممَّ

 راتورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٧٤  ٥  َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیِهْم َلَكاَن َخْیًرا َلُهْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحیمٌ  َوَلْو َأنَُّهْم َصَبُروا

  ٤٢  ٩  َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَّهِ 

  



 ٢٢٦

  ورة اطور

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٦٩  ٢٨  ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَِّحیمُ 

 ورة ام 

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٧  ٣  َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى

  ٥٣  ٣٩  َوَأن لَّْیَس ِلْإلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعى

 واورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٤٠  ٢٧  َوَأْصَحاُب اْلَیِمیِن َما َأْصَحاُب اْلَیِمینِ 

  ٨٠  ٦٥  َلْو َنَشاُء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما

  ٨٠  ٧٠  َجَعْلَناُه ُأَجاًجا َلْو َنَشاءُ 

 ددورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٥٩  ١٠  َوَما َلُكْم َأالَّ تُْنِفُقوا ِفي َسِبیِل اللَّهِ 

دَِّقاِت َوَأْقَرُضواإِ  دِِّقیَن َواْلُمصَّ   ١٨٣  ١٨  نَّ اْلُمصَّ

  ٨٨  ٢٣  ِلَكْي َال َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكمْ 

 دورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٩٩  ١  َقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها

 فورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٧٩  ٨  َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ 

  



 ٢٢٧

   انورة 

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٣٦  ١  ِه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرضِ ُیَسبُِّح ِللَّ 

  ١٢٩  ٩  َوَمْن ُیْؤِمْن ِباللَِّه َوَیْعَمْل َصاِلًحا ُیَكفِّْر َعْنُه َسیَِّئاِتهِ 

 ورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٤٠  ٢- ١  الَحاقُة ما الَحاقة

  ١٦١  ١٧  َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها

 نورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

 ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ 
َ
  ٦٥  ١  ُقْل ُأوِحي

اء َغَدقاً    ٥٣  ١٦  َوَألَِّو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّریَقِة َألَْسَقْیَناُهم مَّ

 لزورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٦٠  ١٦-١٥  َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسولَ *وًال َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرسُ 

  ٣٨  ٢٠  َعِلَم َأْن َسَیُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى

 ردورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٢٠٠  ١١  َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحیًدا

 تزورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٤١  ٤٣  ِفیَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها

  



 ٢٢٨

 س ورة  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٥٩  ٢- ١  َأْن َجاَءُه اْألَْعَمى*َعَبَس َوَتَولَّى

 دورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٥٥  ٥  َأَیْحَسُب َأن لَّن َیْقِدَر َعَلْیِه َأَحدٌ 

 نورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ١٤٠  ٧  ینِ َفَما ُیَكذُِّبَك َبْعُد ِبالدِّ 

 رورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ    ١٦١  ٢  ِإنَّ اإلِْ

 ونورة ا  

  الصفحة  رقم اآلیة  طرف اآلیة

  ٢٠٣  ٦  الَِّذیَن ُهْم ُیَراُؤونَ 

  

  



 ٢٢٩

  األحاديث رسفه

  الصفحة  الراوي   طرف الحدیث  الرقم

  أن المخففة 

  ٤٩  أبوداود  َأْن َیُبوَل َفْلَیْرَتْد ِلَبْوِلِه َمْوِضًعاَذا َأَراَد َأَحُدُكْم إ◌ِ    .١

  ٤٩    َصلُّوا َقْبَل اْلَمْغِرِب َرْكَعتَْینِ    .٢

  ٤٩    َأْن َنْسَتْقِبَل اْلِقْبَلَة ِبَغاِئٍط َأْو َبْولٍ  َلَقْد َنَهاَنا    .٣

  ٥٠    َمْن َعاَد َمِریًضا َلْم َیْحُضْر َأَجُلهُ    .٤

  ٥٠     ِل ِفى اْلُجْحِر َقاَل َكاَن ُیَقاُل ِإنََّها َمَساِكُن اْلِجنِّ َما ُیْكَرُه ِمَن اْلَبوْ    .٥

ـــَة ِمـــْن َأْهـــِل    .٦ ـــْن ُیَصـــلِّى اْلِقْبَل ـــُم َأَحـــًدا ِمـــَن النَّـــاِس ِممَّ َكـــاَن َرُجـــٌل َال َأْعَل

  أبعد منه داراً  اْلَمِدیَنةِ 

  ٥٠  

  ٥٠    ِفى َأَثِرِه َفْلَیِصْل َرِحَمهُ َمْن َسرَُّه َأْن ُیْبَسَط َلُه ِفى ِرْزِقِه َوُیْنَسَأ َلُه    .٧

  ٥١    َیْسَتنُّ َوِعْنَدُه َرُجَالِن َأَحُدُهَما َأْكَبُر ِمَن اآلَخرِ  َكاَن َرُسوُل اللَِّه    .٨

  ٥١    ِإنََّما ُجِعَل اِإلَماُم ِلُیْؤَتمَّ ِبِه َفِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا   .٩

اَر َأْن َیْعَملَ    .١٠   ٥١    ِلى َأْعَواًدا َأْن ُمِرى ُغَالَمِك النَّجَّ

امِ  َأنَُّه اْستَْأَذَن َرُسوَل اللَِّه    .١١   ٥١    ِفى ِإَجاَرِة اْلَحجَّ

  ٥١    َیَتَقلَّعُ  َفَلْم َیْنَشْب َأْن َجاَء َرُسوُل اللَِّه    .١٢

  ٥٢    ِإنََّما ُبِعْثُتْم ُمَیسِِّریَن َوَلْم تُْبَعُثوا ُمَعسِِّریَن ُصبُّوا َعَلْیِه َسْجًال ِمْن َماءٍ    .١٣

ــَیُقْم إ◌ِ    .١٤ َذا َشــكَّ َأَحــُدُكْم ِفــى َصــَالِتِه َفــِإِن اْســتَْیَقَن َأْن َقــْد َصــلَّى َثَالثًــا َفْل

  َفْلُیِتمَّ َرْكَعةً 

  ٥٢  

  أن المخففة من الثقیلة



 ٢٣٠

ُم اْلِقْدحُ  َكاَن النَِّبىُّ    .١٥ ُفوِف َكَما ُیَقوَّ یَنا ِفى الصُّ   ٥٦    ُیَسوِّ

ُم اْمـَرَأٌة َأْخَرُجوَهـا ِمـَن اْلَبْیـِت َوَلـْم ُیَؤاِكُلوَهـا ِإَذا َحاَضـْت ِمـْنهُ إن الیهود    .١٦

  َوَلْم ُیَشاِرُبوَها َوَلْم ُیَجاِمُعوَها

  ٥٦  

ـا َأْمَسـْكَن    .١٧ ِإَذا َأْرَسْلَت ِكَالَبَك اْلُمَعلََّمَة َوَذَكْرَت اْسَم اللَِّه َعَلْیهَـا َفُكـْل ِممَّ

  َعَلْیكَ 

  ٥٧  

  أن الزائدة 

َالةَ َفَلمَّا َأْن قَ    .١٨   ٦٠    َضى الصَّ

  ٦٠    َمْن ِلَكْعِب ْبِن اَألْشَرِف َفِإنَُّه َقْد آَذى اللََّه َوَرُسوَلهُ    .١٩

  أّن المشددة

  ٧١    َأیُُّكْم ُیِحبُّ َأنَّ َهَذا َلهُ    .٢٠

  ٧١    َما َحَمَلُكْم َعَلى ِإْلَقاِئُكْم ِنَعاَلُكمْ    .٢١

  ٧١    َأنَّ ِفیِهَما َقَذًرا   .٢٢

  ٧١    ِإَلى اْلَمْسِجِد َفْلَیْنُظْر َفِإْن َرَأى ِفى َنْعَلْیِه َقَذًراِإَذا َجاَء َأَحُدُكْم    .٢٣

  ٧١    َعِلْمُت َأنَّ َبْعَضُكْم َخاَلَجِنیَها   .٢٤

  ٧١    اللَُّهمَّ َربََّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْىٍء َأَنا َشِهیٌد َأنََّك َأْنَت الرَّبُّ َوْحَدكَ    .٢٥

  ٧١    ُعُهمْ ِإنََّك تَْأِتى َقْوًما َأْهَل ِكتَاٍب َفادْ    .٢٦

  ٧٢    اللَُّه َیْعَلُم َأنَّ َأَحَدُكَما َكاِذٌب. َفَهْل ِمْنُكَما تَاِئبٌ    .٢٧

  ( لـو )

  ٨٠    َلْو َكاَن الدِّیُن ِبالرَّْأِى َلَكاَن َأْسَفُل اْلُخفِّ َأْوَلى ِباْلَمْسحِ    .٢٨

  ٨٠    َأْعَظَم َألْجِركِ آَجَرِك اللَُّه َأَما ِإنَِّك َلْو ُكْنِت َأْعَطْیِتَها َأْخَواَلِك َكاَن    .٢٩



 ٢٣١

  ٨٠    َأَال َال ُتَغاُلوا ِبُصُدِق النَِّساِء َفِإنََّها َلْو َكاَنْت َمْكُرَمًة ِفى الدُّْنَیا   .٣٠

  ٨٠    َأَرَأْیَت َلْو َمَرْرَت ِبَقْبِرى َأُكْنَت َتْسُجُد َلهُ    .٣١

  ٨١    َلْو ُكْنِت اْمَرَأًة َلَغیَّْرِت َأْظَفاَركِ    .٣٢

  ٨٢    ِفیَك َأْن َتْصَنَع َهَكَذاِإنََّما َكاَن َیكْ    .٣٣

  ٨٢    َكاَن ِإَذا َسَجَد َجاَفى َبْیَن َیَدْیهِ    .٣٤

ــِه    .٣٥ ــٍد ِمــْنُهْم  َأنَّ َرُســوَل اللَّ ــْیَس َمــَع َأَح ــاْلَحجِّ َوَل َأَهــلَّ ُهــَو َوَأْصــَحاُبُه ِب

  َیْوَمِئٍذ َهْدىٌ 

  ٨٢  

َم ِبـِه َجَلـْدُتُموُه َأْو َقتَـَل َقَتْلُتُمـوُه َلْو َأنَّ َرُجًال َوَجَد َمـَع اْمَرَأِتـِه َرُجـًال َفـَتَكلَّ    .٣٦

  َأْو َسَكَت َسَكَت َعَلى َغْیظٍ 

  ٨٢  

ِإنََّمـا َهَلـَك الَّـِذیَن ِمـْن َقـْبِلُكْم َأنَّهُـْم َكـاُنوا ِإَذا َسـَرَق ِفـیِهُم الشَّـِریُف َتَرُكــوُه    .٣٧

ِعیُف َأَقاُموا َعَلْیِه اْلَحدَّ    َوإَِذا َسَرَق ِفیِهُم الضَّ

  ٨٣  

ُیْصِبُح َعَلى ُكـلِّ ُسـَالَمى ِمـِن اْبـِن آَدَم َصـَدَقٌة َتْسـِلیُمُه َعَلـى َمـْن َلِقـَى    .٣٨

  َصَدَقةٌ 

  ٨٣  

َلــْو َیْعَلــُم اْلَمــارُّ َبــْیَن َیــَدِى اْلُمَصــلِّى َمــاَذا َعَلْیــِه َلَكــاَن َأْن َیِقــَف َأْرَبِعــیَن    .٣٩

  َخْیٌر َلُه ِمْن َأْن َیُمرَّ َبْیَن َیَدْیهِ 

  ٨٣  

ُرُج َقْوٌم ِمْن ُأمَِّتى َیْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َلْیَسْت ِقـَراَءُتُكْم ِإَلـى ِقـَراَءِتِهْم َشـْیًئا َیخْ    .٤٠

  َوَال َصَالُتُكْم ِإَلى َصَالِتِهْم َشْیًئا

  ٨٤  

َقْد ُقْلُت َبْعَدِك َأْرَبـَع َكِلَمـاٍت ثَـَالَث َمـرَّاٍت َلـْو ُوِزَنـْت ِبَمـا ُقْلـِت َلـَوَزَنْتُهنَّ    .٤١

  اَن اللَِّه َوِبَحْمِدِه ُسْبحَ 

  ٨٥  

َقُكْم ِفى َهِذِه الشَِّعاِب َواَألْوِدَیِة ِإنََّما َذِلُكْم ِمَن الشَّْیَطانِ    .٤٢   ٨٥    ِإنَّ َتَفرُّ

ــْن َأْهــِل    .٤٣ ــْیَن َســْبِعیَن ِم ــَمْت َب ــًة َلــْو ُقسِّ ــْت َتْوَب ــْد تَاَب ــِدِه َلَق َوالَّــِذى َنْفِســى ِبَی

  اْلَمِدیَنِة َلَوِسَعْتُهمْ 

  ٨٥  

  ٨٦    َلَقْد ُقْلِت َكِلَمًة َلْو ُمِزَجْت ِبَماِء اْلَبْحِر َلَمَزَجْتهُ    .٤٤

  ٨٦  َأَما َواللَِّه َلْو َلْم َتُكـْن َرِبیَبِتـى ِفـى ِحْجـِرى َمـا َحلَّـْت لِـى ِإنَّهَـا اْبَنـُة َأِخـى    .٤٥



 ٢٣٢

  ِمَن الرََّضاَعةِ 

  ( كي )  

ِنى َحقََّنـا ِمـْن َهــَذا اْلُخُمـِس ِفـى ِكتَــاِب َیـا َرُسـوَل اللَّـِه ِإْن َرَأْیــَت َأْن تُـَولِّیَ    .٤٦

  اللَِّه َفَأْقِسَمُه َحَیاَتَك َكْى َال ُیَناِزَعِنى َأَحٌد َبْعَدَك َفاْفَعلْ 

  ٩١  

  ( ما النافیة )

َأ َوَلْو َفَعْلُت َلَكاَنْت ُسنَّةً    .٤٧   ٩٦    َما ُأِمْرُت ُكلََّما ُبْلُت َأْن َأَتَوضَّ

َمـا َكـاَن َمَعـُه ِمنَّـا  :َلْیَلـَة اْلِجـنِّ َفَقـالَ  َرُسوِل اللَّـِه  َمْن َكاَن ِمْنُكْم َمعَ    .٤٨

  َأَحدٌ 

  ٩٦  

  ٩٦    َما ُأِمْرُت ِبَتْشِییِد اْلَمَساِجدِ    .٤٩

  ٩٦    َما ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َمَعُه َوإِنَّ ِلى َكَذا َوَكذَ    .٥٠

َأْن ُیْعِتــَق َرَقَبــًة َأْو  َأنَّ َرُجـًال َأْفَطــَر ِفــى َرَمَضــاَن َفـَأَمَرُه َرُســوُل اللَّــِه    .٥١

  َیُصوَم َشْهَرْیِن ُمتَتَاِبَعْیِن َأْو ُیْطِعَم ِستِّیَن ِمْسِكیًنا

  ٩٦  

ــْبِر َوَیْوًمــا ِمــْن ُكـــلِّ « :ثُــمَّ َقــالَ ». ِلــَم َعــذَّْبَت َنْفَســكَ «   .٥٢ ُصــْم َشــْهَر الصَّ

  ».َشْهرٍ 

  ٩٧  

  الذي ـ التي 

َفٍر َبــَدَأ ِباْلَمْســِجِد َفَرَكــَع ِفیــِه َرْكَعتَــْیِن ثُــمَّ ِإَذا َقــِدَم ِمــْن َســ َكـاَن النَِّبــىُّ    .٥٣

  َجَلَس ِللنَّاسِ 

  ١٠٤  

  ١٠٥    ِإنَّ َسیَِّدَنا ُلِدَغ َفَهْل ِعْنَد َأَحٍد ِمْنُكْم َشْىٌء َیْنَفُع َصاِحَبَنا   .٥٤

ِسـتِّیَن  َفاْنَطِلْق ِإَلى َصـاِحِب َصـَدَقِة َبِنـى ُزَرْیـٍق َفْلَیـْدَفْعَها ِإَلْیـَك َفـَأْطِعمْ    .٥٥

  ِمْسِكیًنا

  ١٠٥  

  ١٠٦    َأنَّ النَِّكاَح َكاَن ِفى اْلَجاِهِلیَِّة َعَلى َأْرَبَعِة َأْنَحاءٍ    .٥٦

َصلَّى ِفى اْلَمْسـِجِد َفَصـلَّى ِبَصـَالِتِه َنـاٌس ثُـمَّ َصـلَّى ِمـَن اْلَقاِبَلـِة َفَكثُـَر    .٥٧

  ْم َیْخُرْج ِإَلْیِهمْ النَّاُس ثُمَّ اْجَتَمُعوا ِمَن اللَّْیَلِة الثَّاِلَثِة َفلَ 

  ١٠٦  

  ١٠٧    َتُفوُتُه َصَالُة اْلَعْصِر َفَكَأنََّما ُوِتَر َأْهَلُه َوَماَلهُ  يالَّذِ    .٥٨



 ٢٣٣

َیْقـَرُؤُه  يَرِة َوالَّـذِ َیْقَرُأ اْلُقْرآَن َوُهَو َمـاِهٌر ِبـِه َمـَع السَّـَفَرِة اْلِكـَراِم اْلَبـرَ ي الَّذِ    .٥٩

  ْجَرانِ َوُهَو َیْشَتدُّ َعَلْیِه َفَلُه َأ

  ١٠٧  

َأْن ُأَكلَِّمـَك ِإالَّ َأنِّـى ُكْنـُت  يَأْرَسـْلُتَك َفِإنَّـُه َلـْم َیْمَنْعِنـ يالَّذِ  يَما َفَعْلَت فِ    .٦٠

  ُأَصلِّى

  ١٠٧  

ـــِه ِإَذا    .٦١ ـــاَن َمْرُهوًنـــا َوالظَّْهـــُر ُیْرَكـــُب ِبَنَفَقِت ـــِه ِإَذا َك ـــَبُن الـــدَّرِّ ُیْحَلـــُب ِبَنَفَقِت َل

  َیْرَكُب َوَیْحِلُب النََّفَقةُ  يَلى الَّذِ َكاَن َمْرُهوًنا َوعَ 

  ١٠٧  

ـــَواُب    .٦٢ ـــُق َأْب ـــَماِء َفُتْغَل ـــى السَّ ـــُة ِإَل ـــَد ِإَذا َلَعـــَن َشـــْیًئا َصـــِعَدِت اللَّْعَن ِإنَّ اْلَعْب

  السََّماءِ 

  ١٠٧  

  ١٠٨     ُیِنیُخ النَّاُس ِفیِه ِلْلُمَعرَِّس َفَأَناَخ َرُسوُل اللَّهِ  يِجْئَنا الشِّْعَب الَّذِ    .٦٣

َیــا اْبــَن َعبَّــاٍس َأَتــَرى اْلُغْســَل َیــْوَم اْلُجُمَعــِة َواِجًبــا َقــاَل َال َوَلِكنَّــُه َأْطَهــُر    .٦٤

  َوَخْیٌر ِلَمِن اْغَتَسلَ 

  ١٠٨  

ــــا َنَزَلــــِت الَِّتــــ   .٦٥ ــــاٍس َفَقــــاَل َلمَّ اْلُفْرَقــــاِن (َوالَّــــِذیَن َال  يِفــــ يَســــَأْلُت اْبــــَن َعبَّ

  )ا آَخرَ َیْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلهً 

  ١٠٩  

ـــُد  َتَخلَّـــَف َرُســـوُل اللَّـــِه    .٦٦ ـــَة. َقـــاَل َفَأتَْیَنـــا النَّـــاَس َوَعْب ـــَذَكَر َهـــِذِه اْلِقصَّ َف

ــا َرَأى النَِّبـــ ـــْبَح َفَلمَّ َأَراَد َأْن   يَّ الــرَّْحَمِن ْبـــُن َعــْوٍف ُیَصـــلِّى ِبِهــُم الصُّ

رَ    َیتََأخَّ

  ١٠٩  

ــ   .٦٧ ــا  يَّ َأنَّ َرُجــًال َأَتــى النَِّب ــَف َتُصــوُم َفَغِضــَب  :لَ َفَق ــِه َكْی َیــا َرُســوَل اللَّ

ــِه  ــا  َرُســوُل اللَّ ــِه َرب� ــاَل َرِضــیَنا ِباللَّ ــا َرَأى َذِلــَك ُعَمــُر َق ــِه َفَلمَّ ــْن َقْوِل ِم

ــــا َنُعــــوُذ ِباللَّــــِه ِمــــْن َغَضــــِب اللَّــــِه َوِمــــْن  ــــٍد َنِبی� َوِباِإلْســــَالِم ِدیًنــــا َوِبُمَحمَّ

  َغَضِب َرُسوِلهِ 

  ١٠٩  

 ياْلَیـْوِم الَّـذِ  يَوَكـاَن َذِلـَك ِفـ ُكِسَفِت الشَّْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَّـِه    .٦٨

  َماَت ِفیِه ِإْبَراِهیُم اْبُن َرُسوِل اللَّهِ 

  ١١٠  

ـــُل َبْعَضـــَنا  َقاَلـــْت َعاِئَشـــُة َیـــا اْبـــَن ُأْخِتـــى َكـــاَن َرُســـوُل اللَّـــِه    .٦٩ َال ُیَفضِّ

  ُمْكِثِه ِعْنَدَنا َعَلى َبْعٍض ِفى اْلَقْسِم ِمنْ 

  ١١٠  

  الذین ـ االتي 

َصــــلَّى ِبَأْصــــَحاِبِه ِفــــى َخــــْوٍف َفَجَعَلهُــــْم َخْلَفــــُه َصـــــفَّْیِن  َأنَّ النَِّبــــىَّ    .٧٠

  َفَصلَّى ِبالَِّذیَن َیُلوَنُه َرْكَعةً 

  ١١٨  



 ٢٣٤

َیُقــــوُم َصــــفٌّ َمــــَع اِإلَمــــاِم  فــــى صــــالة الخــــوف: یقــــول رســــول اهللا    .٧١

  وِّ َفُیَصلِّى ِبالَِّذیَن َیُلوَنُه َرْكَعةً َوَصفٌّ ِوَجاَه اْلَعدُ 

  ١١٨  

  ١١٨    َلِو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِرى َما اْسَتْدَبْرُت َلَما ُسْقُت اْلَهْدىَ    .٧٢

  ١١٨    َیا َعاِئَشُة ِإنَّ ِمْن ِشَراِر النَّاِس الَِّذیَن ُیْكَرُموَن اتَِّقاَء َأْلِسَنِتِهمْ    .٧٣

َل النَّْهـَرَواِن َفَقــاَل: ِفـیِهْم َرُجـٌل ُمــوَدُن اْلَیـِد َأْو ُمْخــَدُج َأنَّ َعِلی�ـا َذَكـَر َأْهــ   .٧٤

  اْلَیِد َأْو َمْثُدوُن اْلَیدِ 

  ١١٩  

 ِبَضـبٍّ َمْحُنـوٍذ َفـَأْهَوى  َأنَُّه َدَخَل َمَع َرُسوِل اللَِّه    .٧٥
َ
َبْیَت َمْیُموَنَة َفـُأِتى

  لنِّْسَوِة الالَِّتى ِفى َبْیِت َمْیُموَنةَ ِبَیِدِه َفَقاَل َبْعُض ا ِإَلْیِه َرُسوُل اللَِّه 

  ١٢١  

  ١٢٢    َفَقاَلِت اْمَرَأٌة َیا َرُسوَل اللَِّه ِإْن َلْم َیُكْن ِإلْحَداُهنَّ َثْوٌب َكْیَف َتْصَنعُ    .٧٦

  ١٠٠    اْقَرْأ َثَالثًا ِمْن َذَواِت الرَّاءِ    .٧٧

  َمن 

  ١٣١    نَ َأْحسَ َمِن اْكَتَحَل َفْلُیوِتْر َمْن َفَعَل َفَقْد    .٧٨

َأ َعَلى ُطْهٍر َكَتَب اللَُّه َلُه َعْشَر َحَسَناتٍ    .٧٩   ١٣١    َمْن َتَوضَّ

  ١٣١    َمِن اْغَتَسَل َیْوَم اْلُجُمَعِة ُغْسَل اْلَجَناَبِة ثُمَّ َراَح َفَكَأنََّما َقرََّب َبَدَنةً    .٨٠

  ١٣٢    َیْوَم اْلِقَیاَمةِ َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َوَعِمَل ِبَما ِفیِه ُأْلِبَس َواِلَداُه تَاًجا    .٨١

ــِة َجْمــٍع    .٨٢ ــْبِح ِمــْن َلْیَل اْلَحــجُّ اْلَحــجُّ َیــْوُم َعَرَفــَة َمــْن َجــاَء َقْبــَل َصــَالِة الصُّ

ُه َأیَّاُم ِمًنى َثَالَثةٌ    َفَتمَّ َحجُّ

  ١٣٢  

  ١٣٢    َمَع َمْن َخَرْجُتنَّ َوِبِإْذِن َمْن َخَرْجُتنَّ    .٨٣

اْبـِن آَدَم َصـَدَقٌة َتْسـِلیُمُه َعَلـى َمـْن َلِقـىَ  ُیْصِبُح َعَلى ُكـلِّ ُسـَالَمى ِمـنِ    .٨٤

  َصَدَقةٌ 

  ١٣٣  

َربِّ َأِعنِّــى َوَال ُتِعــْن َعَلــىَّ َواْنُصــْرِنى َوَال تَْنُصــْر َعَلــىَّ َواْمُكــْر ِلــى َوَال    .٨٥

  َتْمُكْر َعَلىَّ 

  ١٣٣  



 ٢٣٥

  ١٣٣    َواْلَحَرمِ َخْمٌس َال ُجَناَح ِفى َقْتِلِهنَّ َعَلى َمْن َقَتَلُهنَّ ِفى اْلِحلِّ    .٨٦

  ١٣٣    َال َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتى ُیَقاِتُلوَن َعَلى اْلَحقِّ َظاِهِرینَ    .٨٧

ــْن َمــرَّ َبــْیَن    .٨٨ َرِة الرَّْحــِل َفــَال َیُضــرَُّك َم ــَدْیَك ِمثْــَل ُمــَؤخَّ ــَت َبــْیَن َی ِإَذا َجَعْل

  َیَدْیكَ 

  ١٣٤  

  ١٣٤    ِمْن َثَالثٍ  َال َیْفَقُه َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن ِفى َأَقلَّ    .٨٩

  ١٣٤    َال ُیْفِطُر َمْن َقاَء َوَال َمِن اْحَتَلَم َوَال َمِن اْحَتَجمَ    .٩٠

  ١٣٤    َال َیْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفى َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكْبرٍ    .٩١

ــِه    .٩٢ ــاَن َنِبــىُّ اللَّ ــَأىِّ َشــْىٍء َك ــاَم یَ : َســَأْلُت َعاِئَشــَة ِب ــِتُح َصــَالَتُه ِإَذا َق ْفَت

  ِمَن اللَّْیلِ 

  ١٣٤  

  ١٣٥    َكَفى ِباْلَمْرِء ِإْثًما َأْن ُیَضیَِّع َمْن َیُقوتُ    .٩٣

ـَفا َواْلَمـْرَوِة  َأَهلَّ النَِّبىُّ    .٩٤ -ِباْلَحجِّ َفَلمَّا َقـِدَم َطـاَف ِباْلَبْیـِت َوَبـْیَن الصَّ

ْر ثُمَّ    َوَلْم َیِحلَّ ِمْن َأْجِل اْلَهْدىِ  -اتََّفَقا َوَقاَل اْبُن َشْوَكٍر َوَلْم ُیَقصِّ

  ١٣٥  

ـــْن َهَمـــَزاِت    .٩٥ ـــِة ِمـــْن َغَضـــِبِه َوَشـــرِّ ِعَبـــاِدِه َوِم ـــاِت اللَّـــِه التَّامَّ َأُعـــوُذ ِبَكِلَم

  الشََّیاِطیِن َوَأْن َیْحُضُرونِ 

  ١٣٥  

  ما االسمیة 

ـــَذا ثُـــمَّ َصـــلَّى َرْكعَ    .٩٦ ـــَأ ِمْثـــَل ُوُضـــوِئى َه ـــا َمـــْن َتَوضَّ َتـــْیِن َال ُیَحـــدُِّث ِفیِهَم

  ذنبه َنْفَسُه َغَفَر اللَُّه َلُه َما َتَقدََّم ِمنْ 

  ١٤٣  

  ١٤٤    ِإنََّما َذِلَك ِعْرٌق َفاْنُظِرى ِإَذا َأَتى ُقْرُؤِك َفَال ُتَصلِّى   .٩٧

  ١٤٤    ُخُذوا َما َباَل َعَلْیِه ِمَن التَُّراِب َفَأْلُقوُه َوَأْهِریُقوا َعَلى َمَكاِنِه َماءً    .٩٨

  ١٤٤    َأْعَطاَك اللَُّه َذِلَك ُكلَُّه َأْنَطاَك اللَُّه َجلَّ َوَعزَّ َما اْحَتَسْبَت ُكلَُّه َأْجَمعَ    .٩٩

ـــــِقیَم    .١٠٠ ـــــِعیَف َوالسَّ ـــــِإنَّ ِفـــــیِهُم الضَّ ـــــاِس َفْلُیَخفِّـــــْف َف ِإَذا َصـــــلَّى َأَحـــــُدُكْم ِللنَّ

ْل مَ    ا َشاءَ َواْلَكِبیَر َوإَِذا َصلَّى ِلَنْفِسِه َفْلُیَطوِّ

  ١٤٤  



 ٢٣٦

  ١٤٤    َما َحَمَلُكْم َعَلى ِإْلَقاِئُكْم ِنَعاَلُكمْ    .١٠١

 ِخَداجٌ    .١٠٢
َ
  ١٤٥    َمْن َصلَّى َصَالًة َلْم َیْقَرْأ ِفیَها ِبُأمِّ اْلُقْرآِن َفِهى

ـــُأ َفُیْحِســـُن اْلُوُضـــوَء َوُیَصـــلِّى َرْكَعتَـــْیِن ُیْقِبـــُل ِبَقْلِبـــِه    .١٠٣ َمــا ِمـــْن َأَحـــٍد َیَتَوضَّ

  َعَلْیِهَما ِإالَّ َوَجَبْت َلُه اْلَجنَّةُ َوَوْجِهِه 

  ١٤٥  

  ١٤٥    َما َباُل َأْقَواٍم َیْرَفُعوَن َأْبَصاَرُهْم ِفى َصَالِتِهمْ    .١٠٤

َواُك َوَیَمسُّ م   .١٠٥   ١٤٦    الطِّیِب َما ُقدَِّر َلهُ ن اْلُغْسُل َیْوَم اْلُجُمَعِة َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلٍم َوالسِّ

ـــا َحـــقٌّ    .١٠٦ ـــَت ِإنََّهـــا َلُرْؤَی ـــِه َمـــا َرَأْی ـــَأْلِق َعَلْی ـــَالٍل َف ـــَع ِب ـــْم َم ـــُه َفُق ِإْن َشـــاَء اللَّ

  َفْلُیَؤذِّْن ِبِه َفِإنَُّه َأْنَدى َصْوتًا ِمْنكَ 

  ١٤٦  

  ١٤٧    َفُقْمُت ِإَلى َحِصیٍر َلَنا َقِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما ُلِبَس َفَنَضْحُتُه ِبَماءٍ    .١٠٧

َالَة َرَفَع َیَدْیِه َحتَّى ُیَحاِذَى َمْنِكَبْیهِ ِإَذا ا َرَأْیُت َرُسوَل اللَِّه    .١٠٨   ١٤٧    ْسَتْفَتَح الصَّ

  ١٤٧    اللَُّهمَّ َربََّنا َلَك اْلَحْمُد ِمْلَء السََّماءِ    .١٠٩

 ِمــــْن  َأنَّ النَِّبـــىَّ    .١١٠
َ
َكـــاَن ُیَصـــلِّى َجاِلًســـا َفَیْقـــَرُأ َوُهـــَو َجـــاِلٌس َوإَِذا َبِقـــى

  َالِثیَن َأْو َأْرَبِعیَن آَیًة َقامَ ِقَراَءِتِه َقْدُر َما َیُكوُن ثَ 

  ١٤٧  

  ١٤٨    اْغِسِلى َهِذِه َوَأِجفِّیَها ثُمَّ َأْرِسِلى ِبَها ِإَلىَّ    .١١١

َوإَِذا َزوََّج َأَحُدُكْم َخاِدَمُه َعْبَدُه َأْو َأِجیَرُه َفَال َیْنظُـْر ِإَلـى َمـا ُدوَن السُّـرَِّة    .١١٢

ْكَبةِ    َوَفْوَق الرُّ

  ١٤٨  

ْیـــُتُكْم َأْكثَــــْرُتْم ِمـــَن التَّْصــــِفیِح َمـــْن َناَبــــُه َشـــْىٌء ِفــــى َصــــَالِتِه َمـــا ِلــــى َرَأ   .١١٣

  َفْلُیَسبِّْح َفِإنَُّه ِإَذا َسبََّح اْلتُِفَت ِإَلْیِه َوإِنََّما التَّْصِفیُح ِللنَِّساءِ 

  ١٤٨  

  ١٤٩    ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّیَّاِت َوإِنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى   .١١٤

  ١٤٩    َعَلى َما َأَرْدتَ  ُهوَ    .١١٥

  ١٤٩    َفاْعَتِزْلَها َحتَّى ُتَكفَِّر َعْنكَ    .١١٦

  أيّ 



 ٢٣٧

  ١٥٧    َأىَّ َذِلَك َفَعْلَت َأْجَزَأ َعْنكَ    .١١٧

  ١٥٧    َال َتْمَنُعوا َأَحًدا َیُطوُف ِبَهَذا اْلَبْیِت َوُیَصلِّى َأىَّ َساَعٍة َشاَء ِمْن َلْیٍل َأْو َنهَارٍ    .١١٨

  ١٥٧    َألْشَرِف َفِإنَُّه َقْد آَذى اللََّه َوَرُسوَلهُ َمْن ِلَكْعِب ْبِن ا   .١١٩

  ١٥٨    »َلَك السُُّدُس «: ِإنَّ اْبَن اْبِنى َماَت َفَما ِلى ِمْن ِمیَراِثِه َفَقالَ    .١٢٠

ــَن َعْمــٍرو ِإْن َقاَتْلــَت َصــاِبًرا ُمْحَتِســًبا َبَعثَــَك اللَّــُه َصــاِبًرا    .١٢١ ــَد اللَّــِه ْب َیــا َعْب

  ُمْحَتِسًبا

  ١٥٨  

 ِبَدابَّـٍة  -رضـى اهللا عنـه-ْن َعِلىِّ ْبِن َرِبیَعَة َقاَل َشِهْدُت َعِلی�ـا عَ    .١٢٢
َ
َوُأِتـى

ـا اْسـَتَوى َعَلـى  َكاِب َقاَل ِبْسِم اللَّـِه َفَلمَّ ِلَیْرَكَبَها َفَلمَّا َوَضَع ِرْجَلُه ِفى الرِّ

  َظْهِرَها َقاَل اْلَحْمُد ِللَّهِ 

  ١٥٨  

وا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَأْطِعُموااْذَبُحوا ِللَِّه ِفى َأىِّ َشهْ    .١٢٣   ١٥٩    ٍر َكاَن َوَبرُّ

َرُجٌل ُیَجاِهُد ِفـى َسـِبیِل اللَّـِه ِبَنْفِسـِه َوَماِلـِه َوَرُجـٌل َیْعُبـُد اللَّـَه ِفـى ِشـْعٍب    .١٢٤

  ِمَن الشَِّعاِب َقْد ُكِفَى النَّاُس َشرَّهُ 

  ١٥٩  

  ١٥٩    ُطوُل اْلِقَیامِ «َأْفَضُل َقاَل:  ُسِئَل َأىُّ اَألْعَمالِ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه    .١٢٥

َأْو َأْعَجـَب ِإَلـى َرُسـوِل اللَّـِه  َأىُّ اللَِّباِس َكاَن َأَحبَّ ِإَلى َرُسوِل اللَّـِه    .١٢٦

  َُقاَل اْلِحَبَرة  

  ١٥٩  

ُتْطِعـُم الطََّعـاَم « :َأىُّ اِإلْسَالِم َخْیـٌر َقـالَ  َأنَّ َرُجًال َسَأَل َرُسوَل اللَِّه    .١٢٧

  ْقَرُأ السََّالَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرفْ َوتَ 

  ١٥٩  

ــى َحــجَّ  َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه    .١٢٨ ــِة الَِّت ــَراِت ِفــى اْلَحجَّ ــْیَن اْلَجَم ــْوَم النَّْحــِر َب ــَف َی َوَق

  َبرِ َهَذا َیْوُم اْلَحجِّ اَألكْ  :َیْوُم النَّْحِر. َقالَ : َقاُلوا». َأىُّ َیْوٍم َهَذا«: َفَقالَ 

  ١٥٩  

  ( ألـ )

خمـــس تجـــي للمســـلم علـــى أخیـــه: رد الســـالم، وتشـــمیت العـــاطس،    .١٢٩

  تباع الجنائزإ وٕاجابة الدعوة، وعیادة المریض و 

  ١٦٦  

: "المتسـابان علـى مـا قـاال فعلـى البـادي منهمـا مـا قال رسـول اهللا    .١٣٠

  لم یعتدي المظلوم

  ١٦٦  



 ٢٣٨

البـأس أشـف في دعائه: اللهم رب النـاس، أذهـب  قال رسول اهللا    .١٣١

  أنت الشافي

  ١٦٦  

  ١٦٦    : "ال یرث المسلم الكافر وال الكافر المسلمقال رسول اهللا    .١٣٢

ناقــة، فقــال أســلمت،  عـن عیــاض بــن حمــار: "قــال أهـدیت للنبــي    .١٣٣

  إني نهیت عن زْبد المشركین فقلت: ال. فقال النبي 

  ١٦٦  

  ذو ـ ذا

  ١٦٩    َمِسیَرَة َلْیَلٍة ِإالَّ َوَمَعَها َرُجٌل ُذو ُحْرَمةٍ َال َیِحلُّ ِالْمَرَأٍة ُمْسِلَمٍة ُتَساِفُر    .١٣٤

زَّاُق ُذو اْلُقــوَِّة  َأْقَرَأِنــى َرُســوُل اللَّــِه  :َعــْن َعْبــِد اللَّــِه َقــالَ    .١٣٥ (ِإنِّــى َأَنــا الــرَّ

  اْلَمِتیُن)

  ١٦٩  

َالُة َقالَ    .١٣٦   ١٦٩    َالةُ َلْم َأْنَس َوَلْم َتْقُصِر الصَّ « :َأَنِسیَت َأْم َقُصَرِت الصَّ

ـــِه    .١٣٧ ـــا َأْعَمـــَر َرُســـوُل اللَّ ـــِه َم ـــِة ِإالَّ ِلَیْقَطـــَع  َواللَّ ـــى ِذى اْلِحجَّ َعاِئَشـــَة ِف

  ِبَذِلَك َأْمَر َأْهِل الشِّْركِ 

  ١٧٠  

ُـــمَّ َصـــلَّْیُت  َنـــَزَل ِجْبِریـــُل    .١٣٨ ـــُه ث ـــَالِة َفَصـــلَّْیُت َمَع ـــِت الصَّ ـــَأْخَبَرِنى ِبَوْق َف

  ُه ثُمَّ َصلَّْیُت َمَعُه ثُمَّ َصلَّْیُت َمَعهُ َمَعُه ثُمَّ َصلَّْیُت َمعَ 

  ١٧٠  

  ١٧٠    اْلَمَساِئُل ُكُدوٌح َیْكَدُح ِبَها الرَُّجُل َوْجَهُه َفَمْن َشاَء َأْبَقى َعَلى َوْجِههِ    .١٣٩

  ١٧١    -َأْو َذَوْى َعْدلٍ -َمْن َوَجَد ُلَقَطًة َفْلُیْشِهْد َذا َعْدٍل    .١٤٠

ــَة َخــیْ  َبَعــَث َرُســوُل اللَّــِه    .١٤١ ًال ِقَبــَل َنْجــٍد َفَجــاَءْت ِبَرُجــٍل ِمــْن َبِنــى َحِنیَف

ُیَقاُل َلُه ثَُماَمُة ْبُن ُأثَاٍل َسیُِّد َأْهِل اْلَیَماَمِة َفَرَبطُـوُه ِبَسـاِرَیٍة ِمـْن َسـَواِرى 

  اْلَمْسِجدِ 

  ١٧١  

  ١٧١    ْن َلْم َیْكُسهُ َأْن َیْمَسَح الرَُّجُل َیَدُه ِبَثْوِب مَ  َنَهى َعْن َذا َوَنَهى النَِّبىُّ    .١٤٢

  الصلة

  ١٩٥    ِإنِّى َواللَِّه ِإْن َشاَء اللَُّه َال َأْحِلُف َعَلى َیِمیٍن َفَأَرى َغْیَرَها َخْیًرا ِمْنَها   .١٤٣

  ١٩٥    َال َیِحلُّ ِلَرُجٍل َأْن ُیْعِطَى َعِطیًَّة َأْو َیَهَب ِهَبًة َفَیْرِجَع ِفیَها   .١٤٤



 ٢٣٩

  ١٩٥    دُُّه التَّْمَرُة َوالتَّْمَرَتاِن َواُألْكَلُة َواُألْكَلَتانِ َلْیَس اْلِمْسِكیُن الَِّذى َترُ    .١٤٥

ْرُت    .١٤٦ اْلُمْســـِلِمیَن َعــــْن َكَالِمَنــــا َأیُّهَـــا الثََّالثَــــُة َحتَّــــى ِإَذا َطـــاَل َعَلــــىَّ َتَســــوَّ

  ِجَداَر َحاِئطِ 

  ١٩٦  

َیقُـوُل َلـَك َأْرِسـْل  ِه َیا َعِلىُّ اْذَهْب ِإَلى اْلَجزَّاِر َفُقْل َلُه ِإنَّ َرُسوَل اللَّـ   .١٤٧

  ِإَلىَّ ِبالدِّیَناِر َوِدْرَهُمَك َعَلىَّ 

  ١٩٦  

  العائد 

ُسُه َشْىءٌ    .١٤٨   ٢١٢    ِإنَّ اْلَماَء َطُهوٌر َال ُیَنجِّ

  ٢١٢    َفَدَعا ِبَوُضوٍء َفَأْفَرَغ َعَلى َیَدْیِه َفَغَسَل َیَدْیِه ثُمَّ َتَمْضَمَض َواْسَتْنَثَر َثَالثًا   .١٤٩

  ٢١٢    ُق ِبِدیَناٍر َأْو ِنْصِف ِدیَنارٍ َیَتَصدَّ    .١٥٠

َفَتْلَبـُث ِإْحـَداَنا َأیَّـاَم  َقْد َكاَن ُیِصیُبَنا اْلَحْیُض َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه    .١٥١

  َحْیِضَها ثُمَّ َتْطُهرُ 

  ٢١٢  

ُه َهـَذا اْلَیـْوُم الَّـِذى َأْظهَـَر اللَّـُه ِفیـِه ُموَسـى َعَلـى ِفْرَعـْوَن َوَنْحـُن َنُصــومُ    .١٥٢

  َتْعِظیًما َلهُ 

  ٢١٣  

ـــَذا    .١٥٣ ـــِذِه َعَلـــى َه ـــُدلُّ ِمْثـــَل َه ـــْیَطاَن َی ِإَذا ِنْمـــُتْم َفـــَأْطِفُئوا ُســـُرَجُكْم َفـــِإنَّ الشَّ

  َفَتْحِرَقُكمْ 

  ٢١٣  

ُحِلی�ــا َعَلــى َأْلِســَنِة ُأَنــاٍس ُیْعَرُفــوَن َوَال ُتْعــَرُف  -َتْعِنــى-اْســَتَعاَرِت اْمــَرَأٌة    .١٥٤

  َفَأَمَر ِبَقْطِع َیِدَها ِخَذْت َفُأِتَى ِبَها النَِّبىُّ ِهَى َفَباَعْتُه َفأُ 

  ٢١٣  

 ِإنَّ اْلَمـــْرَأَة الَِّتـــى َقَضـــى َعَلْیَهـــا ِبـــاْلُغرَِّة ُتُوفَِّیـــْت َفَقَضـــى َرُســـوُل اللَّـــِه    .١٥٥

  ِبَأنَّ ِمیَراَثَها ِلَبِنیَها َوَأنَّ اْلَعْقَل َعَلى َعَصَبِتَها

  ٢١٣  

  ٢١٤    وُلو اَألْحَالِم َوالنَُّهى ثُمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهْم ثُمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُهمْ ِلَیِلِنى ِمْنُكْم أُ    .١٥٦

  ٢١٤    َأْهَدْت َلُه َیُهوِدیٌَّة ِبَخْیَبَر َشاًة َمْصِلیَّةً  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه    .١٥٧

  ٢١٤    ِنیَرُه الَِّتى َسمَّىَما َأِجُد َلُه ِفى َغْزَوِتِه َهِذِه ِفى الدُّْنَیا َواآلِخَرِة ِإالَّ َدَنا   .١٥٨



 ٢٤٠

  راشعس األرفه

  اهلمزة

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٩٣  الهمزة  إّن الِذي وهو ُمثٍر ال یُجود حٍر *** بفاقٍة َتعتریِه بعد إثَراءِ 

  الباء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٣٩  الباء   إذا ما َغدونا قال ولداُن قومنا * تعالوا، إلى أن یأتنا الّصید، نحطبِ 

  ٤٠  الباء  لوال توقُّع معترِّ فأرضَیه *** ما كنُت أوثر ِإترابًا على َتِرب

  ٧٣  الباء   أِخالَِّء، لو غیُر الِحمام أَصابُكم  *** عتبُت ولكن ما على الد�هِر َمعتبُ 

  ٧٧  الباء   ولو تـلتِقي أصـداؤنا بـعَد موِتنا *** وِمن ُدون رمینا في األرِض سبسبُ 

  ٧٧  الباء   وٕان كانت رّمة *** لصوِت َصدى لیلي یهّش ویطربُ  لظّل َصدى صوِتي

  ٩٥  الباء   ُیوِرُث الَمْجَد َداِعیًا أو ُمجیباً  *َقلَّما َیْبَرُح اللَِّبیُب إلى َما **

  ١١٧  الباء   الالَّء كنَّ مراِبعًا ومصایفًا *** بك والغصوُن من الشَّباب رطابُ 

  التاء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٥٤  التاء   َفتى هیجآء أنَت وَجاِرها *** إذا ما رجاٌل بالرِّجاِل اْسَتقلَّت  أيُّ 

  احلاء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٧٥  الحاء   ولو أنَّ لیـلى األخیلّیة سلَّمت *** عـلىَّ ودوني َجـندٌل وَصـفائحُ 

  ٧٥  لحاء ا  لسلَّمت تسلیَم البشاشِة، أو َزقا *** إلیها َصدًى ِمن جانب القبر صائحُ 

  ١١٦  الحاء   نحن اللَّذوَن صّبحوا الصبَّاحا *** یوم النَّخیل َغارة ِمْلحاحاً 

  الدال 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٢٩  الدال  اداوزَ  ها عنك استمرَّ وٕاعراضُ  د ***ُسعاُد التي َأْضَناَك ُحبُّ ُسَعا



 ٢٤١

  ٤١  الدال   فَقِد◌ِ  قالت: أال لیَتما َهذا الحماُم لنا *** إلى َحَمامِتنا أو نصَفُ◌هُ 

  ٦٨  الدال   أِریني َجوادًا مات َهزًال ألّنني *** أرى ما ترین أو َبِخیًال مخلَّداً 

  ٧٤  الدال   وُرهباُن مدیَن والذین عـهدتُّهم *** َیبكون ِمن َحذِر العذاِب ُقعوداً 

وا لعزَة ركَّعًا وُســجوداً    ٧٤  الدال   َلو َیسمُعون كما سمعُت كالَمها *** خرُّ

  ٩٤  الدال  أَنــحْوّى الَعــْصر َمـا هي لَفظٌة *** َجــَرْت ِبلَساَنْي ُجرُهٍم وَثُمودِ 

  ٩٤  الدال   إذا اْسُتعملْت في ُصورة الجحد أْوَجبْت *** وٕاْن أوَجَبْت قامْت مَقاَم ُجُحودِ 

  ٩٤  لدال ا  َنَعْم ِهي َكاَد الَمْرء أن َیـرَد الِحمى *** َفتَأتي إلثباٍت ِبنْفي ُوُرودِ 

   ٩٤  الدال   وَفِي َعْكِسَها َما َكاَد أْن یرد الِحَمى *** َفْخْذ َنْظَمَها فالِعْلُم َغْیُر َبِعیدِ 

  ١١٦  الدال   فإنَّ الذي حانْت بفلج دماُؤهم *** هم القوُم كُل القوِم یا أّم َخالد

َبْیِر َسَناُم الَمْجِد َقْد علمْت  *** َذاَك القبائُل وا   ١٢٧  الدال  ألْثرْوَن َمْن َعَدداآُل الزُّ

  ١٤٠  الدال   َعلى َما َقاَم َیْشُتُمني َلِئیٌم *** كخْنِزیٍر َتَمرَّغ ِفي َرماِد 

  ١٩٢  الدال  وأبغُض من وضعُت إليَّ فیه *** لساِني معشٌر عنهم أذودُ 

  ١٩٣  الدال   وأنَت اّلذي یا َسعُد ُبؤَت بمـشهٍد *** كریٍم وأثواِب المكارمِ والحمدِ 

  ١٩٨  الدال  سعاُد التي أضناَك حبُّ ُسعادا *** وٕاعراُضها عنَك استمرَّ َوَزادا

  الراء  

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٤٠  الراء   إني وقتلي سلیكًا ثم أعقَله *** كالثوِر ُیضرب لما عافِت البقر

  ٤١   الراء  ألستسهلنَّ الّصعب أو ُأدرَك الُمنى * فما انقادِت اآلماُل إال لصابرِ 

  ٥٥  الراء  واعَلم فعلُم المرِء ینفُعُه *** أن سوف یأتي على ما ُقدِّرا

  ٥٨  الراء  فأمهله حتَّى إذا أن كأنَّه ** معاطي ید في ُلجِة الماء غامرُ 

  ٦٢  الراء   إمَّا أقمَتَ◌ وأما أنت مرتحال *** فاهللا یكُأل ما تأتي وما تذرُ 

  ٧٤  الراء   ُدون النِّساء، ولو باتت بأطهارِ قوٌم، إذا حارُبوا شدُّوا مآِزَرهم *** 

  ١٠٣  الراء  فإنَّ بیَت تمیم ذو سمعت به *** فیه تنّمت وأْرست ِعزَّها مضر

  ١١٧  الراء   علینا الّالءهم مهَّدوا الُحُجورا  *** فما آباونا بأمنَّ مْنه

  ١٢٠  الراء   عیَّراإذا ا الغالُم األحمُق األمَّ  *** وكانْت من الالَّ ال ُیعّیرها اْبنها

  ١٢٥  الراء  َ◌أِسِ◌ْرَب الَقَطا هْل َمْن ُیعیُر جناَحُه؟ *** لعّلى إلى َمْن َقْد َهِویُتُ◌ َأِطیرُ 

  ١٤١  الراء   َیا ِزْبِرَقان أخا َبني َخَلٍف *** َما أْنَت َوْیَب أِبیَك والَفْخرُ 

  ٢٠١  الراء  إن ُیستطل وصٌل وٕان لم ُیستطل *** فالحذُف ْنزرٌ 



 ٢٤٢

  اي  الز

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٢٠  الزاي   الالَِّت كالبیِض لما یُعدو أن درست *** ُصفّر األنامل من قرِع القواقیز

  العني 

  الصفحة  القافیة  البیت

 لم تأكلهم الّضبعُ 
َ
  ٦٢  العین   أَبا ُخراشة أّما أنت ذا نفٍر *** فإّن قوِمي

  ١١٧  العین   الّسطاعا وابتدروا النُّعمانِ  على * جمیعا َقَسطوا باأللى ألیسوا

  ١٢٧  العین  ُربَّ َمْن َأنضْجُت غیظًا َقْلَبُه *** قْد تمنَّى لي َمْوتًا َلْم ُیَطْع 

  ١٤١  العین  َیا سیِّدًا َما أْنَت من َسیٍِّد *** ُموطَّأ األْكَناِف َرْحَب الذِّراعِ 

َ َموطٍن *** وأنت الَّذي في    ١٩٨  العین  رحمِة اِهللا أطمعُ َفیا ربِّ لیَلى أنت ِفي كلِّ

  الفاء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٤٠  الفاء  لُلبُس َعباءة وتقرَّ عیني *** أحّب إليَّ من ُلبِس الشُفوف

  القاف 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٥٣  القاف   فلو أنِك في یوِم الرَّخاء، سألتِني ** طالَقِك لم أبخل، وأنِت صدیقُ 

  ٥٨  القاف  ُحرًا ** وما بالُحرِّ أنت وال العتیِق◌ِ  أَما واِهللا، أن لو كنتَ 

  ٧٧  القاف  ما كان ضرَّك لو َمننَت وُربَّما ** َمنَّ الفتي وهو الَمِغیُظ الُمخَنقُ 

  الالم 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٥٥  الالم  علُموا أن ُیؤّملون فجادوا *** قبَل أن ُیسألوا بأعظِم ُسؤلِ 

  ١٢١  الالم  قبلُ  من ُحلّ  یكنْ  لم مكاناً  وحّلت *** قبلها ُكنَّ  األلى حب حُبها َمَحا

  ١٣٩  الالم  ُربَّ َما تكرُه النُّفوُس ِمَن األْمِر *** له َفْرَجٌة َكــَحلِّ الِعَقاِل 

ل    ١٤٠  الالم  فتِلْ◌َك ُوالُة السُّوِء قد َطاَل ُمْكثُُهم *** َفحتَّام َحتَّام الَعَناء المطوَّ

ُكم باألَسِد الَباِسلِ ُقوال: لدودان َعِبیَ    ١٤١  الالم   د الَعَصا *** َما َغــرَّ



 ٢٤٣

  ١٤٢  الالم  أَال َتَسأالِن الَمْرَء َماَذا ُیحاِوُل *** أنْحٌب َفُیْقَضي أْم َضَالٌل َوَباِطلُ 

  ١٥٢  الالم  َخرْجنا مْن النَّقیبیِن الحىَّ ِمثُلنا *** بآَیاِتنا ُنْزِجي اللِّقاَح الَمَطاِفال

  ١٥٣  الالم  تُِلمَّ بي تْلَق ما ِشْئَت *** مَن الَخْیِرَ◌ فاتَّخْذني َخلیًال  أيُّ حینٍ 

  ١٥٤  الالم  إذا َما ِلقیَت بني َماِلٍك *** فَسلِّْم على أیُّهَم أَفضلُ 

  ١٦٤  الالم  َما أنت بالَحكِم التُّرَضي حكومُتُه *** وال األِصیِل وال ذو الرأي والجدلِ 

  ١٩٣  الالم  مالكًا *** والحقُّ َیدفُع ُتّرهات الباطلِ  ذاَك اّلذي وأبیَك َیعرفُ 

  ١٩٤  الالم  ماَذا وال َعتَب ِفي الَمقُدور رمت أما *** یكفیك بالنُّجِح أم ُخسٌر وتضلیلُ 

  ٢٠٦  الالم  ولیَس مَن الرَّاِجي یِخیب بَما جدَّ *** إذا َعجُزُه لم َیستبن ِبدلیلِ 

  امليم 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٢٧  المیم   حاُلهما في الُحْكم واحدٌة ** لو احتكمنا ِمن الدُّنیا إلى َحَكِم وكان 

  ٤٥  المیم   ال تنَه عن ُخلق وتأتَي ِمثَلُه *** عاٌر علیك إذا فعلَت عظیمُ 

  ٥٨  المیم  فأقسُم أن لو التقینا وأنتُم... لكان یوٌم من الشرِّ مظلمُ 

لمویومًا ُتوافینا ِبوجٍه ُمَقسٍَّم ** كأن ظ   ٥٨  المیم  یبٍة َتعطو إلى وارق السَّ

  ٩٠  المیم  قتالُكُم، ولظى الهیجاِء تضطِرمُ ***  َكي تجنُحون إلى ِسلٍم وما ثُِئَرت

  ١٢٨  المیم  أَتْوا َناِري فقلُت َمُنوَن أْنُتْم *** فقاُلوا الِجّن قلُت ِعُموا َظالماً 

  ١٨٦  المیم   ها عن الّالئي فُهنَّ لكم إَماأِبیُدوا األَلى شّبوا لَظى الحرِب وادَرُءوا *** َشذا

  ١٨٦  المیم   أِصیُب به َفرعا ُسلیٍم كالُهما *** وعزَّ علینا أن ُیصاب وعزَّما

  ٢٠٩  المیم   ُنصلى لَلذي صلَّت قریٌش *** ونعبُده وٕان َجحَد الُعمومُ 

  النون 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٤٣  النون   د ما ُیقدن بأرسانِ َسریُت بهم حتى تكلَّ سراُتهم * وحّتى الجیا

  ٦٣  النون   َنزلتُم منزل األضیاِف مّنا ** فعّجلنا الِقرى أن تشتُمونا

  ٩٣  النون  حَیْثما َتْستِقْم ُیَقدِّْر لَك اُهللا *** ِرزقًا ِفي َغاِبِر األْزَمانِ 

ٍد إیَّاَنا   ١٢٦  لنونا  فَكفىَ بنا َفْضًال َعَلى َمْن َغْیِرنا *** ُحبُّ الَنبّي ُمحمَّ

  ١٢٩  النون  َتعشَّ فإْن َعاَهدتْنْ◌ي ال َتُخوُنني *** نكْن مثَل َمْن یا ِذئُب َیْصَطِحَباِن؟



 ٢٤٤

  ١٨٥  النون  فإن أدُع الّلواتي من أناٍس *** أضاُعوهّن ال أدع الّلذینا

  ١٨٧  النون   نحُن األَلى فاجمع ُجموَعك *** ثّم وّجهُهم إلیَنا

  ١٩١  النون   لكم *** ِمن اّلذین وقُفوا في الّسر والَعلن َال تظلُموا ِمسورًا فإنَّه

  ١٩٣  النون  تعّش فإن عاهدتني ال تُخونني نُكن *** مثل َمن یا ذئُب یصطحبانِ 

  اهلاء  

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٦٤  الهاء  رأیُت الولیَد بن الیزید ُمباركًا *** شدیدًا بأعباِء الخالفِة كاهُلهُ 

  الواو 

  الصفحة  فیةالقا  البیت

  ٧٨  الواو   وُربَّما فاَت قوم جلُّ أمِرهم ** من التّأني وكان الحزُم لو َعِجُلوا

ا أن عرفَت وجوَهنا    ١٦٣  الواو   صددت وطْبت النفَس یا قیُس عن عمِرو *** رأیتك لمَّ

  ٢٠٩  الواو  إن ُتعن نفُسك باألمِر الَّذي ُعنیت *** نفوُس قوٍم َسَموا َتظفر بَما َظِفُروا

  الياء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٧٥  الیاء   لو بغیِر الماِء حلقي َشِرق *** كنُت كالغّصاِن بالماء اعتَصاِري

  ٩٤  الیاء   َلْو َما الَحَیاُء وباِقي الدین ِعْبُتُكَما *** ِبَبْعِض َما ِفیُكما إْذ ِعْبُتما َعَوِري

  ١٩٠  الیاء  لمعرُض الُمَتجاِفيوعزَُّة أحلى الناِس عند موّدة *** وعّزُه عنِّي ا

  ٢٠٧  الیاء  كذاك حذُف ما بوصٍف ُخِفضا *** كأنت قاٍض بعد أمٍر ِمن َقضى

  الرجز 

  الباء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٤٨  الباء   والفعُل بعد الفاِء في الرجا ُنصب  *** َكنصِب ما إلى التَّمنِّي ینتسبْ 

  

  



 ٢٤٥

  التاء 

  الصفحة  القافیة  البیت

حْ  َوَلمْ  ِبهِ  َفَما   ٩  التاء  ثََبتْ  الُحْسنُ  َلهُ  ِعْنَدهُ  هِ ـَعَلیْ ***    َوَسَكتْ  ُیَصحِّ

  ١٥٣  التاء  أو تنو األْجزاء واخصصَن بالَمعرفة *** موُصولًة أّیًا وبالعكس الّصفةُ 

  ١٧٣  التاء   وكلُّها یلزُم بعدها ِصلة *** على ضمیٍر الئٍق ُمشتِملة

  الدال

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٤٨  الدال  وَبَعْد غیر النفي جــزمًا اْعتَـمد *** ِإن تسقِط الفا والجزاُء قد ُقِصد

طیدا   ١٠٣  الدال   فظلُت في شّر من اللْذ ِكیدا *** كاللَّذ تزّبى ُزبیة فاصَّ

  الراء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٠٣  الراء   واللَِّذ ّلْو شاَء لَكانْت بَّرًا *** أو َجبًال أصّم ُمَشْمخراً 

  السني 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٥٠  السین   ِقف بالدِّیاِر وُقوَف حــاِبس *** وتــأيَّ إنَّــَك َغیُر آیس

  العني 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٥٥  العین  وٕاْن یكن فعًال ولم یـكْن ُدعا  *** ولم یـــكن تـصریُفُه ُممتِنعاً 

  الفاء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٥٣  الفاء   ُمفرٍد معرف *** أیًا وٕان كّررَتها فأِضِف وال َتِضْف لِ 

  ١٥٤  الفاء   أيٌّ كما وُأعربْت َما َلْم ُتَضْف *** وَصْدُر وْصِلها ضمیٌر اْنحَذفْ 

  



 ٢٤٦

  الالم 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٠  الالم  ومابه وهن أقْل وحــیُث َال  *** فصالح فابن الصالح جعال

  ٣٩  الالم  على *** ما أختها حیث استحقَّت عمالً  وبعُضُهْم أهمل (أْن) حمالً 

  ٤٣  الالم  وتلِو حتى حاًال أو مُؤوًال  ** به ارفعنَّ وانصِب المستقبال

  ٤٨  الالم  واألمُر إن كاَن بغیِر اْفَعْل فــال  *** َتْنِصْب َجَواَبُه وجزَمُه اْقَبال

  ٩٥  الالم  َبقَّى الَعملُ ووْصل "ما" ِبِذي الُحُروِف ُمبطٌل *** إعماِلَ◌ها وقد یُ 

  ١١٣  الالم  َقتَال الملوَك وفّككا األْغَالال***  أبنى كلیب إّن عّمى اللَّذا

  امليم 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٤٢  المیم  ومثل "ما" ذا بعد "َما" اَسْتِفَهاِم *** أو َمْن إَذا َلْم تُْلَغ ِفي الَكَالمِ 

  نون

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٠  النون  عفه وال صحَّ حسن *** لــدیه مع جواز أنه َوهنَ ما لـم ُیضِّ 

  ٤٣  النون  وبعد حتى هكذا إضماُر أْن ** حتٌم َكُجْد حتى َتُسرَّ ذا َحَزنْ 

" فاسُمها استكّن *** والَخبَر اْجعل جملًة من بعد "أْن"   ٥٥  النون  وٕاْن تخفَّف "أنَّ

  اهلاء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٩  الهاء  َیْحِكْیهِ  أوْ  َقاَربَ  أوْ  َصحَّ  ما ***     هِ ـِفیْ  ْرتُ ـكَ ذَ : َقالَ  فإنَّهُ 

  ٩  الهاء  َخرَّْجُتهُ  َفَصاِلحٌ  الَ  ثُ ـَوَحیْ ***      ْلُتهُ ـقُ  َشِدْیدٌ  َوَهنٌ  بهِ  َوَما

  ١٠  الهاء  قال أبـوداوُد عـن كـتـابِه  *** ذكرُت ما َصلح وما یشابه

  ١٠  الهاء  قلنا احتیاطًا حسنًا قد جعله فـإن یقال قد یبلغ الصحة له *** 

  

  



 ٢٤٧

  واو

  الصفحة  القافیة  البیت

  ٥٦  الواو   فاألحسُن الفصُل بقد أو نْفٍي أْو *** تنفیٍس أْو لُو وقلیٌل ذكُر لو

  

  الياء 

  الصفحة  القافیة  البیت

  ١٠٣  الیاء  ولیس المال فاعلمُه بمال*** وإِن أرضاَك إال الذيَّ 

  ١٠٣  الیاء  یمتهُنُه *** ألْقرب أقربیِه وِللْقِصيَّ َیَناُل ِبه الُعال و 

  



 ٢٤٨

  األعالم رسفه

  الصفحة  العلم   الرقم

  ١  الحاكم: أبو عبد اهللا     )١

  ٢  شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز التركمانيالذهبي:    )٢

  ٤  عمر بن عیلاإسم الدین عمادابن كثیر:    )٣

  ١١  ن علي بن یوسفأبو حیان: محمد بن یوسف ب   )٤

  ١١  ابن الضائع: علي بن محمد بن علي بن یوسف اإلشبیلي   )٥

  ١٢  ابن العالء: أبو عمرو بن العالء البصري   )٦

  ١٢  عیسي بن عمر الثقفي كنیته أبوالعباس ویقال أبوعمرو   )٧

  ١٢  الخلیل بن أحمد أبوعبدالرحمن الفراهیدي األزدي   )٨

  ١٢  الحارثيسیبویه: أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر    )٩

  ١٢  الكسائي: علي بن حمزة أحد القراء السبعة    )١٠

  ١٢  الفراء: یحیي بن زیاد بن عبداهللا بن مروان الدیلمي   )١١

  ١٢  علي بن المبارك األحمر   )١٢

  ١٢  هشام الضریر، صاحب الكسائي   )١٣

  ١٤  ابن مالك: محمد بن عبداهللا بن مالك العالمة جمال الدین أبوعبید اهللا الطائي   )١٤

  ١٤  : عبداهللا بن یوسف بن أحمد بن عبداهللا بن هشام األنصاري جمال الدینابن هشام   )١٥

  ١٥  الدمامیني: محمد بن أبي عمر بن أبي بكر بن محمد بن سلیمان بن جعفر القرش   )١٦



 ٢٤٩

  ١٥  الجوهري: إسماعیل بن حماد الجوهري    )١٧

  ١٥  ابن سیدة: علي بن أحمد بن سیدة   )١٨

  ١٥  ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكریا   )١٩

  ١٥  ابن جني: أبوالفتح عثمان بن جني   )٢٠

  ١٥  عبداهللا بن بري بن عبدالجبار المقدسي المصري   )٢١

  ١٥  لسهیلي: عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد بن أصبع بن جیش بن سعود بن رضوانا   )٢٢

  ١٧  ابن الصالح: تقي الدین أبوعمرو عثمان بن الصالح عبدالرحمن الشهرزوري   )٢٣

  ١٧  لي بن محمد نظام الدین أبوالحسن بن خروفابن خروف: علي بن محمد بن ع   )٢٤

  ١٧  الشاطبي: إبراهیم بن موسي بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي   )٢٥

  ١٩  ابن مسعود: عبداهللا بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فارس بن مخزوم   )٢٦

  ١٩  ابن ماجة: أبوعبداهللا محمد بن یزید بن عبداهللا بن ماجة   )٢٧

  ٢٠  الي: محمد بن أحمد بن محمد الطوسي، اإلمام الجلیل أبوحامد الغزالياإلمام الغز    )٢٨

  ٢١  عیاض: القاضي الكبیر المحدث الجلیل الفقیه "األدیب عیاض بن موسي الیحصي   )٢٩

  ٢١  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق   )٣٠

  ٢١  النضر الكندي الشامي رجاء بن حیوة اإلمام أبوبن حیوه: ا   )٣١

  ٢٤  عمرو عبدالرحمن بن عمرو الشامي الدمشقياألوزاعي: هو أبو    )٣٢

  ٣٤  المبرد: محمد بن یزید بن عبداألكبر أبوالعباس المبرد   )٣٣



 ٢٥٠

  ٥٤  المالقي: هو أحمد بن عبدالنور بن راشد بن جعفر المالقي النحوي   )٣٤

  ٥٦  : الحسن بن قاسم بن عبداهللا بن علي المراديالمرادي   )٣٥

  ٥٧  هللا فخر الدین الرازيالرازي: محمد بن عمر بن الحسن أبو عبد ا   )٣٦

  ٥٩  أبوالحسن سعید بن مسعدة األخفشاألخفش:    )٣٧

  ٦١  محمد بن عمر بن محمد العالمة أبي القاسم الزمخشريالزمخشري:    )٣٨

  ٦٤  أبوٕاسحاق إبراهیم بن السري بن سهل الزجاجالزجاج:    )٣٩

  ٧٤  جالل الدین أبوالفضل عبدالرحمن بن محمد بن سابق الدین السیوطي:    )٤٠

  ١٢٠  أبوالحسن نور الدین علي بن محمد بن عیسي األشموني: مونىاألش   )٤١

  ١٢٦  قطرب: محمد بن المستنیر أبوعلي   )٤٢

  ١٢٧  الرضي: أبوالحسن محمد بن الحسن الرضي األسترابازي   )٤٣

  ١٧٤  ابن الدهان: محمد بن سعید بن المبارك   )٤٤

  ١٨٢  األهدل: محمد علي األهدل الیمني   )٤٥

  ١٨٥  د بن عرب اإلسفرایینياإلسفراییني: إبراهیم بن محم   )٤٦

  ١٨٦  ابن الشجري: أبو السعادات هبة اهللا   )٤٧

  



 ٢٥١

  رس املراجعافه

هـــ، تحقیــق وشــرح ٧٤٥ارتشـاف الضــرب مــن لســان العــرب، ألبــي حیـان األندلســي المتــوفى ســنة    .١

، ١رجــب عثمــان محمــد مراجعــة الــدكتور رمضــان عبــدالتواب الناشــر مكتبــة الخــانجي القــاهرة ط

  م. ١٩٩٨ -هـ١٤١٨

هــــ، ٤١٥األزهیـــة فـــي حـــروف المعـــاني تـــألیف علـــي بـــن محمـــد النحـــوي الهـــروي المتـــوفى ســـنة    .٢

  م.١٩٨١، ٢تحقیق: عبدالمعین الملوحي الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، ط

أســرار العربیــة، ألبــي البركــات عبــد الــرحمن بــن أبــي الوفــاء محمــد بــن عبیــد اهللا بــن أبــي ســعید    .٣

  . م١٩٩٥فخر الدین صالح قدارة، الناشر: دار الجیل بیروت، ط األنباري، تحقیق: 

اإلصــابة فــي تمییــز الصــحابة، ابــن حجــر العســقالني: تحقیــق علــي محمــد البجــاوي، دار نهضــة    .٤

  مصر دون تاریخ. 

هــــ دراســـة وتحقیـــق: ٣١٦محمـــد بـــن ســـهل بـــن الســـراج النحـــوي البغـــدادي، األصـــول فـــي النحـــو    .٥

  بیروت.  -ؤسسة الرسالة لبنانعبدالحسین الفتلي الناشر: م

إعــــراب القــــرآن المنســــوب للزجــــاج تحقیــــق: دكتــــور عبــــدالجلیل عبــــده شــــلبي، منشــــورات المكتبــــة    .٦

  العصریة بیروت صیدا.

األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العـرب والمسـتعربین والمستشـرقین، تـألیف خیـر الـدین    .٧

  ٢٠٠٢بیروت الطبعة الخامسة عشر مایو  الزركلي، الناشر دار العلم للمالیین

ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، ألبي عبداهللا محمد بن عبداهللا بـن مالـك األندلسـي، الناشـر:    .٨

  هـ. ١٤٢٣دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة، الطبعة الثانیة 

 یاسـین مـاهر الـدكتور خالشـی ضـبطها بالشـكل مضبوطة، الحدیث علوم في العراقي الحافظ لفیةأ   .٩

  .  األنبار جامعة - اإلسالمیة العلوم كلیة - الحدیث قسم رئیس فحل

ألفیـــة الســــیوطي، لخاتمــــة الحفــــاظ جــــالل الــــدین عبــــد الــــرحمن أبــــي بكــــر الســــیوطي، دار الفكــــر  .١٠

  للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة األخیرة. 

ة اللهـبن علـي بـن محمـد، ضـبط وتحقیـق: أمالي ابن الشجري في آداب اللغة العربیـة، لإلمـام هبـ .١١

  هـ. ١٣٦٩عبدالخالق مصطفي محمد، مطبعة األمانة القاهرة الطبعة األولي 

إنباه الرواة علي أنباء النحاة تألیف جمال الدین أبوالحسن بـن علـي بـن یوسـف القفطـي، تحقیـق:  .١٢

  هـ. ١٣٦٩، ١محمدأبوالفضل إبراهیم، دار الكتب المصریة ط

 البركــــات وأبــــ: المؤلــــف، والكــــوفیین البصــــریین النحــــویین بــــین ســــائل الخــــالفاإلنصــــاف فــــي م .١٣

  .  دمشق، الفكر دار: لناشر األنباري سعید أبي بن محمد بن عبدالرحمن



 ٢٥٢

 محمــــد بــــن عمــــر بــــن عبــــداهللا أبــــوالخیر الــــدین ناصــــر: المؤلــــف التأویــــل وأســــرار التنزیــــل أنــــوار .١٤

  ، الناشر: دار الفكر، بیروت. البیضاوي

دراســــة  ٧٦١إلــــي ألفیــــة ابــــن مالــــك تــــألیف: جمــــال الــــدین عبــــداهللا األنصــــاري  لمســــالكأوضــــح ا .١٥

  وتحقیق:یوسف الشیخ محمد البقاعي الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. 

اإلیضــاح فــي شــرح المفصــل للشــیخ ابــن عمــر عثمــان المعــروف بــابن الحاجــب، تحقیــق: موســي  .١٦

  بناي العلیلي، مطبعة العاني بغداد.

البدایة والنهایـة، للحـافظ عمـاد الـدین أبـي الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي الدمشـقي المتـوفي  .١٧

  هـ تحقیق عماد زكي البارودي، خیري سعید، الناشر: المكتبة التوفیقیة القاهرة. ٧٠١سنة 

 دار: الناشـر إبـراهیم اهللا أبوالفضـل محمـد: تحقیـق الزركشي عبداهللا بن بهادر بن محمدالبرهان،  .١٨

  هـ. ١٣٩١، بیروت ،المعرفة

البغدادیات، المسـائل المشـكلة المسـمي بالبغـدادیات ألبـي علـي النحـوي، دراسـة وتحقیـق: صـالح  .١٩

  الدین عبداهللا السنكاوي مطبعة العاتي بغداد

بغیــة الوعــاة الحــافظ جــالل الــدین الســیوطي، تحقیــق محمــد أبــي الفضــل إبــراهیم، مطبعــة عیســي  .٢٠

  لبي، الطبعة األوليالبابي الح

ـــن یعقـــوب فیروزأبـــادي، تحقیـــق محمـــود  .٢١ ـــدین بـــن محمـــد ب البلغـــة فـــي تـــاریخ أئمـــة اللغـــة، مجـــد ال

  المصري،منشورات وزارة الثقافة.

الكتـــاب: تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس المؤلـــف: محّمـــد بـــن محّمـــد بــــن (، تـــاج العـــروس .٢٢

بیـــدي تحقیـــق مجموعـــة مـــن المحققـــین، عبـــدالرّزاق الحســـیني، أبـــوالفیض، الملّقـــب بمرتضـــي، الزَّ 

  الناشر: دار الهدایة. 

)، الناشـــر: دار ٣٩٣تــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة: المؤلـــف: إســماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري (ت  .٢٣

  م. ١٩٩٠، ینایر ٤العلم للمالیین، بیروت، ط

قیــق تــاریخ اإلســالم ووفیــات المشــاهیر واألعــالم، تــألیف محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، تح .٢٤

  هـ. ١٤١٢عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي البعة األولي 

تاریخ التراث العربي في علوم القرآن، تألیف فؤاد سزكین، نقله إلي العربیة دكتـور محمـود فهمـي  .٢٥

حجازي راجعه دكتـور/ عرفـة مصـطفي، ودكتـور سـعید عبـدالرحیم، أشـرف علـي طباعتـه ونشـره، 

-هـــــ١٤٠٣معــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود اإلســــالمیة تــــاریخ الطباعــــة إدارة الثقافــــة والنشــــر بجا

  م. ١٩٨٣

تاریخ مدینة دمشق، وذكر فضلها وتسمیة من حلَّها من األماثل أو اجتـاز بنواحیهـا مـن وارد بهـا  .٢٦

ـــن علـــي القاســـم أبـــي الحـــافظ العـــالم مـــاماإل تصـــنیفوأهلهـــا،  ـــة بـــن الحســـن ب  عبـــداهللا بـــن اهللا هب



 ٢٥٣

 الفكـــر دار ،شـــیري علـــي :وتحقیـــق دراســـة هــــ٥٧١-هــــ٤٩٩ عســـاكر بـــابن المعـــروف ،الشـــافعي

  .  والتوزیع والنشر للطباعة

التبیــــان فــــي إعــــراب القــــرآن، ألبــــي البقــــاء عبــــداهللا بــــن الحســــین العكبــــري، تحقیــــق: علــــي أحمــــد  .٢٧

  البجاوي، مطبعة عیسي الحلبي وشركاؤه.

ین بـن مبـارك، دار اإلرشـاد، التجرید الصریح ألحادیث الجامع الصحیح للزبیـدي، الشـهیر بالحسـ .٢٨

  بیروت.

تـــــدریب الـــــراوي شـــــرح تقریـــــب النـــــواوي، لإلمـــــام جـــــالل الـــــدین الســـــیوطي، تحقیـــــق عبـــــدالوهاب  .٢٩

  هـ١٣٨٥، ٢عبداللطیف، دار الكتب الحدیثة، ط

ـــذهبي، الناشـــر: دار إحیـــاء التـــراث العربـــي،  .٣٠ تـــذكرة الحفـــاظ لإلمـــام أبـــي عبـــداهللا شـــمس الـــدین ال

  .٣بیروت، ط

المؤلــف: محمــد بــن یوســف الشــهیر بــأبي حیــان األندلســي الناشــر: دار لبحــر المحــیط، تفســیر ا .٣١

الشـیخ علـي محمـد معـوض شـارك فـي  -الكتب العلمیة، تحقیق: الشیخ عادل أحمـد عبـدالموجود

  . ١، طالتحقیق، د. زكریا عبدالمجید النوقي

، عنیــــت بنشــــره تهــــذیب األســــماء واللغــــات، لإلمــــام أبــــي زكریــــا محــــي الــــدین بــــن شــــرف النــــووي .٣٢

  اعدة إدارة الطباعة المنیریة.وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله شركة العلماء بمس

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیـة ابـن مالـك للمـرادي المعـروف بـابن أم قاسـم المتـوفي سـنة  .٣٣

رة هــــ شــــرح وتحقیــــق األســـتاذ عبــــدالرحمن علــــي ســــلیمان الناشـــر: دار الفكــــر العربــــي القــــاه٧٤٩

  م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢الطبعة األولي 

الجنــي الــداني فـــي حــروف المعــاني، صـــنعه: الحســن بـــن قاســم المــرادي، تحقیـــق الــدكتور فخـــر  .٣٤

ــــدین قبــــاوة والــــدكتور محمــــد نــــدیم فاضــــل، الناشــــر: دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت لبنــــان ط ، ١ال

  . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣

ناشـر: دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ـ حاشـیة الصـبان تـألیف، محمـد بـن علـي الصـبان الشـافعي ال .٣٥

  م١٩٩٧-هـ١٤١٧لبنان الطبعة األولي 

، ٤الحـــدیث النبـــوي مصـــطلحه بالغتـــه، كتبـــه، محمـــد الصـــباغ، الناشـــر، المكتـــب اإلســـالمي، ط .٣٦

  م١٩٨١ -هـ ١٤٠١

الحــدیث والمحــدثون، أو عنایــة األمــة اإلســالمیة بالســنة النبویــة، تــألیف محمــد محمــد أبــو زهــو،  .٣٧

، ٢لرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلمیــة واإلفتــاء والــدعوة واإلرشــاد، الریــاض، ططبــع ونشــر ا

  م١٩٤٠



 ٢٥٤

خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب لإلمــام عبــدالقادر بــن عمــر البغــدادي، تحقیــق وشــرح عبدالســالم  .٣٨

  م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧محمد هارون، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط 

  .  ي الفتح عثمان بن جني، تحقیق: محمد علي النجار الناشر: عالم الكتب، بیروتالخصائص ألب .٣٩

الــدر المصــون فــي علــم الكتــاب المكنــون، تــألیف أحمــد بــن یوســف المعــروف بالســمین، تحقیــق،  .٤٠

  م. ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١دكتور محمد الخراط، دار القلم دمشق، ط

  لجیلدیوان  امرؤ القیس، تحقیق الفاخوري، بیروت دار ا .٤١

 دار: الناشـــر، أبـــوداود األشـــعث بـــن ســـلیمان: المؤلــف ،وغیـــرهم مكـــة أهـــل إلـــي داود أبـــي رســالة .٤٢

  الصباغ محمد: تحقیق، بیروت العربیة

ـــدالنور المـــالقي المتـــوفي ســـنة  .٤٣ رصـــف المبـــاني فـــي شـــرح حـــروف المعـــاني لإلمـــام أحمـــد بـــن عب

  العربیة بدمشق. هـ، تحقیق أحمد محمد الخراط الناشر: مطبوعات مجمع اللغة٧٠٢

النــبالء تصــنیف اإلمــام شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي تحقیــق: ســیر أعــالم  .٤٤

  هـ، مؤسسة الرسالة بیروت.١٤١٠شعیب األرنؤوط وعلي أبوزید الطبعة السابعة 

شـذرات الــذهب فـي أخبــار مــن ذهـب، عبــد الحــي بـن أحمــد العكــري الدمشـقي الثــائر، دار الكتــب  .٤٥

  .  روتالعلمیة بی

شرح األشموني علي ألفیة ابن مالك تألیف: أبـي الحسـن نـور الـدین علـي بـن محمـد بـن عیسـي،  .٤٦

  م. ١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١لبنان ط -الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت

 شـــران، الالفحـــل یاســـین مـــاهر. د: المحقـــق، العراقـــي الحـــافظ: المؤلـــف، والتـــذكرة التبصـــرة شـــرح .٤٧

  المشكاة مكتبة

یح علي التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحـو وهـو شـرح للشـیخ خالـد شرح التصر  .٤٨

هــ علـي أوضــح المسـالك إلـي ألفیــة ابـن مالـك لإلمــام العالمـة جمــال ٩٠٥األزهـري المتـوفي ســنة 

الــدین بــن عبــداهللا بــن یوســف بــن هشــام األنصــاري تحقیــق: محمــد باســل عیــون الســود الناشــر: 

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١علمیة بیروت لبنان طمحمد علي بیضون دار الكتب ال

شـــرح الفریـــدة لإلســـفراییني، حققـــه نـــوري حســـین حســـن، المكتبـــة الفیصـــلیة مكـــة المكرمـــة الطبعـــة  .٤٩

  م١٩٨٥-هـ١٤٠٥األولي 

شـرح ألفیــة ابـن مالــك البـن النــاظم أبـي عبــداهللا بـدر الــدین محمـد ابــن اإلمـام حجــة العـرب جمــال  .٥٠

اعتنــي بتصـــحیحه وتنقیحـــه محمــد بـــن ســـلیم اللبابیـــدي:  الــدین محمـــد بـــن مالــك صـــاحب األلفیـــة

  هـ.١٣١٣الناشر: مطبعة المكتبة العثمانیة بیروت 



 ٢٥٥

  شرح الكافیة في النحو البن الحاجب، شرح االستراباذي، دار الكتب العلمیة.  .٥١

شـرح المكــودي البـي زیــد عبــدالرحمن بـن علــي بـن صــالح المكــودي علـي األلفیــة فـي علــم النحــو  .٥٢

مــام جمــال الــدین محمــد بــن مالــك، ضــبطه وخــرج آیاتــه وشــواهده الشــعریة إبــراهیم والصــرف لإل

  م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ٢شمس الدین: الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط

 محمـد: الهمـذاني تحقیـق المصـري العقیلـي عقیـل بن عبداهللا الدین بهاء: المؤلف عقیل بنا شرح .٥٣

  . م١٩٨٥، ٢ط دمشق ،الفكر ارد: الناشر، عبدالحمید الدین محیي

شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم العــرب تصــنیف ابــن هشــام األنصــاري تحقیــق: الفــاخوري  .٥٤

  الناشر: دار الجیل بیروت. 

شــرح صــحیح مســلم لإلمــام محــي الــدین بــن زكریــا بــن شــرف النــووي، إعــداد مجموعــة أســاتذة مختصــین  .٥٥

  م١٩٩٤ق بیروت الطبعة األولي بإشراف علي عبدالحید بلطه جي، دار النشر دمش

 بـــن محمــد :المؤلــف، الســنن وحقیقــة اآلثــار أهــل مــذاهب وشــرح األخبــار فضــلشــروط األئمــة:  .٥٦

 ،المســـلم دار: الناشـــر، الفریـــوائي عبـــدالجبار عبـــدالرحمن: تحقیــق، منـــده بـــن محمـــد بـــنا إســحاق

  هـ. ١٤١٤ ،١ط الریاض

ق عبـدالفتاح محمـد الحلـو، دار إحیـاء التـراث طبقات الشافعیة الكبـرى، تـاج الـدین السـبكي، تحقیـ .٥٧

  العربي، د ت.

  هـ. ١٤٠٣طبقات المفسرین، محمد بن علي الداوودي دار الكتب العربیة، بیروت،  .٥٨

العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر لمـــؤرخ اإلســـالم الحـــافظ الـــذهبي حققـــه وضـــبطه علـــي مخطـــوطتین،  .٥٩

  ب العلمیة بیروت لبنان. أبوهاجر محمد بن السعید بن بسیوني زغلول النشر دار الكت

  م.١٩٨٠عصور االحتجاج في النحو العربي، د: محمد إبراهیم عبادة، دار المعارف:  .٦٠

هـــ، ٤٧١العوامــل المائــة النحویــة فــي أصــول العربیــة، للشــیخ عبــدالقاهر الجرجــاني المتــوفى ســنة  .٦١

ور البــدراوي هـــ، تحقیــق وتعلیــق، الــدكت٩٠٥شــرح الشــیخ خالــد األزهــري الجرجــاوي المتــوفى ســنة 

  . ٢زهران، ط

عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعالمة أبي الطیب محمد شمس الدین الحق العظـیم ّابـادي،  .٦٢

مـــع تعلیقـــات الحـــافظ شـــمس الـــدین ابـــن قـــیم الجوزیـــة، خـــرج أحادیثـــه عصـــام الصـــبابطي، دار 

  الحدیث القاهرة

ــــدالرحمن، مطبعــــة وزارة  فاتحــــة الكتــــاب فــــي إعــــراب الفاتحــــة لإلمــــام اإلســــفراییني تحقیــــق .٦٣ د/ عب

  األوقاف العراقیة



 ٢٥٦

  فتح الباري البن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد، دار الفكر باب العیدین.  .٦٤

: الناشـر، السـخاوي عبـدالرحمن بن محمد الدین شمس: المؤلف، الحدیث ألفیة شرح المغیث فتح .٦٥

  . هـ١٤٠٣، ١، طلبنان ،العلمیة الكتب دار

العربیـة صـنفه اإلمـام أبومحمـد بـن المبـارك بـن الـدهان، تحقیـق دكتـور فـائز فـارس،  الفصول فـي .٦٦

  م.١٩٨٨-هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة للطباعة واالنشر الطبعة األولي 

فـــي أصـــول النحـــو، ســـعید األفغـــاني، أســـتاذ العربیـــة فـــي كلیـــة اآلداب، مطبعـــة جامعـــة دمشـــق،  .٦٧

  م. ١٩٤٠ -هـ ١٣٨٣الطبعة الثالثة 

ع اللغــة العربیــة، قــرار االحتجــاج بالحــدیث الشــریف، مجلــة مجمــع فــؤاد األول للغــة قــرارات مجمــ .٦٨

  م، القاهرة١٩٣٧أكتوبر  -هـ١٣٥٦العربیة، الجزء الرابع شعبان 

، ١٣قطر الندي وبل الصدى البن هشام، تحقیق: محمد محـي الـدین عبدالحمیـد، دار الفكـر، ط .٦٩

  م. ١٩٣٦ -هـ١٣٥٥

دمشـق مطبعـة  ١٥٦الحدیث للسید جمال الدین القاسـمي، ص  قواعد التحدیث من فن مصطلح .٧٠

  .١٩٣٥ -هـ ١٣٥٣ابن زیدون، 

القواعـد النحویــة مادتهـا وطریقتهــا، تــألیف عبدالمحسـن حســین، األســتاذ بكلیـة دار العلــوم، مكتبــة  .٧١

  األنجلو. 

سـنة  كتاب البیان فـي شـرح اللمـع، البـن جنـي، إمـالء الشـریف عمـر بـن إبـراهیم الكـوفي المتـوفى .٧٢

هـ دراسة وتحقیق: الدكتور عالء الـدین حمویـة، الناشـر: دار عمـار للنشـر والتوزیـع عمـان، ٥٣٩

  م. ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١ط

ـــدي، الناشـــر: دار ومكتـــب الهـــالل،  .٧٣ ـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهی كتـــاب العـــین، ألبـــي عب

  .  تحقیق: د. مهدي المخزومي ودكتور/ إبراهیم السامرائي

یه وبهامشــــه تقریــــرات ســــعید الســــیرافي الناشــــر: المطبعــــة الكبــــرى األمیریــــة بــــوالق الكتـــاب لســــیبو  .٧٤

  هـ١٣١٦، ١مصر، ط

 جــار العالمـة: المؤلــف التأویـل وجـوه فــي األقاویـل وعیــون التنزیـل غـوامض حقــائق عـن الكشـاف .٧٥

  .بیروت العربي الكتاب دار: الناشر، هـ٥٣٨ -٤٦٧ ،الزمخشري عمر بن محمود أبوالقاسم اهللا

هـــــ، دراســــة ٥٩٩شــــف المشــــكل فــــي النحــــو لعلــــي بــــن ســــلیمان الحیــــدرة الیمنــــي المتــــوفى ســــنة ك .٧٦

  م. ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١وتحقیق: الدكتور هادي عطیة مطر الهاللي الناشر: دار عمان ط

ـــم الروایـــة لإلمـــام أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي ثابـــت الخطیـــب البغـــدادي، مراجعـــة  .٧٧ الكفایـــة فـــي عل

  .١دالحلیم، وعبدالرحمن حسن محمود، دار الكتب الحدیثة، طاألستاذین عبدالحلیم محمد عب



 ٢٥٧

  الكواكب الدریة شرح األهدل، دار الكتب العلمیة، بیروت. .٧٨

 عبــداهللا بــن الحسـین بــن عبـداهللا الــدین محـب أبوالبقــاء: المؤلــف واإلعـراب البنــاء علـل فــي للبـابا .٧٩

  . ١٩٩٥، ١، طدمشق ،الفكر دار: الناشر طلیمات مختار غازي: تحقیق

لســان العــرب، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور األفریقــي المصــري، الناشــر: دار صــادر،  .٨٠

  .  ١بیروت، ط

المحـیط فــي أصـوات العربیــة ونحوهــا وصـرفها، محمــد األنطــاكي، الناشـر، دار الشــروق العربــي،  .٨١

  بیروت. 

، خـــاطر محمـــود: الـــرازي تحقیـــق عبـــدالقادر بـــن بكـــر أبـــي بـــن محمـــد: لمؤلـــف الصـــحاح مختـــار .٨٢

  م. ١٩٩٥ –هـ١٤١٥، جدیدة طبعة بیروت – ناشرون لبنان مكتبة: لناشرا

المستصفي من علم األصول، حجة اإلسالم أبي حامد الغزالي، الناشـر المكتبـة التجاریـة الكبـرى  .٨٣

  هـ١٣٥٦بمصر لصاحبها محمد مصطفي، الطبعة األولي 

اني، حققــه وخــرج حدیثــه وعلــق معـاني الحــروف تــألیف اإلمــام أبــي الحســن علــي بــن عیســي الرمــ .٨٤

  هـ. ١٤٢٨ـ  ٢٠٠٢علیه الشیخ عرفان بن سلیم العشا الدمشقي الناشر: المكتبة العصریة، 

معــاني القــرآن للفــراء: أبوزكریــا یحیــي بــن زیــاد الفــراء، تحقیــق: أحمــد یوســف نجــاتي/ محمــد علــي  .٨٥

  .  الترجمةنجار/ عبدالفتاح إسماعیل شلبي الناشر: دار الكتب المصریة للتألیف و 

  معجم األدوات النحویة الدكتور محمد التنوجي، األستاذ المساعد في جامعة حلب، دار الفكر. .٨٦

معجم اإلعراب واإلمالء جمع وتنسیق الـدكتور إمیـل بـدیع یعقـوب، دار العلـم للمالیـین، بیـروت،  .٨٧

  .  لبنان

ــ .٨٨ هـــ، ٧٦١وفى ســنة مغنــي اللبیــب عــن كتــب األعاریــب، لجمــال الــدین ابــن هشــام األنصــاري المت

حققـه وعلـق علیــه الـدكتور مــازن مبـارك ومحمــد علـي حمــد اهللا، راجعـه ســعید األفغـاني، الناشــر: 

  م. ١٩٨٥، ٦دار الفكر، ط

ـــالم: المحقـــق، زَكِرّیـــا بـــن فـــاِرس بـــن أحمـــد الحســـین بـــي، أللغـــةلا مقـــاییس .٨٩  َهـــاُرون محمـــد عبدالسَّ

  . م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣: الطبعةي، العرب الكتاب اتحاد: الناشر

ـــن یزیـــد المبـــرد، ج .٩٠ ـــاس محمـــد ب ـــدالخالق ٢٨٥ -٢٥٠المقتضـــب صـــنعة أبـــي العب هــــ، تحقیـــق محمـــد عب

  م. ١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢عضیمة الناشر: لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاهرة ط

  هـ.١٣٨٦المقتضب، للمبرد تحقیق محمد عبدالخالق عقیمة، القاهرة،  .٩١



 ٢٥٨

 مكتبــة: الناشــر. الشــهرزوري عبــدالرحمن بــن عثمــان عمــرو أبــو: لمؤلــفمقدمــة ابــن الصــالح، ا .٩٢

  . م١٩٨٤ ،١ط الفارابي

  . ١ط –مقدمة كتاب سیبویه، تحقیق عبدالسالم هارون، دار الجیل بیروت .٩٣

المقـــرب البـــن عصـــفور أبـــي الحســـن علـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد، تحقیـــق:  .٩٤

  م. ١٩٧١، ١عبدالستار الجواد، مطبعة العاني بغداد، ط

المنــتظم تــألیف العالمــة أبــي الفــرج عبــدالرحمن بــن علــي محمــد بــن الجــوزي، الناشــر دار صــادر  .٩٥

  هـ. ١٣٥٨، ١بیروت ط

شــرح األشــموني علــي ألفیــة ابــن مالــك تــألیف: أبــي الحســن نــور الــدین علــي بــن مــنهج الســالك  .٩٦

  م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١محمد عیسي الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط

هـــب الفتحیـــة فـــي علـــوم العربیـــة، تـــألیف حضـــرة العالمـــة حمـــزة فـــتح اهللا، المطبعـــة األمیریـــة الموا .٩٧

  هـ. ١٣١٢بمصر، الطبعة األولي سنة 

موقـف النحــاة مــن االحتجـاج بالحــدیث الشــریف: خدیجــة الحـدیثي، دار الرشــید للنشــر، منشــورات  .٩٨

  م١٩٨١وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهوریة العراقیة، 

كر في النحو، ألبـي القاسـم عبـدالرحمن عبـداهللا السـهیلي، تحقیـق الـدكتور محمـد إبـراهیم نتائج الف .٩٩

  البنا، الناشر دار االعتصام. 

نخبــة الفكــر فــي مصــطلح أهــل األثــر لإلمــام أحمــد بــن حجــر العســقالني، تعلیــق محمــد غیــاث  .١٠٠

  هـ. ١٤١٠، ٢الصباغ، مؤسسة مناهل العرفان، بیروت، ط

ات األدبــاء لإلمــام كمــال الــدین ابــن األنبــاري، تحقیــق إبــراهیم الســمارائي، نزهــة األلبــاء فــي طبقــ .١٠١

  م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مكتبة المنار، األردن، الطبعة الثانیة 

نصــــب الرایــــة ألحادیــــث الهدایــــة، لإلمــــام جمـــــال الــــدین أبــــي محمــــد عبــــداهللا الحنفــــي، المكتبـــــة  .١٠٢

  .  ٣ط –اإلسالمیة 

  .٣٢٧–١٤/٣٢٥العربي بدمشق، نظرة في النحو، مجلة المجمع العلمي  .١٠٣

وأنباء أبناء الزمان المؤلف أبوالعباس شمس الـدین أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر  فیات األعیانو  .١٠٤

  . م١٩٩٤بن خلَّكان، المحقق: إحسان عباس، الناشر دار صادر بیروت الطبعة األولي 

  



 ٢٥٩

  فهرس املوضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ    االفتتاح 

  ب   اإلهداء 

  ج  والتقدیر  الشكر

  ز - د  المقدمة 

   ٣١- ١  التمهید

رت اووا ولل ا٩٧-٣٢  ا  

  ٣٣  المبحث األول: (أْن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون

  ٦٤  المبحث الثاني: (أن) المشددة

  ٧٣  المبحث الثالث: (لو)

  ٨٧  المبحث الرابع: (كي)

  ٩٢  المبحث الخامس: ما الحرفیة

ل اا ا ت اووا   ١٢٢-٩٨   

  ٩٩  التي –المبحث األول: الذي 

  ١١٢  (اللتان) –المبحث الثاني: (اللذان) 

  ١١٦  (األلى) –المبحث الثالث: (الذین) 

  ١٢٠  الالئي –المبحث الرابع: الالتي 

را ت اووا ثل ا١٧١-١٢٣  ا  

  ١٢٤  المبحث األول: (من)

  ١٣٦  المبحث الثاني: (ما)

  ١٥٠  المبحث الثالث: (أّي)

  ١٦٠  / (أل) العهدیة١المبحث الرابع: (أل): 

  ١٦٧  (ذا) –المبحث الخامس: (ذو) 

  ٢١٤-١٧٢  ال ارا ا واد

  ١٧٣  المبحث األول: التعریف بالصلة

  ١٨٤  المبحث الثاني: حذف الصلة



 ٢٦٠

  ١٨٩  ى الموصولالمبحث الثالث: تقدیم الصلة عل

  ١٩٢  المبحث الرابع: الفصل بین الموصول والصلة

  ١٩٧  المبحث الخامس: العائد

  ٢١٥  الخاتمة 

  ٢١٦  التوصیات 

  ٢١٨  فهرس  اآلیات

  ٢٢٧  فهرس األحادیث 

  ٢٣٦  فهرس األشعار

  ٢٤٢  فهرس األعالم

  ٢٤٤  فهارس المراجع

  ٢٥٢  فهرس الموضوعات

 


