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 ممخص الدرا  
تناكلت ىذه الدراسة األحاديث النبكية الشريفة في كتاب ىمع اليكامع لمسيكطي دراسة 

متضمنة  كيقفكىما خاتمة كتمييد، مقدمة يسبقيما فصميف، إلى بتقسيـ دراستي قمتتحميمية، كقد 
  فكاف كاآلتي: ج كالتكصيات،أىـ النتائ

 .اتبعتوالذم  كأىميتو، كدكافعو، كالمنيج الرسالة لمكضكع بياف كفييا المقدم :

 كصفاتو كنشأتو، كمكلده كنسبو، اسمو فيو تناكلت السيكطي، حياة عف فيو تحدثت العمي د:
 كشكاىده، نيجو،كم ككفاتو، كشعره، فيو، العمماء كأقكاؿ كتالميذه، كشيكخو، كمؤلفاتو، كأخالقو،
 .النحكم كمذىبو شرحو، في النحكية كاألصكؿ كمصادره،

، الشريؼ النبكم بالحديث االستشياد مف النحاة مكقؼعف  الفصل األولتحدثت في 
 النبكم بالحديث االستشياد مف القدماء النحاة مكقؼكقسمتو إلى خمسة مباحث؛ المبحث األكؿ: 

 بالحديث االستشياد الذيف منعكا النحاة مكقؼ الثاني: حثكتبيـ. المب في الشريؼ دراسة تحميمية
 مف المتكسطيف النحاة الثالث: مكقؼ المبحث كتبيـ.  في تحميمية كعمميـ؛ دراسة الشريؼ النبكم

 الرابع: مكقؼ كتبيـ. المبحث في كعمميـ؛ دراسة تحميمية الشريؼ النبكم بالحديث االستشياد
 المبحث كتبيـ.  في تحميمية كعمميـ؛ دراسة الشريؼ النبكم ثبالحدي االستشياد المجكزيف النحاة

 الخامس: مكقؼ السيكطي مف االستشياد بالحديث في النحك كالمغة.
ي عند السيكط الشريؼ النبكم بالحديث االستشيادفقد تناكلت فيو الفصل الثاني  أما

 .مرتبة حسب أبكاب الكتاب دراسة تحميمية
 النعائج منيا: مت الدرا   إلى عدد من وعوصّ 

يعد السيكطي مف الفئة المتكسطة لالستشياد بالحديث، فقد جكز االستشياد باألحاديث 
كما نقد مف جكاز  ،النبكية التي اعتنى بنقؿ ألفاظيا، كلـ يرضى عمف منع االستشياد بالحديث

ستشياد منو بالمعنى أك بالمفظ، فقد أكثر السيكطي مف اال مالستشياد بو دكف تمييز بيف ما رك ا
بالحديث النبكم الشريؼ، في كتابو ىمع اليكامع، فقد بمغت شكاىد الحديث عنده مئة كستة 

 كخمسيف حديثنا ككرر منيا أربعة عشر حديثنا. 
 كما أوردت عدًدا من العوص ات، من أىميا:

كتب السيكطي النحكية، كدراستيا دراسة متأنية بيكصي الباحث الدارسيف باالىتماـ 
 ؿ فصؿ عف مدرسة السيكطي النحكية.لمخركج بقك 

 المصادر كالمراجع التي استعنت بيا في دراستي. ثبت كختمت الدراسة بذكر 



  ث

Abstract 
 

This study examines with the prophetic Hadiths in the book of Ham’a Al-Hwam’a for 

Al-Suyuti, an analytical study. The study is divided into an introduction, an 

introductory chapter, two chapters and a conclusion, as follows: 

The introduction explains the importance of the subject, its motives, and the 

approach it uses to achieve the objectives. 

The introductory chapter presents the life of Al-Suyuti, his name, his descent, his 

birth, his origins, his attributes, his morals, his teachers, his students, the scholars' 

opinions relevant to him, his poetry, his death, his grammatical approach, the 

grammatical principles in his book and his sources. 

Chapter one explains the attitudes of grammarians from citing the Prophet's Hadith 

in grammar issues. The chapter is divided into five sections; the first illustrates the 

position of the old grammarians from citing of the Prophet’s hadiths, and it is an 

analytical study of their books. The second section: the attitude of grammarians who 

deny citing the Prophet’s hadiths in grammar issues and their reasoning; an analytical 

study of their books. The third section: the attitude of the middle-period grammarians 

relevant to citing the Prophet’s hadiths in grammar issues and their reasoning; an 

analytical study of their books. The fourth section: the attitude of grammarians who 

accept citing the Prophet’s hadiths in grammar issues and their reasoning; an 

analytical study of their books. The fifth section: Al-Suyuti's attitude on citing the 

Prophet’s hadiths in grammar issues and language. 

Chapter two explains Al-Suyuti’s citation of the Prophet’s hadiths in grammar issues, 

an analytical study arranged according to the chapters of his book. 

The most important findings of the study are: 

Al-Suyuti is intermediate in using the Prophet’s hadiths in grammar issues. According 

to him, it is permissible to quote the Prophet's Hadiths which was extra-accurately 

stated as pronounced by the prophet, and he was not satisfied with those who forbade 

the quoting of hadiths. He also criticized the permissibility of quoting hadiths without 

distinguishing between what is narrated literally and those narrated by meaning. Al-

Suyuti quoted many Prophetic hadiths in his book Ham’a Al-Hwam’a. The number of 

hadiths he quoted reached was one hundred and fifty-six Hadiths, of which fourteen 

were repeated. 

The most important recommendations of the study: 

The researcher recommends that students pay attention to Al-Suyuti grammar books, 

and study them carefully to come up with a final opinion relevant to Al-Suyuti’s 

school of grammar. 

The study concluded by listing the sources and references used in the study. 
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 مبهئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ٱُّٱ
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 [11]المجادلة: 
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 ا ىداء
 

 لقائد األعظـ الذم شؽ غ الرسالة كأدل األمانة كنصح األمة اف بمٌ .. مى . إلى

 - ملسو هيلع هللا ىلص -لينقذ الغرقى كيكصميـ شاطئ النجاة سيدنا محمد  ؛بحر الكجكد

  مف ا القبكؿ. اراجين 

 كالحناف كزرعكا في نفكسنا كؿ معاني الكـر كالكفاء  الذيف كىبكا الحبٌ  ى كؿ  إل

 ... دكافع التضحية كالعطاء كأكرثكا فينا كؿ  

كبارناإلى مى   الناس  .. إلى أحبٌ . ف نىٍحًني ليـ ىامتنا إجالالن كا 

 ي الحنون.. أمّ . والدي المعطاء

 لتي جمعني بيا دؼء الحب إلى بيادر األمؿ كمرافئ الكد، القمكب المخمصة ا

 ... كالتضحية إخكاني كأخكاتي
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 وعقد رٌ  شكرٌ 
 

 طى األنبياء..تاقكا لنقشو في الصخر، عمى خي  .. تقؼ كممات الشكر حياءن أماـ عظماء
َّ ولَََعَ َواِلَ  :كاتبعكا قكلو تعالى ْنَعْمَت لََعَ

َ
ْشُكَر هِْعَمَتَك امَِِّت أ

َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِِن أ

َ
ْعَمَل َصاِِلًا َربِّ أ

َ
ْن أ

َ
يَّ وَأ

يَِِّت إِِّنِّ ُتْبُت إََِلَْك َوإِِّنِّ ِمَن الُْمْسنِِميَ  ْصنِْح ِِل ِِف ُذرِّ
َ
 .[19]النمؿ:  تَْرَضاهُ وَأ

مف فيض  ف. كينيمك . كالعمـ في ميداف البحث فجعمتني ممف يغكصك  أفٍ  لؾ رب   افحمدن 
 جميؿو نحسبو مف المخمصيف... كرزقني بعالـو كباحثو  كحياة أمالن النكر 

كتقديرنا حارنا كعرفاننا لفضمو المشيكد، كمداده الكفير أتقدـ ببالغ الشكر كالتقدير كجميؿ 
ـ باإلشراؼ عمى ، الذم تكرٌ عاشورجمع   و ف االمتناف لمعممي الفاضؿ األستاذ الدكتكر/ 

، أفاضني مف نبع، كاصطبر عمٌي في كؿ خطكاتي، دراستي األصيؿ، ككجيني  وفكاف خيرى معمـو
 أفضؿ سبيؿ.

 وعظ م الشكر والعقد ر لعضوي لجن  المناقش  كل من:

 حفظو ا. محمد مصطفى القطاوي الدكتكر/

 حفظو ا. حمد إبراى م الجدب أالدكتكر/ 

ثرائيا بالمالحظات القيمة  .لتفضميما بقبكؿ مناقشة رسالتي كا 

، كالشكر مكصكؿ لمناقشي في المغة العربيةأساتذتي في قسـ كالشكر مكصكؿ لجميع 
  الجدب .أحمد  .كد،  ام  حمادأ .السيمنار د

كمف أسدل لي معركفنا،  دراسة،ال هفي إعداد ىذ ف ساعدنيكما أتقدـ بالشكر إلى كؿ مى 
ا، كال أنسى الشكر أك كممة أك   التي كانت لنا كمعنا. ،لجامعتي الرائدة نصحن
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 مقدم 
 

 الـ عمىالة كالسٌ ، كالصٌ لكتاب عمى خير البرياتات كمنزؿ االحمد  مالؾ األرض كالسمك 
، كصالةن المرسؿ لمعالميف لكؿ أصغر كأكبر ،ة األنكر، كالشريعة األطيرنٌ ؿ صاحب السٌ المعمـ األكٌ 

 منا عمى عباده المصطفيف األخيار، كأصحابو المعظميف األطيار، أما بعد،كسال

عمى نبيو المصطفى عميو أفضؿ  - ٌز كجؿٌ ع -، أنزلو ا ة النبكية تشريع ربانينٌ السٌ  فإف  
تنير بو األمة تس ا منيا منيجن و ىداية الناس إلى الطريؽ القكيـ، كجاعالن ، أراد بالة كأزكى التسميـالصٌ 

عمى كماؿ الشريعة  اما في كثير مف مكاضع القرآف مؤكدن ا بيني فى رى كلذلؾ قى  ،كمكافو  زمافو  في كؿ  
َأ َُّيا الَِّذ َن  َمُنوا َأِط ُعوا المََّو َوَأِط ُعوا الرَُّ وَل َوُأْوِلي اأْلَْمِر  َ ا﴿: ي عالهاإلسالمية بيما، يقكؿ جٌؿ ف

اآْلِخِر َذِلَك َخْ ٌر  ِمْنُكْم َفِإْن َعَناَزْعُعْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّ وِل ِإْن ُكنُعْم ُعْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَ ْومِ 
ة كمكانتيا في ة النبكينٌ أىمية السٌ  –أينما حمكا  –، كلقد أدرؾ المسممكف [59 :النساء] ﴾َ ُن عَْأِو ً  َوَأحْ 

ى ظير حتٌ  ،، خاصة الحديث الشريؼفكا عمى دراستيا كشرحيا كتكضيحيافعك التشريع اإلسالمي،
 -اأيضن –د، كظير بو، مف أمثاؿ: البخارم، كمسمـ، كابف ماجو، كالترمذم، كأبى داك  ف اختٌص منيـ مى 
 -ىنا–نا كلعمٌ  ،، كالشافعيالمذاىب األربعة: أحمد بف حنبؿ، كمالؾ ابف أنس، كأبك حنيفة أصحاب
وقد  نَّ ا جالؿ كمكانة السنة النبكية، يقكؿ: "الشافعي مبينن اإلماـ مى مقكلة أحدىـ؛ كىك نعرج ع

ف و بع نو نص كعاب وكل ما  ، و نَّ ف ما ل سمع كعاب اهلل -صمى اهلل عم و و مم  –ر ول اهلل 
 ."باعباعو  نَّ فقد ألزمنا اهلل

 بغزير ايزن متم ،عربية لغة أسمى فيك الكريـ قرآفال بعد العربي النحك مصادر مف كالحديث
 العرب اشتير بعيد أمدو  فمنذ ،جميؿ شأف لغتنا مع لو صار فقد ،المفظي الثراء ككاسع المادة،

 جاء أفٍ  إلى ،الكالـ كعمكـ المغكية الفنكف في األرض أىؿ قيبا عمى كتفكقيـ كبيانيـ بفصاحتيـ
 عكفكا - اكخمفن  اسمفن  - العمماء فإف   كليذا ،كتتفاخر ىىاتتز  خاصة مكانة العربية لمغة صبحتل اإلسالـ

 كلئف الرسكؿ كحديث تعالى ا بكتاب كالبالغية كالصرفية النحكية ة؛المغكي ساتيـادر  ربط عمى
فٌ ك  جمٌية، كاضحة جيكدىـ فييا تبدك النحكية القرآنية ساتيـادر  كانت  التي كمصنفاتيـ مؤلفاتيـ ا 
 ،نادرة ضئيمةن  كانت فٍ ا  ك - أعمـ لي فيما تبدك النبكم الحديث خالؿ مف النحكية المباحث فييا تناكلكا

 . الرسكؿ بحديث النحكم االحتجاج مجاؿ في ماسيٌ  ال

يعتد بو في عمـك  احديث الشريؼ شاىدنا نحكين ي إلى دراسة اللذلؾ كمو عمدت في دراست
كانت تمؾ الدراسة في كتاب )ىمع اليكامع في شرح الجكامع( لإلماـ )جالؿ الديف ، كقد غةالم

 .السيكطي(



11 

 :درا  أ باب اخع ار ال :أواًل 
 : أىمياعدة،  سبابأل دراسةال اختيار تـ لقد

 منيا تخمك، نادرة ساتدرا  الرسكؿ كحديث النحكية ساتدراال بيف ربطت التي البحكث إف   -1
 كالرسائؿ كالبحكث المؤلفات تاعشر  نجد ،النحكية يةنآر القدراسات ال إلى نظرنا كلك ،مكتباتنا
 أقدـ أفٍ  فحاكلت ،النحكية ةيالحديث لمدراسات اخالفن  اسةر الد مف الجانب ىذا تناكلت الجامعية

 مع اإسيامن  النحكية مكتبتنا في ساسيةاأل األكلية المبنات مف لبنةن  المتكاضع؛ البحث ىذا
 . الخالدة فآالقر  كلغة النبكية السنة خدمة في اآلخريف الباحثيف

 .النحك كتب بيف ككتابو ،السيكطي بيا يتمتع التي السامقة المكانة بياف -2

 .الشريؼ النبكم بالحديث استشيادىـ كمدل أسمكبيـ،لى إ كالتعرؼ العمماء، كتب مالزمة -3

 تناكليا ليسيؿ كاحد بحث في كتابو في النبكم بالحديث السيكطي استشيادات حصر -4
 . عمييا كاالطالع

 ا.قكاعدى كتكطيد العربية المغة لخدمة السيكطي بو قاـ الذم النحكم الجيد تجسيد -5

 :درا  ال أىم  : ثانً ا
 .ر ميـ مف مصادر التشريع اإلسالميالحديث الشريؼ مصد -1

 .كالنحك الحديث بيف الربط أىمية كبياف ،ربيةالع المغة في الشريؼ الحديث مكانة -2

 (. في كتابو )ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع بيا استشيد التي حاديثاأل جميع رصد -3

فٍ ا يمكف االعتماد عميوا نحكين االحتجاج بالحديث النبكم شاىدن  -4  .قؿ معننىني  ، كا 

 فمى  أكؿ كذكر كالصرؼ، النحك في الشريؼ النبكم بالحديث االحتجاج مف النحاة مكقؼ بياف -5
 ابف زمف مف ابتداء ظيرت التي ءراكاآل ،الباحثيف مف بالحديث االستشياد ظاىرةإلى  وتنبٌ 

 . ىذا يكمنا ىكحتٌ  الضائع

 كحجج ردكد كبياف النحك في الشريؼ النبكم بالحديث لالستشياد المانعيف حجج عرض -6
تحميمية دراسة ستياراكد بو لالستشياد المجكزيف. 
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 :أىداف الدرا  : اثالثً 
 .بكية المطيرة كبياف أىميتيا، كمكانتياة النٌ نخدمة السٌ  -1

 .ا كأبدناخدمة المغة العربية، كالتأكيد عمى صدارتيا دائمن  -2

 .يث النبكم في عمـك المغة العربية، كخاصة النحكية منيااالستشياد بالحد التأكيد عمى إمكاف -3

 :ت الدرا  صعوبا ا:رابعً 
 : ، ما يميي كاجيت الباحث في دراستوت التكباتمثمت أىـ الصع

، ا السيكطي في أم  مف كتب الصحاحعدـ كجكد بعض األحاديث النبكية التي استشيد بي -1
 مما زاد األمر صعكبة في البحث عف األحاديث مف كتب األحاديث الضعيفة كالمكضكعة. 

 .يؼالشر  النبكم بالحديث العالقة ذات كالصرفية النحكية ساتاالدر  ةقمٌ  -2

 :ال ابق  الدرا ات: خامً ا
 النحك في بالحديث االستشياد لظاىرة مستفيضةدراسة  العربي النحك في النبكم الحديث -1

 ألفو كتاب كىك ،مالؾ ابف ألفية شركح أكثر في الكاردة لألحاديث نحكيةكدراسة  ،العربي
 . الفجال محمود /الدكتكر

  ي ر/ الدكتكرة ألفتو كتاب كىك المغني، في كشكاىده النحك في بالحديث االستشياد قضايا -2
  .خم ف  محمد

 .الحد ثي خد ج  / الدكتكرة ألفتو كتاب كىك ،الشريؼ بالحديث االحتجاج مف النحاة مكقؼ -3

، بالحديث النبكم في النحك العربي، عبد المحسف القيسي، مجمة اإلسالـ في آسيا االستشياد -4
 .ـ2010ديسمبر ، 2، العدد7ة ماليا، ماليزيا، المجمد جامع

 : ادً ا: منيج الدرا  
 المسائؿ كتكضيح ،التحميمي الكصفي المنيج يتبع الباحث أفٍ  البحث طبيعة اقتضت لقد

 ما كتأكيد حيتكض إلى تي مٍ مً  كقد ،الشريؼ النبكم بالحديث عمييا كاستشيد، السيكطي أكردىا التي
 مسائؿ تناكؿ في األكائؿ العربية ءعمما اتبعو األسمكب فيذا ،النحكية القكاعد لترسيخ بو قاـ
 لمكصكؿ ببعض، بعضيا اءىاز أج كربط ،األذىاف في كثبتيا ،النحكية القاعدة عٌمؽ كىذا لنحك،ا

 .المقنعة القاعدة إلى

 



11 

 :الدرا   خط :  ابًعا
  :كاآلتي فكاف خاتمة ىماقفك كي كتمييد، مقدمة سبقيماي ،ففصمي إلى بتقسيـ دراستي قمت

، كالصعكبات عميو سرت الذم كالمنيج، كدكافعو، كأىميتو الرسالة لمكضكع بياف كفييا :المقدم 
 .التي كاجيت الباحث

 كصفاتو كنشأتو، كمكلده كنسبو، اسمو فيو تناكلت ،السيكطي حياة عف فيو تحدثت :العمي د
 ده،كشكاى كمنيجو، ككفاتو، كشعره، فيو، العمماء كأقكاؿ كتالميذه، كشيكخو، كمؤلفاتو، كأخالقو،
 .النحكم كمذىبو شرحو، في النحكية كاألصكؿ كمصادره،
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 األّول الفصل

 الشر ف النبوي بالحد ث اال عشياد من النحاة موقف

 : عمى كيشتمؿ

 دراسة تحميمية الشريؼ النبكم بالحديث االستشياد مف القدماء النحاة مكقؼ :األول المبحث -
 . كتبيـ في

 ؛كعمميـ الشريؼ النبكم بالحديث االستشياد مف المانعيف النحاة مكقؼ :الثاني المبحث -
 . كتبيـ في تحميمية دراسة

 ؛كعمميـ الشريؼ النبكم بالحديث االستشياد مف المتكسطيف النحاة مكقؼ :الثالث المبحث -
 . كتبيـ في دراسة تحميمية

 ؛كعمميـ الشريؼ بكمالن بالحديث االستشياد مف المجكزيف النحاة مكقؼ: الرابع المبحث -
 . كتبيـ في تحميمية دراسة

 .ستشياد بالحديث في النحك كالمغةمكقؼ السيكطي مف اال: الخامس المبحث -

 الثاني الفصل
 عند ال  وطي الشر ف النبوي بالحد ث اال عشياد

 مرعب  ح ب أبواب الكعاب درا   عحم م  

 :تيةعمى المباحث اآل كيشتمؿ
 . كتابفي مقدمة ال: األول المبحث -

 .في الكتاب األٌكؿ في العمد المبحث الثاني: -

  .في الكتاب الثاني في الفضالت المبحث الثالث: -

 .في الكتاب الثالث في العكامؿ المبحث الرابع: -

 .في الكتاب الخامس في التكابع المبحث الخامس: -

 .كتاب السادس في األبنية كالتصريؼفي ال المبحث ال ادس: -
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فٍ ف مف تكفيؽ فبفضؿ مف ا عٌز كجؿٌ كا ، فإفٍ ذلؾ ما استطعت تقديمو قصرنا  ، كا 
ا لكجيو يجعؿ عممنا ىذا خالصن  ، كأفٍ تعالى التكفيؽ في الدنيا كاآلخرة، سائميف ا فالسيك حميفنا

 . و كلي ذلؾ كالقادر عميون  إ الكريـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمي د
  ن ال  وطيا مام ج ل الدّ 
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 العمي د
 ل الد ن ال  وطيا مام ج  

 

 :: ا مو ون بو ولقبو وُكن عوأواًل 
يف، بف الفخر عثماف، بف ىك عبد الرحمف بف الكماؿ أبي بكر، بف محمد بف سابؽ الدٌ 

ناظر الديف محمد، بف سيؼ الديف خضر، بف نجـ الديف أبي الصالح أيكب، بف ناصر الديف 
عنو العيدركس في النكر  قاؿ، (1)محمد، بف الشيخ ىماـ الديف اليماـ الخضيرم األسيكطي

 .(2)السافر: "سماه كالده بعد األسبكع عبد الرحمف"

يكطي عف نسبتو بالخضيرم: "ال أعمـ ما تككف إليو ىذه النسبة إال كيقكؿ الس  
ذكر أف  ي - رحمو ا تعالى -ف أثؽ بو أنو سمع كالدم بالخضيرية، محمة ببغداد، كقد حدثني مى 

، كأٌما عف (3)النسبة إلى المحمة المذككرة" أك مف الشرؽ، فالظاىر أف   اأعجمين جد ه األعمى كاف 
، (4)عنيا العيدركس: أـ كلد تركية قاؿرنا الٌسخاكم في الضكء الالمع أٌف أٌمو تركية، ك أٌمو فخبٌ 

 .(5)ككاف أجدادىا مف الفرس

ؼ الده كألٌ ىي مسكف ك أما نسبتو باألسيكطي فتينسب إلى مدينة أسيكط مف مصر، حيث 
في مجمد لطيؼ  اا حسنن "كقد أفرد ليا تاريخن : يقكؿ فيو ،(6)أسماه تاريخ أسيكط االسيكطي كتابن 

ية ي لـ أرىا إلى اآلف، فإني إنما كلدت بمدن، مع أنٌ امف أفرد مف المحدثيف لبمده تاريخن اقتداءن ب
 .(7)داد"ٌنما فعمت ذلؾ لككنيا بمد الكالد كاألجمصر كلـ أسافر إلييا البتة، إ

، (8)يف، كاأللقاب المحمكدة ليا أصؿ في الشرع"لقبني كالدم جالؿ الدٌ كعف لقبو فقاؿ: "
 أفٍ  أمو طمب مف أباه ألف   الكتب، بابف يمقب كاف وأن  : "ركميالزٌ  يقكؿ الكتب(، يمقب )بابف ككاف
 .(9)الكتب" بيف كىي فكلدتو المخاض، ففاجأىا بكتاب تأتيو

                                                           

 .335( حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، السيكطي، ص(1
 .54ر القرف العاشر، العيدركس، ص( تاريخ النكر السافر عف أخبا(2
 .336( حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، السيكطي، ص(3
 .65( الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع، السخاكم، ص(4
، ص(5  .162( جالؿ الديف السيكطي كأثره في الدراسات المغكية، مكـر
 .(3/301)ج ( األعالـ، الزركمي(6
 .16كطي، ص( التحدث بنعمة ا، السي(7
 .16( المرجع السابؽ، ص(8
 .3/301ج( األعالـ، الزركمي، (9
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: "كأما الكنية فال أدرم ىؿ كٌناني كالدم أـ ال؟ كلكف لما عيرضت أما كنيتو فقاؿ عنيا
 -عٌز الديف أحمد بف إبراىيـ الكتاني الحنبمي  -عمى صديؽ كالدم كحبيبو شيخنا قاضي القضاة 

كناني أبا الفضؿ، فإنو سألني ما كنيتؾ؟ فقمت ال كنية لي، فقاؿ: أبك الفضؿ، ككتبو بخطو، كأٌكؿ 
 .(1)"-صٌمى ا عميو كسمـ -رضي ا عنو عـٌ النبي  -ة العباس مف تكنى بيذه الكني

 :ثان ًا: مولده ونشأعو
ا السيكطي قاؿ  سنة رجب مستيؿ شير األحد ليمة المغرب بعد مكلدم كاف": لمكلده مؤرخن

 كأربعمائة كأربعيف خمس لسنة مف أكتكبر الثالث المكافؽ القاىرة مدينة في كثمانمائة كأربعيف تسع
ق(، 875-842) جقمؽ الديف سيؼ الظاىر حكـ السمطاف مف سنيف سبع بعد أمٌ  لمميالد، ؼكأل
 .(2)ـ("1438-1453)

 سنكات كسبعة خمس العمر مف كلو كالده تيكٌفى حيث األب، يتيـ السيكطي اإلماـ نشأ
 رجؿ مجمس صغير كىك كالده التحريـ، كقد أحضره سكرة إلى ذاؾ إذ القرآف في كصؿ كقد أشير،

 عمره ككاف، العسقالني حجر ابف الحافظ مجمس أنو أصحاب أبيو بعض أخبره العمماء مف يركب
 كاألصكؿ الفقو كمنياج العمدة حفظ سنكات، ثـ ثماني دكف كىك القرآف ، كحفظاتقريبن  سنكات أربع
عشر  خمسة العمر مف كلو، ق864 سنة مستيؿ في بالعمـ االشتغاؿ في مالؾ، كشرع ابف كألفية
 شياب الديف شيخو عف الفرائض كأخذ الشيكخ مف جماعة عف كالنحك الفقو أخذ ،اعامن 

 كلو ،ق866 سنة في العربية المغة تدريسب لممجمكع، كأجيز شرحو في عميو كقرأ الشارمساحي
، اعامن  عشرة سبعة مستيؿ في كىك التأليؼ ابتدأ السنة تمؾ ، كفياعامن  عشر سبعة العمر مف

 أجازه، كما البمقيني الديف عمـ شيخو عمييا كأكقؼ كالبسممة"، الستعاذةا كاف "شرح ألؼ ما كأكؿ
 .(3)"امف العمر سبعة كعشركف عامن  لو ككاف ،ق876 سنة مف كاإلفتاء بالتدريس البمقيني

كلما بمغ األربعيف مف عمره اعتزؿ الناس، كخال بنفسو في ركضة المقياس عمى النيؿ 
لؼ أكثر كتبو، ككاف األغنياء كاألمراء أمنيـ، ف اال يعرؼ أحدن و ، كأن  اا عف أصحابو جميعن زكين من

 .(4)يزكركنو كيعرضكف عميو األمكاؿ كاليدايا، فيرٌدىا"

 

 
                                                           

 .226( الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة، الغزم، ص(1
 .32( التحدث بنعمة ا، السيكطي، ص(2
 .226( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، الحنبمي، ص(3
 .3/301جلزركمي، ( األعالـ، ا(4
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 :ا: صفاعو وأخ قوثالثً 
تحٌمى جالؿ حيث  ،ليف العريكة كريـ النفسسمح الخمؽ  -رحمة ا  –السيكطي كاف 

بما  ا، عامالن ظيـ الشمائؿ، فقد كاف عالمن ات، كعالديف السيكطي بكريـ األخالؽ، كجميؿ الصف
كالخكؼ منو، كحٌب سنة  -تعالى -كىبو ا مف أنكاع العمكـ كالفنكف، كتٌكج ذلؾ كمو تقكل ا 

 : (1)يمكف إجماؿ صفاتو كأخالقو باألمكر التالية، كالعمؿ عمى تطبيقيا - ملسو هيلع هللا ىلص -رسكؿ ا 

بؿ السيكطي منذ نشأتو األكلى عمى : فقد عم كو بالّ ّن  و موكو طر ق ال مف الصالح .أ  جي
د عف أصحابيا، كمف السنف كالبع، ككراىية البدع، كالتمسؾ بيا - ملسو هيلع هللا ىلص -حٌب سنة رسكؿ ا 

 يا "لبس الطيمساف". التي أحب
، فلكمة الئـ كال قير سمطا : كال يخاؼ في ذلؾعم كو باألمر بالمعروف والنيي عن المنكر .ب 

تيدده ي صره كأمرائو مما دفع أحد السالطيف أفٍ ككاف لو مكاقؼ مشيكرة مع سالطيف ع
 جريئة منيا فتكاه بيدـ منزؿ ميعد لمفساد.بالقتؿ، كقد كانت لو فتاكل 

"اتباع  :: كقاؿ في ذلؾعدم عردده إلى ال  ط ن و موكو في ذلك طر ق ال مف الصالح .ج 
 .(2)عمييـ"السمؼ في عدـ التردد عمى السالطيف أسمـ لديف المسمـ ككذلؾ في رد أمكاليـ 

مف فضمو كرحمو جبمني مف حيف كنت ابف  -سبحانو  -ا  كما قاؿ عف نفسو: "إفٌ 
 :(3)منيا ،سبع سنيف عمى خصاؿ

حب الخير العمؿ الصالح كاإلصغاء إلى الحث عميو، ككراىة الشر كالعمؿ السيء كالنفكر  .1
 عمف دعا إليو.

ف ينسب إلى شيء مف خصاؿ ككؿ مى  ،حسف االعتقاد في الفقراء كأىؿ الصالح كالزىد كالتعبد .2
 الخير.

كثرة التأني في األمكر، كعدـ المبادرة، فربما أمر أريد اإلقداـ عمى فعمو فأمكث السنيف أتركل  .3
 ى يشرح ا صدرم لفعمو.فيو حتٌ 

بو سنيف حتٌ  ،كرٌب رجؿ يذكر لي بسكء كال يغيرني ما كنت عميو مف حسف الظف بو .4 ى أجر 
ى يثبت عندم ني منو، فاألصؿ في كؿ مسمـ عندم الديف كالخير حتٌ كيتكاتر عندم ما ينفر 

 ما ينافي ذلؾ بالتجربة ال باألخبار".
                                                           

 .83-81ص عمـك القرآف، الشكربجي،( السيكطي كجيكده في (1
 .32( الطبقات الصغرل، الشعراني، ص(2
 .33( بيجة العابديف، الشاذلي، ص(3
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 :ا: مؤلفاعورابعً 
 كتميزت مبكرة سف في الكتابة بدأ فقدا؛ فن تألي عصره عمماء أكثر مف اإلماـ السيكطي ييعىدٌ 

- ا رحمو - السيكطي قكؿي كالمجاالت، الفنكف شتى في كتنكعت قاف،كاإلت كتاباتو بالسرعة
 .(1)عنو" كرجعت غسمتو ما سكل كتاب ثالثمائة اآلف إلى مؤلفاتي كبمغت"نفسو:  عف امحدثن 

عمى  مرتٌبيفكسماعنا  كقراءة إجازة شيكخو أسماء ترجمتو في الداككدم تمميذه ذكر كقد
 الكثيرة افمةالح مؤلفاتو اضن أي كاستقصى ،انفسن  كخمسيف إحدل عٌدتيـ فبمغت المعجـ، حركؼ

 .(2)مؤٌلؼ" خمسمائة عمى عدتيا فنافت المعتبرة، المعتمدة المحٌررة المتقنة الٌنافعة الكاممة الجامعة

خميفة ما يطكؿ  ، كذكر حاجي(3)مف ستمائة مصنؼ" اكيقكؿ الزركمي: "إنيا بمغت نحكن 
 .(4)عده مف المصنفات"

العجيبة  ككثرة التأليؼ كالقدرة ،عبسعة االطال - رحمو ا -لقد امتاز اإلماـ السيكطي ك 
، كتنكعت مصنفاتو في فنكف متعددة، ففي عمى التدكيف كمؤلفاتو تزخر بالعمكـ المختمفة الفنكف

، كفي فف الحديث كتعمقاتو ذكر تسعيف اقاتو كالقراءات خمسة كعشركف مؤلفن "فف التفسير كتعمي
ا كثالثيف كفي فف العربية تعمقاتو ذكر أحدن  ،الفقو كتعمقاتو كاحده كعشركف مؤلفن ، كفي فف االفن مؤ 

، كفي فف التاريخ كاألدب االبياف كالتصكؼ خمسة كعشركف مصنفن ، كفي فف األصكؿ ك امصنفن 
تحت عنكاف األجزاء المفردة في مسائؿ  اا كأربعيف مؤلفن ا، كذكر كاحدن ذكر خمسة كأربعيف مصنفن 

 .(5)مخصكصة عمى ترتيب األبكاب"

البالد  في حياتو في مصنفاتو أكثر اشتير : "قدكما قاؿ الغزمٌ  كقد اشتيرت مؤلفاتو
 .(7)كاليمف" كاليند (6)كالتكركر كالمغرب الركـ كبالد كالحمبية كالشامية الحجازية

 

                                                           

 .338( حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، السيكطي، ص(1
 .53( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، الحنبمي، ص(2
 .3/301ج( األعالـ، الزركمي، (3
 .544-534صالكتب كالفنكف، خميفة،  ( كشؼ الظنكف عف أسامي(4
 .344-338صلقاىرة، السيكطي، تاريخ مصر كا ( حسف المحاضرة في(5
ىك اسـ لشعب كبير مف القبائؿ الحامية أسس مممكة أفريقية قديمة  Tukulor التكركر أك ( مممكة التكركر6)

عف مساحة الجزيرة العربية في أراض شاسعة تزيد  المحيط األطمسي إلى سكاحؿ السكداف جدنا، امتدت مف غرب
 .كالعراؽ كالشاـ معنا

 .228( الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة، الغزم، ص(7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
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 ومن أىم ىذه المصنفات عمى  ب ل المثال ال الحصر: 

 . "اإلتقاف في عمـك القرآف -1

 . ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع -2

 . ضية في شرح األلفيةالنيجة المر  -3

 .تكممة ترجمة الشيخ جالؿ الديف المحمي -4

 .مفحمات األقراف في مبيمات القرآف -5

 . ترجماف القرآف في التفسير المسند -6

 . البيضاكم رالتحبير عمى تفسي -7

 تناسؽ الدرر في تناسب السكر. -8

 .مراصد المطالع في تناسب المقاطع كالمطالع -9

 .شرح االستعاذة كالبسممة -10

 .في عمـ أصكؿ النحكاالقتراح  -11

 .تفسير الجالليف -12

 . قطؼ األزىار في كشؼ األسرار -13

 .المزىر في المغة -14

 .األشباه النظائر في النحك -15

 .(1)الميذب فيما كقع في القرآف مف المعرب" -16

 

 

 

                                                           

 .11( الممع في أسباب كركد الحديث، السيكطي، ص(1
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 :ا: ش وخو ً خام
 اشيخن  ، فما عرؼ(1)ق864 سنة مستيؿ في الشيكخ عف بالتمقي السيكطي اإلماـ شرع

 ذكر ، كقد(2)كشيخةن  اشيخن كثالثيف  مائة العمـ عنيـ أخذ مف بمغ حتى كالزمو إليو، كاتجو إال اعالمن 
 :(4)، أبرزىـ(3)ستمائة نحك كصمكا قد شيكخو أف   لو ترجمكا ممف العمـ أىؿ بعض

 قد لمتفسير كاف تكممة السيكطي التفسير، كلإلماـ عنو أخذ كقد: المحمي الد ن ج ل الش خ .1
 فأتمو إتماـ تفسيره قبؿ ا فتكفاه الناس آخر حتى الكيؼ سكرة مف المحمي، شيخو بو ابتدأ

 اإلسراء. آخر ىحتٌ  الفاتحة سكرة مف تبقى ما امفسرن  السيكطي اإلماـ

الفرائض عنو  كأخذ زمانو، فرضي السيكطي عنو قاؿ :م احي الشار الد ن شياب الش خ .2
 المجمكع. عمى شرحو في عميو كقرأ

 كقد، مات أفٍ  إلى الفقو في الزمو كقد ،شيكخو أبرز كىك: بمق نيال صالح الد ن عمم الش خ .3
 ق.867 سنة مف كاإلفتاء التدريس في أجازه الشافعي، الفقو عنو أخذ

 كفاة شيخو بعد السيكطي اإلماـ لزمو كقد: المناوي  ح ى بن  ح ى الد ن شرف الش خ .4
 .الشريعة كعمـك الفقو في الثاني شيخو فكاف ق،868 سنة البمقيني

 كالعربية الحديث عنو سنيف كأخذ أربع الزمو كقد: الشمني محمد بن أحمد الد ن عقي الش خ .5
 ألفية لو بالتفكؽ، ككتب السيكطي لإلماـ شيد المغة كقد في شيكخو أعظـ كىك المعاني، كعمـ
 الجكامع. كجمع مالؾ ابف

 سنة أربع عشرة عميو كقرأ ،طكيالن  السيكطي اإلماـ الزمو كقد :الكاف جي الد ن مح ي الش خ .6
 ككتب العربية عمكـ كالصرؼ كسائر كالنحك كاألصكؿ التفسير عنو أخذ قدرىا اشيخن  الـز ما
 لو. الكالد بمكانة كاف فقد اإلماـ السيكطي عند قدره كبيره  لو كاف بؿ عظيمة، إجازة بذلؾ لو

 يقكؿ نيحجر العسقال بابف المشيكر: الع ق ني الكناني محمد بن عمي بن أحمد الش خ .7
 كاف كالدم فإف   إجازة لي منو أف   في شؾٌ  سكاه، كال حافظه  عصره في يكف لـ السيكطي اإلماـ
 .اكثيرن  مجالسو يحضر

                                                           

 .336( حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، السيكطي، ص(1
 .70( التحدث بنعمة ا، السيكطي، ص(2
 .90، النككم، ص( ركضة الطالبيف(3
 .363-443ص ي تاريخ مصر كالقاىرة، السيكطي،( حسف المحاضرة ف(4
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 السيكطي اإلماـ يمقبيا كىذه: المقد ي محمد بنت الفضل أم : الش خ (1)ومن أبرز ش خاعو .8
 عدة. اإلماـ السيكطي عنيا أحاديث ركل بالمسند

 بنت أـ الفضؿ مع شاركت ثقة محدثة كىي: اليور ني الح ن أبي بنت ىانئ أم الش خ  .9
 - ملسو هيلع هللا ىلص - ا يدم رسكؿ بيف الشعر مف اأبياتن  النابغة إنشاد خبر ركاية في المقدسي محمد
 جميمة. ككصفيا بصفات المسند لقب السيكطي اإلماـ عمييا أطمؽ

 مف األحاديث ابعضن  يالسيكط اإلماـ عنيا أخذ محدثة كىي: العقبي الخالق أم  الش خ  .10
 الكعاة. بغية بكتاب الممحؽ الكبرل الطبقات مف المنتقاة األحاديث باب في جاء ما حسب

 ا: ع م ذه اد ً 
ـي  يخم ؼ أفٍ  البدىي مف ا العال  بالنسبة لإلماـ الحاؿ كاف ككذلؾ الرجاؿ، يحممو عممن

 (2)اتمميذن  كأربعيف ثمانية تالميذه عدد بمغ حيث ،-ا رحمو - الحافظ جالؿ الديف السيكطي
 :أبرزىـ اكراكين 

 محمد شمس الديف الشيخ هأخك  :الشافعي القاىري العمقمي عمي بن الرحمن عبد بن إبراى م .أ 
 اإلماـ عف كالفقو كالسيرة كالنحك ركل الحديث قرأ عالمة العمقمي، إماـ الرحمف عبد بف

 .(3)العامة السيكطي باإلجازة
 اإلماـ نعتو الشافعي ثم الحنفي ا  ا ي األم ر أبي بن الشياب بك عاني بن أحمد .ب 

 إعادة السيكطي اإلماـ مف طمب الذم كىك الصالح"، الفاضؿ البارع السيكطي "بالمحدث
 .(4)قطعيا ثـ مطمقةن  امجمسن  ثالثيف فأممى اإلماـ ق،888سنة  فأعاده مجمس اإلمالء

 كتب الحافظ لو المحدث عالمةال :المالكي وق ل الشافعي المصري الداوودي عمي بن محمد .ج 
 .(5)السيكطي" الحافظ ترجمة"ك" لمسبكي طبقات الشافعية ذيؿ"ك المفسريف طبقات منيا

 منو ممف سمعكا السيكطي اإلماـ : ذكرهالقاضي الشافعي ال كندري ال  م عبد بن عزّ  .د 
 عزٌ  قاضيال كقاؿ" نكر الحديقة مف األكؿ"، "العشاريات"ك" باألكلية المسمسؿ" باإلسكندرية

                                                           

 .69-48ص( التحدث بنعمة ا، السيكطي، (1
 ( اإلماـ الحافظ جالؿ الديف السيكطي كجيكده في الحديث كعمكمو، المحاـ.(2
 .434-433ص حنبمي،لذىب في أخبار مف ذىب، ال( شذرات ا(3
 .266-265ص مع ألىؿ القرف التاسع، السخاكم،( الضكء الال(4
 .266-265ص كالمشيخات كالمسمسالت، الكتاني،( فيرس الفيارس كاإلثبات كمعجـ المعجـ (5
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 امعتزن  السيكطي اإلماـ الشعر سجميا مف أبيات في السيكطي اإلماـ شيخو امخاطبن  الدٌيف
 .(1)بيا

 :ا: أقوال العمماء ف و ابعً 
 عمماء كمفكريف مف حسفو  ثناءً  مف لو أىؿ ىك بما - ا رحمو -السيكطي  اإلماـ حظي

 اشتيرت الفائقة النافعة، كقد ؤلفاتالم صاحب" :الحنبمي ابن اإلماـ يقكؿ فيو كمحدثيف، قدامى
 حتى التأليؼ سرعة في كبرل ككاف آية اكغربن  شرقنا األرض أقطار في حياتو في مصنفاتو أكثر
 ، ككافاكتحريرن  اتأليفن  كراريس ثالثة يـك كاحد في كتب كقد، الشيخ عاينت الداككدم تمميذه قاؿ
 .(2)"منو اكاستنباطن  اكمتنن  اكغريبن  رجاالن  كفنكنو الحديث بعمـ زمانو أىؿ أعمـ

 عمماء لو أكابر التصانيؼ، أجاز صاحب الكبير، الرحمف، اإلماـ عبد" :الشوكاني كيقكؿ
 صيتو، كبعد األقراف، كاشتير ذكره كفاؽ الفنكف جميع في كبرز األمصار، ساير فمى  عصره
 مسير ألقطارا في سارت مقبكلة قد الفنكف مف فف كؿ في المفيدة، كتصانيفو التصانيؼ كصنؼ
 مف كىك الالمع الضكء في الٌسخاكم لمناقبو، فإف   كجاحد لفضمو، حاسد مف يسمـ لـ كلكنو النيار
 ايحن تصر  لمناقبو كغمط كانتقاص شنيع فظيع كسب ثمب غالبيا مظممة ترجمةن  ترجمو أقرانو
 .(3)"اكتمكيحن 

 كالتدريس باإلفتاء النافعة، أجيز الجامعة، كالمصنفات "صاحب المؤلفات :الغزي كيقكؿ
 نيفت المعتبرة ،المعتمدة المحررة المتقنة ،النافعة الجامعة الكاممة الكثيرة المؤلفات الحافمة كألؼ

 .(4)مؤلؼ" خمسمائة عدتيا عمى
 الفيارس فيرس في الكعاني، ك(5)محمكدة ترجمة األعالـ في الزركمي لو ترجـ كقد؛ ىذا

 عبد الفضؿ أبك الحفاظ خاتمة أعالـ الديف عمـ ريفالمتأخ فخر اإلماـ ىك" :ترجمتو مستيالن 
 كمشاركة اكاطالعن  حفظنا األخيرة القركف اإلسالـ في نكادر مف نادرة كاف الرجؿ الرحمف، ىذا

 .(6)تأليؼ" ككثرة

                                                           

 .85-84ص ( التحدث بنعمة ا، السيكطي،(1
 .53( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، الحنبمي، ص(2
 .239-238ص ع، الشككاني،( البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف الساب(3
 .228-226ص العاشرة، الغزم، ة بأعياف المئة( الككاكب السائر (4
 .3/301ج( األعالـ، الزركمي، (5
 .1011-1010ص كالمشيخات كالمسمسالت، الكتاني،( فيرس الفيارس كاإلثبات كمعجـ المعجـ (6
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 :ا: شعرهثامنً 
قاؿ نجـ الديف الغزم: "كلو شعر كثير، أكثره متكسط، كجيده كثير، كغالبو في الفكائد 

 ، فمف شعره الذم أجاد فيو:(1)كاـ الشرعية"العممية كاألح
 فةةةةةةةةةةةةةةةوض أحاد ةةةةةةةةةةةةةةةث الصةةةةةةةةةةةةةةةفات

 وال عشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبو أو ععطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  

   
 إن رمةةةةةةةةةةةةةةت إال الخةةةةةةةةةةةةةةوض فةةةةةةةةةةةةةةي

 عحق ةةةةةةةةةةةةةةةةةق معضةةةةةةةةةةةةةةةةةم  فةةةةةةةةةةةةةةةةةأّول  

   
 إّن المفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوض  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم

 ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا عكمفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤول  

   
 

 وقال: 
 أّ يةةةةةةةةةةةةةا ال ةةةةةةةةةةةةةائل قومةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةا

  

 ليةةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةةي الخ ةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةذىب
   

 اعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرك النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس جم ًعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى رّبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك فار ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب    وا 

   
 

 :اوقال أ ضً 

 حةةةةةةةةةةدثنا شةةةةةةةةةة خنا الكنةةةةةةةةةةاني عةةةةةةةةةةن

 أبةةةةةةةةةةةةةةةةةةو صةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحب الخطابةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

   
 أ ةةةةةةةةرع أخةةةةةةةةا العمةةةةةةةةم فةةةةةةةةي ثةةةةةةةة ث

(2)األكةةةةةةةةةةةةةل والمشةةةةةةةةةةةةةةي والكعابةةةةةةةةةةةةةة   
 

   
  

كقد انتقى منو بعض المقاطع ألريب كطريقة األديب"، كلو ديكاف شعر اسمو "حديقة ا
و نسخة مخطكطة في كاألبيات كاختصره في مصنؼ سماه "نكر الحديقة كنكر الطريقة" تكجد من

 ( مجاميع.746دار الكتب المصرية ضمف مجمكع رقـ )

كم الرثاء كالمديح النبك كقد نظر السيكطي في األغراض الشعرية المختمفة، فمو في المديح 
 كاإلخكانيات كاألحداث العامة.

 

                                                           

 .227( الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة، الغزم، ص(1
 .229، صالمرجع السابؽ( (2
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 :ا: منيجو المغويعا عً 
 مف المغكييف كالنحاة كبار كرذ إذا ذكريي  أٌنو إال ا،زمانن  امتأخرن  جاء قد السيكطي كاف إذا

 ا كجار جني، بف عثماف كأبي كالمازني، كالجكىرم، كالخميؿ، كالكسائي، سيبكيو،: أمثاؿ
 اجانبن  كرسكا الذيف األئمة مف فيك كابف مالؾ، األنبارم، البركات كأبي السراج، كابف الزمخشرم،

 .الكثيرة الكتب لؾذ في كصن ؼ كالنحكية، المغكية مدراساتل حياتيـ مف اكبيرن 

 في التأليؼ خطة لنفسو كرسـ كاستكعبيا، سابقيو، كتب عمى االطالع استطاع فقد
 بالكثير االحتفاظ كذلؾ استطاع فيمو، ما مع كتنسجـ المستفيضة، دراساتو مع تتسؽ كالتصنيؼ

 أك ؿ،اإلىما يد ضيعتيا الكتب ىذه ككثير مف قرأىا، التي الكتب مف أخذىا التي النماذج ىذه مف
 ذكر عمى احريصن  كاف فقد النماذج، تمؾ عمى فضؿ المحافظة لو فكاف الزماف، غكائؿ عميو أتت
 تكخى الذم بالغرض كافية كثيرة بنماذج كاالحتفاظ كتبو، مادة استقى منيا التي المصادر كؿ

 إلييا. قصد التي الغاية مؤدية إلى إبانتو،

 ذلؾ شأنيا في اإلسالمية، بالعقيدة سباباأل مكصكلة السيكطي عند المغة فدراسة ؛لذلؾ
 الكريـ بالقرآف مرتبط العالقة عنده المغة فعمـ عميو، السابقيف المغة عمماء عند نفسو الشأف ىك

 .(1)الدينية العمكـ مف أكلئؾ كغير كالقراءات، كالتجكيد، كاألصكؿ، كالفقو، الشريؼ، كالحديث
حيف يدرس المغة أك يصنؼ فييا، فدراسة المغة  ا: كيمثمو السيكطي دائمن عأثره بالقر ن الكر م .أ 

 فاتو بكحدة النيج كنفاسة المحتكلإنما نشأت في حجر الدراسات الدينية، لذا تميزت مصن
 في اإلسالـ. اا محددن لعناية باأللفاظ التي أخذت مفيكمن كعمد فييا إلى ا

 الحديث عمكـ يقةطر  المغكية مؤلفاتو بعض في السيكطي : يتبعأثر عمم الحد ث في منيجو .ب 
بو  الحديث عمماء أخذ مالً  ذلؾ اإلنساني، العقؿ عرفيا التي المناىج أدؽ يعتبر منيجيا التي

 أىيدم بيف تككف حتى - ملسو هيلع هللا ىلص - ا رسكؿ أحاديث مع التعامؿ في المتناىية الدقة مف أنفسيـ
، (2)نتحاؿاال عف بعيدة التشكيو، خالصة مف الخطأ، مف بريئة التزييؼ، مف خالية المؤمنيف

 كقد سمؾ السيكطي منيج عمـ الحديث حتى تتسـ مباحثو بالدقة كتزداف جيكده بالصدؽ.
 كتابيف في ذلؾ كقرر كتب األصكلييف، حذك : تأثر السيكطي كحذاعأثره بمنيج األصول  ن .ج 

 أصكؿ عمـ في االقتراح)ك ،(جمع الجكامع شرح في اليكامع ىمع) ىما: كتبو، أىـ مف
 (.النحك

                                                           

 .150-149صممية كمباحثو المغكية، الشكعة، ( جالؿ الديف السيكطي مسيرتو الع(1
 .152( المرجع السابؽ، ص(2
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 المغة في فيك لغكم كمفسر، فقيو أنو فكما األصكؿ، عمـ عف ابعيدن  يكف لـ سيكطيال إف  
 و يحمؿأن   االقتراح كتابو في األصكلييف لمنيج السيكطي اقتفاء يكضح ما ، كأكثر(1)كالنحك
( الفقو أصكؿ) في ذىنو مستحضر كىك إال المفظ ىذا السيكطي يذكر كلـ أصكؿ، لفظ صراحة
 .ادقيقن  ااستنباطن  األحكاـ إلى استنباط لمكصكؿ العادلة الكسيمة المسمميف ءعمما منو اتخذ الذل

 عمماء مناىج تطبيؽ حاكؿ كقد محدث، أصكلي فقيو السيكطي : اإلماـعأثره بمنيج الفقياء .د 
 كتابو في الفقياء سبيؿ كالنحك، كقد سمؾ المغة في كتب ما أكثر في كاألصكؿ الفقو كالحديث

 كتب مؤلفي أشير السبكي، التاج النحك الذم سمؾ فيو سبيؿ في( ائركالنظ األشباه) القيـ
ـ   كمف الفقو، في كالنظائر األشباه  كتبو أىـ في ادينين  انيجن  سمؾ قد يككف السيكطي ث
 .(2)النحكية

 :ا: شواىده ومصادرهعاشرً 
 كتسعة مائة عددىـ بمغ كثيريف، كعمماء في )عمـ النحك( عف نحكييف السيكطي نقؿ

 مػف عػدد عػف نقؿ ككذلؾ المختمفة، النحكية المدارس آراء مف اكثيرن  نقؿ كما ،ايف عالمن كخمػس
 .(3)القبائػؿ العربية

العمماء  عمى ينكر كال أشياءىـ، الناس يبخس ال العمـ، في اأمينن اإلماـ السيكطي  ككاف
 أني التأليؼ في مف عادتي كالناس ا عمـ "كقد: قاؿ كالتصنيؼ، كالتأليؼ التحرير في جيكدىـ

 مف كبراءة نعمتو، أداءن لشكر ناقمو، كنسبتو إلى قائمو إلى بعزكه امقركنن  إال كتاب مف احرفن  نقؿأ ال
 .(4)كعيدتو" دركو

 الئـ، ذلؾ لكمة في يخشى ال األقربيف، أقرب عمى كلك الحؽ، بكممة اصادحن  كاف كما
 "في: قاؿ إليو، كتثبت ما ذىبت تؤكد التالية كالكاقعة عنو، يميؿ كال ماؿ حيث الحؽ مع يميؿ
 إفادة: أحدىما ؛ألمريف ذلؾ كذكرنا أفتى بو، لما امخالفن  فييا رأينا الكالد فتاكل مف فتكل ذكر

 كيؼ كننشره، نبديو بؿ غيرنا، عميو لما امخالفن  مف العمـ لنا يظير ما كتـ ال نستجيز فإنا العمـ،
 أدانا ما العصر ىذا في لمناس لنبيف االجتياد منصب في - جٌؿ جاللو - بفضمو ا أقامنا كقد
ليس  أنو كعممكا عصرنا، أىؿ مخالفة في عذرنا الناس ليقيـ: كالثاني لمديف، اتجديدن  االجتياد إليو

                                                           

 .156( جالؿ الديف السيكطي مسيرتو العممية كمباحثو المغكية، الشكعة، ص(1
 .161، صالمرجع السابؽ( (2
و "جمع الجكامع النحكم" لإلماـ عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ ( منيج السيكطي كمذىبو النحكم في كتاب(3

 .380الديف السيكطي، عبد العاؿ، ص
 .950-949صشرح مقامات السيكطي، السيكطي،  ((4
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 حابينا لك الديف، فإنا في المحاباة كترؾ الحؽ اتباع غرضنا بؿ التعصب، كال المعاداة غرضنا
 .(1)غيره" كال اكالدن  الدٌيف كالعمـ في نحابي ال كلكٌنا كالدنا، بالمحاباة الناس أحؽ لكاف اأحدن 

 :: األصول النحو   في شرحو ومذىبوحادي عشر
 كال يبالي رأيػو يػذكر كىك الفريد، الخاص كرأيو كفكره مذىبو فمو كحده، مدرسة السيكطي

 كاألندلسييف كقدكالككفييف كالبغدادييف  البصرييف يخالؼ فقد يخالؼ، فف يكافؽ كمى ذلؾ مى  في
 كافػؽ ما اآلراء مف يختار المسائؿ في نراه حيث المتأخريف، النحاة الحاؿ مع ككذلؾ يكافقيـ،

فٍ أك مى  ف يخالؼمى  ييمو كال يخالفو، فمى  عمى منيجػو كيعترض  أنو كنا نشـ أحياننا ف يكافؽ كا 
 مخالفاتػو خػالؿ فم ككذلؾ لمصطمحاتيـ، استعمالو خالؿ مف كذلؾ البصرييف، كفػؽ منيج يسير

 :ىػي ،أمكر أربعة خالؿ مف النحك في السيكطي مذىب نستشعر أفٍ  كيمكف الكثيػرة لمككفييف،
: منيا ،كثيرة مكاضع في عنو تحدث كقد ،بال ماع ييتـ فيك :والق اس ال ماع من موقفو .أ 

 يفالع كبتضعيؼ: "(العيف بتضعيؼ المفعكؿ إلى الفعػؿ الالـز لتعدٌ ) عف حديثو في قكلو
 حذؼ كشذ  : "التفضيؿ( كأفعؿ التعجب صيغتي) عف حديثو في ، كقكلو(2)"األصح في سماعنا
. (3)"مسمكع فشاذٌ  ذلؾ بخالؼ كرد كما التفضيؿ، في ككثر التعجب، في شر()ك( خيػر) ىمزة
(: معػو المفعػكؿ) في قكلو: منيا، كثيرة مكاضع في عنو كتحدث بالق اس السيكطي كاىتـ

(: األفعاؿ أسماء) في كقكلو ،(4)مقيس" أن و كاألصح المصاحبة، كاك التالي ىك معو المفعكؿ"
 كأمامؾ، ؾ،ككراء كدكنؾ، كلديؾ، مكانػػؾ، كعندؾ،: كػػ مجػركر أك ظػرؼ أصمو ما كمنيا"

ليؾ،  .(5)"األصح في تقاس كال كعميؾ، كا 
ن ما النحكية، المدارس مف ألٌم مدرسة ينتمي ال فالسيكطي :النحو   المدارس من موقفو .ب   كا 

 الرأم يذكر كقد اآلخر، بعضيا كيخالؼ بعضيا دفيؤدي النحكيػة المختمفة المػدارس آراء ينقؿ
مثؿ: العطؼ عمى المسائؿ التي خالؼ البصرييف فييا،  بعض كنذكر فيو، رأيو يبدم أفٍ  دكف

يكر لجم اد الجار في العطؼ عمى ضميره خالفن الضمير المجركر حيث قاؿ: "كال يجب عك 
بعد الـ الجحكد المؤكدة،  امضمرة لزكمن  ، ككافؽ البصرييف بقكلو: "تنصب أفٍ (6)البصرية"

                                                           

 .20( التحدث بنعمة ا، السيكطي، ص(1
 .225السيكطي، ص ،النحكفي ( جمع الجكامع (2
 .291( المرجع السابؽ، ص(3
 .146( المرجع نفسو، ص(4
 .242( المرجع نفسو، ص(5
 .267( المرجع نفسو، ص(6
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. كخالؼ الككفييف في ىؿ فعؿ األمر مبني أـ معرب؟ فقد (1)كليست الـ )كي( عمى الصحيح
ذىب الككفيكف بأنو معرب فيما قاؿ السيكطي: "كالمبني: الحركؼ كالماضي ككذا األمر 

لمككفية  اعف )أؿ( التعريؼ: "كالمختار كفاقن ، ككافؽ الككفييف في حديثو (2)ف"خالفان لمككفيي
 .(3)نيابتيا عف الضمير"

كىػي: "المضمر كسماه  بصرية، استعمميا التي السيكطي مصطمحات : معظـمصطمحاعو .ج 
ضمير الفصؿ  الككفيكف كناية كمكني، ضمير الشأف كسٌماه الككفيكف ضمير المجيكؿ،

كدعامة، كالتمييز كسٌماه الككفيكف المميز كالمبيف كالمفسر، حركؼ  اف عمادن الككفيك  كسٌماه
الجر كسٌماىا الككفيكف حركؼ اإلضافة، كالبدؿ كسٌماه الككفيكف التبييف كالتكرار، كحركؼ 

 .(4)التبياف كسٌماه الككفيكف الترجمة
ؿ كآراء، كقد بدت مذىب السيكطي النحكم قائـ عمى اختيار ما يتفؽ معو مف أقكااخع اراعو:  .د 

راؤه الخاصة التي يتفرد بيا ختار كيؤد ما كافؽ منيجو، بؿ لو آشخصيتو كاضحة جمية كىك ي
منيا: "كعندم، األصح، الصحيح، كالمختار،  ،مخالفان في ذلؾ النحاة كىك يستخدـ عبارات

 .(5)عمى األصح، كعمى المختار"

 :ثاني عشر: وفاعو
 في العبادة كاالجتياد بالجد زاخرة يراىا -ا  رحمو - طيالسيك  اإلماـ لحياة المتتبع إف  

 اعامن  أربعيف بعد لنفسو بعزلة اختارىا الحياة ىذه يتكج أفٍ  اإلماـ كأراد كالتصنيؼ، كالزىد كالتأليؼ
 المترجميف مف الكثير يغفؿ كلـ كتحرير المؤلفات، - كجؿٌ  عزٌ  - ا إلى كاالنقطاع لمعبادة فتجرد
لمعبادة  التجرد في أخذ عمره مف سنة األربعيف بمغ كلما: "يقكؿ الغزم حياتو مف ةالحقب ىذه عف

 يعرؼ لـ وكأن   كأىميا الدنيا عف كاإلعراض صرفنا بو كاالشتغاؿ -تعالى  ا -إلى  كاالنقطاع
 ألفو كسماه مؤلؼ في كاعتذر كالتدريس، اإلفتاء كترؾ مؤلفاتو تحرير في كشرع منيـ، اأحدن 

، كظؿ (7)سكناه مف عمى النيؿ التي بيتو طاقات يفتح لـ المقياس، ركضة في مقيمنا، (6)التنفيس
أياـ  سبعة تمرض أفٍ  بعد المقياس بركضة منزلو في الجمعة ليمة عمى ىذه الحالة حتى تكفي

                                                           

 .172، صالسيكطي ،النحكفي ( جمع الجكامع (1
 .6، صالسابؽ( المرجع (2
 .52( المرجع نفسو، ص(3
 (. 1621-1/911ج )األندلسي، أبك حياف ( ارتشاؼ الضرب مف كالـ العرب، (4
 .338، صالسيكطي، النحكفي ( جمع الجكامع (5
 .996مات السيكطي كتسمى "المقاكمة المؤلؤية"، السيكطي، ص( شرح مقا(6
 .53( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، الحنبمي، ص(7
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في  كديفف عشر يكمنا، كثمانية أشير كعشرة سنة كستيف إحدل عف األيسر، ذراعو في شديد بكـر
ق 911 لسنة األكلى جمادل 19 في كفاتو كانت كقد بالقاىرة، القرافة باب ارجخ قكصكف حكش

 كالتأليؼ، كالتقكم، كالكرع، كاإليماف، كالزىد، بالعمـ، عامرة حياة بعد ـ17/10/1505المكافؽ 
 .(1)كالمراجع كالتصنيؼ،

كقاؿ الشككاني: "ككاف مكت صاحب الترجمة بعد أذاف الفجر المسفر صباحو عف يـك 
، كصمي عميو غائبة بدمشؽ بالجامع األمكم (2)ق911جمعة تاسع عشر جمادم األكلى سنة ال

يكـ الجمعة ثامف رجب سنة إحدل عشر، كقيؿ: أخذ الغاسؿ قميصو كقٌبعو، فاشترل الناس 
قميصو مف الغاسؿ بخمسة دنانير لمتبرؾ بو، كباع قيٌبعو بثالثة دنانير"، كذكر نجـ الديف الغزم 

 : (3)اسط بف خميؿ الحنفي لو فقاؿرثاء عبد الب

 مةةةةةةات جةةةةةة ل الةةةةةةد ن   ةةةةةةث الةةةةةةورى

 مجعيةةةةةةةةةد العصةةةةةةةةةر إمةةةةةةةةةام الوجةةةةةةةةةود  

   
 وحةةةةةةةةافظ ال ةةةةةةةةن  ميةةةةةةةةدي اليةةةةةةةةدى

 ع  عةةةةةةةةةةودفةةةةةةةةةةومرشةةةةةةةةةةد الضةةةةةةةةةةال بن  

   
 وني انيممةةةةةةةةةةةي بعةةةةةةةةةةةده ةةةةةةةةةةةف ةةةةةةةةةةةا ع

 و ةةةةةةةةةةا قمةةةةةةةةةةوب انفطةةةةةةةةةةري بةةةةةةةةةةالوقود  

   
 حةةةةةةق ذا بةةةةةةلذ واظممةةةةةةي  ةةةةةةا دن ةةةةةةا إ

 حةةةةةةةةةةق إن عرعةةةةةةةةةةد ف ةةةةةةةةةةك الرعةةةةةةةةةةود  

   
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .735الزىكر في كقائع الدىكر، ابف إياس، ص ع( بدائ(1
 (. 1/335)ج ف مف بعد القرف السابع، الشككاني( البدر الطالع بمحاس(2
 .232-231ص، الغزم، ( الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة(3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاألوّ  الفصل
 بالحد ث اال عشياد من النُّحاة موقف
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 األّول المبحث
 بالحد ث النبوي الشر ف القدماء من اال عشياد النحاة موقف

نيـ أبعدكا الحديث أيتبيف لو  - بداية مف كتاب سيبكيو –الرائي في كتب النحكييف  إفٌ 
فٍ  النحكية تقعيد القكاعدلـ يستعينكا بو في ك  ؛النبكم مف ميداف االحتجاج  كال في االحتجاج ليا، كا 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -و لفظو مف حديث لـ يصرحكا بأنٌ  اا أك جزءن ذكركا حديثن 
بو، جرل  اا مسممن ككأنيا أصبحت عرفن ، في أغمب أقكاليـىذه الفكرة  ىكلـ يناقش القدام

كاختمفت آراء ، كمى جاء مف النحاة مف احتج بالحديث النبفيو المتأخر عمى طريقة المتقدـ، حتٌ 
رت العمماء في ذلؾ ختالؼ تكجياتيـ كتصكراتيـ، مما أظير تساؤالت عدة حيٌ االنحكييف حكلو ب

فٍ يكف األكلكف بيذه الثركة المغكيةأبرزىا: ىؿ حقيؽ لـ يحتج النحك  الزمف، لعؿٌ   لـ يحتجكا بيا ؟ كا 
فٍ  لقد أجمع الكثير مف عمماء احتجكا بيا فكيؼ كانت طريقة احتجاجيـ؟ ك  فما المانع مف ذلؾ؟ كا 

كأبي  كائؿ الكاضعيف لقكاعد النحكالنحكييف األ المساف بداية مف زمف طفك فكرة االحتجاج عمى أف  
عمى  -ملسو هيلع هللا ىلص-عمرك بف العالء كالخميؿ بف أحمد كسيبكيو كغيرىـ لـ يستشيدكا بحديث رسكؿ ا 

 .(1)اختالؼ تعميالتيـ

 :ىبعض النماذج من كعب القدام

 (:180   بو و )ت .1
السبعة شكاىد، كيعتبر ىذا الكتاب مف  ومف الحديث النبكم في كتابلـ يتجاكز استشياده 
فيك كتاب جمع القكاعد النحكية كالصرفية المبنية عمى الشكاىد  8؛أىـ مصادر المغة العربية

 الشعرية، كالقرآنية، األحاديث النبكية، كمف ىذه األحاديث:
 .(2)ن  فجرك""نخمع ونعرك مَ  -

 الذم مثؿ بفاعمو يفعؿ منيما كؿ "باب الفاعميف كالمفعكليف المذيف: رد سيبكيو تحتأك 
 زيد، كضربني ضربت: "لو كمثؿ بالتنازع، بعد فيما سمي ما كىك ،(3)"ذلؾ نحك كاف كما بو، يفعؿ

 .(5)"يفجرؾ فمى  كنترؾ كنخمع" ذلؾ كمثؿ: قاؿ ثـ، (4)ازيدن  كضربني كضربت

                                                           

 .129( االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ في المغة كالنحك، عبد القادر بف السميت، ص(1
( جزء مف حديث طكيؿ، كفيو: )يكفرؾ( بدؿ )يفجرؾ(. انظر: السنف الكبرل، كتاب الصالة، باب دعاء (2

 (.2/210القنكت، )ج
 (.1/73( الكتاب، )ج(3
 (.1/73( المرجع السابؽ، )ج(4
 (.1/73( المرجع نفسو، )ج(5
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 :(1)"والروح ك الم ئ رب اقدو ً  ا بوحً " -
 ،(2)"إظياره المتركؾ الفعؿ إضمار عمى ينتصب المصادر مف باب: "تحت سيبكيو ذكره

 فميس قدكسنا اسبكحن  كأما: "بقكلو الحديث، ىذا ذلؾ مف استثنى ثـ قرآنية، كآيات شعرية اأبياتن كساؽ 
 الفعؿ إضمار ىعم سيبكيو بو استشيد كقد، (3)"اسـ كالقدكس السبكح ألف   ا؛ بمنزلة سبحاف

 العرب سمعنا ما عمى ىذا ككؿ"... قدكس سبكح" فيقكؿ يرفع مف العرب كمف" :قاؿ ثـ( اذكر)
 .(4)"كنصبنا رفعنا بو تتكمـ

 كمسػند (5)مسػمـ صػحيح ففػي النصػب، ال الرفػع ىػي األحاديث كتب في المكجكدة كالركاية
  ا رسػػكؿ أف   عنيػػا ا رضػػي عائشػػة عػػف (8)داكد أبػػي كسػػنف (7)النسػػائي كسػػنف (6)"اإلمػػاـ أحمػػد

عػػػػػكف  صػػػػػاحب أف   إال" كالػػػػػركح المالئكػػػػػة رب قػػػػػدكس سػػػػػبكح: "رككعػػػػػو فػػػػػي يقػػػػػكؿ كػػػػػاف – ملسو هيلع هللا ىلص -
 أك أذكػر أك أسػبح: تقػدير عمػى" اقدكسنػ اسػبكحن : "فيػو قيػؿ أنػو عيػاض القاضػي عػف نقػؿ (9)المعبكد
 .أك أجد أعظـ

 ":الحج  ذي عشر في منو الصومُ  ف يا اهلل إلى أحبُّ  أ ام من ما" -

 تشبو صفة كال بفاعؿ كليس مفردان، صفة األسماء مف يككف ما باب" في سيبكيو ذكره
 لمسألة تعرض ثـ" طكليا ذراع بحية مررت: "بقكلو لو كمثؿ ،(10)"كأشباىو الفاعؿ، كالحسف

 ساؽ ذلؾ بعد ثـ ،(11)"عينو في منو الكحؿي  عينو في أحسف اأحدن  رأيت ما" بقكلو كمثؿ ليا الكحؿ
 لالسـ التفضيؿ أفعؿ رفع عمى بو مستدالن  (12)"ذلؾ كمثؿ: "بقكلو لو رنامصدٌ  الحديث ذاى

                                                           

 . 2884(، الحديث: 2/157مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، باب القكؿ في الرككع كالسجكد، )ج (1)
 (.1/318( الكتاب، )ج(2
 (.1/327( المرجع السابؽ، )ج(3
 (.1/327( المرجع نفسو، )ج(4
 .223(، الحديث: 1/353( صحيح مسمـ، كتاب الصالة، باب ما يقاؿ في الرككع كالسجكد، )ج(5
انظر:  -رضي ا عنيا  –( مسند أحمد، كرد فيو بالرفع في أحد عشر مكضعنا مف حديث السيدة عائشة (6
 .148، 115(، ص ص6/94)ج
 (.2/191( سنف النسائي، كتاب االفتتاح، باب الذكر في الرككع، )ج(7
 .872(، الحديث: 1/230كده، )ج( سنف أبك داكد، كتاب الصالة، باب ما يقكؿ الرجؿ في رككعو كسج(8
(، 3/124( عكف المعبكد في شرح سنف أبي داكد، كتاب الصالة، باب ما يقكؿ الرجؿ في رككعو كسجكده، )ج(9

 .858الحديث: 
 (.2/28)ج سيبكيو ( الكتاب،(10
 (.2/31( المرجع السابؽ، )ج(11
 (.2/32)جمرجع نفسو( ال(12
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 أياـ مف ما" الترمذم صحيح ففي المفظ، بيذا ليس كتب األحاديث في المكجكد لكف ،(1)الظاىر
 أحب أياـ مف ما" أحمد اإلماـ مسند كفي (2)"الحجة عشر ذم مف فييا لو يتعبد أفٍ  ا إلى أحب
 كسنف ،(4)ماجة ابف كسنف ،(3)داكد أبي في سنف ككذلؾ ،"األياـ ىذه مف فييف العمؿي  ا إلى

 الذم المفظ بغير فييا الحديث كرد كالجامع الصغير، ،(6)لمطبراني الكبير كالمعجـ ،(5)الدارمي
 ىذا يجد لـ وبأن  : "سيبكيو شكاىد كتابو فيرس في النفاخ راتب أحمد قاؿ كقد سيبكيو، ذكره

 لكتاب تحقيقيما في قاسـ كمحمد أحمد الحمصي، أحمد بذلؾ كصرح ،(7)"المفظ بيذا لحديثا
 .(8)لمسيكطي االقتراح

 (:285المبرد )ت .2
 موقفو في كعاب الكامل:  . أ

ا ( شاىدن 1655) كالشعرية ية( آ415) القرآنية شكاىده كبمغت كاألدب، المغة في كتاب ىك
 يستشيد فمـ ذلؾ كمع ،احديثن ( 90) إلى كصمت حيث النبكية فيو األحاديث كثرت كقد ،اشعرين 
 مستدالن  عكؼ بف الرحمف لعبد (9)"مييـ: "- ملسو هيلع هللا ىلص - قكلو إالٌ  النحكم، الميـ المجاؿ في حديث بأمٌ 
ـى ) أف   عمى بو ٍيي  . (10)الخبر محذكؼ األمر؟ كما الخبر؟ ما: معناه استفياـ حرؼ (مى

 

 

 
                                                           

 (.2/32، )جالكتاب، سيبكيو( (1
، باب ما جاء في العمؿ في أياـ العشر، ( تحفة األ(2 حكذم بشرح جامع الترمذم، لممباركفكرم، أبكاب الصـك
 .755(، الحديث: 3/646)ج
، باب في صـك العشر، )ج(3  .2438(، الحديث: 2/355( سنف أبي داكد، كتاب الصـك
 .1727(، الحديث: 551، 1/550( سنف ابف ماجة، كتاب الصياـ، باب صياـ العشر، )ج(4
، باب في فضؿ العمؿ في العشر، )ج(5  .1773(، الحديث: 1/473( سنف الدارمي، كتاب الصـك
 .12326، الحديث: 12/11، 10455(، الحديث: 10/200( المعجـ الكبير، لمطبراني، )ج(6
 (.1/104)ج عبد العزيز عبده أبك عبد ا ( المعنى كاإلعراب عند النحكييف كنظرية العامؿ،(7
 .43ح، لمسيكطي، ص( االقترا(8
(، 6/27، )ج5404، 5403(، الحديث: 6/26( جزء مف حديث ركاه الطبراني في المعجـ الكبير، )ج(9

فقاؿ: "مييـ" كفي ركاية  - ملسو هيلع هللا ىلص -؛ كفيو أف عبدالرحمف بف عكؼ تزكج فمقيو الرسكؿ 5407، 5406الحديث: 
 أخرل: "عبد الرحمف مييـ".

ة: )ميـ( مييـ: كممة استفياـ معناىا: ما شأنؾ؟ كىك عند ابف (، كفي الصحاح ماد3/356( الكامؿ، )ج(10
 .214مالؾ اسـ فعؿ أمر معناه: )أخبرني( انظر شكاىد التكضيح كالتصحيح، ص
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 :المقعضب . ب

 إلى المبرد قسمو سيبكيو، بكتاب شبيو لصرفية،كا النحكية بالقكاعد خاص كتاب كىك
 500 إلى القرآنية الشكاىد ككصمت ،اتمامن  كالكتاب" كتاب ىذا: "بمفظو يبدأ منو كؿ باب أبكاب
 منيا حاديث،أ الثالثة النبكية الشكاىد تتجاكز لـ بينما ،ا شعريناشاىدن  561إلى  كالشعرية ،آية

 :كىما النحكية، القكاعد في حديثاف

 :"الحج  ذي عشر في منو الصومُ  ف يا اهلل إلى أحبُّ  أ ام من ما" -

 .سيبكيو فعؿ كما الظاىر لالسـ التفضيؿ أفعؿ رفع عمى بو (1)كاستدؿ
 :(2)"صدق  الخضروات في ل س" -

 جمع عمى بو كاستدؿ ،(3)"الثالثة مف لوأكٌ  في اليمزة لحقتو ما باب" في المبرد أكرده
كالخضركات  كاألحمركف، األخضركف: "فنقكؿ ،ااسمن  كاف إذا كالتاء كاأللؼ كالنكف بالكاك (أفعؿ)

 .(5)المكضكعات في الجكزم ابف ذكره مكضكع، حديث كىك ،(4)"كالصفركات
 ال بب في قم  ا عشياد النحاة القدامى بالحد ث:

يتعرضكا  لـ كلكنيـ كالنحك، المغة في بالحديث استشيدكا قد يـأن   القدماء عف ثبت
 (6)كالمبرد سيبكيو فعؿ كما فيو داخالن  عدكه ألنيـ العرب؛ كالـ مف غيره عف امنفردن  بو لالستشياد

فٍ   ما إذا ذلؾ كمع. (7)سيبكيو ينص عمييا لـ التي األحاديث بعض عمى نص   قد المبرد كاف كا 
 بالحديث استشيادىـ فإفٌ  العرب، كالـ مف بو استشيدكا ما مع بالحديث قيس استشياد القدماء

 :(8)منيا ،عدة سبابأل كذلؾ ؛بكثير قؿٌ كاف أ

 نشأ في الحديث ف  إ إذ الحديث؛ بيئة األصؿ في تكف لـ النحك فييا نشأ التي البيئة أف   -
 المصادر أكثر مف كالمدينة مكة في الحجاز مدرستا كانت" :أميف أحمد الحجاز، قاؿ

                                                           

 (.3/250( المقتضب، )ج(1
 . 7185(، حديث: 4/118مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، باب الخصر، )ج (2)
 (.3/389رضى في الكافية، )ج(؛ كىك مف شكاىد ال2/216( المرجع السابؽ، )ج(3
 (.2/217( المقتضب، )ج(4
 .5917(، الحديث: 6/429( المعجـ األكسط لمطبراني، )ج(5
 .165( خصائص مذىب األندلس النحكم، عبد القادر رحيـ الييتي، ص(6
، 1/74(؛ كالمقتضب لممبرد، )ج4/234، 3/297، 414-391-2/29، 1/123( الكتاب، لسيبكيو، )ج(7

257 ،470 ،499 ،501.) 
 .166( خصائص مذىب األندلس النحكم، عبد القادر رحيـ الييتي، ص(8
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ككمتاىما  ،ميجرهي  نةكالمدي - ملسو هيلع هللا ىلص - النبي منشأ مكة ألفٌ  ؛...بالحديث فيما يتعمؽ كخاصة
رأكا  ما كحككا عنو، كحدثكا - ملسو هيلع هللا ىلص - النبي عاشركا كأنصار مياجريف، مف منبت الصحابة

 .(1)سمعكا ما عنيـ التابعكف كتناقؿ كأفعاؿ، أقكاؿ مف

 النحك، في بو االستشياد عف انصرفكا لذلؾ الحديث؛ عمـ يتعاطكا لـ إذف العراؽ فأىؿ
 .(2)يعطيو ال الشيء ألٌف فاقد

المغكية  الثقافة ىي كالككفة، البصرة في كبخاصة العراقية، البيئة في الغالبة الثقافة ف  أ -
 البصرة في اجتمع فمقد العمماء؛ التجاه الدراسة تمؾ تخضع أفٍ  الطبيعي كمف كاألدبية،
 ذلؾ، في البمداف كتنافس البمديف، ىذيف مف ركاتو أكثر ككاف العرب، شعراء كثير مف كالككفة
 عمماء يزكدكف كاألعراب – الشعراء ممتقى – الككفة في كالكناسة في البصرة المربد فكانت
  .(3)كيستنبطكف فيالحظكف منيـ، النحاة فيتمٌقفيا الذخيرة المغكية، بيذه المغة

 عمـ كال... العراؽ أىؿ مف ذكرنا فمى  إلى انتيى األمر أٌف العمـ كجممة: "المغكم الطيب أبك يقكؿ
 .(4)"المدينتيف تيفاى في إال لمعرب

فيما  قاؿ لذلؾ كلغة؛ شعر مف يتبعو كما العربية عمـ ىك الطيب أبك يقصده الذم كالعمـ
 قاؿ العربية، في اإمامن  بيا نعمـ فال ،- كسمـ عميو ا ىصمٌ  - ا رسكؿ مدينة افأمٌ : "بعد

 .(5)"مصنكعة أك مصحفة إالٌ  صحيحةن  كاحدةن  بيا قصيدةن  رأيت ما ازمانن  بالمدينة أقمت :األصمعي

كقربكا  العربي بالشعر فاىتمكا عربية، نزعة ذكم كانكا األمكييف أفٌ  ذلؾ عمى ساعد كالذم
الطريؽ  عمى فساركا السياسيكف، بعدىـ مف كجاء كالمؤدبكف، مارالس  : منيـ ككاف الشعراء، إلييـ
 . (6)نفسو

مغة ل امستكدعن  الجاىمي الشعر في رلت كانت ، حيثالمغكم بالطابع انطبعت قد البيئة ىذه أف   -
 مف لدييـ عفتجمٌ  يحتذل، أفٍ  يجب الذم األمثؿ النمكذج ىي أىؿ البادية لغة كأفٌ  العرب،

                                                           

، دار الكتاب العربي، 10( ضحى االسالـ، أحمد أميف، مبحث عف نشأة العمـك في العصر العباسي األكؿ، ط(1
 (.2/75بيركت، )د. ت(، )ج

 .126-124ص م في النحك العربي، محمكد فجاؿ،( الحديث النبك (2
 .166صائص مذىب األندلس النحكم، عبد القادر رحيـ الييتي، ص( خ(3
 .120-119ص تب النحكييف، أبك الطيب المغكم،( مرا(4
 .120( المرجع السابؽ، ص(5
 .166( خصائص مذىب األندلس النحكم، عبد القادر رحيـ الييتي، ص(6
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 لـ الحديث دكاكيف ككف إلى إضافة. (1)كاالستنباط الدراسة مكضع فكانت المادة الكثير، تمؾ
نما القرآنية، كاآلم عربيةال األشعار استعماؿ مستعممة تكف كلـ ؿالصدر األكٌ  في تشتير  كا 

 .بينيـ انتشاره لعدـ كاف بو استشيادىـ فقٌمة ،دكاكينو ككثيرت اشتيرت

 كانكا أنيـ يعني ال فيذا بالحديث، االستشياد مف يكثركا لـ القدماء فككف كبالجممة
 .(2)بالحديث االستشياد قضية المعارضيف مف المتأخركف تكىـ كما يمنعكف ذلؾ

 يصرحكا لـ كبالتالي يناقشكىا كلـ بالحديث، االستشياد قضية يثيركا لـ ؿاألكائ فالنحاة
نما بو، برفض االستشياد  ىؤالء مف استنتاج مجرد فيك بو يستشيدكا لـ أنيـ الباحثيف قكؿ كا 
 أنيـ عميو فبنكا بالحديث، يستشيدكا لـ القدامى أفٌ  - خطأ – الحظكا الذيف الباحثيف المتأخريف
 .(3)ذلؾ تعميؿ حاكلكا ثـٌ  بو، ديرفضكف االستشيا

النحاة  أفٌ  مف ظنكه فيما أخطأكا قد المتأخريف النحاة أفٌ  المعاصريف الباحثيف بعض كيرل
 القضية ىذه شيكع ليةمسؤك  حياف اكأب الضائع ابف مكاكحمٌ  بالحديث يستشيدكا لـ بأنيـ القدامى

 الخاطئة.

العمماء،  أخذ كعنيما كنادل ليا، ليا جكٌ ر  فمى  أكؿ يماألنٌ ؛ بالحديث القدامى استشياد عدـ -
ا كالتماسن  الراحة، إلى اكرككنن  البحث، مف اتخففن  أك حكميما في ثقةن  تحقيؽ؛ أك تمحيص دكف

 .(4)السبؿ أليسر

كاكتفكا  بالحديث، االستشياد عف سكتكا القدماء أفٌ  ىك الخاطئة الفكرة تمؾ منشأ كلعؿٌ 
ىذه  كدكنكا تمكىـ مف جاء حيف ثـٌ ( العرب فصحاء نصكص) لكممة العاـ المعنى تحت بدخكلو
كأبك  الضائع ابف جاء فمما بنص مستقٌؿ، النبكم الحديث يخصكا فمـ ذلؾ يفيمكف كانكا الفكرة

 لـ القدماء أفٌ  ظنكا االحتجاج مصادر مف يعد الحديث ،مستقاًل  انصن  يجدكا لـ حياف كغيرىما
 دكف عنيـ فنقمكا بعدىـ فمى  كاقعة، كجاء حقيقة وأن   ىالظف عم ىذا كسجمكا ،بو يستشيدكفليككنكا 

 .(5)بحث غير مف تمحيص كتابعكىـ

 

                                                           

 .167-166ص لنحكم، عبد القادر رحيـ الييتي،( خصائص مذىب األندلس ا(1
 (.1/77( فيض نشر االنشراح مف ركض طي االقتراح، ابف الطيب الفاسي، )ج(2
 .110( الحديث النبكم في النحك العربي، محمكد فجاؿ، ص(3
 .111( المرجع السابؽ، ص(4
 .111( المرجع نفسو، ص(5
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 :منو موقفيم وعوض ح الشر ف بالحد ث اال عشياد عن األوائل النحاة  كوت  بب

 النحاة سككت أسباب عف حياف كأبي ،الضائع ابف زمف منذ كثيرا النحاة تساءؿ لقد
 الباحثيف لبعض بدا كقد منو، مكقفيـ كتكضيح ،(1)الشريؼ بالحديث االحتجاج األكائؿ عف
 األكليف صمت في اسببن  تككف أفٍ  يحتمؿ أمكر ثالثة - محمكد حسني محمد -كىك  المعاصريف

 :ىي األمكر كىذه بمكقفيـ ىذا، التصريح عف

 االن ريش"، فمـ تترؾ ىذه المقكلة مجي مف قأنٌ  دى يٍ أنا أفصح العرب بى قاؿ: " - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي  أف   .1
مر في كما ىك األ ،بو اسممن م اأمرن ككأنيا تجعؿ االحتجاج بالحديث ، ألحد في المناقشة

 االحتجاج بالقرآف بجميع القراءات.
 الذيف كانكا األكائؿ النحاة ىؤالء عمى يصعب بحيث ،كتزايد كثير الحديث في الكضع أفٌ  .2

 .لو ليس كما كؿلمرس ىك ما بيف يميزكا أفٍ  كمو التشدد كيتشددكف الدقة يتحركف
عراب غير - ملسو هيلع هللا ىلص -الرسكؿ  لفظ غير لفظ عمى فاشتمؿ بالمعنى؛ بعضو ركم الحديث أفٌ  .3  كا 

ىذه  البت في مف يتحرجكف ىؤالء جعؿ الذم األمر تصريفو؛ غير المفظ في كتصريؼ إعرابو
 .(2)القضية

 لـ كما ،منو يكثركا لـ يـأنٌ  إالٌ  ،النبكم بالحديث استشيدكا القدامى النحاة كعميو يككف
 سيبكيو فعمو ما كىذا نبكم، حديث أنو عمى فييا بو استشيدكا التي المكاضع في أغمب يصرحكا

 ألف  ؛ الحديث مف الشاىد عمى اكثيرن  يعتمدكا لـ القدامى النحاة أف أقكؿ أفٍ  بعده، كيمكف جاء كمف
 - ا كالـ في ءجا اعمٌ  كاألصكؿ القكاعد مف شيء في يخرج أفٍ  يمكف ال الحديث النبكم أسمكب

 بما أك بو االستشياد كجكب كفي ،المنزلة في الكريـ القرآف بعد أصالن  فالحديث النبكم - كجؿ   عز  
 اجارين  الحديث داـ ما ،بيا االحتجاج في غيرىا مف أكلى القرآنية اآليات إال أف بمفظو قالو وأن   ثبت
 .شيء كؿ في عمييا

 
 
 

 

                                                           

 .43( مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث، خديجة الحديثي، ص(1
 .43( المرجع السابؽ، ص(2
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 المبحث الثاني
 بالحد ث النبوي الشر ف ن اال عشيادم المانع ن موقف

 

 ىالركاية بالمعن للقد امتنع الكثير مف العمماء مف االحتجاج بالحديث الشريؼ، بدعك 
يعمـ  الكؿٌ  ألف  ؛ كما ىك، كلك كاف كؿ الحديث مركينا بالمفظ لما امتنع ىؤالءكعدـ نقؿ الحديث 

كلكف دعكل الركاية  لضاد بال منازع،نطؽ با ىك أفصح مف -ى ا عميو كسمـ صمٌ  -النبي  بأف  
ما ركاه الركاة لـ يكف مف  لقطعيـ بأف   ،عف االستشياد بو اإلحجاـحممت ىؤالء عمى  بالمعنى

نٌ  - ى ا عميو كسمـصمٌ  -حيث لفظو قطعي الصدكر عنو  ما يقع االحتجاج بالنحك بالمفظ كا 
كلكف فيما ثبت أنو نقؿ  اا طبعن س عامن يـ، كىذا ليمادة عمميـ كمناط استقرائ و؛ ألنٌ عنىدكف الم
نما األصؿ كؿ األحاديث قد كرد بالمعنى ذا أف  ى و ليس معنى أنٌ إالٌ "منو فقط، قاؿ:  ىبالمعن ، كا 
صحتيا، لفاظو كضبطيا بالتحرم عف أىؿ العمـ شددكا في نقؿ أ يدكف الحديث كما سمع، كأف  أٍف 

فٍ  اكما أننا نجد معظميا مركين  ى ا عميو صمٌ  -طرؽ النقؿ عف النبي  تاختمف بمفظ كاحد، كا 
. كما استدلكا بكقكع المحف في الحديث الشريؼ مف قبؿ الركاة غير العرب، كقد قدـ (1)"-كسمـ

 المانعكف حجتيـ حكؿ منعيـ االحتجاج بالحديث مستنديف إلى أمريف اثنيف:
د نقمت بألفاظ عدة، الركاة جكزكا النقؿ بالمعني، فتجد القصة الكاحدة، كق أفٌ  األول:

لـ يقؿ تمؾ األلفاظ جميعيا، نحك  -ى ا عميو كسمـ صمٌ  -رسكؿ ا  بحيث يجـز اإلنساف بأفٌ 
"زكجتكيا بما معؾ مف القرآف" ك"ممكتكيا بما معؾ مف  -صمى ا عميو كسمـ -ما ركم مف قكلو 
 افي ىذه القصة، فنعمـ قطعن الكاردة لفاظ معؾ مف القرآف"، كغير ذلؾ مف األ القرآف" ك"خذىا بما

ليذه  اا مرادفن و قاؿ لفظن و قاؿ بعضيا، إذ يحتمؿ أن  بؿ ال نجـز بأن   ؛أنو لـ يمفظ بجميع ىذه األلفاظ
إذ المعني ىك  - ى ا عميو كسمـصمٌ  -كلـ يأتكا بمفظو  ،األلفاظ فأتت الركاة بالمرادؼ

ط منيـ ابة، كاالتكاؿ عمى الحفظ فالضابالمطمكب، كال سيما مع تقادـ السماع كعدـ ضبطو بالكت
لـ يسمعيا  يما في األحاديث الطكاؿ التال سيٌ  اد جدن المفظ فبعي كأما ضبط مف ضبط المعني،

 .(2)عميو فيكتبيا ؿى مٍ كلـ تي ،  مرة كاحدةالراكم إالٌ 
ب مف الركاة كانكا غير عر  اكثيرن  ألف   ؛فيما ركم في الحديث أنو كقع المحف كثيرنا الثاني:

 بالطبع، كال تعممكا لساف العرب بصناعة النحك، فكقع المحف في نقميـ، كىـ ال يعممكف ذلؾ.

                                                           

 .368مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحيث، خديجة الحديثي، ص ((1
 .424( الحديث النبكم الشريؼ كأثره في الدراسات المغكية كالنحكية، محمد ضارم حمادم، ص(2
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قد  - رحمو ا -المصنؼ : "ك أبك حياف كبعدىا يعكد إلى الحديث عف ابف مالؾ فيقكؿ
بزعمو عمى النحكييف، كما أمعف النظر في ذلؾ، كال  االستدالؿ بما أثر في األثر متعقبن أكثر مف ا

 .(1)"مف لو التمييز في ىذا الفف صحب

حياف أبك كمف العمماء الذيف منعكا االحتجاج بالحديث ليذه األسباب ابف الضائع ك 
كغيرىـ، كقد أشار ابف الضائع بصكرة مباشرة إلى عدـ االحتجاج بالحديث بحجة الركاية بالمعني 

الركاية بالمعني ىك السبب ائع في "شرح الجمؿ": تجكيز ضال غير بقكلو: كقاؿ أبك الحسف ابف ال
عندم في ترؾ األئمة، كسيبكيو كغيره، االستشياد عمى إثبات المغة بالحديث كاعتمدكا في ذلؾ 

كلكال تصريح العمماء بجكاز النقؿ بالمعني لكاف األكلى في  ،عمى القرآف كصريح النقؿ عف العرب
. فالركاية في (2)أفصح العربو ألنٌ  ؛-ى ا عميو كسمـصمٌ  -إثبات فصيح المغة كالـ النبي 

 المعني ىي السبب الرئيسي عند ابف الضائع لمنع االحتجاج بالحديث، كقد أضاؼ غيرىـ المحف.
 أدل  المانع ن:

 :ىي كأدلتيـ بالحديث، االستشياد لرفضيـ عٌممكا المانعيف ىؤالء أفٌ  سبؽ فيما ذكرنا
 :بالمعنى الروا   جواز .1

 – النبي حديث نقؿ يجكز أنو الفقو أصكؿ في تبيف: "كلوبق الضائع ابف الحجة ىذه ابتكر
إثبػات  فػي األكلى لكاف الحديث، في بالمعنى النقؿ بجكاز العمماء تصريح كلكال... بالمعنى – ملسو هيلع هللا ىلص

 حيػػاف بالتػػدليؿ أبػػك تمميػػذه عمييػػا كأكػػد، (3)"العػػرب أفصػػح ألن ػػو ؛- ملسو هيلع هللا ىلص - النبػػي كػػالـ المغػػة فصػػيح
: أخػػرل ركايػػة ، كفػػي(4)"القػػرآف مػػف معػػؾ بمػػا زكجتكيػػا: "- ملسو هيلع هللا ىلص - الرسػػكؿ عػػف كرد مػػا نحػػك عمػػى

 أف   ىػذا مف كاستنبط، (6)"القرآف مف معؾ بما ممكتيا: "ثالثة كفي ،(5)"القرآف مف معؾ بما أنكحتيا"
 فػػػي ذلػػػؾ مػػػف أبعػػػد كذىػػػب إلػػػى ببعضػػػيا، يمفػػػظ لػػػـ بػػػؿ األلفػػػاظ، بيػػػذه يمفػػػظ لػػػـ - ملسو هيلع هللا ىلص - الرسػػػكؿ

                                                           

 .43-42صالحديثي، النبكم الشريؼ، خديجة ( مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث (1
 .86( االقتراح لمسيكطي، ص(2
 .43بؽ، ص( المرجع السا(3
(، الحديث: 9/222( فتح البارم شرح صحيح البخارم، كتاب: النكاح، باب إذا كاف الكلي ىك الخاطب، )ج(4

5132. 
(، 9/242( فتح البارم شرح صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب التزكج عمى القرآف كبغير صداؽ، )ج(5

 .5149الحديث: 
إن  كونوا فقراء  غنيم ح، باب تزكيج المعسر، لقكلو تعالى: ( فتح البارم شرح صحيح البخارم، كتاب النكا(6

 .5087(، الحديث: 9/155، )جاهلل من فضمو
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 لممعنػى، مراعػاة األلفػاظ بيػذه الركاة جاءت لكف ليا، ارادفن م الفظن  قاؿ - ملسو هيلع هللا ىلص - الرسكؿ أف احتماؿ
: قكلػػو الثػػكرم سػػفياف عػػف بمػػا نقػػؿ بػػالمعنى الركايػػة عمػػى مسػػتدالن  الطػػكاؿ، األحاديػػث فػػي كبخاصػػة

 .(1)"المعنى ىك إنما تصدقكني فال سمعت، كما أحدثكـ إني لكـ قمت إف"
 :بالحد ث اال عشياد عن القدامى انصراف .2

استنكا  الذيف العربية عمماء إف: "مالؾ ابف عمى رده معرض في حياف أبك ذلؾ كضحأ
مف  أحدان  رأيت ما: "... كقكلو ،(2)"الحديث في كرد ما عمى أحكاميـ يبنكا لـ كقكاعدىا قكانينيا

 .(3) .."غيره الطريقة ىذه سمؾ كالمتأخريف المتقدميف
 :الحد ث في الوضع .3

 منيا كىك – ملسو هيلع هللا ىلص – الرسكؿ عمى األحاديث كضع تـ فقد"الشمقاني،  عبدالحميد أضاؼ
 الراشديف، كتكزع الخمفاء عصر نياية بعد كبخاصة ،اكترىيبن  اترغيبن  أك إرضاء ليكل، براء،

 .(4)"الحديث بكضع بيئتيا الشتيار الضرب؛ دار: العراؽ سميت حتى األىكاء
 :الحد ث في المحن وقوع .4

 مف ركم ما في اكثيرن  المحف عكق: "قكلو مف ذلؾ ضحيت حياف، أبك الحجة بيذه كقاؿ
 النحك، بصناعة العرب لساف يعممكف كال بالطبع، عرب غير كانكا الركاة مف اكثيرن  ألف   الحديث؛

 صمى - ا رسكؿ أف   شؾ غير مف اقطعن  كنعمـ...  ذلؾ يعممكف ال كىـ في كالميـ، المحف فكقع
 كأشيرىا التراكيب كأحسف المغات بأفصح إالٌ  ليتكمـ يكف فمـ الناس، كاف أفصح - كسمـ عميو ا

ذا كأجزليا،  .(5)..."اإلعجاز طريؽ عمى المغة تمؾ أىؿ مع بذلؾ يتكمـ فإنما لغتو بمغة غير تكمـ كا 
 اهلل ىصمّ  – الر ول قول – المانع ن رأي عمى – المحن ف يا وقع العي األحاد ث ومن

 :-و مم عم و
 .(6)المجاىركف" إال معافى أمتي كؿي " -أ 

                                                           

 .42-41ص( االقتراح لمسيكطي، (1
، ص(2  .137( أصكؿ التفكير النحكم ألبي المكاـر
 .40( االقتراح لمسيكطي، ص(3
 .164، 163، 159صدر المغة لعبدالحميد الشمقاني، ( مصا(4
 .42-41صتراح لمسيكطي، ( االق(5
(، الحديث: 10/568( فتح البارم شرح صحيح البخارم، كتاب األدب، باب ستر المؤمف عمى نفسو، )ج(6

؛ ككرد فيو بالنصب، كقاؿ الحافظ "ككذا لألكثر، ككذا في ركاية مسمـ، كلـ يرد بالرفع إال في ركاية النسفي 6069
عند البصرييف النصب، كأجاز الككفيكف الرفع عمى االستثناء المنقطع، كيرل بشرح ابف بطاؿ كابف التيف، كصكابو 

ابف مالؾ أف )إال( بمعنى )لكف( أم: لكف المجاىركف بالمعاصي ال يعافكف، فالمجاىركف. مبتدأ" انظر: شكاىد 
 .43التكضيح كالتصحيح لمشكالت الجمع الصحيح، ص
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 .(1)"المصكركف القيامة يـك اعذابن  الناس أشد مف إف  " -ب 

 .النصب حقيما ألف  ( المصكركف المجاىركف،) في كقع قد كالمحف

 :العرب وبك م بالقر ن عنو اال عغناء .5

 .(المكاـر )أبك عمي إلى حجيتو كنسب (2)نحمة عمي ذكر
 أشير عمماء اعجاه المنع:

 (:ه680الضائع ) ابن الح ن بأبي الشي ر ،ا شب مي محمد بن عمي .1

 تجكيز:)قكلو في كيتضح ذلؾ بكم،النٌ  بالحديث الستشيادل الرافضيف أكؿ الضائع ابف يعد
 المغة إثبات عمى االستشياد كغيره األئمة كسيبكيو ترؾ في عندم السبب ىك بالمعنى الركاية

 عمماء بجكازال تصريح كلكال العرب، عف النقؿ كصريح القرآف عمى في ذلؾ كاعتمدكا بالحديث،
 مف ألنو ؛-ملسو هيلع هللا ىلص -النبي المغة حديث فصيح إثبات في األكلى لكاف ،الحديث في بالمعنى النقؿ

 .(3)أفصح العرب وأن   بو المقطكع

 قاؿك  الضائع عميو ابف فأنكر كثيران  بكمالنٌ  بالحديث يستشيد األندلسي خركؼ ابف ككاف
 بالمركم كالتبرؾ االستظيار كجو كاف عمى فإف ا،كثيرن  بالحديث يستشيد خركؼ كابف) :عنو

فٍ  فحسف،  .(4)(رأل كما فميس استدراكو عميو كجب شيئا أغفؿ مف قبمو أفٌ  يرل كاف كا 

 فمى  أكؿ ىك إطالقو، كيعد عمى بالحديث االستشياد جكازه عدـ عمى منو تصريح فيذا
 في النبكم يثبالحد يستشيدكا لـ األكائؿ أفٌ  إلى كأشار النبكم، بالحديث االحتجاج بترؾ حصرٌ 

 - كسمـ عميو ا ىصمٌ  -النبي لفظ مف تكف لـ األحاديث كالصرفية؛ ألف   النحكية القكاعد تثبيت
نٌ   أك نحكيةالالقاعدة  إثبات في اأساسن  يعدكىا لـ لذلؾ الركاة، ألفاظ مف كىي ركيت بالمعنى ماكا 

 .صرفيال البناء

مف  أجد يلعمٌ  قالكه ما تي كتابع بكم،الن بالحديث االحتجاج ترؾ في القدماء تي كلقد تابع
 أجد كلـ النبكم، االحتجاج بالحديث تركيـ مف الضائع ابف عمييـ ادعاه ما إلى أشار مف القدماء

 عف تعميؽ أم   أك خبر أم   منيـ يصمنا كلـ تركيـ االستشياد، مف بيـ ألصقو ما عمى إشارة كلك

                                                           

، كفيو 98(، الحديث: 3/1664ـ تصكير صكرة الحيكاف، )ج( صحيح مسمـ، كتاب المباس كالزينة، باب تحري(1
 ركايات أخرل منيا حذؼ )مف( "إف أشد الناس عذابنا..." كمنيا حذؼ )إف( ك)مف( "أشد الناس عذابنا...".

 .51( أصكؿ النحك العربي، ص(2
 .43( االقتراح لمسيكطي، ص(3
 (.1/10( الخزانة لمبغدادم، )ج(4
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 إالٌ  منيـ اأحدن  أجد فمـ ذكره، ما خالؼ تكجد القدماء أقكاؿ إني باستقراء بؿ القضية، ىذه
 .كاالستشياد االحتجاج مقتضى بحسب الشريؼ، النبكم بالحديث كاستشيد

 ىؤالء مصنفات أرقاـ صفحات إلى اإلشارة مجرد أف الحؽ": ضارم محمد الدكتكر يقكؿ
 لغكم أثر مأ إلى القارئ يرجع أفٍ  كحسب. إمالؿ لمقارئ مف تخمك ال عممية الكثرة، بيذه األئمة،
 .(1)"بالحديث استشيادىـ مبمغ ليرل ؛أكلئؾ تركو ما بخاصة

 (:ه745 ت)األندل ي  ح ان بأبي الشي ر الغرناطي، ح ان بن  و ف بن محمد .2

 كبشكؿ النبكم بالحديث أنكركا االحتجاج الذيف، األندلسييف مف النحاة ثاني حياف أبك د  عى يي 
نكاران  فيو أشدىـ مبالغة) وأنٌ  بؿ كصريح، كاضح  كالرأم ؿالقك  ىذا أف كادعى ،(2)(مخالفيو عمى كا 
 كىذه حد االحتجاج، إلى تصؿ ال التي األدلة بعض كأكرد ،األكائؿ النحاة إليو ذىب ىك ما
 بالحديث االحتجاج كترؾ لمنع العمماء المعاصركف عمييا اعتمد التي ىي أكردىا التي األقكاؿ
 بؿ ترؾ االحتجاج، إلى الضائع ابف شيخو إليو ذىب الذم عند حياف أبك يتكقؼ كلـ، النبكم
 ستشيادهال مالؾ ابف عمى اإلنكار كالتيجـ إلى النبكم بالحديث االستشياد منع في تجاكز

 ىذا أكثر قد" :مالؾ ابف عف فقاؿ ،كاآلخريف نيج األكلييف خالؼ ممف هكعدٌ  النبكية، باألحاديث
 اأحدن  كما رأيت العرب، لساف في الكمية القكاعد إثبات عمى األحاديث في مف االستدالؿ المصنؼ

 لنحك، لعمـ األكليف الكاضعيف أفٌ  عمى غيره، الطريقة ىذه سمؾ كالمتأخريف المتقدميف مف
 كسيبكيو كالخميؿ عمر بف كعيسى العالء بف كأبي عمرك العرب لساف مف لألحكاـ المستقرئيف

 أئمة الككفييف مف الضرير كىشاـ األحمر بارؾالم بف كعمي كالفراء البصرييف، كالكسائي أئمة مف
 كنحاة األقاليـ نحاة مف الفريقيف، كغيرىـ مف المتأخركف المسمؾ ذلؾ عمى كتبعيـ ذلؾ، يفعمكا لـ

 .(3)"األندلس كأىؿ بغداد

 العربية عمماء إفٌ " :مالؾ ابف عف السابؽ القكؿ في قاؿ مما كثرأ خرآ مكضع في كذكر
 الرجؿ ىذا كجاء.. . الحديث في ما كرد عمى أحكاميا ابنك  التي قكاعده كأ قكانينو استنكا الذيف
: القائؿ در ك أىممكه، ما عمى الناس كينبو أغفمكه، ما عمى المتقدميف يستدرؾ أنو فزعـ امتأخرن 

 .(4)"أكليا بيا أتى مما بأفضؿ األمة ىذه ليأتي آخر

                                                           

 .320كأثره في الدراسات المغكية كالنحكية، ص( الحديث النبكم الشريؼ (1
 .18( في أصكؿ النحك، األفغاني، ص(2
 (.1/10( الخزانة، لمبغدادم، )ج(3
، منشكرات الجامعة الميبية، كمية التربية، جامعة المكصؿ، (4 ، 1937( أصكؿ التفكير النحكم، عمي أبك المكاـر
 .137ص
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 مخيمتو استنتاجات مف إال ىي ما حياف أبك أكردىا التي كغيرىا األقكاؿ ىذه ككؿ  
 أراد لما أنو حتى منيا، صرح بشيء أنو أك األكائؿ النحاة قالو اشيئن  منيا تجد ال التي العظيمة
 أجد كلـ ،الضائع ابف إليو ذىب فيما حتجا االحتجاج بالحديث ترؾ فمى  إليو ذىب ما تعميؿ

مف  حياف أبك هكعدٌ  الضائع، بفا عممو ما سكل إشارة حتى كال ااألقكاؿ شيئن  تمؾ مف لمقدماء
 يمكف كال بالمعنى ىي الركاية ةكالعمٌ  ،(1)"األذكياء المتأخريف بعض" :عنو فقاؿ عممو فيما األذكياء
 بعض في حياف كأب كلقد احتج   - كسمـ ا عميو ىصمٌ  -النبي قكؿ مف ىك ذلؾ أف   في الكثكؽ

أبك  يقكؿ إلييا، ذىب نحكية مسائؿ تثبيتل - كسمـ عميو ا ىصمٌ  - بأحاديث لمنبي المكاضع
 يذكر ال اأحيانن  إنني كجدتو بؿ. (2)"نفسو حياف أبي عند بالحديث االستشياد رأيت بؿ": الطيب
 :المكاضع تمؾ كمف. (3)التكثيقية األخرل المصادر سائر دكف كحده الحديث إال اشاىدن 

عبد اهلل ور ولو، إلى ىرقل  بنمن محمد ": -ي ا عميو كسمـصمٌ  -استشيد بقكؿ النبي  -
. كاستشياده عمى "مف" في ككنيا البتداء (4)"عظ م الروم،   م عمى من اعبع اليدي،...

 .(5)الغاية في غير المكاف
ن صام رمضان ثم اعبعو ب ت من شوال كأنما صام مَ : "-ملسو هيلع هللا ىلص - استشيد بقكؿ النبي -

 .(7)ز تذكير العدد إذا حذؼ المعدكدجكا، (6)"الدىر
، عمى أف اليمني صفة لعيف، كعيف (8)"أعور ع نو ال مني: "-ملسو هيلع هللا ىلص -بقكؿ النبي  استشيد -

 .(9)معمكؿ الصفة
 ، كعدٌ (10)"أنا أفصح من نطق بالضاد ب د أني من قر ش..." :-ملسو هيلع هللا ىلص -استشيد بقكؿ النبي  -

 .(11)( بمعني )غير( في االستثناء المنقطعدى يٍ أبك حياف )بى 

                                                           

 .17( االقتراح لمسيكطي، ص(1
 .50-49صنحك لألفغاني، ( في أصكؿ ال(2
 .422( الحديث النبكم الشريؼ كأثره، ص(3
 .2941( صحيح البخارم، ص(4
 (.4/1718( ارتشاؼ الضرب، )ج(5
 .204( صحيح مسمـ، حديث: (6
 (.2/750، )جالمرجع السابؽ( (7
 .3441( صحيح البخارم، ص(8
 (.5/2354( ارتشاؼ الضرب، )ج(9

 .244( السير الحثيث، ص(10
 (.3/1554رجع السابؽ، )ج( الم(11
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لؾ كمع ذ، تشياد بالحديث النبكم الشريؼيعد أبك حياف مف زعماء مانعي االسعميو ك 
فقد بمغت شكاىد الحديث عنده ستة ، نجده قد أكثر مف االستشياد بو، في كتابو ارتشاؼ الضرب

 . ستشياد بويتناقض مع منعو اال كىذا، حديثنا كخمسيف

ليؾ نمك   : أبي حياف في كتابو ارتشاؼ الضرب دمف استشيا افذجكا 

 المفعول ف و
 مبعدأ (اآلن)مجيء : م أل  -1

 ةأنو عميو الصال: كزعـ ابف مالؾ أنو جاء مبتدأ لما جاء في الحديث" :(1)قاؿ أبك حياف
بىة فقاؿـ سمع كالسال ُيَو َ ْيوي ِفي النَّار فَ ، َىَذا َحَجٌر ُرِمَي ِبِو ِفي النَّار ُمْنُذ َ ْبع َن َخر فاً ): كجى

معرفة  اآلفمبتدأ كحيف انتيى خبره كاؿ في  اآلففأعرب  (2)(اآْلَن، ِحْ َن اْنَعَيى إلى َقْعرَِىا
 ". الحضكر كيصحبيا

 . خبار عنو بػ حيف انتيى نقؿ ذلؾ، كاإلمبتدأ اآلفبو ابف مالؾ عمى مجيء  ىنا احتجٌ 

 أفعال المقارب 

 ) إذا)جمم  فعم   مصدرة بة  (جعل)مجيء خبر :  أل م -2

 .. قاؿ ابف. جممة اسمية و.. كمجيئ. بػ أف اكمجيء خبر جعؿ مقركنن  ":(3)قاؿ أبك حياف
امٌ كي )ك (إذا)كفعمية مصدرة بػ  مالؾ: َأْن  َفَجَعَل الرَُّجُل إَذا ّلْم َ ْ َعطعْ  (:قاؿ: كقكؿ ابف عباس (مى

  ."(كمما) ػكلـ يمثؿ بمجيئيا مصدرة ب (4)(َ ْخُرَج ّأْرَ َل َرُ واًل 

 أكرد ذلؾ أبك، (إذا)رة بػ ثبات مجيء خبر جعؿ جممة فعمية مصدبو ابف مالؾ إل احتجٌ 
 . كأنكاعو (جعؿ)حياف كىك يتحدث عف خبر 

 
 
 

                                                           

 (.3/1424( ارتشاؼ الضرب، )ج(1
 .2844(، رقـ الحديث: 4/2184( الحديث في صحيح مسمـ، الجنة كصفة نعيميا كأىميا، )ج(2
 (.1228-3/1227( ارتشاؼ الضرب، )ج(3
 .4770(، رقـ الحديث: 6/111( الحديث في صحيح البخارم، تفسير القرآف، )ج(4
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 المبحث الثالث
 بالحد ث النبوي الشر ف من اال عشياد موقف المعو ط ن

 

عمى النحاة استشيادىـ  ىػ( فأنكر790ـ أبك الحسف الشاطبي )ت ىذه الطائفة اإلما ـى ع  زى تى 
 ا"لـ نجد أحدن  يتضح ىذا مف قكلو:يث الصحيحة، بكالـ أجالؼ العرب كتركيـ االستشياد باألحاد

كىـ يستشيدكف بكالـ أجالؼ  - ى ا عميو كسمـصمٌ  -مف النحكييف استشيد بحديث رسكؿ ا 
كيترككف ، (1)نافييا الفحش كالخ يالعرب كسفيائيـ الذيف يبكلكف عمى أعقابيـ، كأشعارىـ الت

 .(2)ا كألفاظيا..."كتختمؼ ركايتي ىيا تنقؿ بالمعنألنٌ ؛ حاديثاأل

الحديث ينقسـ إلى قسميف:" قسـ يعتني ناقمو بمعناه دكف لفظو، ىذا لـ يقع  أفٌ  لكلقد رأ
بمفظو لمقصكد خاص كاألحاديث التي قصد  بو استشياد أىؿ المساف، كقسـ عرؼ اعتناء نقمو

ثاؿ النبكية، ككتابو ليمداف ككتابو لكائؿ بف حجر، كاألم -ى ا عميو كسمـ صمٌ  -بيا فصاحتو 
 .(3)فيذا يصح االستشياد بو في العربية"

عمى ما ذىب إليو ابف مالؾ "كابف مالؾ لـ يفصؿ ىذا التفصيؿ الضركرم  اثـ يقكؿ ردً 
خركؼ، فإنو أتي  إال ابفى  اا، كال أعرؼ سمفن نو، كبني الكالـ عمى الحديث مطمقن م دٌ بي  الذم ال

بيا، أـ ىي  ي بيا مستدالن ئع: ال أعرؼ ىؿ يأتبأحاديث في بعض المسائؿ حتى قاؿ ابف الضا
ابف مالؾ غير مصيب في ىذا، فكأنو بناه عمى امتناع نقؿ األحاديث  لمجرد التمثيؿ كالحؽ أفٌ 

الركاة بمفظو كما ركم  ىكىكذا يفرؽ الشاطبي بيف ما اعتن ،(4)بالمعني كىك قكؿ ضعيؼ"
 جممة، بؿ يفرؽ بينيا.، فيك ال يطرح األحاديث جممة كما ال يقبميا بالمعنى

تبع السيكطي ابف الضائع كأبا حياف في انكارىما عمى ابف مالؾ االستشياد المطمؽ اكقد 
، يقكؿ: "كمما يدؿ عمى صحة ما ذىب ىالركاة كانكا ينقمكف األحاديث بالمعن بالحديث مثبتان أفٌ 

يث( بحديث إليو ابف الضائع كأبك حياف أف ابف مالؾ استشيد عمى لغة )أكمكني البراغ
كأكثر مف ذلؾ حتى صار يسمييا  (5)الصحيحيف: )يتعاقبكف فيكـ مالئكة بالميؿ كمالئكة بالنيار(

 ألن و ؛الكاك فيو عالمة إضمار ، كقد استدؿ بو السييمي ثـ قاؿ: لكني أقكؿ: إف  (6)لغة "يتعاقبكف"
                                                           

 .198في الكالـ/ كأخني عميو في الكالـ: أفحش. المنجد في المغة كاألعالـ، ص( الخنا: ىك الفحش (1
 (.1/6( خزانة األدب، لمبغدادم، )ج(2
 .241دراسة في فكر األنبارم، ص -( أصكؿ النحك (3
 (.1/6( خزانة األدب لمبغدادم، )ج(4
 .32( صحيح البخارم، كتاب مكاقيت الصالة، باب فضؿ صالة العصر، حديث: (5
 .55( االقتراح لمسيكطي، ص(6
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قبكف فيكـ، مالئكة بالميؿ قاؿ فيو: )إف  مالئكة يتعا ا مجردن حديث مختصر ركاه البراز مطكالن 
 .(1)كمالئكة بالنيار(

ا في ىذه المسألة بيف المنع كاإلجازة ا متكسطن مكقفن  –كمف البداية  –كلكف السيكطي يقرر 
فيستدؿ منو بما  - ى ا عميو كسمـصمٌ  -كأما كالمو ليو الشاطبي، فيقكؿ: "مشابيا لما ذىب إ

نما يكجد ا جدناالو عمى المفظ المركم، كذلؾ نادرن ثبت أنو ق في األحاديث القصار عمى قمة ، كا 
 .(2)"اأيضن 

 حاديثستشياد باألاالفقد جكز ، ستشياد بالحديثاليعد السيكطي مف الفئة المتكسطة لك 
ف منع االستشياد بالحديث كما نقد مف جكاز كلـ يرضى عمٌ ، النبكية التي اعتنى بنقؿ ألفاظيا

 ستشياداالفقد أكثر السيكطي مف ، نو بالمعنى أك بالمفظستشياد بو دكف تمييز بيف ما ركل ماال
فقد بمغت شكاىد الحديث عنده مئة كستة ، ، في كتابو ىمع اليكامعبالحديث النبكم الشريؼ

 ، كمف ذلؾ ما يمي: اككرر منيا أربعة عشر حديثن  احديثن  كخمسيف
 ا ضاف ما جاء في باب 

 جواز إضاف  ذو إلى العمم: م أل  –1

افة  ـلز  :(3)كطيقاؿ السي  لكك كأ كفركعو أم ذكا كذكك كذات كذاتا كذكات (ذك)اإلضى
ذم حسف  اكأكالت إلى اسـ جنس قيىاسن  ، (5)َذَواعَا ّأْفَنان (4)َوأْشيُدوا َذوي عدلكذم عمـ كى

ذيك تىبيكؾ كى  ذيك عىٍمرك كى ذيك سمـ كى ذيك الكالع كى ذيك رعيف كى لىى عمـ سىمىاعان نىٍحك ذيك يزف كى ا قيؿ ًقيىاسن ٌكا 
قد الى تمغى نىٍحك ،أىم زىاًئدة ؛أىم كىكنيىا ممغاة ؛قىالىو اٍلفراء كىاٍلغىالب  أىم، (6)()أىنىا اي ذيك بىك ةى : ًحينىًئذو كى

احب  ."بكة صى

 

 

 

                                                           

 .242دراسة في فكر األنبارم، ص –( أصكؿ النحك (1
 .55( االقتراح لمسيكطي، ص(2
 (.2/424( ىمع اليكامع، )ج(3
 [.2( ]الطالؽ: (4
 [.48( ]الرحمف: (5
 .14103(، رقـ الحديث: 3/269الحج، )ج –( الحديث في مصنؼ ابف أبي شيبة (6
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 الظروف المبن ات

 اآلن بناء الفعل : م أل  -2

ا بني أًلىن وي نقؿ ":(1)قاؿ السيكطي قىاؿى اٍلفراء ًإن مى اف كى مف فعؿ مىاض كىىيكى )آف( معنى حى
مىٍيًو  ( كرد ًبأىن وي لىك كىافى كىذىًلؾ لـ تدخؿ عى قىاؿى فىبىقيى عمى بناًئًو استصحابا عمى حد )أنياكـ عىف قيؿ كى

قىاؿى  قىاؿى  ،)أؿ( كىمىا الى تدخؿ عمى قيؿ كى ٍعرىاب كىمىا يجكز ًفي قيؿ كى  ".كلجاز ًفيًو اإٍلً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.282-1/281( ىمع اليكامع، )ج(1
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 حث الرابعالمب
 ز نموقف المجوّ 

االتجاه ابف  مف ذىب بيذاطميعة  كفي ،اإلى جكاز االستدالؿ بالحديث مطمقن ذىبت طائفة 
رضي  -الذم زاد عمى ذلؾ باالحتجاج بكالـ أىؿ البيت  كابف مالؾ كالدماميني كالرضيٌ  خركؼ

 ابف الناظـ كابف ىشاـالنحاة مثؿ كثيركف مف متأخرم  كتبعيـ في ىذا المسمؾ عمماءه  - ا عنيـ
 كغيرىـ. كاألشمكني

 وحجعيم في اعجاىيم ىذا ما  مي:

األصػػؿ الركايػػة بػػالمفظ، كأمػػا تجػػكيز الركايػػة بػػالمعني فيػػك احتمػػاؿ عقمػػي فحسػػب، ال يقػػيف  فٌ أ -
نما المطمكب غمبة الظف،  بالكقكع، كاليقيف غير مطمكب في نقؿ المفردات كقكانيف اإلعراب، كا 

 لغالػػػب عمػػػى الظػػػف أنيػػػا مركيػػػة بمفظػػػوأمعنػػػا النظػػػر فػػػي األحاديػػػث، فا كىػػػذا مػػػا نجػػػده إذا مػػػا
األصؿ عدـ التبديؿ ال سيما كالتشديد فػي الضػبط، كالتحػرم فػي نقػؿ األحاديػث  ألف   ؛-ملسو هيلع هللا ىلص -

 شائع بيف النقمة كالمحدثيف.
ف كأكدع الكتب فال خالؼ كٌ ا ما دي ف، أمٌ دكٌ الخالؼ في جكاز النقؿ بالمعني إنما ىك فيما لـ يي  -

 في أنو ال يتصكر تبديؿ ألفاظو كمف ثـ يجكز االستدالؿ بو.
ؿ قبؿ فساد المغة، حيف حاديث كاألخبار ككثير مف المركيات كقع في الصدر األكٌ تدكيف األ -

يمكف االحتجاج بو، كىذا ما تناكلناه في  - عمى افتراض أنيـ بدلكا - كاف كالـ المبدليف
 .(1)بداية كالمنا عف الحديث النبكم

ضافة إلى أنو ال يمـز مف عدـ استدالؿ األكليف بالحديث عدـ صحة االستدالؿ بو، إذ قد باإل -
يتدارؾ المتأخركف ما فات المتقدميف، لتكافر مادتو أماميـ كذلؾ ىك المنتظر المعقكؿ، إذ 

صنؼ في مكضكع كاحد، كاألصمعي كاف العالـ منيـ يعمـ ركايات محدكدة، كخيرىـ مف 
، ثـ جاءت طبقة عدىـ خمؼ اطمعكا عمى أعماليـ فكانكا أكسع إحاطةن خمؼ مف ب ، ثـمثالن 

ليف مما بعد طبقة، كألفت المعاجـ، كجمعت فييا تصانيؼ كنصكص غاب أكثرىا عف األكٌ 
، كلك تكافرت ىذه الثركة ألبي عمرك بف العالء كاألصمعي اجعؿ أصحابيا أكسع عممن 

كانكا المكرد، ك  صاحبيا شيح   يلقكاعد التار مف ، كغيركا الكثيذكا عمييا بالنكاجكسيبكيو لعض  
نتجاعو الجدب، كالخصب محيط بو ؽ نظرتو، كاأشد المنكريف عمى أبي حياف جمكده كضي

 .(2)مف كؿ جانب

                                                           

 (.15-1/14)جالبغدادم زانة األدب، خ( (1
 .50-49ص صاألفغاني، ( في أصكؿ النحك، (2
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 :ز نالمجوّ عمماء الأشير 

 (:ه609ت ) النحوي األندل ي، خروف ابن الح ن أبو محمد بن عمي .1

 أخذ األصكؿ في امشاركن  اا، ماىرن مدققن  امحققن  ،العربية في اإمامن  ككاف مف إشبيمية، حضر
 :بكمالنٌ  بالحديث استشيد فمى  أكؿ الضائع ه ابفعد   ،(1)بالخدب المعركؼ طاىر ابف عف النحك

فحسف،  بالمركم كالتبرؾ االستظيار كجو عمى كاف فإف ،اكثيرن  يستشيد بالحديث خركؼ كابف"
ف  أبك خالؼ كقد ،(2)"كما رأل فميس استدراكو وعمي كجب اشيئن  أغفؿ قبمو مف أفٌ  يرل كاف كا 

 االحتجاج مف المكثريف ؿأكٌ  ىك مالؾ يعد ابف حياف أبا أفٌ  كذلؾ الضائع، ابف شيخو حياف
 األحاديث عمى كقفكا الباحثيف أفٌ  مع. (3)كالصرفية النحكية تثبيت القكاعد في النبكم بالحديث

 تكجد كال بالكثيرة، الضائع كصفيا ابف قكؿ غربكاكاست قميمة فكجدكىا خركؼ، ابف بيا التي استشيد
 بالحديث االحتجاج مف أكثر ككنو في ابف الضائع قكؿ صحة تثبت خركؼ ابف كتب في أدلة

 .(4)النبكم

 ه(:672ا مام الحج  الثبت، أبو عبد اهلل جمال الد ن بن مالك )ت .2

لتثبيت  ؛بالحديث النبكم ييعىٌد ابف مالؾ في طميعة النحاة الذيف تكسعكا في االستشياد
حتى صار مف مميزات مذىبو النحكم، كمف ثـ أقيـ عميو النكير كرمي بالخركج "القكاعد النحكية، 

. بؿ عٌده البعض مف المتشدديف في جكاز االستشياد (5)"ى النحكييف المتقدميف كالمتأخريفعم
الحديث ركاية األعاجـ،  يا سيدم ىذا"دليف بقكؿ ابف جماعة البف مالؾ: بالحديث النبكم مست

يجب  فمـ -صٌمى ا عميو كسمـ  -ككقع فيو مف ركاياتيـ ما يعمـ أنو ليس مف لفظ الرسكؿ 
 .(6)"شيئنا

كالظاىر مف القكؿ الذم نقمو السيكطي أنو أراد أف يشير إلى أٌف ابف مالؾ لـ يكف دقيقنا 
ذلؾ كليس  إاٌل أٌف األمر خالؼ في تكثيؽ األحاديث النبكية، كال يتثبت مف صحتيا كأسانيدىا،

فعمى الرغـ مف تكسع ابف مالؾ كتشدده في االحتجاج بالحديث النبكم،  ،كما أشار إليو السيكطي
فال يعد حاطبى ليؿو فيما كاف يستشيد بو مف أحاديث نبكية، كما ىك كاضح مف عنكاف كتابو 

ف الكتاب يشير إلى أنيا )شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح(، فظاىر عنكا
                                                           

 (.2/203( بغية الكعاة، )ج(1
 (.1/10( الخزانة، )ج(2
 .212( مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث النبكم، ص(3
 .212( المرجع السابؽ، ص(4
 .23( االقتراح لمسيكطي، ص(5
 .42( المرجع السابؽ، ص(6
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"كال  ،عمى صحة ما في البخارم مف أحاديثأحاديث في كتاب صحيح البخارم، كاألمة مجمعة 
كاف مف عاداتو أف يستدؿ "في إثبات القكاعد النحكية مما ركم في الحديث كفي اآلثار مما نقمو 

كال مف لفظ  -ميو كسمـ صمى ا ع -األعاجـ الذيف يمحنكف، كمما لـ يتعيف أنو مف لفظ الرسكؿ 
نما كاف متثبتنا مما ينقؿ، مطمئننا إلى ما يقكؿ، حٌتى إن و كاف يذكر اختالؼ (1)الصحابة" ، "كا 

 .(2)الركايات، كيسرد أسماء الركاة"

م في كالجدير ذكره أف ابف مالؾ لـ يتردد بالتصريح بتشدده في االحتجاج بالحديث النبك 
ا بالضركرة، كال"مكاضع عدة مف كتابو كقكلو:  نحكيكف يستضعفكف ذلؾ، كيراه بعضيـ مخصكصن

، أراد أٍف يثبت كقكع الشرط (3)"فصحاءكالصحيح الحكـ بجكازه مطمقنا لثبكتو في كالـ أفصح ال
"فإذا بأف  ننار تمق (كاد)مضارعنا كالجكاب ماضينا. كذكر في مكضع آخر كىك يتكمـ عف خبر 

نقؿ صحيح، كما في األحاديث المذككرة تأكد الدليؿ كلـ انضـ إلى ىذا التعميؿ استعماؿ الفصيح ك 
 .(4)يكجد لمخالفتو سبيؿ"

فمذلؾ يعد ابف مالؾ أكؿ المتكسعيف باالستشياد بالحديث النبكم، بدليؿ أنو أٌكؿ مف ألؼ 
كالتشدد الذم كصؼ بو ما ىك  ،ث النبكم، لكنو ليس أكؿ المحتجيفكتابنا في االستشياد بالحدي

يف متشدديف لالحتجاج بالحديث النبكم، األمر الذم لـ يكف مكجكدنا في الزمف إال لكجكد منكر 
عض الباحثيف، ال الذم قبؿ زمانو مما جعمو يتشدد في إثبات ذلؾ، كىذا التشدد الذم كصفو بو ب

التشدد ميزة امتازت بيا المدرسة األندلسية في طرح آرائيا، كالمتتبع آلثار  يعد غريبنا؛ ألف
ا كجمينا في المدرسة األن طركحات كآراء عممائيا في شتى المجاالت أدلسية يجد ىذا األمر كاضحن

 كالتخصصات المغكية كالدينية كالسياسة كغيرىا.

كيعد ابف مالؾ مف زعماء المجكزيف لالستشياد بالحديث النبكم الشريؼ، فقد أكثر مف 
الصحيح، فقد بمغت  االستشياد بو، في كتابو شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكالت الجامع

 شكاىده حديثنا أحد عشر حديثنا لمحديث مئتيف كستة كستيف ككرر منيا.

نمكذجاف مف استشيادات ابف مالؾ في كتابو شكاىد التكضيح كالتصحيح  ىذافك 
 لمشكالت الجامع الصحيح: 

 

                                                           

 .1/84ج( ارتشاؼ الضرب، (1
 .237( االستشياد النحكم في كتاب التكضيح كالتصحيح، ص(2
 .14( شكاىد التكضيح، ص(3
 .14( المرجع السابؽ، ص(4
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ل بمعنى ص َّر  ا ععمال حوَّ

ل بمعنى ص َّر وفي كونيا ععمل عممي -1  ام أل : ا ععمال حوَّ

َل ِلي  َما ُأحبُّ : )-صٌمى ا عميو كسمـ -كمنيا قكؿ رسكؿ ا  :(1)قاؿ ابف مالؾ َأنَّ  َحوَّ
 .(2)(َذَىًبا

"تضمف ىذا الحديث استعماؿ  :(3)كقد عمؽ ابف مالؾ عمى االستشياد بيذا الحديث بقكلو
 ."عاممة عمميا، كىك استعماؿ صحيح خفي عمى أكثر النحكييف (رصيٌ )بمعنى ( ؿحكٌ )

 عود الضم ر عمى جمع ما ال  عقل

 ما  عود عم و لمعشاكل ب ن المذكر والمؤنثم أل :  -2

ُىنَّ  (في باب المكاقيت -صٌمى ا عميو كسمـ  -كمنو قكؿ رسكؿ ا ": (4)قاؿ ابف مالؾ
، َوِلَمْن أَعي َعَمْ ِيَن مْن َ ْ ِر أْىِمِينَّ   .(5)(َلُينَّ

ىن : "كباألفصح جاء بقكلو: )(6)اد بيذا الحديث بقكلوكقد عمؽ ابف مالؾ عمى االستشي
( كلك جاء بغير األفصح لكاف: ىف  ليا كلمف أتى عمييا لين ولمن أعى عم ين من   ر أىمين

 مف غير أىميا".

 (: ه688 ت)اال عرابادي  الح ن بن محمد الد ن رضي .3

 مالؾكابف  لضائع،ا ابف عاصركا الذيف البارعيف، كالنحاة البارزيف، مف العمماء كىك
 المجكزيف النحاة نيج عمى االسترابادم سار لقد ،النبكم بالحديث االحتجاج صراع معيـ كعاش

في  الكافية): ىما( ق646)لحاجب  البف كتابيف أىـ شرح تكلى بالحديث، ككاف لالستشياد
 طالعوعممو كا سعة عمى يدؿ مما كافينا اشرحن حيث شرحيما  ،(الصرؼ في الشافية)ك ،(النحك
 لتجد أنؾ حتى النبكم، عمى الحديث اعتمد الكتابيف ليذيف شرحو في كما أنو العربية، عمكـ في

 بيا استشيد التي األحاديث بمغت كقد النحك، مف أبكاب باب كؿ في النبكم بالحديث استشياده

                                                           

 .125( شكاىد التكضيح في مشكالت الجامع الصحيح، ص(1
(، رقـ 3/116( الحديث في صحيح البخارم، كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس، )ج(2

 .2388الحديث: 
 .125( شكاىد التكضيح في مشكالت الجامع الصحيح، ص(3
 .131، صالمرجع السابؽ( (4
 .1845(، رقـ الحديث: 3/17( الحديث في صحيح البخارم، جزاء الصيد، )ج(5
 . 131( شكاىد التكضيح في مشكالت الجامع الصحيح، ص(6
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 يمالؾ ف البف المتابع مذىبو أك منيجو عمى دليؿ خير كىذا ا،( حديثن 51الكافية ) شرح في
 .(1)االحتجاج

 إلى يمجأ أف عميو منيجو فرض كقد كالتعميؿ، القياس في معركؼه  منيجه  لمرضي ككاف
 التي كالتعميالت األقيسة لو لتسمـ ؛إلييا التي انتيى األحكاـ يرجح عمو النبكم بالحديث االحتجاج

إلى  تكسع بؿ بالحديث، االحتجاج في مالؾ ابف بنيج الرضي يكتؼً  كلـ، (2)منيجو ضمف نيجيا
 مف فييا ال تشكؾ حجة - عنيـ ا رضي -البيت  أىؿ بكالـ احتجاجو كىك ،ذلؾ مف أبعد
 -النبي بحديث االستدالؿ كأما" :يقكؿ البغدادم ذلؾ كفي ،(3)المغكية كالسالمة الفصاحة حيث
 ذلؾ، في - الرضي يقصد - المحقؽ الشارح كتبعو ابف مالؾ، جكزه فقد - كسمـ عميو ا ىصمٌ 
 .(4)"-عنيـ ا رضي - البيت أىؿ بكالـ عميو باالحتجاج كزاد

 (:ه761 ت) األنصاري ىشام بن الد ن جمال اهلل عبد .4

 ،(ق808 ت) األندلسي شبيمياإل خمدكف ابف ككاف زمانو، في النحكييف أبرعىك مف 
عجابا عميو كالمدح الثناء في التغالي شديد  كممف ندلسي،األ حياف أبي تالميذ مف كىك (5)بعممو كا 
 . (6)سممى بف أبي زىير ديكاف عميو سمع

 ةكثر  لفت بالحديث، حتى االحتجاج قضية في حياف أبي لشيخو المخالفيف أشد مف كيعد
، (7)عنو االنحراؼ شديد لشيخو كثير المخالفة فكاف لو، ترجمكا مف نظر بالحديث احتجاجاتو

 عند بالحديث االستشياد كاف فقد .كقكالن  فعالن  اعتمادىا يتبنى تجد مف لـ أقكاؿ كراء السير كرفض
 الممحة كشرح) ،(المسالؾ أكضح)ػػ ك النحكية، كتبو مف كؿ كتاب عميو قاـ اقكيمن  اركنن  ىشاـ ابف

 في غزارة مذىبو كيتضح ،(الندل كقطر) ،(الذىب كشذكر) ،(العربية المغة في عمـ البدرية
 .اشاىدن ( 78) شكاىده بمغت الذم المبيب مغني كتابو في بالحديث احتجاجو

                                                           

 .119( السير الحثيث، ص(1
 .140لنحكم، ص( أصكؿ التفكير ا(2
 .339( الحديث النبكم الشريؼ كأثره، ص(3
 (.1/9( خزانة األدب، )ج(4
 .353( مقدمة ابف خمدكف، ص(5
 .529( أبك حياف، ص(6
 .2/69( بغية الكعاة، (7
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 كالتػػابعيف بػػأقكاؿ الصػػحابة االحتجػػاج إلػػى ىشػػاـ ابػػف عنػػد باألحاديػػث االحتجػػاج كتجػػاكز
 كأبػػػي مسػػػعكد، كابػػػف كعائشػػػة، ،كعمػػػر، كعمػػػيٌ  بكػػػر، أبػػػي) ػكػػػ – أجمعػػػيف عمػػػييـ ا رضػػػكاف -

 .(1)(الزبير، كقتادة بف ا كعبد الدرداء،

 أنو سكل إليو القدماء، ذىب لما مخالفة فيو أجد ـل ىشاـ ابف يجوتنا الذم النيج كىذا
 جديد مف فيو يكف لـ التكسعىذا  فٌ أ اعممن  كف،عمييا األكلٌ  يكف لـ صكرة في االستشياد، في تكسع

يكف  لـ أنو عمى يدلؿ مما العرب، كالـ خالؿ مف القدماء أصميا التي النحكية كالصرفية لمقكاعد
ا النحكم نيجو في  .القدماء النحاة عميو كاف اعمٌ  خارجن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .615-285-126-259ص( مغني المبيب، (1
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 المبحث الخامس
 ومناقشعيا بالحد ث في النحو أ باب دعوى المنع من اال عشياد

 

يعتمدكف عمى سببيف أساسييف في كانكا المانعيف  يتضح مف النصكص المتقدمة أفٌ 
 : دعكل المنع مف االستشياد بالحديث في النحك

 .-ى ا عميو كسمـصمٌ  - الكثكؽ بأنو مف لفظ الرسكؿركاية الحديث بالمعنى كعدـ  أوليما:

كقكع التصحيؼ كالتحريؼ كالمحف في كثير مف ركايات الحديث كأف كثيران مف الركاة  :ثان يما
 .يتاقش ىاتيف القضيتيف عمى النحك اآلكسأن. كانكا غير عرب بالطبع

 :- ى اهلل عم و و ممصمّ  -: روا   الحد ث بالمعنى وعدم الوثوق بأنو من لفظ الر ول أواًل 

إف الركاية بالمعنى ليست مطمقة مف المحاذير كاالحتياط كأنيا لـ تكف أىـ أسباب عدـ 
، كما جاء في ـ ابف الضائع كأبي حيافاليـ مف كالكثكؽ في ركايات األحاديث كاألثر كما يف

 . تفصيؿ ىذه القضية مف آراء المحققيف مف العمماء

( عمى المانعيف مف االستشياد ق473مة عبد القادر البغدادم )فمف ذلؾ ما رد بو العال  
: بأنيو األكؿ كريد   :بالحديث إلثبات قضايا النحك فقاؿ في أكؿ ىذيف السببيف كىك الركاية بالمعنى

، كغايتيو الصدر األكؿ قبؿ تدكينو في الكتب، كقبؿ فساد المغةتبديؿ النقؿ بالمعنى إنما كاف في 
، بؿ الظٌف كاؼو ، عمى أف فرؽ الصٌح االحتجاج بو فظ بمفظ يتبديؿ لف  .(1)"اليقيف غيري شرطو

مع صاحب  ااض متفقن ( أفاض في الرد عمى ىذا االعتر ق497كلكف ابف الطيب الفاسي )
يا بأن   ابأسرىا ليس مكثكقن  أف األحاديثكر أف ما ذىب إليو أبك حياف في "، فذالخزانة في الرأم

ف كاف قميالن  -المتكاتر  قكؿ باطؿ، ألف  -   عميو كسمـى اصمٌ   -ـ النبيالمف ك مجزـك  - كا 
ا البخارم كمسمـ إال ككذلؾ ما اشتمؿ عميو صحيحى  - ى ا عميو كسمـصمٌ  - بأنو مف كالمو

 .(2)-صٌمى ا عميو كسمـ -، فإنا نجـز بأنو مف كالمو قميالن 

فالخالؼ فيو ، دكف األلفاظالمعاني الركاة جكزكا النقؿ بالمعنى فاحتمؿ نقؿ " كقكلو إف:
دثيف كالفقياء كاألصكلييف ، كما أجازه قـك منعو آخركف بؿ ذىب إلى المنع كثير مفمشيكر ، المح 

ف بعض األئمة  ، أخرل التشدد فمنع تقديـ كممة عمى كممةشد د في الركاية بالمعنى غاية تكا 

                                                           

تحاؼ األمجاد، ص1/9( خزانة األدب، )ج(1 ؛ 91النحك، ص ؛ كقضايا االستشياد بالحديث في78(؛ كا 
 .253كاالستشياد بالحديث في المغة العربية كالنحك، ص

 (.1/64( فيض نشر االنشراح، )ج(2
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كذىب بعض األئمة إلى أنو ال . (1)في الكفاية لػ الخطيب البغدادمجاء كحرؼ عمى آخر كما 
ال فال يجكز لو الركاية  ،لمف أحاط بجميع دقائؽ عمـ المغة تجكز الركاية بالمعنى إال كا 

 .(2)بالمعنى

كمف األىمية بمكاف ىاىنا أف يتضح أمراف أجمميما اإلماماف عبد القادر البغدادم كابف 
 . الطيب الفاسي في كالميما السابؽ

 :ف ما روى من الحد ث االمحن كث رً  : دعوى وقوعاثان ً 

، كما جاء في كالـ ابف شياد بالحديث إلثبات قضايا النحكالسبب الثاني في ترؾ االست
 . مف الحديث مفيما رك  ايذه أبك حياف ىك كقكع المحف كثيرن فيو تمم وابعكت الضائع

ذا المحف ف بيألنيـ ىـ الركاة الذيف ييتمك  ؛و ألصحاب الحديثكىذا االعتراض المكجٌ 
ىذا االعتراض ليس مف ابتكار ابف الضائع كال مف اختراع تمميذه أبي حياف  ،كالتصحيؼ كالتغيير

، فأبك محمد بف كرم كمذىبي بيف المحدثيف كخصكميـكلكنو يعكد إلى أصكؿ قديمة في صراع ف
 اف تقدمو مف يطعف عمى المحدثيف " بقمة المعرفة لم( كاف في عصره أك في مى ق276ة )قتيب

 .(3)"يحممكف، ككثرة المحف كالتصحيؼ

في  ايتساككف جميعن  الإف الناس " ى ىذه الدعكل فقاؿ:كقد رد  أبك محمد بف قتيبة عم
ليس صنؼ مف الن اس إال  المعرفة كالفضؿ مف أىؿ العمـ  ا..كال أعمـ أحدن .  كلو حشك كشكب، كى

، ة، كسيبكيو، كاألخفش، كالكسائيدب إال كقد أسقط عممو كاألصمعي، كأبي زيد، كأبي عبيدكاأل
، كقد أخذ الناس راء القرآف، كاألئمة مف المفسريف، كأبي عمرك الشيباني، ككاألئمة مف قلفراءكا

كبيـ يقع  ،ـ الخطأ في المعاني كفي اإلعراب، كىـ أىؿ المغةالعمى الشعراء في الجاىمية كاإلس
 .(4)لناس"افيؿ أصحاب الحديث في سقطيـ إال كصنؼ مف  ،االحتجاج

ع كقد ربط المانعكف مف االستشياد بالحديث في إثبات قضايا النحكييف المحف كامتنا
 : مرد عمى ذلؾ كجكه منيال، ك بعض ركاة الحديث إلى غير العرب

قد تـ في مطمع القرف  -عمر بف عبد العزيز -أف التدكيف الرسمي بأمر الخميفة الراشد  -1
قبؿ فساد العربية كما طكار تدكيف الحديث الشريؼ الثاني اليجرم في الطكر الثاني مف أ

                                                           

( الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم إلى أنس بف مالؾ قاؿ "كؿ حديث لمنبي صمى ا عميو كسمـ (1
 ى".يؤدل عمى لفظو كعمى ما ركم، كما كاف عف غيره فال بأس إذا أصاب المعن

 (.55-1/54( فيض نشر االنشراح، )ج(2
 ألبي محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم. 133( تأكيؿ مختمؼ، الحديث: (3
 .135-134-133ص( انظر: تأكيؿ مختمؼ، الحديث: (4
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كما أف ما دكف كاف يراجع مف أىؿ  ،ـ كيصمحك قا، كمعمـك أف المحف في ىذه الفترة كاف يتقدـ
، الثقة فيما كصؿ إلينا مف نصكص الحديث كينقح مما يحقؽ، كما سمؼ ىاىناالثقة كاإلتقاف 

 . (1)التي لـ يطعف فييا المحف كبخاصة الحديث الصحيح

ا كانت كلكني ،أف كجكد غير العرب في ركاة الحديث لـ يكف ظاىرة يتفرد بيا عمـ الحديث -2
 .(2)ظاىرة عامة في ذلؾ الزماف

، كما تقدـ في شركط في كؿ عصر اىتمكا بعمكـ العربية مف الثابت أف عمماء الحديث -3
ف يككف الراكم كيجعمكف مف أىـ شركط الركاية بالمعنى لمف يرل ذلؾ أ ،الركاية بالمعنى

 .(3)مف مصاؼ كبار عمماء المغة كالنحكعمى عمـ بالعربية يجعمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .270-269صشياد بالحديث في المغة كالنحك، ( االست(1
 .270( المرجع السابؽ، ص(2
 (.1/62طابي، )ج( غريب الحديث، لمخ(3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل
 عند ال  وطي الشر ف النبوي بالحد ث اال عشياد

 مرعب  ح ب أبواب الكعاب درا   عحم م  
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 المقدم :
صمى ا  –ديث الرسكؿ ـ كقراءاتو، ثـ أحاإٌف الشكاىد الٌنٍحكٌية أربعة: آيات القرآف الكري

حدث يتبيذه الشكاىد األربعة، كس السيكطي، ثـ كالـ العرب شعرنا كنثرنا، كلقد استشيد –عميو كسمـ
الباحث بشيء مف التفصيؿ عف كؿ نكع مف ىذه الشكاىد، كلكٍف قبؿ ذلؾ ال بيد  أٍف نذكر معنى 

 الشاىد في المغة كاالصطالح.

 صط ًحا: الشاىد لغ  وا
قاؿ ابف سيده )الشاىد(: العالـ الذم لـ يبيف ما عممو، كالشيادة خبر قاطع تقكلو منو، 
شيد الرجؿ عمى كذا كربما قالكا شيد الرجؿ بسككف الياء لمتخفيؼ. كالمشاىدة المعاينة، كشيد 

 الشاىد عند الحاكـ أم ما يعممو كأظيره. 

  .(1)ر كالمعاينة كالخبر القاطعإذف فالشاىد ىنا يأتي بمعنى البياف كالظيك 

  الشاىد اصط ًحا:

جممة مف كالـ العرب أك ما جرل مجراه كالقرآف الكريـ، تتسـ بمكاصفات معينة، كتككف 
دليالن عمى استخداـ العرب لفظينا لمعناه، أك نسقنا في نظـ أك كالـ أك معنى كغيره، كتقديـ كتأخير 

يصعب حصره كمما ىك محسكب في مناحي كالـ العرب كاشتقاؽ شاممة أك بناء، كنحك ذلؾ مما 
 .(3). كقيؿ ىك: الجزئي مف التنزيؿ أك مف كالـ العرب المكثكؽ بعربيتيـ(2)الفصحاء

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.3/239)ج ابف منظكر، انظر: لساف العرب،( 1)
 .265انظر: الشاىد المغكم، جبر، ص (2)
(3 )،  (.1/1002)ج تيانكم،ال انظر: مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك
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 األول المبحث
 في مقدم  الكعاب

 
 الباب األول: الك م في المقدمات/ شرح الكمم  والك م وما  عألف منو

 :في معنى الكمم 

 عمى الجمم  المف دة  في المغ  م م أل : عطمق الكم

كىذىا منكم مىعىو عمى  :(1)قال ال  وطي ًحيح كىشرط قكـ "اٍلكىًممىة قىكؿ ميٍفرد ميٍستىقؿ كى الص 
ٍيًف اٍلكىًممىة الٌطيبىة  ... ة ليغىة تطمؽ عمى اٍلجمؿ المفيدة.. اٍلكىًممى . كىكنو حرفيف ًحيحى ًديث الص  ًفي حى

دىقىة  .(3)"(... الىيىا شىاًعر كممة لبيد )أىال كؿ  شىٍيء مىا خال اى باًطؿي كىأفضؿ كممة قى  (2)صى
 :عرض وعحم ل

، ككقكلو (4)كمم  اهلل ىي العم اعبارة عف كالـ تاـ كقكلو تعالى: الكممة في المغة 
عبارة عف كالـ تاـ كقكلو عميو السالـ: "الكممة الطيبة صدقة"، قاؿ ابف مالؾ: "الكممة في المغة 

 . (5)، ككقكلو عميو السالـ: "الكممة الطيبة صدقة"ىي العم ا كمم  اهللالى: تع

شطرنا مف بيت، كىك: أال كؿ شيء ما خال ا باطؿ، كالظاىر مف  (6)كقد ذكر األشمكني
 إيراد ىذا الشطر فقط أنو الكاقع في الحديث، كقد قاؿ البيت قبؿ اإلسالـ. 

، بأنو إطالؽ الكممة عمى الكالـ، مف باب (7)ـكجاء بياف الشاىد في شرح ابف الناظ
تسمية الشيء باسـ بعضو، كتسميتيـ ربيئة القكـ عيننا، كالبيت مف الشعر قافية، كقد يسمكف 

 القصيدة قافية؛ الشتماليا عمييا، قاؿ الشاعر: 
 وكةةةةةةةةةةةم عممعةةةةةةةةةةةو نظةةةةةةةةةةةم القةةةةةةةةةةةوافي

 فممةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةال قاف ةةةةةةةةةةةة  ىجةةةةةةةةةةةةاني  

   
 أراد القصيدة. 

                                                           

 (.1/19)ج السيكطي،، ىمع اليكامع (1)
 .6022ديث: (، رقـ الح8/11)ج ،البخارمصحيح البخارم، باب طيب الكالـ،  (2)
 .3841(، رقـ الحديث: 5/42)ج ،البخارمصحيح البخارم، باب أياـ الجاىمية،  (3)
 [.80( ]التكبة: 4)
 (.1/30)ج ،( شرح التسييؿ، ابف مالؾ5)
 (.1/26)ج ،( شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، األشمكني6)
 .4( شرح ابف الناظـ، ص7)
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عددنا مف النحاة قد كافؽ السيكطي في ذكر المعنى المغكم  كمما سبؽ اتضح لنا أف
 ؾ. لمكممة، منيـ األشمكني، كابف مال

 أف الكممة في المغة تطمؽ عمى الكالـ.  خ ص  القول:

 في خواص اال م

( لمعقم ل كث رًا ولمعكث ر قم ً    م أل : ا عخدام )ُربَّ

اًرٌم يىا رب كاسيةو . كىحى .. "فاالسـ مف خكاصو ًندىاء :(1)قال ال  وطي ًفي الد ٍنيىا  ًديث البيخى
اًريةه  يىٍكـ اٍلًقيىامىة عى

ٍيثي دخؿ ًفيًو يىا عمى رب كىما حرفاف". (2)  حى
 :عرض وعحم ل

 ورد الحد ث في م ألع ن:

1. .)  دخكؿ حرؼ النداء )يا( عمى االسـ )ريب 
( لمتكثير. .2  مجيء )ريب 

ا لىٍيسى (3)قاؿ ابف ىشاـ ذا كلي يىا مى .. كالحرؼ . دل كالفعؿ ًفي / أىال يىا اسجدكابمنا : "كىاً 
اًرية يىٍكـ اٍلًقيىامىةيىا رب كاسية ًفي الد   [73]النساء:  َمَعيم فأفوزَ ا َلْ َعني كنت ًفي نىٍحك   ٍنيىا عى

ٌرد الت ٍنًبيو ًلئىال  يٍمـز اإلجحاؼ ًبحى . قيؿ ًىيى لميجى ٍممىة .. فىقيؿ ًىيى لمنداء كالمنادل مىٍحذيكؼ كى ٍذؼ اٍلجي
 كميىا". 

: "األصؿ في المنادل أف يككف مذككرنا لكنو قد (4)قاؿ محمد عيد في باب حذؼ المنادل
 وذلك في الموضع ن اآلع  ن:كرد محذكفنا في الكالـ العربي أحياننا، 

ير دإذا كرد بعد حرؼ النداء "يا" فعؿ أمر أك فعؿ ماضو قيًصدى بو الدعاء، فيمـز حينئذو تق أواًل:
 كمف ذلؾ: ... منادل بيف حرؼ النداء كالفعؿ

 قراءة الك ائي: "َأال َ ا اْ ُجُدوا ِلمَِّو". -

إذا كرد بعد الحرؼ "يا" أحد الحرفيف "ليت، رب" فيقدر بيف حرؼ النداء كىذيف الحرفيف  ثانً ا:
اًريىةه يكـى الًقيىامىة"  عمى أنو ينبغي أف منادل محذكؼ، قكؿ الرسكؿ: "يا رب  كاسيةو في الٌدنيا عى

                                                           

 (.25-1/24)ج، ىمع اليكامع، السيكطي (1)
صحيح البخارم، باب تحريض النبي صمى ا عميو كآلو كسمـ عمى صالة الميؿ كالنكافؿ مف غير إيجاب،  (2)

 .1162(، رقـ الحديث: 2/49)ج ،البخارم
 (.489-1/488)ج ،مغني البيب، ابف ىشاـ (3)
 (.501-1/500)ج ،( النحك المصفى، محمد عيد4)
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ا عف حذؼ المنادل، فإف بعض النحاة يرل أف المنادل ال نتنبو لممالحظة الميمة اآلتية أخيرن 
 تنبيو" كال عالقة ليا بالنداء". ا، كأف "يا" في المكضعيف السابقيف إنما ىي "حرؼيحذؼ مطمقن 

( لمعكث ر  مجيء )ُربَّ

 يو، كالتقميؿ بيا نادرنا".: "كىي حرؼ لمتكثير كفاقنا لسيبك (1)قاؿ ابف مالؾ
"كالذم دٌؿ عميو كالـ سيبكيو مف أف معنى ريب  التكثير، كىك  :(2)وقال في موضع  خر

: "ريب  أشعث -صمى ا عميو كسمـ  –الكاقع في غير النادر مف كالـ العرب نثره كنظمو، كقكلو 
 ال يؤبو بو، مدفكع باألبكاب لك اقسـ عمى ا ألبره". 

"كليس معناه التقميؿ دائمنا، خالفنا لألكثريف، كال التكثير دائمنا، خالفنا  :(3)شامقال ابن ى
 ."  البف ديرىستكيو كجماعة، بؿ ترد لمتكثير كثيرنا كلمتقميؿ قميالن

".  :(4)وقال ابن ىشام أ ًضا  "كرب لمتكثير كثيرنا كلمتقميؿ قميالن

يا تستعمؿ لمتكثير كثيرنا، نحك "كىي مكضكعة لمتكثير كالتقميؿ، لكن :(5)قال الجوجري
 ."  قكلو: "يا رب كاسية في الدنيا عارية في يكـ القيامة، كلمتقميؿ قميالن

".  :(6)قال األشموني  "كىي لمتكثير كثيرنا كلمتقميؿ قميالن

"كرب ليست دائمنا خالفنا لألكثريف كال لمتكثير دائمنا البف دستكريو  :(7)قال األزىري
".كجماعة، بؿ ترد كثيرن   ا كلمتقميؿ قميالن

 .(9)كالنجار (8)كقد كافقيـ كؿ مف الصباف 

 

                                                           

 (.3/174)ج ،شرح التسييؿ، ابف مالؾ (1)
 (.3/174جع السابؽ، )ج( المر 2)
 (.2/320)ج ،( مغني المبيب، ابف ىشاـ3)
 (.3/47)ج ،( أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ابف ىشاـ4)
 (.2/557)ج ،( شرح شذكر الذىب، الجكجرم5)

 (.2/104)ج ،شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، األشمكني (6)
 .(1/657)ج، ( شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم7)
 (.2/344)ج ،( انظر: حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، الصباف8)
 (.2/290)ج ،النجار ( انظر: ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾ،9)
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الذ ن كفروا  وربما  ود: "مف المكاضع التي جاءت لمتكثير قكلو تعالى :(1)قال الع ئي
 .(2)لو كانوا م مم ن

كىىيكى اٍلميٍختىار ًعٍنًدم  " :(3)وقد قال ال  وطي في موضع  خر من كعابو ىمع اليوامع
اًلبا كالتكثير نىادرنا". كفىاقا لمفا طىاًئفىة أىن يىا لمتقميؿ غى  رابي أبي نصر كى

"رب تككف لمتقميؿ كلمكثير  :(4)ومنيم َمن قال أنيا لمعقم ل والعكث ر ح ث قال الغ   ني
: "رب معناىا (5)نيا لمتقميؿ، حيث قاؿ المبردإىي تعيف المراد". كمنيـ مف قاؿ  كالقرينة التي

، كال يككف ذلؾ الشيء إال منككرنا ألنو كاحد يدؿ عمى أكثر منو كما كصفت الشيء يقع قميالن 
 لؾ". 

كقيؿ إنيا حرؼ إثبات لـ يكضع لتقميؿ كال لتكثير، بؿ ذلؾ مستفاد مف السياؽ، كمنيـ 
: "كذىب بعضيـ إلى أنيا لـ تكضع لتقميؿ، كال لتكثير بؿ ذلؾ مستفاد مف (6)أبك حياف حيث قاؿ
 الذم نختاره مف المذاىب".  سياؽ الكالـ، كىذا

، ( حرؼ جر، يفيد التكثير كثيرنا، كالتقميؿ قميالن كقد كردت ىذه  كمما سبؽ اتضح أف )ريب 
المسألة عند ابف عقيؿ كابف مالؾ كابف ىشاـ كالجكجرم كاألشمكني كاألزىرم كالصباف كالنجار 

(، كخالؼ السيكطي ابف كالعالئي كالغالييني كالمبرد كأبي حياف. حيث اختمؼ النحاة في ) ريب 
، إذ إف السيكطي قاؿ عمى عكس كالـ ابف  عقيؿ الذم قاؿ بأنيا تأتي لمتكثير كثيرنا كلمتقميؿ قميالن
، كمف النحاة مف قاؿ مخالفنا برأيو ابف عقيؿ  عقيؿ، أم أنيا تأتي لمتقميؿ كثيرنا كلمتكثير قميالن

ؿ كالقرينة تعيف المراد، كالبعض اآلخر قاؿ إنيا كالسيكطي، فالغالييني قاؿ بأنيا لمتكثير كلمتقمي
 لمتقميؿ فقط مثؿ: المبرد، كأنكر أبك حياف أنيا حرؼ لمتقميؿ كالتكثير. 

( لمتكثير كالتقميؿ كل خ ص  القول:  كف لمتقميؿ بقمة كلمتكثير بكثرة.قد ترد )ريب 

 

 

 
                                                           

 .253الفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة، العالئي، ص (1)
 [.2( ]الحجر: 2)
 (.2/431( ىمع اليكامع، السيكطي )ج3)

 (.348-2/347)ج عربية، الغاليينيجامع الدركس ال (4)
 (.140-4/139( المقتضب، المبرد )ج5)
 (.4/1783( ارتشاؼ الضرب، أبك حياف)ج6)
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 المبعدأ

 اال م   ر مفرد )جمم ( م أل : مجيء 

مً  :(1)قال ال  وطي ر ج قىكؿ اٍلعىرىب"كى مى الث اًني يتىخى  :ٍنو مىا سمي ًبًو أىك أيًريد لىفظو كعى
ٍيفً "، زىعىميكا مىًطي ة اٍلكىًذب" ًحيحى ًديث الص   (2)"اَل حول َواَل ُقوَّة ِإالَّ ِبالمَّو كنز من كنوز اْلجنَّ " :كىحى

ٍممىة الفعمية ًفي األكؿ كلالسمية ًفي ا ٍيثي أٍسند ًإلىى اٍلجي لث اًني فىاٍلمىٍعنى ًفي األكؿ ىىذىا الم ٍفظ مىًطي ة حى
مو ليتكصؿ ًبًو ًإلىى غىرىضو مف ًنٍسبىة اٍلكىًذب ًإلىى القىٍكؿ المحكي  ؛اٍلكىًذب أىم يقدموي الرجؿ أىمىامو كىالى

ًفي الث اًني ىىذىا ا اجتو كى مىٍييىا حى لم ٍفظ كنز مف كىمىا يركب الرجؿ ًفي مسيره ًإلىى بمد مىًطي ة ليقضي عى
 كنكز اٍلجن ة أىم كالكنز ًفي نفاستو كصيانتو عىف أعيف الن اس". 

  :عرض وعحم ل

كردت ىذه المسألة عند ابف مالؾ في العمدة، كابف ىشاـ في مغنيو، كقد كافقو ابف مالؾ كابف 
 ىشاـ. 

بأف  "كتصدير حد المبتدأ بالمجرد أكلى مف تصديره باالسـ المجرد :(3)قال ابن مالك
إال  ، "ال حكؿ كال قكة(4)وأن عصوموا خ ر لكملمخبر عنو قد يككف غير اسـ نحك: المبتدأ ا

. حيث احتج ابف مالؾ في (5)و واء عم يم أأنذرعيم أم لم عنذرىمبا كنز مف كنكز الجنة"، 
أك  اكبن مر  فى مجيء المبتدأ غير اسـ، إنما كاىذا الحديث، كىك يتحدث عف حد المبتدأ، كذلؾ عم

)كنز مف ال قكة إال با( كميا مبتدأ، كعبارة مسندنا في ذلؾ إلى القرآف معو، عمى أف  )ال حكؿ ك 
 كنكز الجنة( ىي الخبر. 

"جممة )ال حكؿ كال قكة إال با( يراد بيا لفظيا فيي مبتدأ،  :(6)قال ابن ىشام في المغني
 فيحكـ ليا بحكـ المفردات". 

د مف خكاص االسـ، كفي الحديث أسند السيكطي المبتدأ إلى جممة اإلسنا خ ص  القول:
اسمية في الحديث: "ال حكؿ كال قكة إال با كنز مف كنكز الجنة"، كقد جاء بو إلثبات القاعدة 

                                                           

 (.1/26)ج ىمع اليكامع، السيكطي (1)
 .9788(، رقـ الحديث: 9/23)ج النسائي، السنف الكبرل، باب الترغيب في قكؿ ال حكؿ كال قكة إال با، (2)
 .158بف مالؾ، ص( شرح عمدة الحافظ، ا3)
 [.184( ]البقرة: 4)
 [.10( ]يس: 5)
 .209؛ كشرح قكاعد اإلعراب، الكافيجي، ص168( شرح الشذكر، ابف ىشاـ،  ص6)



11 

أم: كالكنز  ؛نى: ىذا المفظ كنز مف كنكز الجنةألف الجممة ىنا بمنزلة االسـ، كالمع ؛دىاكتأكي
 . (1)أعيف الناسفي نفاستو كصيانتو عف 

 في أق ام الفعل

 م أل : مجيء الماضي صف  لنكرة عامم  دل ل عمى اال عقبال

نضر اهلل اْمرأ  مع َمَقاَلعي فوعاىا فأداىا َكَما  واال عقبال َكَحِد ث" :(2)قال ال  وطي
يىاتو ًفي حفظ مىا يسمعوي ًمٍنوي".  (3)َ معَيا  أىم يسمع أًلىن وي ترغيب لمف أٍدرؾ حى

 :ض وعحم لعر 

 .كردت ىذه المسألة عند ابف عقيؿ كابف مالؾ كأبي حياف
 "ككذا الكاقع صفة لنكرة عاممة يحتمؿ المضي.. كيحتمؿ االستقباؿ". :(4)قال ابن مالك

.مثاؿ االستقباؿ: )نضر ا امرأ سمع مقالتي . "أك صفة لنكرة عاممة، :(5)قال ابن عق ل
؛ ألنو ترغيب لمىف أدرؾ حياتو في حفظ ما يسمعو منو فأداىا كما سمعيا(؛ أم: يسمع مقالتي

 كيبمغو ألمتو".

"ذىب ابف مالؾ إلى أف الفعؿ الماضي قد  :(6) وضح شوقي ض ف أقوال النحاة بقولو
 ". .. إذا كقع صفة لنكرة يدؿ عمى االستقباؿ في مكاضع، كىي:

: "كىذه المثؿ في ىذا (7)اأكردىأنكر أبك حياف ىذا القسـ الرابع بكؿ صكره، فقاؿ بعد أف 
ف ذلؾ عمى سبيؿ التسكية، كالذم نذىب إليو الحمؿ عمى  االحتماؿ مف كالـ ابف مالؾ، كا 

نما فيـ االستقباؿ فيما مٌثؿ بو مف خارج".   المضي إلبقاء المفظ عمى مكضكعو كا 

حيث الزماف، كذكر أف السيكطي قد بٌيف ما يفيده الفعؿ الماضي مف يتضح لنا مما سبؽ 
 ربع حاالت:ألو 

 أف يتعيف لمماضي كىك الطالب. .1

                                                           

 (.1/26ىمع اليكامع، السيكطي )ج (1)
 (.1/39( المرجع السابؽ، )ج2)
 .230(، رقـ الحديث: 1/84)ج ،ابف ماجو سنف ابف ماجو، باب مف بمغ عممنا، (3)
 (.1/32رح التسييؿ، ابف مالؾ )ج( ش4)
 (.1/18( المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ )ج5)
 .324( المدارس النحكية، شكقي ضيؼ، ص6)
 (.4/2034)ج، ( ارتشاؼ الضرب، أبك حياف7)
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 أف يتعرؼ لمحاؿ، كذلؾ إذا قصد بو اإلنشاء كبعت كاشتريت.  .2
 أف ينصرؼ إلى االستقباؿ، كذلؾ إذا اقتضى طمبنا نحك غفر ا لؾ.  .3
 أف يحتمؿ االستقباؿ كالمضي. .4

رأ نضر اهلل اميا، كمف مكاضع االستقباؿ استشياده بالحديث: )نكذكر مكاضع لكؿ م
(، بينما انحصر إنكار السيكطي مف ىذه الصكر كميا في القسـ الرابع، كجعؿ ىذه  مع مقالعي

االحتماالت مف كالـ ابف مالؾ، كذىب إلى حمؿ الفعؿ عمى المضي إلبقاء المفظ عمى 
نما فيـ االستقباؿ مف القرائف التي صاحبت النص.   مكضكعو، كا 

مالؾ كابف عقيؿ كشكقي ضيؼ بينما كاف  كؿ مف ابف عمى المسألة كعميو؛ فمقد كافؽ
 المعارض أبك حياف. 

 يجكز أف يدؿ الماضي عمى المستقبؿ إذا كصؼ بو النكرة.  خ ص  القول:

 في ا عراب

 م أل : في معنى ا عراب لغ 

بىانىة ييقىاؿ  :(1)قال ال  وطي ٍعرىاب أىم ىىذىا بىحثو كىىيكى مصدر أعرب ميٍشتىركنا لمعاف اإٍلً "اإٍلً
ًديث  ًمٍنو حى ٍنيىا كى اجتو أباف عى  .(2)"َوالثَّ  ب ععرب َعن َنف َيا"أعرب الرجؿ عىف حى

 : عرض وعحم ل

كردت ىذه المسألة عند عدد مف ، كقد أم: أباف ؛لغة: لغة البياف، كىك مصدر: أعرباإلعراب 
 العمماء منيـ: 

عراب إبانة المعنى "إنما سمي المعرب معربنا؛ ألف اإل :(3)قال الرضي في شرح الكاف  
 بي ف. ت: "الثيب يعرب عنيا لسانيا" أم: -صمى ا عميو كسمـ  –كالكشؼ عنو مف قكلو 

، كىي: أباف، كأجاد،  (أعرب)كقد ذكر الدنكشرم أف   يطمؽ في المغة عمى ستة معافو
 .ب الشيء ىك فساده، كتكمـ العربيةكحس ف، كغي ر، كأزاؿ عر 

  ي اإلعراب المغكية إلى اثني عشر.كقد أنيى األشمكني معان 

                                                           

 (.1/53)ج ،ىمع اليكامع، السيكطي (1)
 .1872قـ الحديث: (، ر 1/692)ج ،ابف ماجو سنف ابف ماجو، بابا استئمار البكر كالثيب، (2)
 (.1/24)ج ،( شرح الكافية، الرضي3)
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جاء اإلعراب بمعنى البياف، كقد جاء استشياد السيكطي لمحديث مكافقنا  خ ص  القول:
 لممعنى المغكم لإلعراب. 

 م أل : إجراء )َىُن( مجرى ) د( في ا عراب والحركات

منو أم: حذؼ الالـ، فيعرب بالحركات ك  ؛"كاألفصح في اليف النقص :(1)قال ال  وطي
وه بين أب و وال عكنواالحديث: "  .(2)"من ععزى بعزاء الجاىم   فأِعضُّ

 عرض وعحم ل:

 ذكر عدد من النحاة م أل  إجراء )ىن( مجرى ال د منيم:

"لقمة اإلتماـ في ىىفي أنكر الفراء جكازه، كىك محجكج بحكاية سيبكيو،  :(3)قال األشموني
 يحؼ". اإلتماـ عف العرب، كمف حفظ حجة عمى مف ال 

"كآخر أليىفي ألف جريانو مجرل ذك في اإلعراب بالحرؼ قميؿ،  :(4)قال ابن مالك
صمى  –كالمشيكر جريانو مجرل يد ككنو ثنائينا معربنا بالحركات في إضافة كغيرىا كقكؿ النبي 

 : "مف تعزل بعزاء الجاىمية فأعضكه بيف أبيو كال تكنكا". -ا عميو كسمـ 
)بمعنى صاحب(، فكؿ كاحد مف  ، ىف، ذكك"أب، أخ، حـ، ف :ىي (5)األ ماء ال ع 

 ىذه الستة يرفع غالبنا بالكاك، كينصب باأللؼ، كيجر بالياء. 

( فإف األكثر فييا مراعاة  كما سبؽ ىك أشير المغات في األسماء الستة، أما كممة )ىىفي
في آخرىا إف  أصميا النقص، ثـ إعرابيا بالحركات األصمية بعد ذلؾ، كالمراد بمراعاة النقص 

)ىىنىك( عمى ثالثة أحرؼ، ثـ نقصت منيا الكاك، بحذفيا لمتخفيؼ، سماعنا عف العرب، كصارت 
الحركات األصمية تجرم عمى النكف، ككأنيا الحرؼ األخير مف الكممة، فعند اإلضافة ال ترد 

 الكاك المحذكفة، كتسمى لغة النقص، كىي المغة األفصح كما قاؿ السيكطي. 

                                                           

 (.1/129ىمع اليكامع، السيكطي )ج (1)
 .8831(، رقـ الحديث: 8/136)ج، ( سنف النسائي، بابا إعضاض مف تعزل عزاء الجاىمية، النسائي2)
 (.1/69( شرح األشمكني، األشمكني )ج3)
 .123( شرح عمدة الحافظ، ابف مالؾ، ص4)
تخفيفنا، إال ذك فميس فييا  فكىااآلخر؛ ألف في آخرىا كاكنا كحذبعض النحاة: األسماء الستة المعتمة  ( يسمييا5)

ضافتيا لغير المتكمـ.  ال فـ ففييا إبداؿ. كليا أربعة شركط، كىي: أف تككف مفردة، مكبرة، مضافة، كا   حذؼ كا 
 ا، مثؿ: )ينطؽ فكؾ بالحكمة(. كىناؾ شرط خاص بػ )فـ( كىك حذؼ الميـ، كاالقتصار عمى الفاء كحدى

 كيشترط في كممة )ذم( أف تككف إضافتيا السـ ظاىر، داؿ عمى الجنس، مثؿ: )صاحبي ذك عمـ(. 
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مى ىذه المغة الشييرة كرد الحديث: "مف تعزل بعزاء الجاىمية فأعضكه بيف أبيو كال كع
: "مىٍف يطؿ ىىفي أبيو ينطؽ بو"، معناه: مف كثر كلد أبيو -رضى ا عنو  –، كقكؿ عمي (1)تكنكا"

 تماـ. اإلعراب بالحركؼ، كتسمى لغة ال –بقمة  –يتقكل بيـ، كلكف يجكز فييا 
( أف ا خ ص  القول:  لغة النقص، كأنيا تعرب بالحركات.ألشير كاألفصح في )ىىفي

 عثبت في حال  ا ضاف  م أل : م م )فم(

ًديث  " :(2)قال ال  وطي اِئمفىًفي الحى ًفي  لخموف َفم الصَّ قىاؿى الش اًعر )ييٍصبحي ظىمآفى كى كى
 .(3)"..(.اٍلبىٍحر فىميوٍ 

 :عرض وعحم ل

 ا في حاؿ اإلضافة بالميـ"."كربما استعممكى :(4)قال البطم و ي

"فيو رد عمى أبي عمي الفارسي في قكلو: إف ثبكت الميـ في  :(5)قال أبو الفضل العراقي
الفـ خاص بضركرة الشعر فإنيا تثبت في قكلو: فـ الصائـ في االختيار كمف ثبكتيا مع اإلضافة 

ا قكؿ الشاعر:  أيضن
.. ... ... ... . 

 

  صةةةةةةبح ظمةةةةةة ن وفةةةةةةي البحةةةةةةر فمةةةةةةو

   
 "كال يضاؼ مع الميـ إال في ضركرة شعر كقكلو:  :(6)قال محمد الشافعي

.. ... ... ... . 

 

  صةةةةةةبح ظمةةةةةة ن وفةةةةةةي البحةةةةةةر فمةةةةةةو

   
"كقد اضطر الشاعر فأبدؿ مف العيف في فـ الميـ في اإلضافة كما  :(7)قال ابن   ده
 أبدليا في اإلفراد فقاؿ:

.. ... ... ... . 

 

  صةةةةةةبح ظمةةةةةة ن وفةةةةةةي البحةةةةةةر فمةةةةةةو

   
كىذا اإلبداؿ إنما ىك في اإلفراد دكف اإلضافة فأجرل اإلضافة مجرل اإلفراد في الشعر 

 لضركرة". 
                                                           

 (.113-1/108(؛ النحك الكافي، حسف )ج1/31أكضح المسالؾ، )ج (1)
 (.1/132)ج ( ىمع اليكامع، السيكطي2)
 .2632(، رقـ الحديث: 3/130)ج ،النسائي ( سنف النسائي، باب فضؿ الصياـ،3)
 .49( مشكالت مكطأ مالؾ بف أنس، البطميكسي، ص4)
 (.4/95)ج، ( طرح التثريب في شرح التقريب، زيف الديف العراقي5)
 (.5/245)ج، ( دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف، محمد عمي البكرم6)
 (.1/121( المخصص، ابف سيدة )ج7)
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ف كاف األكثر األش :(1)قال الزمخشري  قاؿ: (،فكه) يع"كقد جاء في اإلضافة فمو كا 

.. ... ... ... . 

 

  صةةةةةةبح ظمةةةةةة ن وفةةةةةةي البحةةةةةةر فمةةةةةةو

   
 كقكلو:"كقد تثبت الميـ في اإلضافة،  :(2)قال المرادي

.. ... ... ... . 

 

  صةةةةةةبح ظمةةةةةة ن وفةةةةةةي البحةةةةةةر فمةةةةةةو

   
بالضركرة خالفنا ألبي عمي، كلقكلو عميو الصالة كالسمـ: "لخمكؼ فـ الصائـ  كال تختص

 أطيب عند ا مف ريح المسؾ". 
 "كقد تثبت الميـ مع اإلضافة، كقكلو: :(3)قال األشموني

.. ... ... ... . 

 

  صةةةةةةبح ظمةةةةةة ن وفةةةةةةي البحةةةةةةر فمةةةةةةو

   
كال يختص بالضركرة، خالفنا ألبي عمي: لقكلو: "لخمكؼ فـ الصائـ أطيب عند ا مف 

 ريح المسؾ". 
 "كال يختص بثبكت الميـ في )الفـ( حالة اإلضافة لمضركرة نحك: :(4)قال األزىري

.. ... ... ... . 

 

  صةةةةةةبح ظمةةةةةة ن وفةةةةةةي البحةةةةةةر فمةةةةةةو

   
لخمكؼ فـ الصائـ أطيب عند ا : "-كسمـ  صمى ا عميو –و خالفنا لمفارسي، كيرده قكل

 مف ريح المسؾ".

استشياد السيكطي بالحديث صحيح، كعميو فإف الميـ مف كممة )فـ( : خ ص  القول
  تثبت في النثر عمى االختيار دكف الحاجة إلى الضركرة.

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2/154الفائؽ في غريب الحديث، )ج (1)
 (.322-1/321)ج، ( تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، المرادم2)
 (.54-1/53)ج، ( شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، األشمكني3)
 (.1/60)ج ،( شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم4)
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 في المثنى

 الحارث بني  م أل : لزوم المثنى األلف بمغ 

ًميًو لر  ا" :(1)قال ال  وطي كـ اأٍللؼ ليغىة كىعى ليزي اَل وعران ِفي اًبع اٍلمثنى فباأللؼ كىاٍليىاء كى
اًرث بف كىٍعب (2)َلْ َم  بني اٍلحى كفىة عزيت لكنانة كى ثىة ليغىة مىٍعري كـ اأٍللؼ ًفي اأٍلىٍحكىاؿ الث الى ليزي ،.. كى

بكر بف كىاًئؿ كزبيد ك  بني اليجيـ كبطكف مف ربيعىة كى بني العنبر كى  خثعـ كىمداف كفزارة كعذرة".كى
 :عرض وعحم ل

 اكنصبن  ارفعن  األلؼ لزكـ كىي أخرل، لغة بو ألحؽ كما المثنى "في :(3)قال األشموني
. . األئمة، بنقؿ محجكج كىك المبرد، كأنكرىا أخر، كقبائؿ كعب بف الحارث بني لغة كىي ا؛كجرن 
 ".ليمة في كتراف ك"ال، َلَ اِحرَانِ  َىَذانِ  ِإنْ : منو جعؿ

، أم: ال يجتمع كتراف، أك ال يجكز كتراف (4)كفي بمكغ األماني مف أسرار الفتح الرباني
ال لكاف ال كتريف   –بالياء  –في ليمة، بمعنى ال ينبغي لكـ أف تجمعكىا، كليست نافية لمجنس، كا 

حتية إال أف ة بالياء التألف  االسـ بعد )ال( النافية لمجنس يبني عمى ما ينصب بو، كنصب التثني
 ىنا حكاية فيككف الرفع لمحكاية. ايككف ى

، رأيت رجميف، كمررت المثنى يرفع باأللؼ، كينصب كيجر بالياء، نحك: قاؿ رجالف
، كلزكـ األلؼ في األحكاؿ الثالثة لغة عيزيت لكنانة، كبني الحارث بف كعب، كبني برجميف

كغدرة،  ائؿ، كخثعـ، كىمذاف، كفزارة،العنبر، كبني اليجيـ، كبطكف مف بني ربيعة، كبكر بف ك 
ال ِوْعران : "-صمى ا عميو كسمـ  –، كقكلو (5)َلَ اِحرَانِ  َىَذانِ  ِإنْ كخرج عمييا قكلو تعالى: 

 "، كأنكرىا المبرد كىك محجكج بنقؿ األئمة، قاؿ الشاعر: في ل م 

 فةةةةةةةأطرق إطةةةةةةةراق الشةةةةةةةجاع ولةةةةةةةو رأى

 م ةةةةةةةاً ا لنابةةةةةةةاه الشةةةةةةةجاع لصةةةةةةةمَّما  

   
 تزكد منا بيف أذناه طعنة قال  خر:و 

 .(6)قد بمغا مف المجد غايتاىا وقال  خر:

                                                           

 (.1/134)ج، ىمع اليكامع، السيكطي (1)
 .1439(، رقـ الحديث: 2/67كد، )جسنف أبي داكد، بابا نقض الكتر، أبك دا (2)
 (.1/58( شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، األشمكني)ج3)
 (.4/309( بمكغ األماني مف أسرار الفتح الرباني، )ج4)
 [.63( ]طو: 5)
 (.1/79( شرح األشمكني، األشمكني )ج6)
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 م أل : في ألفاظ ممحق  بالمثنى

ا قبمو اٍبف مىالؾ كني  (2)الب عان ِباْلِخَ ارِ " :(1)قال ال  وطي مى ا ًبًإٍمكىاف  عى كزً كىذىا ذكره كى فييمى
ًقيقىة".   كىكنيمىا مثنييف حى

 :عرض وعحم ل

 في ىذه المسألة حديثيف، ىما: )البيعاف بالخيار(، ك )حكالينا ال عمينا(. أكرد السيكطي 

يمحؽ بالمثنى في اإلعراب ألفاظ تشبيو، كليست بمثناة حقيقية، ًلفىقد شرط التثنية. فمف 
صمى ا عميو  -، كقكلو (3)فأصمحوا ب ن أخو كمىك في المعنى جمع كقكلو تعالى:  ذلؾ ما

ار"، ذكره ابف مالؾ، كالمراد: البيعكف، كنكزع فيو بإمكاف ككنيما مثنييف كسمـ: "البيعاف بالخي
 حقيقة، كلكف السيكطي يرل أنو مف المثنى الحقيقي. 

 .(4)وفي حد ث: "حوال نا ال عم نا"

فمما يمحؽ بالمثنى ما يصمح لمتجريد، كال يختمؼ معناه، بمعنى أنو مساكو لمفرده مثؿ: 
حكالينا:  (5)كفي بمكغ األماني مف أسرار الفتح الرباني ،حكلنا كحكالينا، تقكؿ: نزؿ فالف )حكالينا(

قاؿ الحافظ: بفتح الالـ، كفيو حذؼ تقديره: اجعؿ أك أمطر، كالمراد بو: صرؼ المطر عف 
 األبنية كالدكر. )كال عمينا( بياف لممراد بقكلو )حكالينا(. 

 في المضارع المعصل بو ألف االثن ن وواو الجماع 

  : جواز حذف النون في األفعال الخم   حال  الرفع في النظم والنثرم أل

اطبىة فبالنكف  :(6)قال ال  وطي ارع اٍلميت ًصؿ ًبًو ألؼ اٍثنىٍيًف أىك كىاك جمع أىك يىاء ميخى "اٍلميضى
ًميًو  حذؼ ىىًذه  كىكرد .. ،(7)اَل عْدخُموا اْلجنَّ رفعا كحذفيا نصبنا كجزمنا كحذفت رفعنا نثرنا كنظمنا كىعى

الىة ا ًحيح الى  [48 :اٍلقىصىص]  احران عظاىرالٌرٍفع ًفي النثر كىالٌنظـ قرئى الن كف حى ًفي الص  كى
ابكا".  ت ى تحى ت ى تؤمنكا كىالى تؤمنكا حى  تٍدخميكا اٍلجن ة حى

                                                           

 (.1/136)ج ،ىمع اليكامع، السيكطي (1)
 .1532(، رقـ الحديث: 3/1164)ج ،مسمـ كالبياف،( صحيح مسمـ، باب الصدؽ في البيع 2)
 [.10( ]الحجرات: 3)
 .987(، رقـ الحديث: 2/614)ج ،مسمـ ( صحيح مسمـ، باب الدعاء في االستسقاء،4)
 (.6/238( بمكغ األماني مف أسرار الفتح الرباني، )ج5)
 (.1/171( ىمع اليكامع، السيكطي )ج6)
 .54 :(، رقـ الحديث1/74)ج ،مسمـ نة إال المؤمنكف،( صحيح مسمـ، باب أنو ال يدخؿ الج7)
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 :عرض وعحم ل

 ىؿ تضرباف ىؿ نحك في كما فتقدر كجكبنا الرفع حالة في النكف ىذه تحذؼ كقد: "(1)قال الصبان
 تأمركني نحك الكقاية بنكف المتصؿ الفعؿ في بكثرة كجكازنا ىند يا تضربف كىؿ زيدكف يا تضربف

ذا الكقاية نكف ال الرفع نكف المحذكؼ أف مف الصحيح عمى بناء  كاإلدغاـ الفؾ جاز تحذؼ لـ كا 
 بيده محمد نفس كالذم" الحديث .. كفي:نحك ذلؾ غير في كبقمة (ركنيأمي تى ) قرئ الثالثة كباألكجو

  تؤمنكف". كال تدخمكف ال األصؿك " تحابكا حتى تؤمنكا كال تؤمنكا حتى الجنة تدخمكا ال
تدخمكا الجنة(، عمى جكاز  استدؿ السيكطي بالحديث النبكم الشريؼ )ال خ ص  القول:

ة كالىما حذؼ النكف مف األفعاؿ الخمسة حالة الرفع في النظـ كالنثر، فتدخمكا كتؤمنكا الثاني
 مرفكع كقد حذفت النكف منيما. 

 في المضمر

ُروَرة ِفي النثر لمعنا ب وال جع  إ قاع النون موقع الواو  من م أل : َما َجاَز ِفي الضَّ

ًديث  :(2)قال ال  وطي قد تىأتي الن كف مىكًضع اٍلكىاك لممشاكمة لحى المَُّيمَّ رب ال ََّمَوات َوَما "كى
ن مىا عدؿ عىنوي  ،أضممفَما أقممن َورب الشََّ اِط ن َوَما أظممن َورب اأْلَْرض ن وَ  م كا كىاً  مىا أىضى كىاأٍلىٍصؿ كى
ا ًفي  (3)لمشاكمة أظممف كأقممف  ". ومأزورات   ر َمْأُجورَات در ت َواَل عم ت الكىمى

ي اف كىغىيره )): "(4)و قول في موضع  خر فنا ألبي حى كىازه( اٍلميٍختىار كفىاقنا لألخفش( كىًخالى جى
اًكـ كىغىيره )الم ييـ  رب  كىاهي اٍلحى كرىة ًفي النثر )لمتناسب كالسجع( نىٍحك قىٍكلو ًفيمىا رى ري ازى ًفي الض  أىم مىا جى

مىا أظممف(   َورب اأْلَْرض ن ال َّبع َوَما أقممن )و( رب الشََّ اِط ن َوَما أضممنالس مىكىات( الس بع )كى
م كا كىافى اٍلقيىاس أىضى ًديث اٍلمىكىاًقيت ًفي  كى قىكلو ًفي حى فىأتى بضمير مؤنث لمناسبتو أظممف كأقممف كى

كىاهي اٍلبىز ار  قىكلو ًفيمىا رى مف ذكر مىعىيـ كى ًدينىة كى ( كىاٍلًقيىاس )لىييـ( بعكده عمى أىؿ اٍلمى ًحيح )ىف لىييف  الص 
اٍلمعرفىة كنصبو  ل( نكف اٍلمينىادً إق ال أْنفق ِبَ اًل َواَل عخش من ِذي اْلَعْرشًفي ميٍسنده كىغىيره )

و كىغىيره ) كىاهي اٍبف مىاجى قىكلو لمن سىاء ًحيف رجعف مف اٍلًجنىازىة ًفيمىا رى اْرِجْعَن َمْأُزورَات لمناسبة إقالال كى
كىاهي )كؿ مىا أصميت( ،(  ر َمْأُجورَات قىكلو ًفيمىا رى مف  أىم مىا رميت ؛كىاٍلًقيىاس مكزكرات ًباٍلكىاك كى

ـ  مىاتى كىاٍلًقيىاس ٍنؾ ث ا أنميت( أىم مىا رميتو فىغىاب عى ٍيد فىقتمتو كىأىنت ترىاهي )كدع مى  ".الص 

 
                                                           

  (.1/144حاشية الصباف، الصباف )ج (1)
 (.199-1/198ىمع اليكامع، السيكطي )ج (2)
 .8775(، رقـ الحديث: 8/117)ج ،النسائي ( سنف النسائي، باب الدعاء عند رؤية القرية التي يريد دخكليا،3)
 (.251-3/250( ىمع اليكامع، السيكطي )ج4)
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 : عرض وعحم ل

 جاء في ىذه المسألة أربعة أحاديث، كىي عمى النحك التالي: 

مىا أقممف الم ييـ  رب الس مىكىات .1 مىا أظممف كىرب اأٍلىٍرضيف الس بع كى  . الس بع كى
كرىات غير مىٍأجيكرىات .2 ٍأزي  .اٍرًجٍعفى مى
الن كىالى تخش مف ًذم اٍلعىٍرش إقالال .3  .أٍنفؽ ًبالى
ٍيتى كال تيمىٍيتى  .4  .ال دىرى

"كما حممت عمى الخركج مف حكـ التصحيح إلى حكـ اإلعداؿ في  :(1)قال ابن مالك
نما بابو ت-صمى ا عميو كسمـ  –قكلو  "، كا  ٍيتى كال تيمىٍيتى  مكت".: "ال دىرى

(، كاألصؿ: مكزكرات ارجعن مأزورات،   ر مأجورات"كفي الحديث ) :(2)قال ابن ىشام
 بالكاك، ألنو مف الكزر".

( كمف كالميـ )شير ارجعن مأزورات،   ر مأجورات"كفي الحديث ) :(3)وقال أبو ح ان
ا لترل".  ترل، شير ثرل، كشير مرعى( حذؼ التنكيف مف ثرل كمرعى إتباعن

ما جاز لمضركرة جاز في النثر لمتناسب كالسجع، كما في الحديثيف ؽ أف  يتضح مما سب
 السابقيف، ككاف القياس )أضمكا( فأتي بضمير مؤنث لمناسبة )أضممف، كأقممف(. 

، ، كىذا يدؿ عمى مركنتيا كبالغتياإف التغيير مف أجؿ المشاكمة كارد في المغة خ ص  القول:
 حديث مف ىذا الباب. كقد جاء استشياد السيكطي بيذا ال

 م أل : ضم ر المثنى والجمع المؤنث بعد أفعل العفض ل كغ ره

"كىضمير اٍلمثنى كىاٍلجمع بعد أفعؿ الت ٍفًضيؿ كىغىٍيًرًه نىٍحك أحسف الرجمىٍيف  :(4)قال ال  وطي
ٍفرىاد كالتذكير كىحى  قيؿ يجكز ًفيًو ًحينىًئذو اإٍلً خ ر الن َ اء ًديث كأجمميما كىأحسف الن سىاء كأجمميف كى

 ".(5)صوالح ُقَرْ ش أحناه عمى ولد ِفي صغره وأرعاه عمى زوج ِفي َذات َ ده

 :عرض وعحم ل

                                                           

 (.131-1/130شرح التسييؿ، ابف مالؾ )ج (1)
 (.6/668( مغني البيب، ابف ىشاـ )ج2)
 (. 5/2377( ارتشاؼ الضرب، أبك حياف )ج3)
 (. 1/199( ىمع اليكامع، السيكطي )ج4)
 .5365(، رقـ الحديث: 5/66( صحيح البخارم، باب حفظ المرأة كزكجيا في ذات يده كالنفقة، البخارم )ج5)
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لرجميف كأجمميما، ضمير المثنى كالجمع المؤنث بعد أفعؿ التفضيؿ كغيره، نحك: أحسف ا
َرْ ش أحناه خ ر الن َ اء صوالح قُ جمميف، كقيؿ: يجكز حينئذ اإلفراد كحديث: "أكأحسف النساء ك 

سيكطي "، كىك رأم ابف مالؾ، كقد رجحو العمى ولد ِفي صغره وأرعاه عمى زوج ِفي َذات َ ده
 عمى رأم أبي حياف كسيبكيو.

 في أل الععر ف
 في لغ  ط  ئ م أل : قد عخمف )أل( الععر ف بأم

قد تخمفيا أـ ًفي ليغىة عزيت لطييء كحمير قىاؿى اٍبف مىالؾ :(1)قال ال  وطي لما كىانىت  "كى
ـ تيٍدغىـ ًفي أىٍربىعىة عشر حرفا فىيصير اٍلميعىٌرؼ بيىا كىأىن وي مف المضاعؼ اٍلعيف ال ًذم فاؤه ىمزىة  الال 

مف داناىـ بدليىا ميمن  ا أًلىف اٍلًميـ الى تيٍدغىـ ًإال  ًفي ًميـ قىاؿى بىعضيـ ًإف ىىًذه الم غىة جعؿ أىؿ اٍليمف كى
ة باألسماء ا ؼ رجؿ كناس قىاؿى ميٍختىص  كتاب ًبًخالى ـ كى ـ الت ٍعًريؼ ًفي أىكليىا نىٍحك غيالى ل ًتي الى تيٍدغىـ الى

ٍيًف ًفي قىٍكلو كليىا عمى الن ٍكعى لىعىؿ  ذىًلؾ ليغىة لبىٍعضًيـ الى لجميعيـ ًبدىًليؿ ديخي صمى ا – اٍبف ًىشىاـ كى
  ".(2)َلْ َس من امبر امص ام ِفي ام فر: "-عميو كسمـ 

 :عرض وعحم ل
كردت ىذه المسألة عند ابف عقيؿ كابف مالؾ كابف ىشاـ كالمرادم كاألشمكني كالصباف 

 كابف الحاجب كالشاطبي كابف يعيش. 
ا التعريؼ باأللؼ كالميـ، كىي لغة أىؿ اليمف، كقد  :(3)قال ابن مالك "كيتناكؿ ذلؾ أيضن

 (". س من امبر امص ام في ام فرل إذ قاؿ: ) –صمى ا عميو كسمـ  –تكمـ بيا الرسكؿ 
"إف ىذه لغة مختصة باألسماء التي ال تدغـ ال التعريؼ في أكليا  :(4)قال ابن ىشام

نحك: غالـ ككتاب، بخالؼ: رجؿ كناس كلباس، كحكي لنا بعض اليمف أنو سمع في بالدىـ مف 
 يقكؿ: خذ الرمح كأركب امفرس، كلعٌؿ ذلؾ بعضيـ ال جميعيـ".

 . (8)كالرضي (7)كالصباف (6)كاألشمكني (5)رادمكقد كافقو الم

                                                           

 (. 1/258)ج ع اليكامع، السيكطيىم (1)
 (.1/157( مسند الشافعي، باب مف كتاب اختالؼ الحديث كترؾ المعاد منيا، الشافعي )ج2)
 (. 1/164( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ )ج3)

 .114(، كانظر: شرح الندم كبؿ الصدل، ص309-1/308مغني البيب في كتب األعاريب، ابف ىشاـ )ج(4) 
 (. 1/140)ج مقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، المرادم( تكضيح ال5)
 (. 1/34)ج ( شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، األشمكني6)
 (.1/56( حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، الصباف )ج7)
 (.2/866)ج االستراباذم ( شرح شافية ابف حاجب،8)



21 

"كقاؿ ابف جني: يركل أف النمر بف تكلب قاؿ: سمعت رسكؿ ا  :(1)أما الشاطبي فقال
ليس مف البر الصياـ في  يريد "ي ام فرفل س من امبر امص ام : "-صمى ا عميو كسمـ  –

صمى ا  –بف تكلب لـ يرًك عف النبي السفر، فأبدؿ الالـ المعرفة ميمنا قاؿ: كيقاؿ أف النمر 
 غير ىذا الحديث، إال أنو شاذ ال يسكغ القياس عميو".  - عميو كسمـ

"فقد أبدلت مف الـ التعريؼ في لغة قكـ مف العرب كيقاؿ في لغة  :(2)قال ابن  ع ش
"ليس مف : -صمى ا عميو كسمـ  –طيئ أمرجؿ في الرجؿ كركل النمر بف تكلب عف النبي 

لؾ فيك شاذ كال عف النبي سكل ىذا الحديث كمع ذ ـ يركى لنو إبر امصياـ في امسفر"، كقيؿ ما
 يقاس عميو".

كردت في ليجات العرب كخاصة في الجزيرة  ألة: أقكؿ بأف ىذه المسخ ص  القول
 العربية، كخاصة عند أىؿ اليمف كىـ إلى اآلف يقمبكف في بعض كالميـ )أؿ( إلى )أـ(.

كطي معظـ النحاة عمى أنيا لغة بعض أىؿ اليمف فيـ يبدلكف أؿ التعريؼ كقد كافؽ السي
 بأـ أما الشاطبي فاكتفى برأم ابف جني كابف يعيش ال يقيس عميو. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 279-9/278)ج المقاصد الشافية، ابف مالؾ (1)
 (. 10/34)ج شرح المفصؿ، ابف يعيش (2)
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 المبحث الثاني
 باب العمد

 

 في المبعدأ والخبر

) مى لغ  / الوصف المجعول مبعدأ ال  ثنى وال  جمع إال ع م أل : في عرك ب )أَو ُمْخِرِجيَّ
 أكموني البرا  ث

تؾ عمى أىف  :(1)قال ال  وطي كىاؾ كأقائمكف إٍخكى "كىالى يثنى كىالى يجمع فىالى ييقىاؿ أقائماف أىخى
خكتؾ فىاعؿ ًإال  عمى ليغىة أكمكني البراغيث كىمىا الى يقبؿ اٍلًفٍعؿ شىٍيئا مف ذىًلؾ كىزعـ  كىاؾ كا  أىخى

ـ ًبديكًنًو كىزعـ آخر أىنو  ردٌ كي  بىعضيـ أىف خبر ىىذىا اٍلكىٍصؼ مىٍحذيكؼ ة ًإلىٍيًو لتىماـ اٍلكىالى اجى ًبأىن وي الى حى
ًديث  كىأًجيب  (2)"َأو مخرجي ىم"ال ًذم يىًميًو كىزعـ اٍبف حكط ا أىنو يجكز تثنيتو كىجمعو كىاٍستدؿ  ًبحى

 ًبأىن وي عمى ليغىة أكمكني البراغيث". 
 :عرض وعحم ل

أف ىذا الكصؼ ال يثنى كال يجمع إال عمى لغة أكمكني البراغيث، قد أجمع النحاة عمى ل
 ، كىذا عرض ألقكاؿ بعض النحاة:إال ابف عصفكر فمـ يعترؼ بيذه المغة

"كاعمـ أف مف العرب مف يقكؿ: ضربكني قكميؾ، كضرباني أخكاؾ،  :(3)قال   بو و
ف يجعمكا لمجمع عالمة كما جعمكا فشبيكا ىذا بالتاء التي يظيركنيا في قالت فالنة ككأنيـ أرادكا أ

 لممؤنث كىي قميمة". 
"كلما كاف الكصؼ المذككر منزالن منزلة الفعؿ لـ يجز تصغيره، كال  :(4)قال ابن مالك

المحضة كمف قاؿ  األسماءألف ذلؾ كمو مف خصائص  ؛كال تعريفو كال تثنيتو كال جمعو كصفو
ىنا: أفاعالف الزيداف كأفاعمكف الزيدكف؟ ككاف  ف الزيداف، يفعمكف الزيدكف، قاؿالمف العرب: يفع

الكصؼ مبتدأ، ما بعده فاعؿ ساد مسد الخبر، إلى نحك ىذه اإلشارة أشرت بقكلي: )إال عمى لغة 
 يتعاقبكف عميكـ المالئكة(". 

                                                           

 (. 1/310ىمع اليكامع، السيكطي )ج (1)
(، رقـ 1/7البخارم )ج ( صحيح البخارم، باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى النبي صمى ا عميو كسمـ،2)

 . 3الحديث: 
 (. 2/40)ج الكتاب، سيبكيو (3)
 (. 1/273( شرح التسييؿ، ابف مالؾ )ج4)
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إذ قاؿ: )يتعاقبكف  –صمى ا عميو كسمـ  –"كقد تكمـ بيذه المغة النبي  :(1)وقال أ ًضا
. كبعض النحكييف يجعؿ ما كرد مف ىذا خبرنا مقدمنا . الميؿ كمالئكة بالنيار(عميكـ مالئكة ب

كمبتدأ مؤخرنا كبعضـ يجعؿ ما اتصؿ بالفعؿ مف األلؼ كالكاك كالنكف المشار إلييف مبدالن منيا 
األسماء المذككرة بعد، كىذا ليس بممتنع إذا كاف مف سمع منو ذلؾ مف غير أصحاب المغة 

، [3]األنبياء:   روا النجوى الذ ن ظممواوأذيف الكجييف يتخرج قكلو تعالى: ىالمذككرة. كعمى 
 .[71]المائدة:  ثم عموا وصموا كث ر منيمكقكلو: 

"كال يثنى كال يجمػع إال عمػى لغػة: )يتعػاقبكف عمػيكـ مالئكػة( فػال يقػاؿ:  :(2)قال ابن عق ل
الكصػػؼ مرفػػكع بالفاعميػػة، بػػؿ عمػػػى أف أقائمػػاف الزيػػداف؟ كال أقػػائمكف الزيػػدكف؟ عمػػى أف مػػا بعػػد 

 راغيػث، كعمييػا خػر ج المصػنؼ قكلػوالكصؼ خبر مقدـ كما بعػده مبتػدأ، إال عمػى لغػة: أكمػكني الب
: "كيتعػػاقبكف عمػػيكـ مالئكػػة بالميػػؿ كمالئكػػة بالنيػػار"، كمػػف كركدىػػا فػػي -صػػمى ا عميػػو كسػػمـ –

جػػو أبػػك محمػػد بػػف حػػكط ا، كفيػػو الكصػػؼ قكلػػو عميػػو السػػالـ: "أك مخرجػػي ىػػـ"، عمػػى ذلػػؾ خر  
 نظر". 

الفاعؿ  بظيكر كيحتج، خبرنا يككف أف يجكز تقدـ إذا أنو زعـ "مف :(3)خروف ابن وقال
كيىتىعىاقىبيكفى  البراغيث أكمكني...  الزيدكف كيقكمكف الزيداف يقكماف: قكليـ في كالجمع التثنية في
ًئكىة يكيـٍ ف  التقديـ قميؿ مع كيجمع يثني الذم أف كذلؾ، قكلو بو عيقط ما تخطئتو فكجيو بالميؿ المىالى

 بخبر مقدـ".  ليس إذ قاطع دليؿ الجميكر عف فإفراده، تجمع كال تثني ال العرب أف   كذلؾ جدنا،

 مرفكعو مسد كيسد، يميو ما يرفع كصؼ المبتدأ قسمي أحد أف تقدـ "قد :(4)قال أبو ح ان
ياه خبره شدة  الخبر عف استغنائو سبب أف كبينت المذككر لمكصؼ خبر كال: بقكلي عنيت كا 
  الزيداف". أضارب: بالفعؿ شبيو

األصؿ في )أكى مخرجي ىـ( أك: أك مخرجكم ىـ، أم: بعد إسقاط كحصيمة ما سبؽ أف 
النكف لإلضافة، فاجتمعت كاك ساكنة كياء، فأبدلت الكاك ياءن، كأدغمت في الياء، كأبدلت الضمة، 

كسرة، تكميالن لمتخفيؼ، كما فعؿ باسـ مفعكؿ )رميت( حيف قيؿ فيو: التي كانت قبؿ الكاك 
  مرمٌي، كأصمو: مرمكٌم.

                                                           

 (. 582-2/581افية، ابف مالؾ )ج( شرح الكافية الش1)
 (. 207-1/206المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ )ج (2)
 (. 1/398)ج ( شرح جمؿ الزجاجي، ابف خركؼ3)
 (. 2/739( ارتشاؼ الضرب، أبك حياف )ج4)
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كمثؿ: مخرجي، مف الجمع المرفكع المضاؼ إلى ياء المتكمـ، كمخرجي: خبر مقدـ، ىـ: 
مبتدأ مؤخر، كال يجكز العكس؛ ألف مخرجي نكرة، فإف إضافتو غير محضة، إذ ىك اسـ فاعؿ 

ذا ثبت ككنو نكرة، لـ يصح جعمو مبتدأ، لئال تخبر بمعنى االستقباؿ ، فال تعترؼ باإلضافة، كا 
 بالمعرفة عف النكرة، دكف مصحح. 

كلك ركم )مخرجٌي( مخفؼ الياء، عمى أنو مفرد، لجاز كجعؿ مبتدأ، كما بعده فاعؿ سد 
ة إلى مسد الخبر، كما تقكؿ: أك مخرجي بنك فالف؟ ألف مخرجي صفة معتمدة عمى استفياـ مسند

 ما بعدىا، ألنو كاف ضميرنا فيك منفصؿ، كالمنفصؿ مف الضمائر يجرم مجرل الظاىر. 

 بأف  الفعؿ ال يرفع إال فاعالن كاحدنا كاذا لحؽ بالفعؿ ضمير كجاء بعده خ ص  القول:
.  الفاعؿ يككف ىذا عالمة تثنيتو أك جمع عند بعض النحاة كال يككف فاعالن

 رًا وىي نفس المبعدأ معنى ال عحعاج لرابطم أل : الجمم  الواقع  خب

ٍعنى لـ تحتج ًإلىى رابط :(1)قال ال  وطي ٍبتىدىأ ًفي اٍلمى ٍممىة ًإف كىانىت نفس اٍلمي  :نىٍحك ،"اٍلجي
ا قمتو أىنا كالنبيكف مف قبمي الى ًإلىو ًإال  ا" ٍبتىدىأ  (2)"أفضؿ مى ًإال  فىالى بيد لىيىا مف ضمير عىاًئد عمى اٍلمي
مو". ي ـى غيالى شىرطو أىف يككف مطابقا لىوي نىٍحك زيد قىا  ربطيا ًبًو كى

 :عرض وعحم ل

ط باالجممة المخبر بيا إف كانت نفس المبتدأ في المعنى فحكميا في االستغناء عف ر 
يرجع إلى المبتدأ حكـ المفرد الجامد. كألجؿ ذلؾ لـ يفتقر ضمير الشأف إلى ما يرجع إليو مف 

 نو بيا. الجممة المخبر ع

دعواىم ف يا  بحانك الميم االستغناء عف عائد قكلو تعالى:  كمثؿ ضمير الشأف في
صمى ا عميو  –كمنو قكلو  .(3)دعواىم أن الحمد هلل رب العالم نوعح عيم ف يا   م و خر 

مرتبطة ". كفي تقييد الجممة بككنيا أفضل ما قمعو أنا والنب ون من قبمي: ال إلو إال اهلل: "- كسمـ
بالمبتدأ فكائد جمة؛ ألف االرتباط قد يحصؿ بككف الجممة نفس المبتدأ في المعنى فيستغنى عف 

 . (4)رابط مف غيرىا كالحديث النبكم السابؽ

                                                           

 (. 1/316)ج ىمع اليكامع، السيكطي (1)
 .3585(، رقـ الحديث: 5/572الترمذم )ج سنف الترمذم، (2)
 [. 10]يكنس:  (3)
 .164( شرح عمدة الحافظ، ابف مالؾ، ص4)
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كقد يككف الخبر جممة اسمية أك فعمية، كال بيد  فييا مف ضمير عائد إلى المبتدأ، مطابؽ 
 . (1)لسابؽلو، إال إذا كانت نفس المبتدأ، كالحديث ا

فتعرب )أفضؿ( مبتدأ، ك)ما( مكصكؿ مبني عمى السككف في محؿ جر باإلضافة، 
الخبر، كقد استغنت عف الرابط؛ ألنيا نفس المبتدأ  كالجممة بعده صمة. كجممة )ال إلو إال ا( ىي

 في المعنى. 
ا، كفيو مطابقة لمقاعخ ص  القول دة : استشياد السيكطي بالحديث الشريؼ جاء صحيحن

 النحكية، فجممة الخبر إذا كانت بنفس معنى المبتدأ لـ تحتج إلى رابط. 
  م أل : في ثبوت خبر المبعدأ بعد لوال

ٍمييكر ميطمقنا كىاٍلميٍختىار كفىاقنا  :(2)قال ال  وطي "كخبر بعد لىٍكالى كلكما لالمتناع قىاؿى اٍلجي
ًميًو لمرماني كىاٍبف الشجرم كالشمكبيف كىاٍبف مىالؾ يجب ذكر  اًصا كىالى دىًليؿ كىعى َلْواَل َقْومك ه ًإٍف كىافى خى
 .(3)"حد ثو عيد ِبكْفر أل  ت اْلَبْ ت عمى َقَواِعد ِإْبرَاِى م

 :عرض وعحم ل

"لـ أرى ىذه الركاية، يعني بيذا المفظ، مف طريؽ صحيح،  :(4)قال ابن أبي الرب ع
لكال حداثة قكمؾ"، "لكال أف قكمؾ حديثك عيد ي ذلؾ: "لكال ًحدثاف قكمؾ"، "فكالركايات المشيكرة 

 بجاىمية"، كنحك ذلؾ. 
زيد  لكال: كقكلؾ عميو دليؿ ال الذم المقيد الككف كىك الحذؼ كممتنع" :(5)قال الشاطبي

 زيد عندنا لكال: ككذلؾ، الحذؼ فامتنع، ييعمىـٍ  لـ حذؼ كلك زيد، خبر: فسالمنا سمـ، ما سالمنا
ف كاف بككف مقيد كلـ ييٍشًعر بو المبتدأ كال الجكاب لـ يجز الحذؼ".  :(6)قال ابن مالكليمؾ".  "كا 

 الحذؼ".  يجز لـ عميو دليؿ ال مقيد ككف أريد " لك :(7)وقال في موضع  خر

 .يعمـ" لـ إف ذكره كالقعكد كالقياـ مقيد "كككنو :(8)قال ابن ىشام

                                                           

 (.1/206( الفرائد الجديدة، )ج1)
 (. 1/337)ج ىمع اليكامع،  السيكطي (2)
 .1585(، رقـ الحديث: 2/146البخارم )ج ( صحيح البخارم، باب فضؿ مكة كبنيانيا،3)
 (. 1/226)ج (  شرح التصريح، األزىرم4)
 (. 2/104اطبي )ج( المقاصد الشافية، الش5)
 (. 1/354)ج ( شرح الكافية الشافية،  ابف مالؾ6)
 (. 1/276( شرح التسييؿ، ابف مالؾ )ج7)
 (. 3/446( مغني المبيب، ابف ىشاـ )ج8)
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 ذا كاف الخبر ككننا مطمقنا.كقيد الرماني كابف الشجرم كالشمكبيف كجكب حذؼ الخبر بما إ

، كمنو  ـى ًم نىا ما سى فمك أريد ككف بعينو ال دليؿ عميو لـ يجز الحذؼ، نحك: لكال زيد ساىلىمى
 حديث عائشة: "لكال قكمؾ حديثك عيد بكفر ألسست البيت عمى قكاعد إبراىيـ".

كع كذىب الككفيكف إلى أف االسـ المرفكع بعد لكال فاعؿ بفعؿ محذكؼ، قيؿ: ىك مرف
 بمكال. 

إذا كقع المبتدأ بعد )لكال( االمتناعية؛ فالجميكر أطمقكا كجكب كحصيمة ما سبؽ؛ أنو 
 : (1)حذؼ الخبر، بناءن عمى أنو ال يككف بعدىا إال ككننا مطمقنا، كلحنكا المعرم في قكلو

 ُ ةةةةةةذ ب الرعةةةةةةةُب منةةةةةةةو كةةةةةةةلَّ عضةةةةةةةب

 فمةةةةةةةةةةوال الغمةةةةةةةةةةد  م ةةةةةةةةةةكو ل ةةةةةةةةةةةاال  

   
 يخالؼ فيما بالحديث اعتبر االستدالؿ فقد ع النحاة؛برأيو جمي السيكطي كقد خالؼ

ًديث حرفتو الركىاة ًبدىًليؿ أىف ًفي قال ال  وطيخاطئ.  أمر النحكية القكاعد : "كىالظ اًىر أىف الحى
قد بٌينت ًفي كتاب أصيكؿ الن ٍحك مف  ار عمى اٍلقىاًعدىة كى بعض ركاياتو لىٍكالى حدثاف قىٍكمؾ كىىىذىا جى

ـ اٍبف الؼ اٍلقىكىاًعد النحكية أًلىن وي مىٍرًكٌم  كىالى ًديًث عمى مىا خى ي اف أىنو الى يٍستىدٌؿ ًباٍلحى الضائع كىأبي حى
بي ة فأدكىا عمى قدر  كىاىىا اٍلعىجـ كالمكلدكف الى مف يحسف اٍلعىرى اًديث رى ٍعنىى الى ًبمىٍفظ الر سيكؿ كىاأٍلىحى ًباٍلمى

 ألسنتيـ".

 كيدؿ لسد مسده جكابيا غالبه  ألنو حذفو؛ يجب لكال بعد لمبتدأا خبر إف   القول: خ ص 
 . الذكر فكاجب دليؿ عميو يدؿ لـ إذا أما عميو،

 كان وأخواعيا

 م أل : إلحاق )رجع( بة )صار( في العمل

ذىًلؾى عشرىة  (صارػ ): "كىأٍلحؽ قكـ ًمٍنييـ اٍبف مىالؾ ب(2)قال ال  وطي مىا كىافى بمعناىا كى
ًفي الحى  رجع،كى  .. أىفعىاؿ،  . (3)"ًديث الى ترجعكا بعًدم كف ارنا.. كى

 : عرض وعحم ل

الحديث: "الى  كفي ... المعنى في كافقيا كما العمؿ في صار "كيساكم :(4)قال ابن مالك
ـٍ  يىٍضًربي  كيفارنا بىٍعًدم تىٍرًجعيكا كي   بىعض". ًرقىابى  بىٍعضي

                                                           

 .28( الديكاف، أبك العالء المعرم، ص1)
 (.1/358)ج ىمع اليكامع، السيكطي  (2)
 .1739(، رقـ الحديث: 2/176)جالبخارم  ( صحيح البخارم، باب الخطبة أياـ منى،3)

 (. 390-1/388شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ )ج (4)
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ا في المعنى مف األفعاؿ كذلؾ عشرة، "مثؿ صار في العمؿ كما كافقي :(1)قال األشموني
 كىي: آض، كرجع..".

بػ )صار(  قد ألحؽ بعض األفعاؿ منيـ ابف مالؾك  كمما سبؽ يتضح لنا أف  بعض النحاة
: )آض، كعاد، كآؿ، كرجع كحار، كاستحاؿ، ىذه األفعاؿمف ك في العمؿ ما كافقيا في المعنى، 

ال عرجعوا بعدي كفاًرا  ضرب : "-عميو كسمـصمى ا  –كتحكؿ، كتحكؿ، كارتد(. كمنو قكلو 
 ". بعضكم رقاب بعض

فال ترجعكا بمعنى: ال تصيركا، ككفارنا: منصكب عمى الخبر، أم: كالكفار، يضرب: 
استئناؼ لبياف صيركرتيـ كالكفرة، أك المراد: ال ترتدكا عف اإلسالـ إلى ما كنتـ عميو مف عبادة 

 ضكـ رقاب بعض، كاألكؿ أقرب. األصناـ حاؿ ككنكـ كفارنا ضاربنا بع
، آخر شيء إلى تحكؿ أم صار بمعنى (رجع (العرب استعمؿ لقد القول: خ ص 

 كاستشياد السيكطي جاء مكافقنا لمقاعدة. 

  (راح)و ( دا)م أل : المنصوب بعد 
ٍصفيكر ًبأىٍفعىاؿ "كىأٍلحؽ قـك ًمٍنييـ الز مىٍخشىًرٌم كىأىبيك اٍلبىقىاء كالجزكلي كىاٍبف عي  :(2)قال ال  وطي

قت الغدك كالركاح كىجعؿ مف ذىًلؾ  قع فعمو ًفي كى ار أىك ًبمىٍعنى كى ىىذىا اٍلبىاب غىدا كىرىاح ًبمىٍعنى صى
المنا ًديث اٍغدي عى ًديث (3)حى تىركح بطاننا". " :كىحى ا كى  تىٍغديك خماصن
 عرض وعحم ل: 

ض السيكطي آراء النحاة كردت ىذه المسألة عند ابف مالؾ كابف عقيؿ كالشاطبي، كقد عر 
 دكف أف يعترض، كنذكر منيـ:

ذلؾ بقكؿ  عمى يستشيد كقد كراح، غدا الباب: ىذا بأفعاؿ قكـه  "كألحؽ :(4)قال ابن مالك
 مف ليسا أنيما كالصحيح ..امعة" تكف كال متعممنا أك عالمنا غدي ا" :-رضي ا عنو –ابف مسعكد 

نما الباب،  ." نكرة إال يكجد ال إذ حاؿه  بعدىما المنصكب كا 
غدا زيده عالمنا، كمنو قكؿ ابف مسعكد  نحك: "فقد ذكر الناس منيا: غدا، :(5)قال الشاطبي

ا".  "اغدي : -رضي ا عنو –  عالمنا أك متعممنا، كال تكف امعة"، كراح نحك: راح زيده فرحن

                                                           

 (. 1/223( شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، األشمكني )ج1)
 (.1/359)ج ىمع اليكامع، السيكطي (2)
 .26120(، رقـ الحديث: 5/284ابف أبي شيبة )ج ( مصنؼ ابف أبي شيبة،3)
 (. 1/348الؾ )ج( شرح التسييؿ، ابف م4)
 (. 1/146)ج ( المقاصد الشافية، ابف مالؾ5)
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ا الباب : ")كأف ال يجعؿ مف ىذ(1)كقد خالؼ ابف عقيؿ في رأيو آراء النحاة، حيث قاؿ
خالفنا لمزمخشرم كأبي البقاء، فالمنصكب بعدىما حاؿ ال خبر، اللتزاـ تنكيره، كمنو  –غدا كراح( 

 (". عغدو خماًصا، وعروح بطاًناقكلو عميو الصالة كالسالـ: )

كاستدؿ ابف عقيؿ بالحديث عمى أنيا حاؿ، أم: حاؿ مف الضمير، أم: تغدك ىي 
ا، ككذلؾ ابف مالؾ ال يعدىما مف أفعاؿ ، خشرم كأبي البقاءالزم بو ما قاؿ كىذا خالؼ خماصن
 ما بعدىما حاالن ال خبرنا.  الباب كأف  

 حاالن  كيككف الخبرية كليس الحالية عمى منصكب كراح( غدا) بعد ما إف القول: خ ص 
 . الضمير مف

 كاد وأخواعيا

 م أل : في حذف خبر أفعال الباب

دً  :(2)قال ال  وطي ذؼ حى مف اٍلحى اب أىك كىاد كىمف عجؿ أىخطىأ أىك كىاد"كى  .(3)"يث مف تأنى أصى

 : عرض وعحم ل

"إذا دؿ  دليؿ عمى خبر ىذا الباب جاز حذفو، كمنو الحديث: "مف  :(4)قال األشموني
تأنى أصاب أك كاد يصيب، كمف عجؿ أخطأ أك كاد يخطئ"، كالتقدير: مف تأنى أصاب أك كاد 

 خطئ. يصيب، كمف عج ؿ أخطأ أك كاد ي
 مف" كمنو الحديث حذفو جاز الباب ىذا خبر عمى دليؿ دؿ إذا "الثاني :(5)قال الصبان

 . "كاد أك أخطأ عجؿ كمف كاد أك أصاب تأنى
." :(6)قال الغ   ني ـى ًم ك أصابى أ، كمنو الحديثي "مف تأٌنى ..كيجكزي حذؼي الخبًر إذا عي

،  أمك كادى"، أخطأ أكادى، كمف عىجؿى   ئ".ككادى ييخطكادى ييصيبي

                                                           

 (. 1/260( المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ )ج1)
 (. 1/420)ج ىمع اليكامع، السيكطي (2)
 .4569، رقـ الحديث: 73األلباني ص ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة،3)

 (. 1/263)جشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، األشمكني  (4)
 (. 386-1/385( حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، الصباف )ج5)
 (. 2/286( جامع الدركس العربية، الغالييني )ج6)
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 أكرد السيكطي الحديث السابؽ استدالالن عمى جكاز حذؼ الخبر فيخ ص  القول: 
اء متماشينا مع القاعدة ، كاستشياد السيكطي بالحديث جأفعاؿ المقاربة إذا عمـ مف خالؿ السياؽ

 النحكية.

 إنَّ وأخواعيا

 م أل : في ورود لعّل ل  عفيام

مىٍيًو  كىزىاد اٍلكيكًفي كفى ًفي مىعىاًنييىا: "(1)قال ال  وطي َوَما  ْدر ك َلَعمَّو ااًلٍسًتٍفيىاـ كىخرج عى
ًديث لىعىم نىا أعجمناؾ"  زّكى كىحى

(2).  
 : عرض وعحم ل

 مالؾ، ابف كتبعيـ. الككفيكف بو قاؿ معنى، كىك. االستفياـ: "الرابع :(3)قال المرادي
 كقد األنصار، لبعض -كسمـ عميو ا صمى - النبي كقكؿ ،"يزكى لعمو يدريؾ كما" منو كجعؿ
 ترج، كالحديث عندىـ كاآلية. خطأ البصرييف عند كىذا. أعجمناؾ لعمنا: مستعجالن  إليو خرج

 .إشفاؽ"

مف معاني )لعٌؿ( الترجي، كقد يدخميا معنى اإلشفاؽ، كقد تككف يتضح لنا مما سبؽ أف  
، أم: ليذكر أك (4)لعمو  عذكر أو  خشىقكلو تعالى: خفش، كعمى ذلؾ حمؿ لمتعميؿ عند األ

 يخشى. 

 –، كقؿ النبي (5)وما  در ك لعمو  زكىستفياـ، كعميو حمؿ قكلو تعالى: كقد تككف لال
، "لعٌمنا أعجمناؾ".  –صمى ا عميو كسمـ   لبعض األنصار، كقد دعاه، فخرج إليو مستعجالن

 م أل : في عصد ر خبر لعّل بة )أْن(

كؿ أىف ًفيًو حمالن  :(6)ال ال  وطيق كىاز ديخي ًفي   عمى عىسى،"كاختص خبر لىعىؿ  ًبجى كى
ًديث لىعىؿ  أحدي   . (7)ـ أىف يككف أىلحف بحجتو"كي الحى

                                                           

 (. 1/428ىمع اليكامع، السيكطي )ج (1)
 .345(، حديث رقـ: 1/269مسمـ )ج ( صحيح مسمـ، باب إنما الماء مف الماء،2)
 (. 581–1/580حركؼ المعاني، المرادم )ج( الجنى الداني في 3)
 [. 44( ]طو: 4)
 [. 3( ]عبس: 5)
 (. 1/433)ج ( ىمع اليكامع، السيكطي6)
 .6967(، رقـ الحديث: 9/25( صحيح البخارم، باب إذا غضب جارية فزعـ أنيا ماتت، البخارم )ج7)
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 :عرض وعحم ل

ًديث نىٍحك اكثيرن  ًبأىف يٍقتىرف لىعىؿ   خبر "فىًإف :(1)قال ابن ىشام  يككف أىف بىٍعضكيـ فىمىعىؿ   الحى
يٍحتىمؿ بعض مف توبحج أىلحف  حد".  عمى اأٍلىٍسبىاب عمى عطؼ أىنو كى

 كعساه عساؾ نحك كأخكاتيا الكاؼ مف بعسى يتصؿ فيما اختمؼ : "الثاني(2)قاؿ الصباف
 في (عسى) عمى (لعؿٌ ) حممت كما (لعؿٌ ) عمى حمالن  نصب مكضع في أنو إلى سيبكيو فذىب
 المبرد كذىب" بعض مف بحجتو ألحف يككف أف بعضكـ فمعؿ" الحديث في كما بأف خبرىا اقتراف

 الخبر، جعؿ خبرنا كاف كالذم كنصب االسـ رفع مف عميو كانت ما عمى عسى أف إلى كالفارسي
ا".  خبرنا جعؿ اسمنا كاف لكف الذم  اسمن

 : (3)قال عمر بن أبي رب ع 

 لعميمةةةةةةةةةا أْن عطمبةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةك مخرًجةةةةةةةةةا

 وأْن عْرُحبةةةةةةةا صةةةةةةةدرًا بمةةةةةةةا كنةةةةةةةت أحصةةةةةةةر  

   
 ديث مكافقنا مع القاعدة النحكية.ستشياد السيكطي بالحكقد جاء ا

اختص خبر لعٌؿ عف سائر األحرؼ الناسخة بجكاز دخكؿ أٍف فيو حمالن  خ ص  القول:
 عمى عسى، نحك: لعٌؿ زيدنا أف يقكـ.

 م أل : في حذف خبر ال الناف   لمجنس

ٍمتىـز ًفي الث اًنيىة حذؼ خبر ىىذىا اٍلبىاب ًإف عمـ غى : "(4)قال ال  وطي الب ًفي ليغىة اٍلحجاز مي
ر كىالى ضرار (6)َفَ  َفوت (5)اَل ض ريء فىمـ يمفظكا ًبًو أصال نىٍحك ليغىة تىًميـ كطي رى كىالى ضى

(7) 
كىالى عدكل كىالى طيرة"
(8).  

 

 

                                                           

 (. 1/623)ج ( مغني البيب، ابف ىشاـ1)
 (. 393-1/392كني أللفية ابف مالؾ، الصباف )جحاشية الصباف عمى شرح األشم (2)
 .25( الديكاف، عمر بف أبي ربيعة، ص3)
 (. 1/469)ج ( ىمع اليكامع، السيكطي4)
 [. 50( ]الشعراء: 5)
 [. 50( ]سبأ: 6)
 .2340(، رقـ الحديث: 2/784( سنف ابف ماجو، باب ما بني في حقو ما يضر بجاره، ابف ماجو )ج7)
 .5753(، رقـ الحديث: 7/135باب الطيرة، البخارم )ج( صحيح البخارم، 8)
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 :عرض وعحم ل

 عند كلزكما الحجازييف، عند اجكازن " الخبر إسقاط الباب ذا في كشاع" :(1)قال األشموني
 ،َفْوتَ  َف  َفزُِعوا ِإذْ  َعَرى َوَلوْ : نحك بقرينة،" ظير سقكطو مع المراد إذا" كالطائييف التميمييف
 ". َضْ رَ  اَل  َقاُلوا

ًيؿى  ًإف "الخبري  :(2)قال الغ   ني ذا". ا مف أغيري  أحدى  ال" كحديث ذكريهي، كجبى  جي ـى  كا  م  عي
، فحذفيو  ربنا إلى إّنا َض َر، ال قالوا :تعالى قكلو كمنو عميؾ، بأس ال أم ،"بأسى  ال" نحك كثيره

يرى  ال أم، ُمنقمبون ".  فىكتى  فال أم، َفْوتَ  ف  َفزِعوا، ِإذْ  َعرى ولو :كقكلو عمينا، ضى  ليـٍ

األغمب حذؼ خبر ال النافية لمجنس، إف عمـ في لغة الحجاز، ككاجب  خ ص  القول:
، نحك: ال بأس، كنحك قكلو تعالى: "قالكا ال ضير حذفو في لغة طيئ كتميـ، فمـ يم فظكا بو أصالن

 فوت وأخذوا من مكان ولو عرى إذ فزعوا ف : -كجؿٌ  عزٌ -، كقكلو (3)إنا إلى ربنا منقمبكف"
"، كقكلو صمكات ا عميو: "ال كال ضرارى  "ال ضررى : -صمى ا عميو كسمـ –. كقكلو (4)قر ب

 ، كقد جاء استشياد السيكطي مكافقنا لمقاعدة النحكية.  صفر"عدكل كال طيرة كال ىامة كال
 عدم جواز حذف خبر )ال( الناف   لمجنس عند فقد الدل لم أل : 

ذؼ ًعٍند أحد فضالن (5)قال ال  وطي الية لـ يجز اٍلحى ف لـ يعمـ ًبقىًرينىة قالية أىك حى  عىف : "كىاً 
ذؼ ميطمقنا  قىاؿى  (6)"الى أحد أغير مف ا" :أىف يجب نىٍحك مف نسب ًإلىى تىًميـ اٍلًتزىاـ اٍلحى اٍبف مىالؾ كى

مىٍيًو يٍمـز ًمٍنوي عدـ اٍلفىاًئدىة كىاٍلعرب مجمعكف عمى ترؾ الت كىم ـ ًبمىا  فقد غمط أًلىف حذؼ خبر الى دىًليؿ عى
 الى فىاًئدىة ًفيًو". 

 :عرض وعحم ل

ذا: مسألة " :(7)قال ابن ىشام - ا مف أغيري  أحدى  ال: "نحك ،ذكره كجب الخبر جيؿ كا 
ذا" -كجؿٌ  عزٌ  ٍيرى  ال قىاليكا{ }فىٍكتى  فىال: }نحك كثير، فحذفو عمـ كا   التميميكف كيمتزمو{ ضى

 كالطائيكف". 
                                                           

 (. 1/346)ج ( شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، األشمكني1)
 (. 2/334)ج جامع الدركس العربية، الغالييني (2)
 [. 50( ]الشعراء: 3)
 [. 51( ]سبأ: 4)
 (. 1/470(  ىمع اليكامع، السيكطي )ج5)
 .4634(، رقـ الحديث: 6/57فكاحش، البخارم )ج( صحيح البخارم، باب كال تقربكا ال6)
 (. 26-2/25( أكضح المسالؾ إلى ألفيف ابف مالؾ، ابف ىشاـ )ج7)
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ذا :مسألة" :(1)قال األزىري  كجب" المبتدأ خبر أـ" ال" خبر إنو: قمنا سكاء" الخبر جيؿ كا 
ذا ،1" كجؿ عز ا مف أغير أحد ال: "نحك" بو، لمجيؿ" ذكره  فحذفو غيره أك سياؽ مف" عمـ كا 

 كلك عمينا،: أم[ 50: الشعراء" ]َضْ رَ  اَل  َقاُلوا" ليـ،: أم، [51: سبأ] َفْوتَ  َفَ  : نحك كثير،
 الحجازييف".  عند لجاز ذكر

إذا جيؿ الخبر سكاء أكاف خبرنا لػ )ال( أـ خبرنا لممبتدأ كجب ذكره، يتضح مما سبؽ أنو 
ذا عمـ مف  ".-عٌز كجؿٌ -مف ا  أغيري  "ال أحدى : -صمى ا عميو كسمـ –قكؿ النبي  نحك كا 

، (3)قالوا ال ض ريـ، ك، أم: ل(2)ف  فوتره فحذفو كثير، نحك قكلو تعالى: سياؽ أك غي
 كلك ذكر لجاز عند الحجازييف، كحذؼ الخبر المعمـك يمتزمو التميميكف كالطائيكف.  أم: عمينا.

 الفاعلفي 

 م أل : في أن الفاعل ضم ر دلَّ عم و الفعل

ذؼ ًفي غير ىىًذه اٍلمىكىاًضع اٍلمى : "(4)قال ال  وطي ثمَّ  :ٍذكيكرىة نىٍحك قىٍكلو تىعىالىىظىاىرة اٍلحى
قىكلو الى يشرب اٍلخمر ًحيف يٍشربيىا كىىيكى ميؤمف (5)ُيم من بعد َما رََأْوا اآْلَ اتبدا لَ  كى

كىاب (6) أىف  فىاٍلجى
لىة بدا كالشارب ًفي  مىٍيًو اٍلًفٍعؿ كىىيكى البداء ًفي اآٍليىة لدالى اٍلفىاًعؿ ًفيًو ضمير ميقىٌدر رىاجع ًإلىى مىا دٌؿ عى

ييقىاس بذلؾ مىا أشبيو لىة يشرب كى ًديث لدالى  ". الحى

 : عرض وعحم ل

ٍمسىة ىينىا ذكرت "كىأىقيكؿ :(7)قال ابن ىشام عىنوي،  كالنائب اٍلفىاًعؿ ًفييىا يٍشتىرؾ أىٍحكىاـ خى
ذىًلؾى  يحذفاف الى  أىن ييمىا األكؿ: الحكـ ٍزء منزلىة فعميمىا كمنزالف مف عمدتاف أًلىن ييمىا كى  مىا كرد فاف اٍلجي
نما الظ اًىر ذىًلؾ عمى مىٍحميكال فىمىٍيسى  محذكفاف ًفيوً  أىن ييمىا ظىاىره  ضميراف أىن ييمىا عمى مىٍحميكؿ ىيكى  كا 

مىٍيوً  ا صمى -الن ًبي  قىكؿ ذىًلؾ فىمف مستتراف سمـ عى  ُمؤمن َوُىوَ  َ ْزِني ِح ن الزَّاِني َ ْزِني اَل " :-كى
اًئدنا ضميرنا لىٍيسى  يشرب ففاعؿ "،ُمؤمن َوُىوَ   ْشربَيا ِح ن اْلخمر  شرب َواَل   ذكره تقدـ مىا لىإ عى
 عيٍمدىة اٍلفىاًعؿ أًلىف الش اًرب؛ فىحذؼ يشرب كىالى  ألىٍصؿا كىالى  اٍلمىٍقصيكد خالؼ ذىًلؾ أًلىف الز اًني؛ كىىيكى 

                                                           

 (. 1/356( شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم )ج1)
 [. 51]سبأ:  (2)
 [. 50( ]الشعراء: 3)
 (. 1/512( ىمع اليكامع، السيكطي )ج4)
 [. 35( ]يكسؼ: 5)
 (. 13/129ارة، )ج( األحاديث المخت6)
 .216-214ص( شرح شذكر الذىب، ابف ىشاـ، 7)
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نما يحذؼ فىالى   فىًإف يشرب يشرب استمزمو ال ًذم الش اًرب عمى عىاًئد اٍلًفٍعؿ ًفي مستتر ضمير ىيكى  كا 
مى الز اًني يىٍزًني الى  كىىيكى  نىًظيره تقدـ ذىًلؾ كىحسف الش اًرب يٍستىٍمـز  مىكًضع ؿلك كتمطؼ فقس ذىًلؾ كعى
تىابعو اٍلفىاًعؿ حذؼ إجازة اٍلكسىائي كىعىف يينىاًسبو ًبمىا  مضاء".  كىاٍبف الس يٍيمي ذىًلؾ عمى كى

 المسند ألف" منو د  بي  ال" عمدة" أنو: "الفاعؿ أحكاـ مف" الثالث" الحكـ : "(1)قاؿ األزىرم
 أك كاف ظاىرنا بو نطؽ بأف" المفظ في" الفاعؿ" ظير فإف" عميو محكـك مف لمحكـ بد كال حكـ،

ال" كاضح" فذاؾ قاما، كالزيداف زيد قاـ: نحك" مضمرنا  مستتر ضمير فيك" المفظ في يظير" كا 
 ضمير" قاـ" ففي الثاني، الحكـ في" مر كما قاـ، كزيد" المسند عمى متقدـ" لمذككر إما راجع

 المسند" الفعؿ عميو دؿ مال" راجع" أك" قبمو المذككر" زيد" إلى راجع الفاعمية عمى مرفكع مستتر
 حيف الخمر يشرب كال مؤمف، كىك يزني حيف الزاني يزني ال: "كالحديث" الضمير، فيو المستتر
 الداؿ" الشارب" إلى راجع الفاعمية عمى مرفكع مستتر ضمير" يشرب" . ففي"مؤمف كىك يشربيا
 ،بااللتزاـ شاربنا، يستمـز "يشرب" ألف ؛"الشارب: أم ىك، يشرب كال: أم" بااللتزاـ،" يشرب" عميو

 ال" كىك نظيره تقدـ ذلؾ كحسف شاربنا، يستمـز" يشرب" ألف ؛"الشارب: أم ىك، يشرب كال: أم"
 دؿ" أك الكالـ، عميو دؿ لما" راجع" أك" المعنى، لفساد" الزاني" إلى براجع كليس ،"الزاني يزني
 . "المشاىدة الحاؿ" عميو

و ال يحذفاف؛ ألنيما عمدتاف، كمنزالف مف فعميما منزلة الفاعؿ كنائبيتضح مما سبؽ أف  
الجزء، فإف كرد ما ظاىره أنيما فيو محذكفاف فيحمالف عمى أنيما ضميراف مستتراف راجع لما دٌؿ 
عميو الفعؿ، كالحديث: "ال يزني الزاني حيف يزني كىك مؤمف، كال يشرب الخمر حيف يشربيا كىك 

 مؤمف". 

ر مستتر يعكد عمى الشارب الذم استمزمو الفعؿ )يشرب(، ففاعؿ الفعؿ )يشرب( ضمي
ـي نظيره، كيدرؾ ذلؾ بمجرد قراءة الحديث، ألف   فإف )يشرب( يستمـز الشارب، كحىس ف ذلؾ تقد 

 قكلو: )ال يزني الزاني(، يتسؽ مع المقدر، كىك )يشرب الشارب(، كعمى ذلؾ فىًقٍس. 

ؿ في قكلو تعالى: بنح كعف الكسائي إجازة حذؼ الفاعؿ تمسكنا ك  إذا بمغت ك ما أيك 
، أم: بمغت الركح، كفي الحديث: "كال يشرب الخمر"، أم: كال يشرب ىك، أم: (2)العراقي

 الشارب: كقكؿ: "سكاد بف المضر ب السعدم": 
 فةةةةةإْن كةةةةة  ال  رضةةةةة ك حعةةةةةى عردنةةةةةي

 إلةةةةةةةةةى قطةةةةةةةةةري ال إخالةةةةةةةةةك راضةةةةةةةةةةً ا  

   
 أم: ما تشده مني. –أم: إذا كاف ىك 

                                                           

 (. 1/398)ج شرح التكضيح عمى التصريح، األزىرم (1)
 [. 2( ]القيامة: 2)
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 المبحث الثالث
 كعاب الفض ت

 

 في االخعصاص

 م أل : في المخصوص المضاف إلى المعرف

اص ىىًذه اأٍلىٍربىعىة كىالى : "(1)قال ال  وطي قىاؿى أىبيك عىٍمرك اٍلعىرىب تنصب ًفي ااًلٍخًتصى كى
ًديث )نىحف معاشر اأٍلىٍنًبيىاء الى نكرث( ينصبكف غىيرىىا، ًفي الحى  .(2)".. كى
  :عرض وعحم ل

كالمخصكص اسـ ظاىر بعد ضمير متكمـ يخصو أك يشارؾ فيو، كذلؾ : "(3)قال المرادي
  االسـ ثالثة أنكاع.. المعرؼ باإلضافة".

، "ما (4)كقد كافقو الشاطبي في نصب العرب عمى االختصاص بقكلو ففي الشرط الثاني
 كاف مضافنا إلى ما ىما فيو، كقكلؾ إنا معشر العرب نفعؿ كذا". 

"كمف ذلؾ كركد االختصاص بصكرة النداء كقكليـ )نحف  :(5)أ ًضا ابن مالك ووافقو
. إنما كقع منصكبنا بالمضاؼ..، فمع مكافقو لممنادل في المفظ، كقد . معاشر األنبياء ال نكرث(

 بو".  جو أحدىما: أنو ال يستعمؿ مبدكءن خالفو فيو مف ثالثة أك 

 

 ء لفظنا، كيخالفو مف ثالثة أكجو:".. االختصاص يشبو الندا :(6)وقال ابن عق ل

 أنو ال يستعمؿ معو حرؼ جر. أحدىا:

 أنو ال بيد  أف يسبقو شيء. والثاني:

 أف تصاحبو األلؼ كالالـ. والثالث:

                                                           

 (. 2/24)ج ىمع اليكامع، السيكطي (1)
 .6275 :(، رقـ الحديث6/96النسائي )ج ( سنف النسائي، باب مكاريث األنبياء،2)
 (.3/1150)ج سالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، المرادم( تكضيح المقاصد كالم3)
 (. 5/471( المقاصد الشافية، الشاطبي )ج4)
 (. 1375-3/1374)ج ( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ5)
 (. 298-3/297)ج ( شرح ابف عقيؿ، ابف عقيؿ6)
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صمى ا  –كذلؾ كقكلؾ: أنا أفعؿ كذا أييا الرجؿ، كنحف العرب أسخى الناس، كقكلو 
 ".ركناه صدق نب اء ال نورث، ما عنحن معاشر األ : "-عميو كسمـ

كقد خالؼ ابف ىشاـ ابف عقيؿ في معاشر، حيث اعتبرىا منادل كليس اختصاص 
نما األكثر أف يقع بع(1)قاؿ ضمير التكمـ كالحديث )نحف معاشر األنبياء ال نكرث(  د: "كا 

 كالصكاب أنو منادل". 

 في عالمة اإلعراب في االختصاص عمى المنصكب مع المنادل يتفؽ القول: خ ص 
 عمى كيككف المنصكب ضميرنا االختصاص يسبؽ أف يجب بأنو عنو يختمؼ كلكف النصب ةحال

ي، أعن أك أخص بفعؿ تقديره منصكبنا كيككف )أؿ) فيو كما امضافن  أك بأؿ، مقترننا االختصاص
 .كقد جاء استشياد السيكطي بالحديث متماشينا مع القاعدة النحكية

 في المنادى

 ا م الجنسم أل : جواز حذف النداء من 

ٍنديكب (2)قال ال  وطي : "مٍسأىلىة يحذؼ حرؼ النداء ًإال  مىعى ا كالمستغاث كالمتعجب كىاٍلمى
ًفي نكرىة لـ تقصد كىحذؼ المنادل دكنو خم شىارىة كى منعو البصرية اٍخًتيىارا مىعى اٍسـ اٍلًجٍنس كىاإٍلً . ؼ،.كى

ثىة الس اًبع: النكرىة غير اٍلمىٍقصيكدىة ىىذىا مىٍذىى  كىاز حذفو ًفي الث الى ذىىىبت طىاًئفىة ًإلىى جى ب اٍلبىصًرييف كى
ًديث ) ًميًو اٍبف مىالؾ لحى  . (4)"اشعدي أزم  عنفرجيك (3)(ثوبي حجراأٍلىًخيرىة كىعى

 :عرض وعحم ل

"اسـ الجنس كاسـ اإلشارة فال يحذؼ منيما حرؼ النداء إال فيما ندر  :(5)قال ابن الصائغ
يؿ، كقكلو في الحديث: )ثكبي حجر( فحرؼ النداء في اسـ الجنس كالعكض مف قكليـ: أصبح ل

 مف أداة التعريؼ فحقو أف ال يحذؼ، كما لـ تحذؼ األداة". 
أصالن كرأسنا  فييما يمنعو كمف قؿ لو كالمشار الجنس اسـ في "التعرم :(6)األشموني قال

رد  يمكف ال ما منيما كؿ في سمع فقد، ذلؾ عف الئمو: أم المعجمة بالذاؿ عاذلو فانصر
 .مخنكؽ" كرا كافتد أطرؽ: قكليـ الجنس اسـ في ذلؾ فمف، جميعو

                                                           

 (. 6/89)ج مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ (1)
 (. 2/33ج) ( ىمع اليكامع، السيكطي2)
 .3404(، رقـ الحديث: 4/156البخارم )ج ( صحيح البخارم، باب حديث الخضر مع مكسى عميو السالـ،3)
 .2391(، رقـ الحديث: 5/412سمسمة األحاديث الضعيفة، األلباني، )ج (4)
 (. 628-2/627( الممحة في شرح الممحة، ابف الصائغ )ج5)

 (. 3/18شمكني )جشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، األ (6)
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مف مكاضع منع حذؼ )يا( النداء ما فيو اختالؼ، كىك ضرباف: يتضح مما سبؽ أف  
أحدىما: اسـ الجنس، الثاني: اسـ اإلشارة، ككالىما يجكز عند ابف مالؾ فييما الحذؼ لكف 

. فأما اسـ الج نس فيك قميؿ، كما في نحك: رجؿ يفعؿ كذا، أم: يا رجؿ، كفي الحديث: قميالن
: "ثكبي حجر". -عميو السالـ –"اشتدم أزمة تنفرجي"، كفي الحديث اآلخر حكاية عف مكسى 

كمف كالـ العرب: افتد مخنكؽ، كأطرؽ كرا، يقاؿ لمكركي إذا صيد:  يريد: يا أزمة، كيا حجر.
.  في القرل.أطرؽ كرا، أطرؽ كرا إف النعاـ   كقالكا: أصبح ليؿي

 كأنشد سيبكيو لمعجاج: جارمى ال تستنكرم عذيرم 

 أراد: يا جارية.

، كعند الككفييف: إف (1)ثم أنعم ىؤالء عقعمون أنف كمكأما اسـ اإلشارة، فنحك قكلو: 
حذؼ حرؼ النداء مف اسـ الجنس، كالمشار إليو قياس مطرد، كالبصريكف يقصركنو عمى 

 السماع. 
ال كجب ذكره ألمف خ ص  القول : قد يحذؼ حرؼ النداء إذا فيـ القصد مف القكؿ كا 

 .، كقد جاء استشياد السيكطي مكافقنا لمقاعدة النحكيةالمبس

 في المفعول لو
 م أل : ا ععمال في لم بب  

ًديث:  .."ًفي لمظرفية مىكىانا كزمانا، :(2)قال ال  وطي )ًإف اٍمرىأىة زاد اٍبف مىالؾ كىالت ٍعًميؿ كىحى
 ". (3)دخمت الن ار ًفي ىرة حبستيا(

 : عرض وعحم ل
 تأتي لمتعميؿ أك السببية.  (في) اتفؽ عمماء النحك عمى أف  

"تضمف ىذا الحديث استعماؿ )في( دالة عمى التعميؿ، كىك ما خفي عمى  قال ابن مالك:
 قديـ.العزيز، كالحديث، كالشعر الأكثر النحكييف، مع كركده في القرآف 

 بق لم كم ف ما أخذعم عذاب  لوال كعاب من اهللقكلو تعالى:  السماع ما جاء فيفمف 
 . (4)عظ م

                                                           

 [. 85]البقرة:  (1)
 (. 2/100)ج ( ىمع اليكامع،  السيكطي2)
(3، (، رقـ الحديث: 4/130البخارم )ج ( صحيح البخارم، باب خمس مف الدكاب فكاسؽ يقتمف في الحـر

3318. 
 [. 68( ]األنفاؿ: 4)
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لم كم ف ما أفضعم ف و  معو في الدن ا واآلخرةحاهلل عم كم ور ولوال فضل كقكلو تعالى: 
 . (1)عذاب عظ م

 يعذبا في كبير". "يعذباف كما الحديث: "عذبت امرأة في ىرة.." ك السماع ما جاء فيكمف 

 : (2)في الشعر القديـ، قكؿ جميؿ السماعكمف 
 فم ةةةةت رجةةةةااًل ف ةةةةك قةةةةد نةةةةذروا دمةةةةي

 وىمةةةةةةةوا بقعمةةةةةةةي  ةةةةةةةا بثةةةةةةة َن َلقُةةةةةةةوني  

   
 : "كذكر ابف مالؾ أنيا تككف لمتعميؿ". (3)كقاؿ أبك حياف

 .ككثير فصيح كىك لمسببية ترد ككذلؾ لمظرفية ترد )في( الحرؼ إف القول: خ ص 

  عثنىفي الم

 م أل : في اال عثناء المنقطع بة )َبْ َد(

ًديث: )أىنا أٍفصح مف نطؽ  :(4)قال ال  وطي مىٍيًو حى قيؿ ًىيى بمعني مف أجؿ كىخرج عى "كى
قىاؿى اٍبف مىالؾ كىغىيره ًإن يىا ًفيًو بمعني )غير(". (5)بالضاد بيد أىن ي مف قيرىٍيش(   كى

 : عرض وعحم ل

.. كيساكييا في االستثناء المنقطع بىٍيد، مضافنا إلى أف  بغير "يستثني :(6)قال ابن مالك
 كصمتيا". 

مضافنا إلى أف  كصمتيا، كيقاؿ: ىك كثير  (بيد)"في االستثناء المنقطع  :(7)قال ابن عق ل
بمعنى غير كما ذكر، كقاؿ بعضيـ: ىي بمعنى عمى،  (بيد) الماؿ، بيد أنو بخيؿ، كالمشيكر أفٌ 

أنا أفصح من نطق بالضاد، ب د أني من قر ش، وا عرضعت صالة كالسالـ: )كذكر قكلو عميو ال
 (، كقد تبدؿ باؤىا ميمنا، كىي الزمة النصب، كال تتصرؼ تصرؼ غير". في بني  عد

                                                           

 [. 14]النكر:  (1)
 .110( الديكاف، جميؿ بثينة،  ص2)
 (.4/1726بك حياف )ج( ارتشاؼ الضرب، أ3)
 (. 2/208( ىمع اليكامع، السيكطي )ج4)
 (. 1/87( تذكرة المكضكعات، الفتني )ج5)
 (. 2/312)ج ، ابف مالؾ( شرح التسييؿ6)
 (. 1/593( المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ )ج7)
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غير كتضاؼ إلى أف كصمتيا كتقطع في االستثناء  (بيد)"كتساكم  :(1)قال أبو ح ان
 المنقطع".

يف، كىنا في الحديث بمعنى مف أجؿ كليس بمعنى أما ابف ىشاـ فقاؿ أنيا تأتي بمعني
غير كما قاؿ ابف مالؾ، "كىك اسـ مالـز لإلضافة إلى أف كصمتيا كلو معنياف: إحداىا: غير، إال 
، إنما يستثنى بو في  إنو ال يقع مرفكعنا كال مجركرنا، بؿ منصكبنا، كال يقع صفة كال استثناء متصالن

طق بالضاد، ب د ن أنا أفصح من)مف أجؿ(، كمف الحديث: ). كالثاني بمعنى . االنقطاع خاصة
(، كقاؿ ابف مالؾ غيره: إنيا ىنا بمعنى أني من قر ش، وا عرضعت في بني  عد بن بكر

  .(2)غير"

ككافقو الصباف بأنيا جاءت فػي الحػديث بمعنػى )مػف أجػؿ( حيػث قػاؿ: "قيػؿ تػأتي بمعنػى 
ػػػا كمػػػا فػػػي الحػػػديث: ) نطةةةق بالضةةةاد، ب ةةةد أنةةةي مةةةن قةةةر ش، أنةةةا أفصةةةح مةةةن )مػػػف أجػػػؿ( أيضن

 . (3)"(وا عرضعت في بني  عد بن بكر

 إضػػافة إلػػى أف كصػػمتيا، قػػاؿ النبػػي قػػكليـ )بيػػد( مثػػؿ )غيػػر(، كال تجػػيء إال فػػي المنقطػػع
 ". أنا أفصح العرب ب د أني من قر ش: "-صمى ا عميو كسمـ –

، كأٍف يقاؿ ىي من صكبة لككنيا في االستثناء كيجكز أف يقاؿ ببنائيا؛ إلضافتيا إلى أف 
 المنقطع.
كلكنيا قد تككف بمعنى عمى أم )مف أجؿ( كمنو الحديث  ،معناه معنى غير (بيد)

 السابؽ، كالمعنى مف أجؿ أني مف قريش. 

 ىشاـ كابف مالؾ كابف كالسيكطي حياف كأبي عقيؿ ابف عند المسألة ىذه كقد كردت
كابف  الحديث ىذا في غير بمعنى جاءت أنيا مالؾ كابف كالسيكطي حياف أبك كافؽ كقد الصباف.ك 

جميعيـ  كىـ الشركط باقي في أما أجؿ مف بمعنى الحديث ىذا في أنيا قالكا كالصباف ىشاـ
 . مكافقيف

 يجب الحالة ىذه كفي المنقطع، االستثناء في غير بمعنى تأتي بيد( (إف   القول: خ ص 
 .دائمنا منصكبة ككفكت كصمتيا أف مف المؤكؿ المصدر إلى تضاؼ أف

 

                                                           

 (.3/1545)ج ارتشاؼ الضرب، أبك حياف (1)
 (.202-2/200)ج ( مغني المبيب، ابف ىشاـ2)
 (.2/227)ج ( حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، الصباف3)
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 م أل : اصطحاب )ما( لحاشا

ترد )حاشا( ًفي غير ااًلٍسًتٍثنىاء فعالن  :(1)قال ال  وطي اًشيىتو ا ميتىعىد ين  متصرفن "كى ا تىقكؿ حى
ًديث: ًمٍنو الحى  .(2)")مىا حاشى فىاًطمىة كىالى غىيرىىا( بمعني استثنيتو كى

 : عرض وعحم ل

 ابف مالؾ كسيبكيو كابف ىشاـ كاألشمكني كالصباف. كردت ىذه المسألة عند ابف عقيؿ ك 

ا: لك كانت حاشا فعالن لجاز أف يكصؿ  :(3)قال ابن مالك "كقاؿ بعض المتعصبيف أيضن
. عمى أنو قد قيؿ ما حاشا في حديث عمر مف .بيا بما، كما كصمت بعد خال، كىذا غير الـز

ابف مالؾ تقدـ )ما( عمى  مسند أبي أمية الطرسكسي عف ابف عمر"، كفي كتاب آخر منع
 : "ال يتقدميا )ما( فيقاؿ: ما حاشا زيدنا، كما يقاؿ: ما خال زيدنا". (4))حاشا(، فقاؿ

في أنيا تنصب ما بعدىا  (خال)"كال تصحب ما، معناه أف حاشا مثؿ  :(5)قال ابن عق ل
كـ ما حاشا زيدنا، أك تجره، كلكف ال تتقدـ عمييما )ما( كما تتقدـ عمى )خال(، فال تقكؿ: قاـ الق

، ففي مسند أبي أمية الطرسكسي عف ابف  كىذا الذم ذكره ىك الكثير، كقد صحبتيا )ما( قميالن
 ". الناس إليَّ ما حاشا فاطم  أ ام  أحبُّ ": -صمى ا عميو كسمـ  –ؿ ا عمر أف رسك 

 . ابف مالؾ في تقدـ )ما( عمى )حاشا( قميالن  كافؽ ابف عقيؿيتضح مما سبؽ أف  

: "أف تككف فعالن متعدينا، كتقكؿ: حاشيتو (6)كقد كافؽ السيكطي ابف ىشاـ، حيث قاؿ
أ ام  أحب الناس إليَّ ما حاش بمعنى استثنيتو منو الحديث أنو عميو الصالة كالسالـ، قاؿ: )

 ( ما: نافية، كالمعنى أنو عميو الصالة كالسالـ لـ يستثًف فاطمة". فاطم 

 ، في بأف تقدـ )ما( عمى )حاشا( ليس بكالـ ؿؼ ذلؾ، حيث قاسيبكيو فقد رأل خالأما 
ا". (7)قكلو  : "أال ترل أنؾ لك قمت أتكني ما حاشا زيدنا، لـ يكف كالمن

                                                           

 (. 2/213ىمع اليكامع، السيكطي )ج (1)
 .5707(، رقـ الحديث: 9/518ابف حنبؿ )ج ( مسند أحمد، باب مسند عبدا بف عمر،2)
 (. 2/308)ج ( شرح التسييؿ، ابف مالؾ3)
 (. 2/724( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ )ج4)
 (. 240-2/239ح ابف عقيؿ، ابف عقيؿ )ج( شر 5)
 (. 2/249( مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ )ج6)
 (.2/350)ج ( الكتاب،  سيبكيو7)



41 

أنو ال يسبقيا )ما(، أما )خال( )عدا( بإف )حاشا( تختمؼ عف )خال( ك خ ص  القول:
ية، لكف السيكطي أجازه إذا ، كقد جاء الحديث خالؼ القاعدة النحك )عدا( فيجكز فييما ذلؾك

 كانت )حاشا( فعالن متعدينا. 

 نواصب المضارع

بقاء الناصب  م أل : ال  جوز حذف المنصوب وا 

تبقى ًىيى الى اقتصارن (1)قال ال  وطي ارع الى يجكز أىف يحذؼ معمكليا كى ا : "كنكاصب اٍلميضى
ازىهي ا فىمىك قيؿ أىتيًريدي أىف تخرج لـ يجز أىف تجيب بً كىالى اختصارن  قىٍكًلؾ )أيًريد أىف( كتحذؼ )أخرج( كىأىجى

اًرٌم ) ًحيح البيخى قع ًفي صى  (2)(َف ْذىب َكْ َما َفَ ُعود َظيره طبًقا َواِحًدابعض المغاربة مستدالن ًبمىا كى
لىٍيسى مثمو أًلىف حذؼ  ي اف كى لما قىاؿى أىبيك حى ا يٍسجد قىاؿى كىىىذىا كىقىٍكًلًيـ ًجٍئت كى اٍلًفٍعؿ بعد لما ييًريد كىٍيمى
ـ اٍلعىرىب".  لـ يٍنقؿ مف نىٍحك ىىذىا شىٍيء مف كىالى ـ كى ٍنقيكؿ ًفي فصيح اٍلكىالى اًئز مى  لمدليؿ جى

 :عرض وعحم ل

بقاء :(3)قال ابن عق ل الناصب، لك قيؿ:  "ال يجكز حذؼ المنصكب في ىذا الباب، كا 
 ، "فيذىبوجوه  ومئذ ناضرةد أف، ككقع في البخارم في قكلو: أريد أف تفعؿ، لـ يجز: أري

أم: كيما يسجد، كشبو ىذا الفعؿ بعد لم ا كرد  بأف حذفو بعد لًما  ؛كيما، فيعكد ظيره طبقنا كاحدنا"
 جاز لمدليؿ، كىك منقكؿ في فصيح الكالـ، بخالؼ ىذا، فإنو لـ ينقؿ مف كالـ العرب". 

 يجكز، ال اقتصارنا كال "كنصكا عمى أف حذؼ معمكؿ نكاصب الفعؿ ال :(4)قال المرادي
، )فيذىب كيما، وجوه  ومئذ ناضرةاختصارنا. ككقع في صحيح البخارم، في قكلو تعالى: 

  فيعكد ظيره طبقنا كاحدنا(، أراد: كيما يسجد".

: "كحذؼ الفعؿ (5)كقد أكرد ابف ىشاـ الحديث النبكم كقاؿ بأنو ال يقاس عميو، قاؿ
، المنصكب مع بقاء عامؿ النصب، ككؿ ـٍ كقع في صحيح البخارم في تفسير:  ذلؾ لـ يثبت، نىعى

ريب ، )فيذىب كيما، فيعكد ظيره طبقنا كاحدنا( أم: كيما يسجد، كىك غ(6)وجوه  ومئذ ناضرة
 جدنا ال يحتمؿ القياس عميو".

                                                           

 (.2/297)ج ىمع اليكامع، السيكطي (1)
 .7439(، رقـ الحديث 9/129، )جوجوه  ومئذ ناضرة( البخارم: صحيح البخارم، باب قكلو تعالى: 2)
 (. 3/76عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ )ج( المساعد 3)
 .263ص ،( الجنى الداني في حركؼ المعاني، المرادم4)
 (.39-3/38( مغني المبيب، ابف ىشاـ )ج5)
 [. 22( ]القيامة: 6)
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في صحيح  تبثالمنصكب كبقاء ناصبو قد : "فإف ادعكا أف حذؼ (1)كقاؿ األزىرم
كه يكمئذ ناضرة"، كيما يعكد، أم كيما يسجد قمنا: إف ثبت حذؼ يسجد البخارم في تفسير: "كج

 فيك ال يقاس عميو، عمى أف الحافظ الشياب بف حجر قاؿ: لـ أقؼ عمى حذفو". 
بقاء كافؽ السيكطي جميع النحاة عمى أنو ال يجكز  خ ص  القول: حذؼ المنصكب كا 

 قاعدة النحكية. الناصب، كقد جاء استشياد السيكطي بالحديث مكافقنا لم

 رابعال المبحث
 كعاب المجرورات وما حمل عم يا من المجزومات

 

 م أل : مجيء )عن( بمعنى بدل 

]اٍلبىقىرىة:  اَل عجزي نفس َعن نفس َشْ ئا :كىاٍلبدؿ نىٍحك قىٍكلو تىعىالىى: "(2)قال ال  وطي
ٍيفً 48 ًحيحى ًديث الص    .(3)")صكمي عىف أمؾ( [ كىحى

 : عرض وعحم ل

 بدؿ: أم[ 48: البقرة] َشْ ًئا َنْفسٍ  َعنْ  َنْفٌس  َعْجِزي اَل : نحك "كالبدؿ :(4)قال األزىري
 أمؾ".  بدؿ: أم" أمؾ عف صكمي" الحديث كفي نفس،

 َشْ ئا نفس َعن نفس عجزي اَل  َ ْوًما َواعَّقوا نىٍحك اٍلبىدىؿ "الث اًني :(5)قال ابن ىشام
ًفي [48]البقرة:  ًديث كى  أمؾ".  عىف صكمي الحى

معنى )عف( في  استشيد السيكطي بحديث: "صكمي عف أمؾ"، بأف   خ ص  القول:
 الحديث الشريؼ: بدؿ، أم: بدؿ أمؾ.

 م أل : في إفادة )في( الظرف   عحق ًقا أو عقد رًا

ًديث: )ًفي الن فس مائى  : "(6)قال ال  وطي ًبؿ(كزاد اٍبف مىالؾ كىالت ٍعًميؿ كىحى  ".(7)ة مف اإٍلً

                                                           

 (. 2/360شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم )ج (1)
 (. 2/244)ج ىمع اليكامع، السيكطي (2)
 .1148(، رقـ الحديث: 2/804مسمـ )ج ياـ عف الميت،( صحيح مسمـ، باب قضاء الص3)
 (. 1/653( شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم )ج4)
 (. 1/196( مغني المبيب، ابف ىشاـ )ج5)
 (. 2/361( ىمع اليكامع، السيكطي )ج6)
 .7032(، رقـ الحديث: 6/375( سنف النسائي، باب ذكر حديث عمرك بف حـز في العقكؿ، النسائي )ج7)
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 : عرض وعحم ل

لظرفية، إما تحقيقنا، نحك: زيد في الدار، أك  (في): "(1)قاؿ الرضي في شرح الكافية
تقديرنا، نحك: نظر في الكتاب، كتفكر في العمـ، كأنا في حاجتؾ؛ لككف الكتاب، كالعمـ، كالحاجة، 

ظرؼ عمى المظركؼ، فكأنيا محيطة شاغمة لمنظر، كالتفكير، كالمتكمـ، مشتممة عمييا اشتماؿ ال
أم:  ؛ئة مف اإلبؿ"ا: "في النفس المؤمنة م-عميو الصالة كالسالـ  –بيا مف جكانبيا، ككذا قكلو 

في قتميا، فالسبب الذم ىك القتؿ متضمف لمدية تضمفى الظرؼ لممظركؼ، كىذه ىي التي يقاؿ: 
 إنيا لمسببية". 

نفس مئة مف اإليؿ" معناه: يجب عمى قاتؿ "قكلو: في ال :(2)قال الباجي في المنعقى
عمى أىؿ اإلبؿ، كذلؾ عمى أف الدية عمى  –كا أعمـ  –ئة مف اإلبؿ، يريد االنفس مف الدية م

 ثالثة أنكاع: إبؿ، كذىب، ككىًرؽ..". 
 جاء استشياد السيكطي في الحديث مكافقنا لمقاعدة النحكية.  خ ص  القول:

 داء الغا   الزمان  م أل : في ورود )ِمْن( البع

كرىة البتداء (3)قال ال  وطي ري ي اف ضى قىاؿى أىبيك حى قىاؿى اٍبف مىالؾ ىيكى ليغىة لبىعض اٍلعىرىب كى : "كى
ا نىٍحك ا كزمانن اٍلغىايىة ميطمقنا أىم مىكىانن  أ س عمى العَّْقَوى من  (4)من اْلَمْ ِجد اْلَحرَاما كىغىيرىمى

 ". (6)(ن اْلُجُمَع  ِإَلى اْلُجُمَع ُمِطْرَنا م، )(5)أول َ ْوم

 : عرض وعحم ل

فغير الزائد لو أربعة عشر  ، كغير زائد.احرؼ جر، يككف زائدن  (مف)" :(7)قال المرادي
. ألقصىمن الم جد الحرام إلى الم جد الغاية، في المكاف اتفاقان، نحك األكؿ: ابتداء ا معنى:

كفييف، كقكلو تعالى ف إلى فالف. كفي الزماف عند الكككذا فيما نزؿ منزلة المكاف، نحك: مف فال
  ".. كصححو ابف مالؾ، لكثرة شكاىدهمن أول  وم

                                                           

 (. 2/327( شرح الكافية، الرضي )ج1)
 (. 7/66المنتقى، الباجي )ج (2)
 (. 2/376( ىمع اليكامع، السيكطي )ج3)
 [. 1( ]اإلسراء: 4)
 [. 108( ]التكبة: 5)
 . 1061: رقـ الحديث 2/29 ،البخارم ( صحيح البخارم، باب مف اكتفى بصالة الجمعة في االستسقاء،6)
 . 308، ص( الجنى الداني، المرادم7)
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البتداء الغاية الزمانية، كىذا ما أثبتو الككفيكف، كمنعو تأتي )ًمٍف( يتضح مما سبؽ أف  
س عمى لم جد أ الككفييف، كعمى ذلؾ قكلو تعالى: أكثر البصرييف، كابف ىشاـ اختار رأم 

 ". فمطرنا من الجمع  إلى الجمع ، كالحديث: "(1)العقوى من أول  وم

جاء استشياد السيكطي بالحديث مكافقنا لما أثبتو الككفيكف مف أف  )مف( خ ص  القول: 
 تأتي البتداء الغاية الزمانية. 

 م أل : ا ععمال )ِمْن( البعداء الغا   مطمًقا

محمد  فٍ . )مً .ة مطمقنا، أم مكاننا، كزماننا، كغيرىما نحك: "البتداء الغاي(2)قال ال  وطي
 . (3)"(رسكؿ ا إلى ىرقؿ

 : عرض وعحم ل

 البتداء الغاية المكانية، كىذه بعض أقكاؿ النحاة: (فٍ مً )استعماؿ 

كذا  مكاف ًمفٍ : قكلؾ كذلؾ، األماكف في الغاية البتداء فتككف (ًمفٍ ) "كأما :(4)قال   بو و
 ًسكل األماكف األسماءي  فيذه. فالف إلى فالف مف كتابنا: كتبت إذا كتقكؿ. ككذا كذا مكاف إلى ككذا

 .بمنزلتيا"

"كىي البتداء الغاية مطمقنا عمى األصح، خالفنا لمف زعـ أنيا ال تككف  :(5)قال ابن عق ل
كذلؾ في الزماف كىك المنقكؿ عف البصرييف، كأجاز ذلؾ الككفيكف، فمثميا في المكاف: "مف 

. كقاؿ األخفش في المعاني: قاؿ بعض العرب: مف اآلف . لمسجد الحراـ إلى المسجد األقصى"،ا
إلى غد، كىك كثير في لساف العرب، نثرنا كنظمنا، فالكجو اقتياسو، كمثاليا في غيرىا: قرأت مف 

 ."  أكؿ القرآف إلى آخره، كفي الحديث: "مف محمد رسكؿ ا إلى ىرقؿ عظيـ الرـك
ا البتداء الغاية مف غير مكاف كال زماف، كقك  (مف)"كتككف  :(6)لكقال ابن ما ؾ: لأيضن

ؿ البتداء الغاية يقرأت مف أكؿ سكرة البقرة إلى آخرىا، كأعطيت الفقراء مف درىـ كدينار، كلذلؾ ق
 مطمقنا كلـ أقؿ في الزماف كالمكاف". 

                                                           

 [. 108( ]التكبة: 1)
 (. 377-376/ 2ىمع اليكامع، السيكطي )ج (2)
 .4553: رقـ الحديث 6/35 ،البخارم ( صحيح البخارم، باب قؿ يا أىؿ الكتاب تعالكا إلى كممة سكاء،3)
 (. 4/224( الكتاب، سيبكيو )ج4)
 (. 2/246( المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ )ج5)
 (. 3/133ييؿ، ابف مالؾ )ج( شرح التس6)
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 –مطمقنا  –اء الغاية ف كاألخفش جكاز استعماليا في ابتدي"مذىب الككفي :(1)وقال أ ًضا
 كىك الصحيح، لصحة السماع بذلؾ". 

"كقد يككف ابتداء الغاية في غير المكاف كالزماف، نحك: )مف محمد  :(2)قال األزىري
 .")  رسكؿ ا إلى ىرقؿ عظيـ الرـك

في  فيذا فالف إلى فالف مف ككتبت األماكف في الغاية البتداء "مف: :(3) راجالقال ابن 
 األماكف".  غير اأيضن  األسماء

 الككفيكف كالمبرد بو كقاؿ، كنظميا نثرىا العرب كالـ في ذلؾ كثر "كقد :(4)ح ان أبو قال
 الغاية دخكليا البتداء كمثاؿ ... بجيد ليس كجكده كثر ما كتأكيؿ الصحيح، كىك دستكريو، كابف
، دينار إلى ف درىـم الفقراء كأعطيت. . آخرىا إلى البقرة سكرت أىكؿً  مف قرأت: مكاف غير في

 َعِظ مِ  ِىَرْقلَ  إلى َرُ وِل اهللِ  ُمَحمدٍ  ِمنْ  (الحديث: كفي فالف، إلى فالف مف كتابنا كتبت إذا: كتقكؿ
ومِ   (".الرُّ

 : تأتي )ًمٍف( البتداء الغاية في الزماف كالمكاف، كذلؾ مع األسماء. خ ص  القول

 وىو الشأن( إنَّ )م أل : حذف ا م 

"في جكاز حذؼ االسـ في ىذا الباب لمعمـ لو مذاىب إحداىا: الجكاز  :(5)قال ال  وطي
اءىًني مف كتزادكعميو األكثر،.. ) ( لمتنصيص عمى اٍلعيميكـ مف نكرىة الى تٍختىص ًبالن ٍفًي نىٍحك مىا جى

ن ٍفي رجؿ كلمتككيد قىاؿى اأٍلىٍخفىش مف البصرية كىاٍلكسىاًئٌي كىًىشىاـ مف الككفية ميطمقنا أىم ًفي ال
ًديث: ) ة السماع بذلؾ،.. كىحى ِإن كاإليجاب كالنكرة كالمعرفة كىاٍختىارىهي ًفي التسييؿ كىشىرحو قىاؿى لًصح 

 ". (6)(ابا َ ْوم اْلِقَ اَم  المصورونمن َأشد النَّاس عذَ 

 : عرض وعحم ل

ر ضعؼ؛ لبقاء "إنما جاز حذؼ ضمير الشأف مف غي :(7)قال الرضي في شرح الكاف  
كألنو ليس معتمد الكالـ، بؿ المراد بو التفخيـ فقط، فيك كالزائد، كجاء في  ؛ره، كىك الجممةتفسي

                                                           

 (. 2/797( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ )ج1)
 (. 1/638( شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم )ج2)

 (. 3/173األصكؿ في النحك، )ج (3)
 (. 4/1718( ارتشاؼ الضرب، أبك حياف )ج4)
 (. 437-436/ 2)ج ( ىمع اليكامع، السيكطي5)
 . 6109(، رقـ الحديث 8/27جكز مف الغضب كالشدة ألمر ا، البخارم )ج( صحيح البخارم، باب ما ي6)
 (. 2/362)ج ( شرح الكافية، الرضي7)
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الخبر: )إف مف أشد الناس عذابنا يكـ القيامة المصكركف(، كعند الكسائي )ًمٍف( فيو زائدة. كعند 
 ابف كيساف: الحرؼ في مثمو غير عاممة لفظنا، كالمكفكفة". 

مع إف  -أم: ضمير الشأف –"كيجكز حذفو  :(1)قال ابن مالك كفي شرح الكافية الشافية،
)إف مف أشد الناس : -عميو السالـ –كأخكاتيا، كال ييخص ذلؾ بالضركرة، كعميو يحمؿ قكلو 

 و". عذابنا يكـ القيامة المصكركف( كالتقدير: إن  

( غير معركفة،  :(2)قال ابن عق ل في الم اعد ا ".. كزيادة )ًمٍف( مع اسـ )إف  كأيضن
كـ القيامة المصكركف، كليس يفالمعنى يفسد عمى تقدير الزيادة؛ إذ يصير: إف أشد الناس عذابنا 

نما تكم ؼ الكسائي معنى الزيادة؛ ألف مذىبو  كذلؾ، إذ غيرىـ أشد عذابنا منيـ كالكفرة، كنحكىـ: كا 
 منع حذؼ ضمير الشأف إذا كقع بعد ىذه األحرؼ اسـ يصح عمميا كالمصكريف". 

عميو  –"كقد يرفع المبتدأ، فيككف اسميا ضمير شأف محذكؼ، كقكلو  :(3)وقال ابن ىشام
(. كاألصؿ: إنو، أم: إن من أشد الناس عذاًبا  وم الق ام  المصورون: )-الصالة كالسالـ 

 الشأف". 

"كتخريج الكسائي الحديث عمى زيادة )ًمٍف( في اسـ )إٌف( يأباه غير األخفش مف 
ا يأباه؛ ألنيـ ليسكا  البصرييف؛ ألف الكالـ إيجاب، كالمجركر معرفة عمى األصح، كالمعنى أيضن

 أشد عذابنا مف سائر الناس". 
 "كيجب في غير الضركرة حذؼ اسميا ضمير الشأف".  :(4)وقال ابن ىشام أ ًضا

يخص ذلؾ الشعر، بؿ كقكعو "كيجكز حذؼ االسـ إذا فيـ معناه، كال  :(5)قال ابن مالك
كحذفو كىك ضمير الشأف أكثر مف حذفو كىك غيره كمف كقكع ذلؾ في غير الشعر  ،في أكثر

 قكؿ بعضيـ: إف بؾ زيد مأخكذ". 
 االسػـ الػذم ىػك ضػمير شػأف، ة إالٌ "كحػذؼ إحػداىا لقرينػة جػائز عمػى قمٌػ :(6)قال الصةبان

إن مةةةةن أشةةةةد النةةةةاس عةةةةذاًبا  ةةةةوم الق امةةةة  ) :حذفػػػػو كثيػػػػر كعميػػػػو خػػػػرج المصػػػػنؼ حػػػػديث فػػػػإف  
 (". صورونالم

                                                           

 (. 1/236)ج ( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ1)
 (. 311-1/310)ج المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ (2)
 (. 232–1/230( مغني البيب، ابف ىشاـ )ج3)
 .153ؿ الصدل، ابف ىشاـ، ص( قطر الندل كب4)
 (. 2/13)ج ( شرح التسييؿ، ابف مالؾ5)
 (. 1/396)ج ( حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، الصباف6)
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عميو دليؿ، كىك كثير  يجكز حذؼ اسـ إف  إذا كاف ضمير شأف أك دؿٌ  خ ص  القول:
 في المغة.

 م أل : في ا ععمال كمم  )بمو( مجرورة بمن

اِلح ن َما اَل ع ن َرَأْت )" :(1)قال ال  وطي َعن أبي ُىَرْ َرة َ ُقول اهلل َأعَدْدت لعبادي الصَّ
كؼ نىصبو أىك  (2)(عمى قمب بشر ذْخرا من بمو َما اطمععم َعميّ  َواَل أذن َ ِمعت َواَل خطر كىاٍلمىٍعري

ٍبًني ة". ًديث )مف بمو( ًبفىٍتح اٍليىاء مى ا تقدـ عمى أىف ًفي بعض طرؽ الحى   فىتحو كىمى
 :عرض وعحم ل

تككف )بمو( بمعنى )دع(، كمنو الحديث الشريؼ السابؽ، كتككف )بمو( معربة مجركرة بػ 
ذا :(3)ىشام ابن لقا)ًمٍف(،  احتممت  اليندات أىك أحمد، أك المسمميف، أىك الزيديف بمو قيؿ "كا 

: تعالى ا يقكؿ السجدة ألـ تفسير ًفي البخارم في أف   الغريب كمف الفعؿ. كاسـ، المصدرية
ا الصاًلًحيفى  ًلًعبىاًدم أىٍعدىٍدتي " طىرى  كىالى  سىًمعىٍت، أيذيفه  كىالى ، رأت عىٍيفه  الى  مى مىى خى مف  ذيٍخرنا بىشىرو  قىٍمبً  عى

ا بٍمو، مىٍيوً  تيـٍ  أيٍطًمعٍ  مى  كفسرىا بعضيـ الٌثالثة المعىاني عف خارجة ًبمف مجركرة معربة كاستعممت ،"عى
 .االستثناء" أىلفاظ في يعدىا مف يتقكل كبيذا ظاىر، كىك بغير

ا" بمو" تقع "كقد :(4)قال عباس ح ن  القدسي الحديث في كالذم" غير: "بمعنى معربنا اسمن
 خطر كال سمعتف أذف كال رأت، عيف ال ما الصالحيف لعبادم أعددت: "شأنو جؿ لممكلى منسكبنا
 مجركرة فيي". عميو اطمعتـ ما غير مف: أم". "اطمعتـ عميو ما بمو مف ذخرنا بشر؛ قمب عمى
 .بمف"

 ف، أم أنيا معربة. : استشيد السيكطي بيذا الحديث في استعماؿ )بمو( مجركرة بمخ ص  القول

( قد عجر محذوًفا في جواب ما  ضمر مثمو  م أل :   ر )ُربَّ

ا قد تجر محذكفن  ب  : "قىاؿى اٍبف مىالؾ أىك غىيرىىا أىم غير ري (5)قال ال  وطي كىاب مى ا ًفي جى
كىاب مى  ٍرت :ف قىاؿى يضمر مثمو كزيد ًفي جى ًمنٍ  ؟ًبمف مىرى ٍرت ًبأحد كى ًديث كبؿ زيد لمف قىاؿى مىا مىرى و حى

 (".؟لمف قىاؿى )فىإلىى أىييمىا أىدم (6)(اِمْنك َبابً  اأقربيم)
                                                           

 (. 465/ 2)ج ىمع اليكامع، السيكطي (1)
 .10017(، رقـ الحديث: 16/71اإلماـ أحمد )ج ( مسند أحمد، باب مسند أبي ىريرة،2)

 (. 231-2/230)ج مغني البيب، ابف ىشاـ (3)
 (. 152/ 4( النحك الكافي، حسف )ج4)
 (. 2/385( ىمع اليكامع، السيكطي )ج5)
 .25423(، رقـ الحديث: 42/261اإلماـ أحمد )ج ( مسند أحمد، باب مسند عائشة،6)
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 : عرض وعحم ل

،  ب  ري "كمثاؿ الجر بغير  :(1)قال ابن مالك محذكفنا في جكاب ما تضمف مثمو، نحك: زيدو
في جكاب مىف قيؿ لو: بمف مررت؟ كقكلو: )فإلى أييما أىدم؟ قاؿ: أقربيما إليؾى بابنا( بالجر 

 إضمار إلى، كمف الجكاب نحك: بمى زيد، مف قاؿ: ما مررت بأحد، أك ىؿ مررت بأحد". عمى 

اأي ب  "كيجر بغير ري  :(2)قال ابن عق ل ، ف مثمو، نحك: زيدو اب ما تضم  جك محذكفنا في  ضن
ر أنو عميو السالـ قاؿ: )أقربيما بابنا(، جكابنا بف مررت؟ كمنو ما في الخمى في جكاب مف قاؿ: بً 

 ؟". دمفإلى أييما أى لقائؿ:

محذكفنا، ضرباف: مطرد كغير مطرد.. في جكاب ما  ب  بسكل ري  "الجر   :(3)قال المرادي
 ف مررت؟".تضمف مثؿ المحذكؼ، نحك: زيد، في جكاب: بمى 

(الجر غير  ؼ"كقد يحذؼ حر  :(4)قال األزىري  كيبقى عممو".  )ريب 

( لمجر تعمخ ص  القول:    ؿ كىي مضمرة.قد ترد حركؼ غير )ريب 

 م أل : في جواز الفصل ب ن المعضا ف ن بغ ر ضرورة

اؼ كالمضاؼ ًإلىٍيًو اٍخًتيىارن : "(5)قال ال  وطي أًلىن وي  ؛االى يفصؿ بىيف المتضايفيف أىم اٍلميضى
ارً  ًديث البيخى ًحيح،.. كىحى )ىىؿ  ٌم:مف تىمىامو كمنزؿ ًمٍنوي منزلىة الت ٍنًكيف ًإال  بمفعكلو كظرفو عمى الص 

اًحبي(  ". (6)أىٍنتـي تاركك لي صى
 : عرض وعحم ل

"إف حذؼ النكف مف خطأ الركاة؛ ألف الكممة  :(7)قال البدر الع ني في عمدة القاري
نما يجكز في ىذيف المكضعيف، كال كجو إلنكاره، لكقكع مثؿ  ليست مضافة؛ كال فييا ألؼ كالـ، كا 

 ىذه كثيرنا في األشعار كفي القرآف". 

 

                                                           

 (. 190-3/189شرح التسييؿ، ابف مالؾ )ج (1)
 (. 2/298( المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف مالؾ )ج2)
 (. 779-2/777المقاصد كالمسالؾ لشرح ألفية ابف مالؾ، المرادم )ج( تكضيح 3)
 (. 1/670)ج ( شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم4)
 (. 2/523( ىمع اليكامع، السيكطي )ج5)
(6،  .3661(، رقـ الحديث: 2/5البخارم )ج ( صحيح البخارم، باب لك كنت متخذنا خميالن
 (. 16/80( عمدة القارم، البدر العيني )ج7)
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"قاؿ ابف مالؾ في شرح التسييؿ: فيذا مف أحسف الفصؿ؛  :(1)ء في شرح المراديوجا
: قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ ألنو فصؿ بمعمكؿ المضاؼ، كيدؿ عمى جكازه في االختيار

 "فيؿ أنتـ تاركك لي صاحبي". 

 أنتـ ىؿ الدرداء: أبي حديث في قكلو الظرؼ بشبو الفصؿ "كمثاؿ :(2)قال ابن عق ل
 آخره".  إلى مضاؼ فصؿ قكلو معنى كىذا صاحبي، لي ارككت

 استشيد السيكطي بالحديث عمى جكاز الفصؿ بيف المتضايفيف.  خ ص  القول:

 الجوازم

 م أل : خمو  أمر الفاعل المخاطب من الم األمر ومن حروف المضارع 

حكا"، كحديث: الالـ في أمر فاعؿ مخاطب، نحك: "فبذلؾ فمتفر  : "كتقؿ  (3)قال ال  وطي
 ". (4))كلتأخذكا مصافكـ(

 : عرض وعحم ل

"كالغالب في أمر الفاعؿ المخاطب خمكه مف الالـ كمف حرؼ  :(5)قال ابن مالك
(، ولعأخذوا مصافكمالمضارعة يخمك منيما كقراءة عثماف كأنس كأبي: "فبذلؾ فمتفرحكا"، كقكلو: )

اعؿ مجردنا مف الالـ كمف حركؼ كىك قميؿ، كالكثير المعركؼ في كالميـ مجيء أمر الف
 المضارعة، مجعكالن آخره كآخر المجزكـ".

ر ي"كيقؿ دخكؿ الالـ عمى فعؿ فاعؿ مخاطب استغناء بصيغة ًاٍفعىؿ، كالكث :(6)وقال أ ًضا
 دخمكىا عمى فعؿ ما لـ يسـ فاعميو مطمقنا، نحك: ًلتيٍعفى بحاجتي". 

الفاعؿ المخاطب كقراءة جماعة: "فبذلؾ منو دخكليا في فعؿ  "كأقؿ   :(7)قال ابن ىشام
 (". ولعأخذوا مصافكمفمتفرحكا"، كفي الحديث: )

 

                                                           

 (. 2/825تكضيح المقاصد كالمسالؾ، المرادم )ج (1)
 (. 3/83( شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ابف عقيؿ )ج2)
 (. 2/444)ج ( ىمع اليكامع، السيكطي3)
 (. 2/129( تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الكشاؼ لمزمخشرم، الزيغمي )ج4)
 (. 61-4/60)ج ( شرح التسييؿ، ابف مالؾ5)
 (. 3/1565)ج ( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ6)
 (. 226-3/225( مغني البيب، ابف ىشاـ )ج7)
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: "أما مضارع المخاطب المبني لمفاعؿ فدخكليا عميو قميؿ استغناء بصيغة (1)قاؿ المرادم
 (". ولعأخذوا مصافكمأفعؿ، قالكا: ىي لغة رديئة.. كقكلو في الحديث: )

 زميا فعؿ الفاعؿ المخاطب نحك قكلو: "فبذلؾ فمتفرحكا". منو ج "كأقؿ   :(2)قال األزىري

"فإذا كاف مسندنا لمفاعؿ المخاطب فمغتاف؛ إحداىما قالكا: رديئة قميمة  :(3)قال أبو ح ان
كىي إقرار تاء الخطاب كالالـ، نحك: لتقـ، كزعـ الزجاجي: أنيا لغة جيدة، كالثانية كىي المغة 

 ف حرؼ المضارعة كالالـ". الجيدة الفصيحة أف يككف عارينا م
 : أجاز السيكطي دخكؿ الالـ قميالن عمى أمر الفاعؿ المخاطب. خ ص  القول

 )لو( ىم أل : عيمل )إْن( حمً  عم

قيؿ نعـ حمال عمى )لىك( قىالىو اٍبف  :(4)قال ال  وطي ا بٍعدىىا كى ")كىالى تيمؿ( )ًإف( فيرفع مى
ًديث: )   ".5(َفِإنَُّو  راك َفإنَّك ِإن اَل عرَاهُ مىالؾ كىحى

 : عرض وعحم ل

كقكلو: "اإلحساف أف تعبد ا كأنؾ تراه،  (لك)"كقد تيمؿ إف حمالن عمى  :(6)قال ابن مالك
 فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ". 

ا ىماؿ إفٍ (7)كقاؿ أيضن  ".(لك)حمالن عمى  : "كشذ إىماؿ متى حمالن عمى إذا كا 

فإنك عراه إن ال  عمى لك، نحك ما في الحديث: )، حمالن "كقد تيمؿ إفٍ  :(8)قال ابن عق ل
 . (9)من البشر أحًدا ا عر نّ فإمّ كىك محتمؿ لمتأكيؿ، كقرأ طمحة:  (،عراه، فإنو  راك

الشرطية حكـ لك في اإلىماؿ، كما ركم في الحديث:  "إعطاء إفٍ  :(10)قال ابن ىشام
 (".فإن ال عراه فإنو  راك)

                                                           

 (. 3/1266تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، المرادم )ج (1)
 (. 2/395شرح التصريح عمى التكضيح أك التكضيح بمضمكف التصريح، األزىرم )ج (2)
 (. 4/1856)ج اف( ارتشاؼ الضرب، أبك حي3)
 (.2/452( ىمع اليكامع، السيكطي )ج4)
 . 9(، رقـ الحديث: 1/39( صحيح مسمـ، باب اإليماف، ما ىك كبياف خصالو، مسمـ )ج5)
 (. 83-4/82)ج ( شرح التسييؿ، ابف مالؾ6)
 (. 3/1591( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ )ج7)
 (. 3/156)ج ( المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ8)
 [. 26( ]مريـ: 9)
 (. 6/721( مغني المبيب، ابف ىشاـ )ج10)
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ثبات ما أثر في  فٍ "كال تحمؿ إ :(1)قال أبو ح ان عمى لك، فيرتفع ما خالفنا لزعـ ذلؾ، كا 
 الحديث يمكف تأكيمو". 
، كقراءة طمحة: (لك)قد تحمؿ عمى  (إفٍ ) "ذكر في الكافية كالتسييؿ: أف   :(2)قال المرادي

 "فإما تريف"، بياء ساكنة كنكف مفتكحة". 

مى )لك( كيككف الفعؿ : يجكز إىماؿ )إٍف( الشرطية كعمؿ عمميا حمالن عخ ص  القول
 بعدىا مرفكعنا، كقد كافؽ السيكطي مف قبمو مف النحاة. 

 م أل : عصدر جمم  الشرط بفعل مضمر مف ر بعد معمولو بفعل

. .: "كلك كاف الفعؿ مضمرنا فٌسره فعؿ بعد معمكلو، فإنو يجكز الشرط بو،(3)قال ال  وطي
كاب نىٌص عى  ًمٍنو  مىٍيًو اٍبفيحذؼ الش ٍرط كىىيكى أقؿ مف حذؼ اٍلجى ن أحد وَ مىالؾ ًفي شرح الكافية كى اِ 

قىٍكليـٍ )ًإف خيرنا فىخير(6]الت ٍكبىة:  من اْلُمْشرك ن ا عجارك [ كى
(4) ." 

 : عرض وعحم ل

"ككميا تقتضي جممتيف: أكالىما شرط تصدر بفعؿ ظاىر أك مضمر  :(5)قال ابن مالك
: "كال تككف جممة الشرط إال مصدرة بفعؿ (6)مفسر بعد مفعكلو بفعؿ"، كقاؿ في مكقع آخر

متصرؼ مجزكـ باألداة لفظنا كتقديرنا،.. كيجكز أف يضمر إذا دٌؿ عميو دليؿ: كما في: )إف خيرنا 
ف شرنا فشر".   فخير، كا 
كىذا ىك األكثر في اإلضمار "أك مضمر مفسر بعد معمكلو بفعؿ،  :(7)قال ابن عق ل

نْ نحك:  ف استجارؾ أحده : أم ؛(8)ركعجامن المشرك ن ا  أحدٌ  وا  مف المشركيف استجارؾ،  كا 
فاستجارؾ المتأخر، مفسر لألكؿ المضمر، كأحد مرفكع بالمضر، كقد جاء اإلضمار عمى غير 

ن شرًا فشرىذا نحك: )  (". الناس مجز ون بأعماليم، إن خ رًا فخ ر، وا 

                                                           

 (. 4/1863ارتشاؼ الضرب، أبك حياف )ج (1)
 (. 3/1276( تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، المرادم )ج2)
 (. 464-2/463)ج ( ىمع اليكامع، السيكطي3)
 (. 1/197)ج ( الدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة، السيكطي4)
 (. 4/73(  شرح التسييؿ، ابف مالؾ )ج5)
 (. 4/74( المرجع السابؽ، )ج6)
 (. 3/144( المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ )ج7)
 [. 6( ]التكبة: 8)
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ناس مجزيكف في مثؿ قكليـ: )ال (كاف)"كيضمر العامؿ في خبر  :(1)قال الزمخشري
فٍ  بأعماليـ، إفٍ   شرنا فشر(".  خيرنا فخير، كا 

"كأكثر ما يككف فعؿ الشرط ظاىرنا، كقد يككف مضمرنا قبؿ مفسرنا بفعؿ  :(2)قال أبو ح ان
.. كقد يفسر مف المعنى، نحك: ما قد رككا في )إف خيرنا فخير(، أم إف كقع  مف جنس المضمر،
 خيرنا فالجزاء خير". 

جمع النحاة عمى جكاز إضمار فعؿ الشرط إذا دٌؿ عميو دليؿ، كفسر أ خ ص  القول:
 بفعؿ يأتي بعد معمكلو، كيككف فعؿ الشرط محذكفنا. 

 الزم  ا ضمار بعد حعى المرادف  لة )إال أْن( المنقطع  م أل :  نصب الفعل بأنْ 

ًديث ) :(3)قال ال  وطي قىاؿى اٍبف ًىشىاـ الخضراكم ًفي حى ولد عمى اْلفْطَرة كل َمْوُلود  ُ "كى
َداِنِو َأو  نصرَاِنوِ  اال مف  (4)(حعى  كون َأَبَواُه ُ َيو  ًعٍنًدم أىنو يجكز أىف يككف )عمى اٍلفٍطرىة( حى

ت ى ًبمىٍعنى ًإال  أىف المنقطعة كىأىن وي قىاؿى ًإال  أىف يككف أىبىكىاهي كالمعني  ًمير كيكلد ًفي مىكًضع خبر كىحى الض 
دىاًنًو أىك ينصرىاًنًو". لىًكف أىبىكىاهي    يييىك 

 :عرض وعحم ل

ا بأٍف كاجبة اإلضمار".  (ىحتٌ ) "ثـ بينت أف   :(5)قال ابن مالك  ينتصب بعدىا أيضن

، فيو في البيت يصح تأكيميا بإالٌ  (ىحتٌ ) "كقكؿ ابف المصنؼ: إف   :(6)قال ابن عق ل
بمعنى إال أٍف المنقطعة، كالمعنى: نظر، كقد قاؿ الخضراكم في حديث: )حتى يككف أبكاه( حتى 

لكف أبكاه.. قاؿ: كقد ذكر النحكيكف ىذا المعنى في أقساـ حتى، كذكر مف كالـ سيبكيو ما 
 يقتضيو". 

  أف، فتككف بمعنى االستثناء المنقطع"."أف تككف بمعنى إالٌ  :(7)قال المرادي

  أف".الٌ  النصب بمعنى إ"كالجميكر ال يجيزكف فيو إالٌ  :(8)قال أبو ح ان
                                                           

 .102المفضؿ في صنعة اإلعراب، ص (1)
 (. 4/1869( ارتشاؼ الضرب، أبك حياف )ج2)
 (. 2/301)ج ( ىمع اليكامع، السيكطي3)
 .1359(، رقـ الحديث: 2/94( صحيح البخارم، باب إذا اسمـ الصبي فمات، ىؿ يصمى عميو، البخارم )ج4)
 (.3/1542( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ )ج5)
 (. 3/80( المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ )ج6)
 .555( الجنى الداني في حركؼ المعاني، المرادم،  ص7)
 (. 4/1670)ج بك حياف( ارتشاؼ الضرب، أ8)
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 . (حتىػ ): أف الفعؿ بعد )حتى( يككف منصكبنا بأف المضمرة كجكبنا كليس منصكبنا بخ ص  القول

 خامسال المبحث
 كعاب العوامل

 

 م أل : في )أل( الزائدة

ا تشبيينا بالمتعدم، أجازه بعض (1)قال ال  وطي : "كاختمؼ في نصب الفعؿ الالـز اسمن
الصفة المشبية باسـ الفاعؿ المتعدم، نحك: زيد تفقأ الشحـ، المتأخريف، قياسنا عمى تشبييو ب

. رًكمى ًفي .أصمو: تفقأ شحمو، فأضمرت في )تفقأ( كنصبت )الشحـ( تشبيينا بالمفعكؿ بو،
ًديث:  قد  (2)"كىانىت اٍمرىأىة تيراؽ الد مىاء"الحى فىات كى منعو الشمكبيف قىاؿى الى يككف ذىًلؾ ًإال  ًفي الص  كى
ٌر أىك عمى ًإٍضمىار فعؿ أىم بالدماء أىك ييريؽ ا الد مىاء تأكلكا اأٍلى  ثر عمى أىنو ًإٍسقىاط حرؼ اٍلجى

ي اف ًحيح ًإٍذ لـ يثبت ذىًلؾ مف ًلسىاف اٍلعىرىب".  ،ًمٍنيىا قىاؿى أىبيك حى  كىىىذىا ىيكى الص 

 : عرض وعحم ل

ًديث أىف   :(3)قال ابن ىشام فالدماء تىٍمًييز عمى ًزيىادىة  (تيراؽ الد مىاء اٍمرىأىة كىانىت) "فىأىما الحى
ـ  قمبت الكسرة فىٍتحة كىاٍليىاء ألفا كىقىٍكًلًيـ جاراة  أؿ قىاؿى اٍبف مىالؾ أىك مفعكؿ عمى أىف األىٍصؿ تيريؽ ث

بىًقي".   كناصاة كبقى كىىىذىا مىٍرديكد أًلىف شىرط ذىًلؾ تحٌرؾ اٍليىاء كجارية كناصية كى
كأما )تيراؽ الدماء( فإف )الدماء( مفعكؿ باإلراقة، " :(4)ي  مال ومي ف وقال ال ي

كالمعنى: تيريؽ الدماء، كلكف العرب تعدؿ بالكممة إلى كزف ما ىك في معناىا، كىي في معنى 
 تستحاض، كال يجكز: أف يقاؿ: ىي تيراؽ الماء كالخؿ، لعدـ ىذا المعنى فيو".

 أعار ب:  و مكننا أن ن عخمص في إعراب الدماء خم  

 أنو تمييز عمى اعتبار )أؿ( زائدة. .1
أنو مفعكؿ عمى أف األصؿ تييريؽ، كىك قكؿ ابف مالؾ، أك مفعكؿ باإلراقة، كىك قكؿ  .2

 السييمي. 
 أنو منصكب عمى التشبيو بالمفعكؿ بو، كىك قكؿ بعض المتأخريف.  .3

                                                           

 (. 3/10ىمع اليكامع، السيكطي )ج  (1)
 .274(، رقـ الحديث: 1/71أبك داكد )ج ( سنف أبي داكد، باب في المرأة تستحاض، كمف قاؿ تدع الصالة،2)
 (. 1/599( مغني البيب، ابف ىشاـ )ج3)
 .73( أمالي السييمي، السييمي، ص4)
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 أنو عمى إسقاط حرؼ الجر، أم: بالدماء.  .4
  الدماء منيا. أنو عمى إضمار فعؿ، أم يييريؽ ا .5

 اء متكافقنا مع القاعدة النحكية.استشياد السيكطي بالحديث ج خ ص  القول:

 م أل : شذوذ اال عغناء عن )وَذر وَدع( بعرك

اًلبنا بػ )ترؾ( اٍلمىاًضي كىالٌتٍرؾ اٍلمصدر كتارؾ اٍسـ اٍلفىاًعؿ (1)قال ال  وطي : "كاستغني غى
ٍنيىا أى  ٍفعيكؿ عى يىغ مف كمتركؾ اٍسـ اٍلمى فعمى ىىذىا يعد اًف ًفي  (كدع)ك (كذر)م عىف اٍسًتٍعمىاؿ ىىًذه الص 

ًديث  دعؾ رىبؾ( مخففنا كىحى مف غير اٍلغىاًلب مىا قرئى )مىا كى الجكامد ًإٍذ لـ يٍستىٍعمؿ ًمٍنييمىا ًإال  اأٍلىمر كى
بىشىة مىا كدعككـ( د كىغىيره )دعكا اٍلحى أبي دىاكي
ًديثو ) (2)  (3)(َأقوام َعن ودعيم اْلُجُمَعاتل نعي ن كىحى

اًرٌم ) ًديث البيخى   ".(4)(  ر مكفي َواَل مكفور َواَل ُمودعكىحى

 : عرض وعحم ل

دىعى  عف استغنكا ككذلؾ" :(5)األنباري قال عف  بو استغنكا ككذلؾ معناه، في ألنو ؛ًبتىرىؾى  كى
، ذىرى الفاعؿ  اسـ كعف، كذرك  كدع مصدر عف منو الفاعؿ كاسـ ترؾ بمصدر استغنكا ككذلؾ كى
دىعى : يقاؿ كال تارؾ، فيك تركان  ترؾ: فيقاؿ، منيما ٍدعنا كى ذىرى  ال كادع كىك كى ذىرنا كى   كاذر". فيك كى

كاستغنى غالبنا بترؾ عف: كذر ككدع، كبالترؾ عف الكذر كالكدع، : "(6)عق ل ابن قال
فييما، ككالـ سيبكيو استظير غالبنا عمى ما نقؿ مف أنو نطؽ بمصدر يذر كيدع، كبالماضي 

يدؿ عمى أنو لـ بحفظ مصدر ليذر، أك لـ يعبأ بو، لندكره أك غير ذلؾ، ككالـ غيره عمى أف 
المصدر مف ىذيف كالماضي كاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ ممات، كقد قرء شذكذنا: "ما كدعؾ ربؾ"، 

عن ودعيم  ل نعين أقوام(، كفيو أيٌضا: )ذروا الحبش  وما ذرعكمبالتخفيؼ، كفي الحديث: )
  .(الجمع 

                                                           

 (. 2/51)ج ىمع اليكامع، السيكطي (1)
 .4302(، رقـ الحديث: 4/112أبك داكد )ج ( سنف أبي داكد، باب النيي عف تيييج الترؾ كالحبشة،2)
 .865(، رقـ الحديث: 2/591مسمـ )ج ( صحيح مسمـ، باب التغميظ في ترؾ الجمعة،3)
 . 5459(، رقـ الحديث: 7/82البخارم )ج ( صحيح البخارم، باب ما يقاؿ إذا فرغ مف طعامو،4)
 (. 397-2/396ؼ في مسائؿ الخالؼ، ابف األنبارم )ج( اإلنصا5)
 (. 3/254)ج ( المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ6)
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عف الكذر كالكدع كبتارؾ عف  (دع)ك ك (كذر) فكاستغنى غالبنا بترؾ ع: "(1)قال أبو ح ان
ذروا الحبش  ما كاذر كادع، كقرأ أبك بحرية: "ما كدعؾ ربؾ"، بالتخفيؼ، كفي الحديث: )

 (".وذرعكم

 ، حتى حمتكثيرنا (كذر( ك)كدع) بمعنى (ترؾ) كممة ترد قد بأنو أقكؿ: القول خ ص 
 . لمغة استخدامنا في ككذر كدع كاختفت، األلسف عمى كدرجت محميا

 ( مَ عْ في حكم إضمار فاعل )نِ  م أل :

ًديثك  قيؿ": (2)قال ال  وطي ا ًإذا عمـ نىٍحك حى ذؼ أىٍيضن اًئز اٍلحى ميعىة " :جى أ يىٍكـ اٍلجي مف تىكىض 
ة فبالسنة أىخ (3)"فبيا كنعمت ًميًو اٍبف عيٍصفيكر .ذكنعمت الٌسنة سنة أىك رخصى ، كىاٍبف مىالؾ ،كىعى

كـ ذكره". ٍيوو عمى ليزي نىٌص ًسيبىكى   كى
 : عرض وعحم ل

"كقد يعمـ جنس الضمير فيستغنى عف التمييز كقكلو عميو الصالة  :(4)قال ابن مالك
 كالسالـ: "مف تكضأ يـك الجمعة فبيا كنعمت".

ٍذفيو، كزيج كال التمييز ىذا ذكر كيمـز: "(5)قال أبو ح ان كأجاز ، سيبكيو ذلؾ عمى نٌص  حى
ًنٍعمىتٍ  فىًبيىا (أصحابنا بعض كقاؿ ة،قمٌ  عمى بعضيـ تقدير  عمى عصفكر ابف كخرجو، شاذ (كى

 ."نةبالسٌ  األخذ الفعمةي  كنعمت: تقدير عمى ىشاـ كابف. الكضكء رخصة كنعمت ،أخذ فبالرخصة

 عمى أفٌ "، ـك الجمعة فبيا كنعمتمف تكضأ ي: "استشيد السيكطي كالنحاة بالحديث النبكم
ا ففاعؿ )نعـ( ال يجكز أف يأتي مضمرنا غير مميز ل ف كاف معمكمن ، دٌؿ عمى ذلؾ إظنا، كا  ال قميالن

االستقراء، كمف ذلؾ القميؿ الحديث الشريؼ، كالتقدير: فبالسنة أخذ، كنعمت السنة الكضكء، لكف 
 حذؼ لمعمـ بو. 

)بئس( أنو ال يجكز حذفو، إذا كاف فاعؿ )نعـ( ك أف  مف أحكاـ تمييزخ ص  القول: 
ألنو أضمر الفاعؿ عمى شريطة التفسير، كأنو  ؛ذلؾ ىك الشائع، ك ىذه األفعاؿ ضميرنا يعكد عميو

، أك نحك ذلؾ. كقد ره السيكطي، بقكلو: كنعمت السنة سنة، أك ًفٍعمة ىي، اقاؿ: كنعمت سنة فعمتي
 ة أخذ. أك رخصة، أك راجع إلى السنة، فبالسن

                                                           

 (. 4/2040( ارتشاؼ الضرب، أبك حياف )ج1)
 (. 3/22)ج ىمع اليكامع، السيكطي (2)
 .354(، رقـ الحديث: 1/97أبك داكد )ج ( سنف أبي داكد، باب الرخصة في ترؾ الغسؿ يـك الجمعة،3)
 (. 2/1106)ج ( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ4)

 (. 1050-4/2049)ج ارتشاؼ الضرب، أبك حياف (5)
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 "إف قمت كذا فبيا كنعمت"، أم: نعمت فعمة ًفعمىتيؾ. : كقد يحذؼ نادرنا، كقكلؾ

كمنو حديث: "مف تكضأ يـك الجمعة فبيا كنعمت"، أم: فبالنسبة أخذ، كنعمت سنة سنة 
الكضكء. كفي ىذا الكالـ حذؼ شيئيف: التمييز، كىك )سنة(، كالمخصكص، ىك )سنة 

 . (1)الكضكء(

 عم  ز في )نعم( م أل : حذف ال

ـ،.. )كعممنا( كىقىٍكؿ : "(2)قال ال  وطي ا ًبًذم الال  )كشذ كىكنو( أىم اٍلفىاًعؿ )ًإشىارىة( متبكعن
ا أىك  ".كفف  كبئست الص  ، صٌفيف شًيدت" :سيؿ بف حنيؼ افنا ًإلىى ا( عممن كىذىا شىذ  كىكنو )ميضى كى

ف كىانىت ًفيًو )أؿ( ،غىيره ـ كىقىٍكلأًلىن وي مف ا ؛كىاً  اًلد ": -صمى ا عميو كسمـ –و أٍلىٍعالى نعـ عبد ا خى
ًليد  .(3)"بف اٍلكى

 :عرض وعحم ل

إذا ثبت أف مميز ىذا الباب قد يحذؼ لمعمـ بو أمكف أف يحمؿ عميو : "(4)قال ابن مالك
أك  -رضي ا عنو–كما أكىـ بظاىره أف الفاعؿ فيو عمـ أك مضاؼ إلى عمـ كقكؿ ابف مسعكد 

: -صمى ا عميو كسمـ  – غيره مف العبادلة، بئس عبد ا عبد ا أنا إف كاف كذا، كقكؿ النبي
مسنديف إلى ضمير، حذؼ مفسراىما، كعبد  (بئس)ك (نعـ)فيككف  "،نعـ عبد ا خالد بف الكليد"

ا قكؿ سيؿ بف حنيؼ  اا مبتدأ كأنا كخالد بدالف، كمف ىذ  :– رضي ا عنو –النكع أيضن
 ف". ك يف كبئست صفشيدت صفٌ 

ـى : كقالكا" :(5)قال أبو ح ان ٍبدي  ًنٍع اًلده  اً  عى  كشيدتي  ،كذا كاف إف أنا ، كبئس عبداخى
 (ا عبد)ك ضمير إلى مسنداف كبئس كنعـ التمييز، حذؼ عمى ر جخي ك  ف كف،بئست صً ك  يفصف  
 كأجاز التمييز، حذؼ جكاز عتقادهال مالؾ، ابف خر جو ىذا كعمى مخصكص،الىما  (كفف  صً )ك

 ـى عٍ بنً  مرفكع (ا عبدفػ )، زيد ا عبد نعـ: فتقكؿخالده،  ا عبد عـنً  عمى أف يقاس الجرمي
 سكاء النحاة عامة ذلؾ كمنع عمـ، كىك ا إلى مضافنا (نعـ) فاعؿ كاف كاف. مخصكصال (زيد)ك

 تعالى".  ا إلى ضيؼأي  العبيد مف كاحدنا أـ كاف عممنا، ا عبد كاف

                                                           

 (. 1/83)ج ( جامع الدركس العربية، الغالييني1)
 (. 27-3/26ىمع اليكامع، السيكطي )ج (2)
 .3846(، رقـ الحديث: 5/688الترمذم )ج ( سنف الترمذم، باب مناقب خالد بف الكليد،3)
 (. 3/14)ج ( شرح التسييؿ، ابف مالؾ4)
 (. 2053-4/2052( ارتشاؼ الضرب، أبك حياف )ج5)
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مىـ إلى مضاؼ عمـه  الفاعؿ أفٌ  ظاىره ما جاء "كقد :(1)وقال األشموني بعض  كقكؿ عى
ـى  (: الـكالسٌ  الةالصٌ  عميو قكلوك  ا،كذ كاف إف أنا ا عبد بئس: العبادلة ٍبدي  ًنٍع  ىذا(".  اً  عى

 الفاعؿ ىذا يحذؼ أف كيجكز، بالمدح امخصكصن  فاعالن  ترفع (ًنٍعـ) إف   :القول خ ص 
 كالتمييز الفاعؿ ذكر كيجكز ضميرنا مستترنا الفاعؿ كيككف كيكضحو يفسره تمييز ذكر يجب كلكف
 . الجممة في

 ال ماعي م أل : في الععجب المغوي

افى  :(2)قال ال  وطي ٍسأىلىة )مف مفيـ الت عىج ب( ال ًذم الى يبكب لىوي ًفي الن ٍحك قىٍكليـ )سيٍبحى "مى
ًديث: )ا ًفي الحى   .(3)(ُ ْبَحاَن اهلل ِإن اْلُمؤمن اَل  نجس( كى

 : عرض وعحم ل

صمى  –. ككقكؿ النبي . "أنت "كػ ليا يبكب ال كثرة ألفاظ : "لمتعجب(4)قاؿ ابف مالؾ
 . "ينجس ال المؤمف إف ا سبحاف"ا عميو كسمـ: 

ليا في النحك، نحك: يدؿ عمى التعجب بصيغ مختمفة، غير مبكب : خ ص  القول
(، فػ )سبحاف ا( تعجب  بحان اهلل إن المؤمن ال  نجس)سبحاف ا(، كقد جاء في الحديث: )

 . سماعي لغكم
 م أل : في إضاف  المصدر إلى مفعولو ثم  ذكر فاعمو

ٍفعيكؿ )ًفي اأٍلى  :(5)قال ال  وطي افىة ًإلىى اٍلمى يجكز إبقاؤه( أىم اٍلفىاًعؿ مىعى اإٍلًضى ح( ")كى صى
اًرث الذٌ  ر َرْحَم  َربك َعبده ذكماًرم عىف اٍبف عىامر: نىٍحك قىٍكلو تىعىالىى: ًفي ًقرىاءىة يحيى بف اٍلحى

قىكلو2]مىٍريىـ:  َزَكِر َّا   .(6)"َوحج اْلَبْ ت من اْ َعَطاَع ِإَلْ ِو َ ِب ً  ": -صمى ا عميو كسمـ – [ كى
 :عرض وعحم ل

ؼ إلى مفعكلو ثـ يكمؿ عممو برفع فاعمو نحك قكلو عميو يضا "أفٍ  :(7)قال المرادي
  ".الب ت من ا عطاع إل و  ب ً   .. وحجُّ ."الصالة كالسالـ: 

                                                           

 (. 2/907)ج ( شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، األشمكني1)
 (. 42/ 3)ج ىمع اليكامع،  السيكطي (2)
 .371(، رقـ الحديث: 1/282مسمـ )ج ( صحيح مسمـ، باب الدليؿ أف المسمـ ال ينجس،3)
 (. 1077-2/1076)ج شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ( 4)
 (. 3/49)ج ( ىمع اليكامع، السيكطي5)

 .12(، رقـ الحديث: 1/41مسمـ )ج صحيح مسمـ، باب اإليماف با كشرائع الديف، (6)
 (. 2/847)ج ( تكضيح المقاصد كالمسالؾ، المرادم7)
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ا بالضركرة خالفنا لبعضيـ ففي الحديث "حج البيت مف : "(1)قال الصبان كليس مخصكصن
 استطاع إليو سبيال"، أم كأف يحج البيت المستطيع لكنو قميؿ". 

مف أحكاؿ المصدر المضاؼ؛ أف يضاؼ المصدر إلى مفعكلو ثـ أف   يتضح مما سبؽ
: -صمى ا عميو كسمـ –يذكر فاعمو، كقد قالكا عف ىذه الحالة: إنيا ضعيفة. أما قكؿ النبي 

"، كىك قميؿ. فإفٍ إ"كحج البيت مف استطاع  اٌل استدلمت عميو باآلية الكريمة، آية أفقمت:  ليو سبيالن
: أنيا ليست مف ذلؾ في شيء، بؿ المكصكؿ في مكضع جر بدؿ بعض الحج؟ قمت: الصكاب

مف )الناس(، أك في مكضع رفع باالبتداء، عمى أف )ٌمٍف( مكصكلة ضمنت معنى الشرط، أك 
 شرطية، كحذؼ الخبر أك الجكاب، أم: مف استطاع فميحج.

 فاعمو.  استشيد السيكطي بالحديث في إضافة المصدر إلى مفعكلو ثـ يذكر خ ص  القول:

 م أل : في إضاف  صف  مجردة من )أل( إلى مضاٍف لضم ر

اؼ لضمير(  :(2)قال ال  وطي اؿ كىكف الٌصفة دكف أؿ )ًإلىى ميضى افىة حى ضى ")كتقبح( اإٍلً
ٍيوو اٍخًتيىارن  كىازىىاكىىيكى ًمثىاؿ حسف كىجيو )كمنعيا ًسيبىكى  بالشعر كقكؿ الشماخ:  ا( كىخص جى

 كةةةةةةب ف يمةةةةةةاأِمةةةةةةن ِدمنعةةةةةة ن عةةةةةةرَّج الر 

 بحقةةةةةةةل الرُّخةةةةةةةامي قةةةةةةةد عفةةةةةةةا طم ُىمةةةةةةةا  

   
 أقامةةةةةةت عمةةةةةةى ربع يمةةةةةةا جارعةةةةةةا صةةةةةةًفا

 كم عةةةةةةةةا األعةةةةةةةةالي جونعةةةةةةةةا ُمْصةةةةةةةةط ىما  

   
تىأىكؿ اٍلبىٍيت اٍلمىٍذكيكر عمى أىن ييمىا مف قىٍكلو ،)ك( منعيىا )اٍلمبرد ميطمقنا( ًفي الٌشٍعر كىغىيره  :كى

اًئد عمى األعالي كىىيكى ًعٍند  :قىاؿى اٍبف مىالؾ ًفي شرح الكافية .ا مثناة ًفي اٍلمىٍعنىأًلىن يى  ؛مصطالىما عى
ـ كيمو اًئز ًفي اٍلكىالى ًحيح ،اٍلكيكًفٌييف جى ًديث أـ زرع: ؛ كىىيكى الص  صفر "أًلىف مثمو قد كرد ًفي حى

اؿ )أىعكر عينو اٍلييٍمنىى( "كشاحيا ًديث الد ج  ًفي حى كى
ًفي كصؼ الن ًبي (3) : عميو كسمـ صمى ا كى

كىازه ضعؼشثن َأَصاِبعو) مىعى ىىذىا ًفي جى ي اف ،( قىاؿى كى كىافىقىوي أىبيك حى كىذىا( يقبح )رىفعيىا ميطمقنا( أىم . كى )كى
ًمير كأؿ ذىًلؾى ًمثىاؿ ،مىعى أؿ كمجردة )العارم مف الض  افىة ًإلىى أىحدىمىا( كى ضى  ،اٍلحسف كىجوه : كىاإٍلً

 كىحسف كىجو أىب".  ،أىب كىاٍلحسف كىجو ،كىحسف كىجوه 

 

 

 
                                                           

 . (2/437( حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، الصباف )ج1)
 (. 67-3/66)ج ىمع اليكامع، السيكطي (2)
 .3441(، رقـ الحديث: 4/167البخارم )ج ( صحيح البخارم، باب قكؿ ا اذكر في الكتاب مريـ،3)
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 : عرض وعحم ل

"كىك عند الككفييف جائز في الكالـ كمو كىك الصحيح؛ ألف مثمو قد  :(1)قال ابن مالك
كرد في الحديث كقكلو في حديث أـ زرع )صفر كشاحيا( كفي حديث الدجاؿ: )أعكر عينو 

 جكاز ففيو ضعؼ". )شثف أصابعو( كمع –صمى ا عميو كسمـ  –اليمنى(، كفي كصؼ النبي 

"كنحك حسف كجيو قميؿ غي ممتنع، ككذا حسف كجوه، كمف أمثاؿ مررت  :(2)وقال أ ًضا
برجؿ حسف كجيو، ما في الحديث مف كصؼ الدجاؿ: )أعكر عينو اليمنى( كما في حديث أـ 

)شثف أصابعو(  –صمى ا عميو كسمـ  –زرع مف قكلو: )صفر كشاحيا(، كفي كصؼ النبي 
يصؼ النبي )كاف ضخـ اليامة كثير  –رضى ا عنو  –مي القالي في حديث عمي كقاؿ أبك ع

شعر الرأس شثف الكفيف كالقدميف طكيؿ أصابعو ضخـ الكراديس(، فيذه أربعة شكاىد مف أفصح 
.. كالصحيح ما  الكالـ الذم ال ضركرة فيو تدؿ عمى صحة استعماؿ مررت برجؿ حسف كجيو

 ". ذىب إليو الككفيكف مف جكازه
"كمثاؿ المجركر بالمضاؼ: مررت برجؿ حسف كجيو، كمنو في  :(3)قال الشاطبي

 - صمى ا عميو كسمـ –الحديث في صفة الدجاؿ )أعكر عينو اليمنى( كفي كصؼ النبي 
 (". شثن أصابعو)

"كيجكز النصب كالجر ضركرة،.. كفي الحديث )أعكر عينو اليمنى(  :(4)قال أبو ح ان
ف أتبعتو بغير  ف نصكا  فٍ بن الصفة فعمى المفظ إف رفعنا فرفع، كا   جرنا فجر".  ا فنصب، كا 

عند سيبكيو في ىذا النكع مف الضركرات، كمنعو المبرد مطمقنا،  "كالجر   :(5)قال األشموني
 ألنو يشبو لشيء إلى نفسو كأجازه الككفيكف، كىك الصحيح، ففي حديث أـ زرع )صفر كشاحيا(". 

ذا كانت مجردة مف )أؿ( إلى مضاؼ لضمير، إإضافة الصفة تقبح يتضح مما سبؽ أنو 
نحك: حسف كجيو. كمنعيا سيبكيو اختيارنا، كخص  جكازىا بالشعر، كمنعيا المبرد في الشعر 

 كالنثر. 
 يجكز أف تضاؼ الصفة المشبية إلى معمكليا كلكف األفصح نصب ما بعدىا.  خ ص  القول:

 
                                                           

 (. 1070-2/1069( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ )ج1)
 (. 96-3/95)ج ( شرح التسييؿ، ابف مالؾ2)

 . (4/413)ج المقاصد الشافية، الشاطبي (3)
 (. 2353-5/2354ارتشاؼ الضرب، أبك حياف )ج (4)
 (. 2/255)ج ( شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، األشمكني5)
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 عل العفض ل المضاف لمعرف م أل : جواز المطابق  وعدميا في أف

اؼ لمٍعًرفىة اٍلكىٍجيىاًف( اٍلميطىابقىة كىعدميىا :(1)قال ال  وطي ًفي اٍلميضى قد اٍجتمعىا ًفي  ،")كى كى
َأال أْخبرُكم بأحبكم ِإَلّي وأقربكم مني مَجاِلس َ ْوم اْلِقَ اَم  ": -صمى ا عميو كسمـ – قىٍكلو

 .(2)"قناأحا نكم َأْخَ  

 :عرض وعحم ل

 كعدـ بأؿ، بالمعرؼ لشبيو المطابقة؛: األمراف فيو يجكز أنو: "كالثاني :(3)قال المرادي
ليو ،"مف" معنى لنية بالمجرد؛ لشبيو المطابقة  الصالة عميو بقكلو كاستدؿ المصنؼ، ذىب كا 
 بأح فأفرد" أخالقا أحاسنكـ القيامة؛ يكـ مجالس مني كأقربكـ إلي   بأحبكـ أخبريكـ أال: "كالسالـ
 أحسف".  كجمع، كأقرب

 أخبركـ أال: "-كسمـ عميو ا صمى - قكلو في االستعماالف اجتمع "كقد :(4)قال الصبان
ف". "أخالقنا أحاسنكـ القيامة؟ يكـ منازؿ مني كأقربكـ إلي بأحبكـ  بأف مف معنى بأفعؿ" تمك لـ كا 

 فيك" سكاه ما كؿ كعمى عميو بؿ كحده إليو المضاؼ عمى ال تنكييا أك أصالن  المفاضمة بو تنك لـ
: كنحك عادالىـ،: أم مركاف، بني أعدال كاألشج الناقص: كقكليـ كاحدنا كجينا" قرف بو ما طبؽ
ضافة. قريش بيف مف الناس أفضؿ: أم قريش، أفضؿ - كسمـ عميو ا صمى - محمد  ىذيف كا 

 بخالؼ بعضو، ىك ليس ما إلى فييما أفعؿ إضافة جازت كلذلؾ التخصيص؛ لمجرد النكعيف
 أحسف يكسؼ: يجكز فمذلؾ إليو، أضيؼ ما بعض إالٌ  يككف ال فإنو (مف) معنى فيو المنكم
 منيـ".  أحسف قصد كيمتنع إف حسنيـ، قصد أك بينيـ، مف األحسف قصد إف إخكتو

 التفضيؿ، بأفٍ  اأفعؿ التفضيؿ إذا أضيؼ إلى معرفة، كقصد بييتضح مما سبؽ أٌف 
. استعمالو كالمجرد، فال يطابؽ ما قبمو. نحك: )محمد 1يو كجياف: ف( جاز فنكيت معنى )مً 

، المحمدكف أفضؿ القكـ(.  ، المحمداف أفضؿ القـك . استعمالو كالمقركف باأللؼ 2أفضؿ القـك
، كالمحمدكف كالال ، كالمحمداف أفضال القـك ـ، فتجب مطابقتو لما قبمو. نحك: )محمد أفضؿ القـك

 .)  أفضمك/ أفاضؿ القـك

                                                           

 (. 3/76( ىمع اليكامع، السيكطي )ج1)
 .20153(، رقـ الحديث: 11/144باب حسف الخمؽ، األزدم، )ج (2)

 (. 2/938تكضيح المقاصد كالمسالؾ، المرادم )ج (3)
 (. 72-3/71باف عمى شرح األشمكني، الصباف )ج( حاشية الص4)
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يتعيف االستعماؿ األكؿ خالفنا لمسراج، كقد كرد االستعماالف في القرآف الكريـ، فمف  كال
ف استعمالو ، كم(1)ولعجدنيم أحرص الناس عمى ح اة: استعمالو غير مطابؽ قكلو تعالى

، كقد اجتمع االستعماالف في (2)جعمنا في كل قر   أكابر مجرم يا وكذلكمطابقنا قكلو تعالى: 
أال أخبركم بأحبكم إلّي وأقربكم مني منازل  وم الق ام : : "-ى ا عميو كسمـصم –قكلو 

 ". أحا نكم أخ ًقا، الموطئون أكناًفا، الذ ن  ألفون و ؤلفون

)أقربكـ(؛ ألف أفعؿ التفضيؿ الذم بمعنى التفضيؿ يككف كالشاىد فيو: أنو كٌحد )أحبكـ( ك
 مع كال يؤنث. في جميع األحكاؿ بمفظ كاحد، ال يثنى كال يج

ن ما المراد بو الذات، نحك: كجمع )أحاسنكـ( كمفرده )أحيف(؛ ألنو لـ يرد بو التفضيؿ، كا 
 كالذيف أجازكا الكجييف، قالكا: األفصح المطابقة. ، الحسف

منع مف ميطىابقىة مىا قبمو قىاؿى " :(3) قول ال  وطي ٍفرىاد كالتذكير( كى )كىأكجب اٍبف السراج اإٍلً
ي   مىٍيًو ًبالس مىاأىبيك حى  :]اٍلبىقىرىة عمى َحَ اةولعجدنيم أحرص النَّاس ًع كىاٍلًقيىاس قىاؿى تىعىالىى: اف كرد عى

96]  : قىاؿى [ فأفرد )أحرص( كىجمع 123]اأٍلىٍنعىاـ:  ِفي كل َقْرَ   أَكاِبر مجرم يا جعمَناكى
 )أكىاًبر(". 

جكاز المطابقة كعدميا في استشيد السيكطي بالحديث الشريؼ عمى  خ ص  القول:
 أفعؿ التفضيؿ المضاؼ لمعرفة. 

 م أل : رفع أفعل العفض ل ل  م الظاىر ق اً ا مطرًدا

يكثر( رىفعو الظ اًىر )ًإف كىافى مفضالن عمى نىفسو باعتباريف كىاقعنا بىيف (4)قال ال  وطي : ")كى
ا لىوي كىاآٍلخر لممكصكؼ كالكارد( ًفي ذىًلؾ  عىف اٍلعىرىب )كىكنو بعد نفي( كالمثاؿ ضميريف ثىاًنييمى

ٍسأىلىة  ًبو عرفت اٍلمى اٍلمىٍشييكر لذىًلؾ قىٍكليـ )مىا رىأىٍيت رجالن أحسف ًفي عينو اٍلكحؿ ًمٍنوي ًفي عيف زيد( كى
ٍسأىلىة )اٍلكحؿ( كأفردت بالتآليؼ فالكحؿ فىاعؿ ًبأىٍحسىف كىىيكى مفضؿ ًباٍعًتبىار كىكنو ًفي عيف زيد  ًبمى

ًمير ًفي )ًمٍنوي( كىاأٍلكؿ عمى نى  االن ًفي عيف غىيره ككاقع بىيف ضميريف ثىاًنييمىا لىوي كىىيكى الض  فسو حى
ًمير ًفي عينو ًديث: ) ،لممكصكؼ كىىيكى الض  مثمو الحى ٍممىة كى قد تقدـ الن ٍفي أكؿ اٍلجي َما من َأ َّام أحب كى

  ".(5)( ِمْنُو ِفي عشر ِذي اْلحجَّ  ِإَلى اهلل ِف َيا اْلَعَملُ 

                                                           

 [. 96( ]البقرة: 1)
 [. 123( ]األنعاـ: 2)

 (. 77-3/76ىمع اليكامع، السيكطي )ج (3)
 (. 3/73( المرجع السابؽ، )ج4)
 .758(، رقـ الحديث: 3/122الترمذم )ج ( سنف الترمذم، باب ما جاء في العمؿ في أياـ العشر،5)
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 : عرض وعحم ل

"كلـ يردكا ىذا الكالـ المتضمف ارتفاع بأفعؿ التفضيؿ إال بعد نفي كال  :(1)قال ابن مالك
 بأس باستعمالو بعد نيي أك استفياـ فيو معنى النفي". 

"فإف أدل ترؾ رفعو الظاىر إلى فصؿ المبتدأ بيف أفعؿ  :(2)في موضع  خروقال 
مف ذلؾ بجعؿ المبتدأ الفاعؿ أفعؿ بشرط ككنو سببنا كالصـك التفضيؿ كالمفضؿ عميو تخمص 

 إلى األياـ في قكلو عميو السالـ: )ما مف أياـ أحب إلى ا فييا الصـك مف أياـ العشر(". 

: "األكلى االقتصار فيو عمى (3)كقد رد أبك حياف عمى ما قالو ابف مالؾ ممانعنا لو فقاؿ
ذ ر  فع أفعؿ التفضيؿ لمظاىر ىك عمى سبيؿ الشذكذ عمى أف مكرد السماع، كال يقاس عميو، كا 

ف كاف مشتقنا مف مصدر يتعدل فعمو إلى مفعكؿ بو  إلحاؽ ذكر ظاىره في القياس كأفعؿ ىذا، كا 
 فإنو ال ينصب المفعكؿ بو". 

قالو  ما مثؿ شركط ذكر دكف التفضيؿ أفعؿ بعد الظاىر االسـ رفع مف كمنيـ
 ".بو) الصومُ ) فرفعت لأل ام صف  أحب جعمتُّ : "(4)الصيمرم

 (أفعؿػ )معظـ النحاة عمى رفع االسـ الظاىر بكافؽ السيكطي  يتضح مما سبؽ أف  
التفضيؿ بخالؼ أبي حياف، كلكنيـ اختمفكا في كضع الشركط لكي يرفع اسمنا ظاىرنا، كمف 

طنا كاحدنا العمماء مف كضع شركطنا عمى ىذا كابف عقيؿ كقد كافقو ابف ىشاـ، كمنيـ مف ذكر شر 
لرفع أفعؿ التفضيؿ السـ ظاىر بعده بأف يسبؽ أفعؿ التفضيؿ بنفي أك شبيو كلـ يتطرؽ لباقي 

 الشركط. 
 مالؾ.  ابف كضعيا التي بالشركط بعدىا فاعالن  ترفع التفضيؿ أفعؿ أف القول: خ ص 

 

 

 

                                                           

 (. 3/68مالؾ )ج ( شرح التسييؿ، ابف1)
 (. 2/1140شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ )ج (2)
 (. 5/2337)ج ( ارتشاؼ الضرب، أبك حياف3)
 .180( التذكرة كالتبصرة، ص4)
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  ادسال المبحث
 باب العوابع والعوارض

 

 م أل : جواز نصب أجمع ن عمى الحال

قيؿ نعـ حكى اٍلفراء أعجبني اٍلقصر : "(1)ال  وطيقال  ح كى االن عمى اأٍلىصى لـ تنصب حى
قيؿ يجكز نصب أجمع كجمعاء دكف أىٍجمىًعيفى كىجمع كىاٍستدؿ  اٍبف مىالؾ  ٍمعىاء كى أجمع كىالد ار جى

) ميكسنا أىٍجمىًعيفى ٍيًف )فصمكا جي ًحيحى ًديث الص    ".(2)لجكازه ًبحى
 :عرض وعحم ل

 . ىشاـ كابف كسيبكيو مالؾ كابف عقيؿ ابف عف المسألة ذهى كردت
كأجاز ابف درستكيو حالية أجمعيف، كما ذىب إليو كىك الصحيح، ألنو " :(3)مالك ابن قال

نما جعل ا مام ل ؤعم بو، ) –صمى ا عميو كسمـ  –قد صٌح بضبط الثقات مف قكؿ النبي  وا 
ذا صمى جا ( كممف صحح النصب أجمع ن فصموا جموً ا لً افإن صمى قائًما فصموا ق اًما، وا 

 في أجمعيف المذككر القاضي عياض رحمو ا، كقاؿ: إنو منصكب عمى الحاؿ". 
لو  سبيؿ ال ألنو االسـ فيو ينتصب ما باب في سيبكيو "كقاؿ :(4)وقال ابن مالك أ ًضا

 كبالرفع عمى أىٍعًنٍييما: تقدير عمى بالنصب. أنفسيما أخكه كأتاني بزيد مررت: صفة يككف أف إلى
 .المبتدأ" تككيد كأبقى، المبتدأ مع الخبر فحذؼ. أنفسيما صاحابي ىما التقدير،

يركم  (َأْجَمُعونَ  ُجُموً ا َفَصمُّوا َجاِلً ا اِ َمام َصمى ِإَذا (الحديث "كفي :(5)قال ابن ىشام
بنية  معرفة كىي كيرىاتن الستمزامو ضعيؼ كىك ،الحاؿ عمى كبالنصب لمضمير تأكيدنا بالرفع

 . "اإلضافة

 عمى أجمعيف نصب جكاز كىك :األول ؛آراء ثالثة المسألة ليذه يكجديتبي ف مما سبؽ أنو 
 محذكؼ تككيد أجمعيف أف   كىك المانعيف مرأ :كالثالثة ،تككيد أف أجمعيف :والثاني ،الحاؿ

 . منصكب

                                                           

 (. 3/141ىمع اليكامع، السيكطي )ج (1)
 .7144(، رقـ الحديث: 12/50اإلماـ أحمد )ج ( مسند اإلماـ أحمد، باب مسند أبي ىريرة،2)
 (. 3/295لتسييؿ، ابف مالؾ )ج( شرح ا3)
 (. 3/1180)ج ( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ4)
 .294( شرح قطر الندل كبؿ الصدل، ابف ىشاـ، ص5)
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 تككيدنا كانت كلك محذكؼ رتقدي لعدـ الحالية عمى نصبت (أجمعيف) أف: القول خ ص 
 .التقدير مف أفصح التقدير كعدـ محذكؼ تقدير لكجب

 م أل : )حعى( عف د الجمع من   ر عرع ب وال ميم 

قيؿ( ًىيى )لمت ٍرًتيب( قىاؿى اٍبف (1)قال ال  وطي ت ى( ًىيى )كالكاك( لميطمؽ اٍلجمع )كى : ")حى
دً   ". (2)(كل َشْيء ِبَقَضاء َوقدر َحعَّى اْلَعجز والك س) يث:مىالؾ كىًىي دىٍعكىل ًبالى دىًليؿ فىًفي الحى

 : عرض وعحم ل

في  كليس (َواْلَكْ س اْلَعْجز ىَحعّ ، ِبَقَدرٍ  َشْيءٍ  ُكلُّ  (الحديث: "كفي :(3)قال ابن مالك
 المقتضيات".  ظيكر في الترتيب كانما، الترتيب لقضاء

 إلى بالنسبة : "حتى(4)شمكنيكقد خالؼ األشمكني كالصباف قكؿ ابف مالؾ، قاؿ األ
 لمترتيب كالزمخشرم".  أنيا زعـ لمىف كالكاك، خالفنا الترتيب

"بالنسبة إلى الترتيب، أم: إلى عدمو بدليؿ ما بعد كالمراد الترتيب  :(5)قال الصبان
 الخارجي فال ينافي أنيا لمترتيب الذىبي كما مٌر بيانو". 

رتيب، بؿ مطمؽ الجمع، كالكاك. كيشيد لذلؾ ال تقتضي الت (حتىيتضح مما سبؽ أف  )
(. كليس في القضاء بقضاء وقدر حعى العجز والك س شيءٍ  كلُّ : )-صمى ا عميو كسمـ –قكلو 

نما الترتيب في ظيكر المقتضيات.   ترتيب، كا 

 أف )حتى( تفيد العطؼ فقط كال تفيد الترتيب.  خ ص  القول:

 م أل : في حذف العاطف وحده
كىذىا اٍلكىاك( يجكز حذفيىا )دكنو( أىم: (6)طيقال ال  و  دكف اٍلمىٍعطيكؼ بيىا )ًفي  :")كى

اع تمره( اع بره مف صى ًديث: )تصدؽ رجؿ مف ديناره مف درىمو مف صى ح( كىذىًلؾ الحى  ".(7)اأٍلىصى
 

                                                           

 (. 3/181ىمع اليكامع، السيكطي )ج (1)
 .2655(، رقـ الحديث: 4/2045مسمـ )ج ( صحيح مسمـ، باب كؿ شيء بقدر،2)
 (. 1212-3/1211ج( شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ )3)
 (. 2/370)ج ( شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، األشمكني4)
 (. 3/144)ج ( حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، الصباف5)
 (. 3/193)ج ( ىمع اليكامع، السيكطي6)
 .1017(، رقـ الحديث: 2/704( صحيح مسمـ، باب الحث عمى الصدقة كلك بشؽ تمرة، مسمـ )ج7)
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 :عرض وعحم ل

: قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ "كمف حذؼ الكاك كبقاء ما عطفت :(1)قال ابن مالك
( أم: ديناره إف ق الرجل من د ناره، من درىمو، من ثوبو، من صاع بره، من صاع عمرهعصد)
درىـ، كمف صاع بره إف كاف ذا بر، كمف صاع تمره إف  اف ذا ينار، كمف درىمو إف كاف ذاك

 كاف ذا تمر. كمنو سماع أبي زيد: أكمت خبزنا لحمنا تمرنا، أراد: خبزنا كلحمنا كتمرنا". 

"كقد يحذؼ العاطؼ كحده، أم: عمى قكؿ الفارسي كابف عصفكر كمنعو  :(2)قال الصبان
 ابف جني كالسييمي". 

 "جكاز حذفيا إف أمف المبس كقكلو:  :(3)قال األزىري

 ك ةةةةةةف أصةةةةةةبحت  ك ةةةةةةف أم ةةةةةة ت

  .. ... ... ... . (4)
 

 

يجكز حذؼ كاك العطؼ دكف المعطكؼ بيا، في األصح، كما في يتضح مما سبؽ أنو 
ابؽ، كمنع ذلؾ ابف جني، كالسييمي، كابف الضائع؛ ألف الحركؼ دالة عمى معافو في الحديث الس

ضمارىا ال يفيد معناىا.  نفس المتكمـ، كا 
 . القكؿ مف القصد كفيـ المبس أمف إذا العطؼ حرؼ حذؼ يجكز بأنو أقكؿ: القول خ ص 

ن كان المعدود مذكرًا محذوًفا  م أل : عذك ر العدد وا 

ا فىٍكقيىا )ًإلىى اٍلعٍشرىة( أىم مىعيىا )ًإف كىافى  :(5)قال ال  وطي ثىة( فىمى "أىم ىىذىا مبحثو )يؤنث ًبالت اًء ثىالى
ٍذكيكرن  كىذىا( ًإف كىافى اٍلمىٍعديكد اٍلميذكر )محذكفن اٍلمىٍعديكد مذكرا مى ا عمى ا( نىٍحك أىٍربىعىة أىي اـ كىعشرىة رجاؿ )كى

ٍمسىة أىم خى  ح( نىٍحك صمت خى يجكز فصيحن اأٍلىٍفصى ًميًو ٍمسىة أىي اـ كى َأْرَبَع  أشير ا ترؾ الت اء كىعى
اف كىأتبعوي ًستنا مف شىك اؿ(234]اٍلبىقىرىة:  َوعشرا ـى رىمىضى ا كىحكى اٍلكسىائي )صمت مف  (6)[ )مف صى

 الش ٍير خٍمسنا(".

 

 

                                                           

 (. 3/380)ج شرح التسييؿ، ابف مالؾ (1)
 (. 3/173)ج ( حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، الصباف2)
 (. 2/159)ج ( شرح التصريح عمى التكضيح، المرادم3)
 (. 1/291( البيت مف الخفيؼ ألبي الحسف في الخصائص البف جني، )ج4)

 (. 3/217ىمع اليكامع، السيكطي )ج (5)
 .1164(، رقـ الحديث: 2/822مسمـ )ج ( صحيح مسمـ، باب استحباب صياـ ستة مف شكاؿ،6)
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 : عرض وعحم ل

ذا أخبرت عف عدد مجرد مف المعدكد مف ث(1)قاؿ أبك حياف الثة إلى عشرة كاف كمو : "كا 
ف أردت بالعدد  بأف يككف بالتاء التاء، نقكؿ: ثالثة نصؼ ستة كفي منع صرفو خالؼ، كا 
المعدكد، فأما أف تذكر المعدكد في المفظ أك ال تذكره إف لـ تذكره فالفصيح أف يككف بالتاء لمذكر 

، كيجكز أف كبعدىا مؤنث، تقكؿ: صمت خمسة، تريد خمسة أياـ، كسرت خمسنا تريد خمس ة لياؿو
تحذؼ تاء التأنيث. حكى الكسائي عف أبي جراح صمنا مف الشير خمسنا. كحكى الفراء: أفطرنا 
خمسنا، كصمنا خمسنا، كصمنا عشرنا مف رمضاف، كقاؿ بعضيـ: ما حكاه الكسائي ال يصح عف 

بحذؼ  فصيح فال يمتفت إليو. انتيى. كتظافر النقؿ في الحديث: )ثـ أتبعو بست مف شكاؿ(،
 التاء تريد بستة أياـ". 

  ابعال المبحث
 األبن   في

 

 م أل : في الععجب من ال واد

"كًىيى )أسكد مف القار(: (2)قال ال  وطي
يىن ـ مف سكد فىييكى  (3) ًديث صفة جى كىذىا ًفي حى

ًفي صفة اٍلحىٍكض مىاؤيهي أىبيض مف الم بف أسكد كسكداء كى
(4)."  

 : عرض وعحم ل

ا الت عىج ب فعؿ أىف الت عىج ب: كىاٍعمىـ فعؿ "ًبنىاء :(5)قال ابن جني  تىقكؿ الثالثي مف مبناه ًإن مى
ـى  ـ   زيد قىا ا تىقكؿ ث قعد أقكمو مى مىا كى اكز فىًإف أقعده كى ثىة اٍلمىاًضي تجى  ًمٍنوي  تبني أىف يجز لـ أحرؼ ثىالى
ذىًلؾى  الت عىج ب فعؿ مىا دحرجتو أىشد مىا قمت ذىًلؾ أرٍدت فىًإف كاستخرج دحرج نىٍحك كى  استخراجو أٍسرع كى

كىذىًلؾى  كىذىًلؾى  أشبيو مىا كى ا اٍلحمرىة مف تىقكؿ الى  الظ اًىرىة كالعيكب األلكاف كى ٍفرىة مف كىالى  أحمره مى  مىا الص 
ا اٍلحكؿ مف كىالى  أصفره ا العرج مف كىالى  أحكلو مى مىا حمرتو أىشد امى  قمت ذىًلؾ أرٍدت فىًإف أعرجو مى  كى
كلىوي  أقبح وي".  حى  كعرىجى

                                                           

 (. 1/750ارتشاؼ الضرب، أبك حياف، )ج (1)
 (. 3/281)ج ىمع اليكامع، السيكطي (2)
 .2(، رقـ الحديث: 2/994مالؾ بف أنس )ج مكطأ اإلماـ مالؾ، باب ما جاء في صفة جينـ، (3)
 .6579(، رقـ الحديث: 8/118البخارم )ج اب الحكض،( صحيح البخارم، ب4)
 .138( الممع في العربية، ابف جني، ص5)



111 

كباب أفعؿ التفضيؿ التعجب مف نكع كاحد، كقد استعمؿ في السكاد ذلؾ  قال الشاطبي:
ا، ففي الحديث عف النبي   (. ىي أ ود من القار: )-صمى ا عميو كسمـ –أيضن

 كاالستعماؿ فييما كثير فال بيد  مف القكؿ بالجكاز. 

اء في التعجب مف األلكاف كالعيكب، مثؿ: األبيض كاألصفر، كاألحكؿ جخالصة القكؿ: 
، كاستشياد كاألعكر، فال يقاؿ: ما أبيض الطائر، كال ما أصفره، إذا أريد البياض كالصفرة

 السيكطي جاء مكافقنا لمقاعدة النحكية. 
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 الخاعم  
ميصى الباحث  بعد االنتياء مف إعداد ىذه الدراسة، كفؽ الخطة المذككرة في المقدمة، خى

 لبعض النتائج كالتكصيات، كىي: 

 أواًل: النعائج 
 معظـ أبكاب مؤلفو فيو أحصى إذ نحكية، مكسكعة  -بحؽ - يعد" اليوامع ىمع" كتاب إف -

 اختالفات حكليا، كبياف اآلراء كذكر النحكية بالمكضكعات إحاطتو عف تقريبنا، فضالن  النحك
 .كتاب غيره في تجده ال قد بما المتعددة، الشكاىدب ذلؾ دعـ مع فييا، النحاة

أىـ كتب السيكطي النحكية، فيك بحؽ  دف كتاب ىمع اليكامع لمسيكطي يعيظير لمباحث أ -
ف لـ يكف آخر كتبو النحكية، إال أنو  عصاره فكره النحكم، كخالصة ممكتو النحكية، فيك كا 

 كضع فيو كؿ جيده كركز فيو كؿ طاقتو. 

 كترجيح تحميؿ، عمى كقدرتو ،"اليكامع ىمع" كتابو في كاضحة يكطيالس شخصية برزت -
عمكـ  في كتبحره ثقافتو، سعة ذلؾ عمى كساعده ليا، كاالستدالؿ األفكار، كترتيب اآلراء،
 فيي كالتفسير، التعميؿ مع بعضيا كرد لبعض اآلراء، اختياره في شخصيتو برزت كما عدة،

 ميؿ. التمحيص كالتح عمى تقـك عممية شخصية

منيجو العممي الذم اتبعو يشيد بعبقرية فذة كعمـ غزير، مف خالؿ سرده اآلراء كمناقشتيا  -
 كاالختيار، كالترجيح كالتصحيح كالتصكيب لما يراه مناسبنا لقناعاتو النحكية. 

رغـ اتخاذه المنيج الكسط بيف الككفييف كالبصرييف مف حيث االعتماد عمى السماع كالقياس  -
 ترجيحو آلراء البصرييف أكثر. معنا، إال أف

 الكريـ.  القرآف بعد التشريع مصادر مف الثاني المصدر يعد الشريؼ النبكم الحديث إف   -

 القكاعد ما خالؼ عمى بو يستشيد ال أنو الشريؼ، الحديث مف الكاضح السيكطي مكقؼ -
 االستشياد فم منعو -كسمـ عميو ا صمى - الرسكؿ بمفظ ال بالمعنى، مركم ألنو النحكية،

 القاعدة إثبات بو بعد استشياده ككاف كالشعرية، القرآنية بالشكاىد قياسنا قميالن  إال بو
 .كالشعر بالقرآف ليا كاالحتجاج

يعد السيكطي مف الفئة المتكسطة لالستشياد بالحديث، فقد جكز االستشياد باألحاديث  -
ستشياد بالحديث كما نقد مف جكاز النبكية التي اعتنى بنقؿ ألفاظيا، كلـ يرضى عمف منع اال

االستشياد بو دكف تمييز بيف ما ركل منو بالمعنى أك بالمفظ، فقد أكثر السيكطي مف 
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االستشياد بالحديث النبكم الشريؼ، في كتابو ىمع اليكامع، فقد بمغت شكاىد الحديث عنده 
 مئة كستة كخمسيف حديثنا ككرر منيا أربعة عشر حديثنا. 

 ات: العوص ثانً ا: 
السيكطي النحكية، كدراستيا دراسة متأنية لمخركج  بمؤلفاتيكصي الباحث الدارسيف باالىتماـ  -

 بقكؿ فصؿ عف مدرسة السيكطي النحكية.

يكصي الباحث بأف يقرر ىذا الكتاب في الجامعات لممستكيات العميا المتخصصة لدراستو  -
 كاالستفادة منو.

عطائيا حقيا يكصي الباحث المجامع العربية بأف تعقد  - مؤتمرات في الشخصيات النحكية، كا 
 في ىذا المجاؿ.
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 المصادر والمراجع
 

 . عبد القادر بف السميت، االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ في المغة كالنحك .1

تحقيؽ رجب عثماف  ق(.1418-ـ1998)، أبك حياف، العرب ـارتشاؼ الضرب في كال  .2
 ة: مكتبة الخانجي.. القاىر 1محمد، ط

 رجب الدكتكر تحقيؽ ىػ(، 745أبك حياف األندلسي، )ت ،ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب .3
 القاىرة - األكلى الطبعة، الخانجي مكتبة، التكاب عبد رمضاف الدكتكر جعةامر ، محمد عثماف
 . ـ1998 -ق1418

 تحقيؽ – (ق 244 ت) إسحاؽ بف يعقكب يكسؼ أبك - السكيت البف، المنطؽ إصالح .4
 ـ 2002 -ق 1423 األكلى الطبعة - العربي ثاالتر  إحياء دار - مرعب محمد

،  ،النحكم التفكير أصكؿ .5  جامعة التربية، كمية الميبية، الجامعة منشكراتعمي أبك المكاـر
 .1937 المكصؿ،

  العالمية المدينة جامعة - العالمية المدينة جامعة مناىج،  النحك أصكؿ .6

 ، بيركت: العمـ لممالييف.5ـ(.  ط1980خير الديف. ) ، الزركمي،األعالـ .7

عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )المتكفى:  ،كجدلو النحك أصكؿ في االقتراح .8
 ، الطبعة األكلى،(االقتراح شرح في اإلصباح) شرحو كسمى فجاؿ، محمكد. دتحقيؽ:  ىػ(، 911

 .1989، دار القمـ، دمشؽ

القاسـ عبد الرحمف األندلسي، تحقيؽ محمد إبراىيـ البنا، مطبعة  ، ألبيأمالي السييمي .9
 السعادة.

ـ(.  1994، المحاـ، بديع. )ماـ الحافظ جالؿ الديف السيكطي كجيكده في الحديث كعمكمواإل .10
 ، دمشؽ: دار قتيبة لمطباعة كالنشر.1ط

ق(.  1421-ـ2001، الشكربجي، محمد يكسؼ. )اإلماـ السيكطي كجيكده في عمـك القرآف .11
 ، دمشؽ: دار المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1ط

 بف محمد بف الرحمف لعبد، كالككفييف البصرييف النحكييف بيف الخالؼ مسائؿ في نصاؼاإل .12
 األكلى الطبعة - العصرية المكتبة -(ق 577 ت) األنبارم الديف كماؿ - األنصارم ا عبيد

 .ـ2003 -ق 1424
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 ،يكسؼ ابف ا عبد بف أحمد بف يكسؼ بف ا ، لعبدمالؾ ابف ألفية إلى المسالؾ أكضح .13
 كالتكزيع.  كالنشر لمطباعة الفكر دار ،البقاعي محمد الشيخ يكسؼ ىشاـ، تحقيؽ ابف

ق(.  تحقيؽ محمد مصطفى 1383-ـ1963، ابف إياس. )بدائع الزىكر في كقائع الدىكر .14
 زيادة، )د.ط(. القاىرة: طبعة بكالؽ.

، الشككاني، محمد بف عمي. )د.ف(.  )د.ط(. بمحاسف مف بعد القرف السابعالبدر الطالع  .15
 بيركت: دار المعرفة.

، بترجمة حافظ العصر جالؿ الديف السيكطي، الشاذلي، عبد القادر. بيجة العابديف .16
 ، القاىرة: مجمع المغة العربية.1، ط1ـ(. تحقيؽ عبد اإللو نبياف، ـ/1988)

(. 1934، العيدركس. عبد القادر بف عبد ا )ر القرف العاشرتاريخ النكر السافر في أخبا .17
 )د.ط(، بغداد: المكتبة العربية.

، السيكطي، جالؿ الديف. )د.ت(.  تحقيؽ اليزابيث مارم سارتيف، )د.ط(. التحدث بنعمة ا .18
 المطبعة العربية الحديثة العباسية، القاىرة.

محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ أبك العال  ،الترمذم جامع بشرح األحكذم تحفة .19
 . بيركت، العممية الكتب دارىػ(،  1353المباركفكرل )المتكفى: 

 األكلى الطبعة – كالتكزيع لمنشر المعارؼ مكتبة - جحياالر  عبده لمدكتكر، النحكم التطبيؽ .20
 .ـ 1999 ق1420

قاسـ بف  أبك محمد بدر الديف حسف بف ،مالؾ ابف ألفية بشرح كالمسالؾ المقاصد تكضيح .21
 عمي الرحمف عبد كتحقيؽ شرح ،ق( 917عبد ا بف عمٌي المرادم المصرم المالكي )ت 

 . ـ 2008 -ق 1428 األكلى الطبعة، العربي الفكر دار ،سميماف

 الطبعة - العصرية المكتبة، الغاليينى سميـ محمد بف ، لمصطفىالعربية الدركس جامع .22
  ـ.1993/ق1414 بيركت ،كالعشركف الثامنة

-ـ1994، مصطفى الشكعة )جالؿ الديف السيكطي مسيرتو العممية كمباحثو المغكية  .23
  . القاىرة: الػدار المصػرية المبنانيػة.1ق(.  ط1415

، عبد العاؿ سالـ. ) ،جالؿ الديف السيكطي كأثره في الدراسات المغكية .24 -ـ1989مكـر
 ، بيركت: مؤسسة الرسالة.1ق(،  ط1409

 ةـ(. رسالة دكتكرا2011، أحمد عبد العاؿ )الؿ الديف السيكطيجمع الجكامع النحكم لج .25
 غير منشكرة، جامعة عيف شمس، القاىرة.
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 بف ا عبد بف قاسـ بف حسف الديف بدر محمد ، ألبيالمعاني حركؼ في الداني الجنى .26
 - فاضؿ نديـ محمد األستاذ - قباكة الديف فخر الدكتكر تحقيؽ ،المالكي المصرم المرادم عميٌ 
 ـ. 1992/ق 1413 األكلى، بيركت العممية، الطبعة الكتب دار

 الصباف عمي بف محمد العرفاف ، ألبيمالؾ ابف أللفية األشمكني شرح عمى الصباف حاشية .27
 ـ. 1997ق/ 1417 األكلى، بيركت العممية، الطبعة الكتب دار، الشافعي

 ،2طحمد ضارم حمادم،  م ،كالنحكية المغكية الدراسات في كأثره الشريؼ النبكم الحديث .28
 .1982 الكطنية، المجنة

ترجمة محمد أبك الفصؿ ، جالؿ الديف السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة .29
 . القاىرة: دار إحياء الكتب العربية.1، ط1إبراىيـ، ج/

 دار أضكاء السمؼ، )د. ت(.محمكد فجاؿ،   ،العربي النحك في النبكم الحديث .30
،  ىػ(1093عبد القادر بف عمر البغدادم )المتكفى:  ،العرب لساف لباب بكل األدب خزانة .31

 .1997، القاىرة الخانجي، مكتبة، الطبعة الرابعة، ىاركف محمد السالـ عبدتحقيؽ كشرح: 
الطبعة  عبد القادر الييتي،  ،خصائص مذىب االندلس النحكم خالؿ القرف السابع اليجرم .32

 .1993، طرابمس، الثانية، منشكرات جامعة قاريكنس

 البكرمإبراىيـ  بف عالف بف محمد بف عمي ، لمحمدالصالحيف رياض لطرؽ الفالحيف دليؿ .33
 كالتكزيع، الطبعة كالنشر لمطباعة المعرفة شيحا، دار مأمكف خميؿ بيا اعتنى، الشافعي الصديقي
 ـ. 2004ق/ 1425، ، بيركتالرابعة

عبد ، األكبر الشأف ذكم مف عاصرىـ كمف كالبربر العرب تاريخ في كالخبر المبتدأ ديكاف .34
الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي )المتكفى: 

 . 1988، بيركت الفكر، دار، الطبعة الثانية، شحادة خميؿالمحقؽ: ىػ(، 808

د.ت(.  ، النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ )ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف .35
 تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض، )د.ط(، بيركت: دار الكتب العممية.

ابف ماجة أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد ، ماجو ابف سنف .36
 عيسى فيصؿ - العربية الكتب إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمدتحقيؽ:  ىػ(،273)المتكفى: 

 .حمبيال البابي
: تعميؽ/تحقيؽ الشيخ مقبؿ بف ىادم الكادعي،  ،الحديث عمـك اختصار شرح الحثيث السير .37

 .اليمف – اآلثار دار ،الحمادم محمد بف عبدا
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(، 6) 2ـ(.  مجمة النجاح لألبحاث. 1992جبر، يحيى عبد الرؤكؼ. )، الشاىد المغكم .38
265. 

ق(.  1406-ـ1986بف العماد.) الحنبمي، عبد الحي ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب .39
 ، القاىرة: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط، ط

ابف عقيؿ، عبد ا بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني ، مالؾ ابف ألفية عمى عقيؿ ابف شرح .40
 دار اىرة،الق - التراث الحميد، دار عبد الديف محيي تحقيؽ: محمدىػ(، 769المصرم )ت: 

 كشركاه. السحار جكدة سعيد لمطباعة، مصر

 اليمداني العقيمي الرحمف عبد بف ا عبد، عقيؿ ، البفمالؾ ابف ألفية عمى عقيؿ ابف شرح .41
 ،لمطباعة مصر ، القاىرة، دارالتراث دار - الحميد عبد الديف محيي محمد تحقيؽ، المصرم
 ـ. 1980ق/ 1400 ،العشركف الطبعة

أبي الحسف نكر الديف عمى بف محمد بف عيسى  ،عمى ألفية ابف مالؾ شرح األشمكني .42
 ـ.1998 -ىػ 1419، دار الكتب العممية، 1ىػ(، تحقيؽ: حسف حمد، ط929)ت

 الجياني الطائي ا عبد بف ا عبد بف محمد الديف جماؿ مالؾ ، البفالتسييؿ شرح .43
 لمطباعة المختكف، ىجر بدكم مدمح كالدكتكر السيد الرحمف عبد الدكتكر تحقيؽ، األندلسي

 ـ. 1990ق/ 1410، األكلى كالنشر، الطبعة

 الجياني الطائي ا عبد بف ا عبد بف محمد الديف جماؿ مالؾ البف، التسييؿ شرح .44
 ىجر - المختكف بدكم محمد كالدكتكر السيد الرحمف عبد الدكتكر تحقيؽ - ( ىػ672) األندلسي
 . ـ 1990 -ق 1410 كلىاأل الطبعة - كالنشر لمطباعة

 ا عبد بف ، لخالدالنحك في التكضيح بمضمكف التصريح أك التكضيح عمى التصريح شرح .45
 العممية، الطبعة الكتب دار، بالكقاد يعرؼ األزىرم، ككاف الجرجاكمٌ  محمد بف بكر أبي بف

 ـ. 2000ق/ 1421، بيركت، األكلى

ىػ(، 905ا الجرجاكم األزىرم )ت لألزىرم خالد بف عبد ،شرح التصريح عمى التكضيح .46
 ىػ.1454، 1مطبعة االستقامة، القاىرة، ط

الشيخ رضي الديف محمد بف الحسف االستراباذم ، الحاجب البف الكافية عمى الرضي شرح .47
 – يكنس قار جامعة ،عمر حسف يكسؼ. د. أ: كتعميؽ كتصحيح ػتحقيؽ ىػ(، 686النحكم )

 .1975، ليبيا
 جماؿ ا عبد أبك - الجياني الطائي مالؾ ابف ا عبد بف لمحمد، الشافية الكافية شرح .48

 العممي البحث مركز القرل أـ جامعة - ىريدم أحمد المنعـ عبد تحقيؽ - (ق 672 ت) الديف
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، المكرمة مكة - األكلى الطبعة – اإلسالمية ساتاكالدر  الشريعة كمية اإلسالمي ثاالتر  كاحياء
 ـ.1402-1982

 جماؿ ا عبد أبك، الجياني الطائي مالؾ ابف ا عبد بف ، لمحمدالشافية الكافية شرح .49
 التراث حياءا  ك  العممي البحث مركز القرل أـ ىريدم، جامعة أحمد المنعـ عبد تحقيؽ ،الديف

 ـ. 1082ق/ 1402األكلى، مكة المكرمة،  اإلسالمية، الطبعة كالدراسات الشريعة كمية اإلسالمي

 دار ،المكصمي يعيش بف عمي بف يعيش البقاء أبي الديف ، لمكفؽرملمزمخش المفصؿ شرح .50
 ـ. 2001ق/ 1422، األكلى، بيركت العممية، الطبعة الكتب

 ت) المككدم صالح عمي بف الرحمف عبد زيد ألبي، مالؾ ابف ألفية عمى المككدم شرح .51
 . ـ 1993 الككيت جامعة - جحياالر  شدار  فاطمة الدكتكرة تحقيؽ - (ق 807
 تحقيؽ -( ق 609 ) االشبيمي خركؼ بف عمي بف عمى الحسف ألبي، الزجاجي جمؿ حشر  .52

 مكتبة - االسالمي رث ا الت كاحياء العممية البحكث معيد - عرب عمر محمد سمكل الدكتكرة
 . ق 1419 المكرمة مكة - األكلى الطبعة - فيد الممؾ
ىػ(، 686بف الحسف )ت رضي الديف محمد، شرح شافية ابف الحاجب لمرضي االستراباذم .53

تحقيؽ: محمد نكر الحسف، محمد الزفزاؼ، كمحمد محي الديف، دار الكتب العممية، بيركت، 
 ـ.1982

 محمد بف المنعـ عبد بف محمد الديف ، لشمسالعرب كالـ معرفة في الذىب شذكر شرح .54
كجىرم  الجامعةب العممي البحث الحارثي، عمادة زاءج بف نكاؼ تحقيؽ، الشافعي القاىرم الجى

 ـ. 2004ق/ 1424ة، المنكر  األكلى، المدينة اإلسالمية، الطبعة

 عبد عدناف تحقيؽ ،األندلسي مالؾ بف الديف ، لجماؿالالفظ كعدة الحافظ عمدة شرح .55
 ـ. 1977ق/ 1397، العاني، بغداد الدكرم، مطبعة الرحمف

 تحقيؽ، يكسؼ بفا ا عبد بف أحمد بف يكسؼ بف ا ، لعبدالصدل كبؿ الندل قطر شرح .56
 ق. 1383القاىرة، عشرة،  الحادية الحميد، الطبعة عبد الديف محيى محمد

ـ(.  تحقيؽ 1989، عبد الرحمف جالؿ الديف السيكطي )شرح مقامات جالؿ الديف السيكطي .57
 . بيػركت: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالتكزيع.1سمير محمد الدركبي، ط

 (ق 573 ت) اليمني الحميرل سعيد بف لنشكاف، كـالكم مف العرب كالـ كدكاء العمكـ شمس .58
 محمد يكسؼ الدكتكر – اإلرياني عمي بف مطير - العمرم ا عبد بف حسيف الدكتكر تحقيؽ -

 . ـ 1999 -ق 1420 بيركت - األكلى الطبعة - المعاصر الفكر دار - ا عبد
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د بف عبد ا، ابف مالؾ محم ،الص حيح الجامع لمشكالت كىالت صحيح الت كضيح شىكىاًىد .59
 تيمية، ابف مكتبة ميحًسف، طىو: تحقيؽىػ(، 672الطائي الجياني، أبك عبد ا، جماؿ الديف )ت: 

 .ق1405
 ت) بياالفار  الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر ألبي، العربية كصحاح المغة تاج الصحاح .60

 بيركت - بعةاالر  الطبعة – لممالييف العمـ دار - عطار الغفكر عبد أحمد تحقيؽ -( ق 373
 . ـ 1987 -ق 1407

 ،10طأحمد أميف،   األكؿ، العباسي العصر في العمكـ نشأة عف يبحث ،اإلسالـ ضحي .61
 (ت.د) بيركت، العربي، الكتاب دار

، 1ق(.  ط1412 -ـ1992، السخاكم، شمس الديف. )الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع .62
  ، بيكت: دار الجيؿ.1ج

ـ(.  تحقيؽ عبد القادر أحمد عطا، 1970الشعراني، عبد الكىاب. ) ،الطبقات الصغرل .63
 القاىرة: مكتبة القاىرة.

 ، ألبي)المسانيد كترتيب األسانيد تقريب بالتقريب المقصكد(  التقريب شرح في التثريب طرح .64
إبراىيـ العراقي،  بف بكر أبي بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف الفضؿ
 تراث العربي. ال إحياء القديمة، دار المصرية الطبعة

 بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد محمد ، ألبيالبخارم صحيح شرح القارم عمدة .65
 العربي، بيركت. التراث  إحياء العينى، دار الديف بدر الحنفى الغيتابى حسيف

يضاح اكدد أبي سنف تيذيب: القيـ ابف حاشية كمعو ،داكد أبي سنف شرح المعبكد عكف .66  كا 
محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ،  ،كمشكالتو عممو

، الطبعة الثانية، بيركت – العممية الكتب دار ىػ(، 1329الصديقي، العظيـ آبادم )المتكفى: 
 ىػ.1415

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي،  ،البخارم صحيح شرح البارم فتح .67
: طبعو عمى كأشرؼ كصححو بإخراجو قاـ، الباقي عبد فؤاد محمد: كأحاديثو كأبكابو كتبو رقـ

 - المعرفة دار، باز بف ا عبد بف العزيز عبد: العالمة تعميقات عميو، الخطيب الديف محب
 ىػ.1379 بيركت،

 ا بدع بف كيكمدم بف خميؿ سعيد أبك الديف ، لصالحالمزيدة الكاك في المفيدة الفصكؿ .68
ق/ 1410، األكلى، عماف البشير، الطبعة الشاعر، دار مكسى حسف العالئي، تحقيؽ الدمشقي
 ـ. 19990
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، الكتاني، عبد الحي بف بد فيرس الفيارس كاإلثبات كمعجـ المعجـ كالمشيخات كالمسمسالت .69
 ، بيركت: دار الغرب اإلسالمي.2ق(. اعتناء إحساف عباس، ط1402-ـ1982الكبير. )

، اإلسالمي المكتب، الناشر (اإلسالمي المكتب. طسعيد األفغاني،  ) ،النحك كؿأص في .70
1987. 

أبك ، كجدلو النحك أصكؿ في االقتراح كمعو االقتراح ركض طي مف االنشراح نشر فيض .71
حياء اإلسالمية لمدراسات البحكث دار السيكطي،  -عبد ا محمد بف الطيب الفاسي   التراث كا 

 .2002، اإلمارات –
 ككضع عميو كعمؽ حققوق(،  271، اإلماـ أبي العباس محمد بف يزيد المبٌرد ) الكامؿ .72

  . الرسالة مؤسسة، الٌدالي أحمد محمد الدكتكر فيارسو
تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، دار  ىػ(، 180سيبكيو، عمرك بف عثماف بف قنبر، )ت  ،الكتاب .73

 .1999، بيركت، 1الكتب العممية، ط

 محمد السالـ عبد تحقيؽ ،الحارثي قنبر بف عثماف بف عمرك بشر أبي ، لسيبكيوالكتاب .74
 ـ. 1988ق/ 1408الثالثة، القاىرة،  الخانجي، الطبعة ىاركف، مكتبة

ق(.  )د.ط(. 1410-ـ1990، خميفة، حاجي. )كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف .75
 دمشؽ: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 الكفكم القريمي الحسيني مكسى بف أليكب ،المغكية كالفركؽ محاتالمصط في معجـ الكميات .76
 مؤسسة - المصرم محمد - دركيش عدناف تحقيؽ - (ق 1094 ت) الحنفي البقاء أبك -

 . بيركت - الرسالة

ـ(. تحقيؽ جبرائيؿ 1945الغزم، نجـ الديف. ) ،الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة .77
 اإلمريكانية. سميماف جبكر، بيركت: المطبعة

. ) .لساف العرب  .78  )د.ط(. بيركت: دار صادر.  (،ق1414ابف منظكر، محمد بف مكـر

 بابف الجذامي، المعركؼ بكر أبي بف ًسباع بف حسف بف ، لمحمدالممحة شرح في لممحةا .79
 الطبعة ،اإلسالمية بالجامعة العممي البحث الصاعدم، عمادة سالـ بفإبراىيـ  تحقيؽ، الصائغ
 ـ. 2004ق/ 1424ة، المنكر  المدينةاألكلى، 

عبد الرحمف بف أبي بكر  ،الممع في أسباب كركد الحديث تنقيح كتصحيح اآليات كاألحاديث .80
ق(.  بإشراؼ مكتب البحكث كالدراسات، دمشؽ: دار 1416-ـ1996جالؿ الديف السيكطي. )

 الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
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عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي  ك، أبيلمنسائ الصغرل السنف -السنف مف المجتبى .81
 ،اإلسالمية المطبكعات مكتب ،غدة أبك الفتاح عبد :تحقيؽق(،  373:النسائي )ت -الخراساني 

 .ـ1986 -ق 1406 حمب، الثانية الطبعة

جفاؿ،  إبراىيـ خميؿ تحقيؽ، المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف ، ألبيالمخصص .82
 ـ. 1996، األكلى، بيركت الطبعة العربي، تراثال إحياء دار

 . المعارؼ دار، ضيؼ ، لشكقيالنحكية المدارس .83

دار الفكر العربي، الطبعة عبد الكاحد بف عمي الحمبي، أبك الطيب المغكم،  ،النحكييف مراتب .84
 .1974الثانية، 

 محمد الدكتكر كتعميؽ عقيؿ، تحقيؽ بف الديف بياء ، لإلماـالفكائد تسييؿ عمى المساعد .85
حياء التراث، العممية البحكث بركات، معيد ؿكام  الثانية، مكة فيد، الطبعة الممؾ مكتبة كا 

 ـ. 2001ق/ 1422، المكرمة

أبك محمد عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ ، (الدارمي سنف) بػ المعركؼ الدارمي مسند .86
 سميـ حسيفيؽ: تحقىػ(، 255بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندم )المتكفى: 

 .2000، السعكدية العربية المممكة كالتكزيع، لمنشر المغني دار، الداراني أسد
مسمـ ، كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند .87

، الباقي عبد فؤاد محمدتحقيؽ: ىػ(، 261بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: 
 .2010، بيركت – العربي التراث إحياء ردا

 تحقيؽ، البطميكسي السيد بف محمد بف ا عبد محمد ، ألبيأنس بف مالؾ مكطأ مشكالت .88
 ـ. 2000ق/ 1420، بيركت، األكلى حـز الطبعة ابف التكنسي، دار سريح بك عمي بف طو

 .1991عامة بميبيا، الطبعة الثانية، نشر المنشأة ال عبد الحميد الشمقاني،  ،مصادر المغة .89
أبك القاسـ  -سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي  ،األكسط المعجـ .90

 ىيـراإب بف المحسف محمد، عبد بف ا عكض بف طارؽ تحقيؽ ،)ق 367 ت( الطبراني
 .القاىرة ،الحرميف الحسيني، دار

أبك القاسـ الطبراني  - سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ،الكبير المعجـ .91
 .القاىرة، الثانية الطبعة، تيمية ابف مكتبة، السمفي المجيد عبد بف حمدم تحقيؽ ،ق( 367)ت 
منشكرات  عبد العزيز عبده أبك عبد ا، ، عند النحكييف كنظرية العامؿ كاإلعراب ىالمعن .92

 دار الكتاب، طرابمس، ليبيا.
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 تحقيؽ: مازف ىػ(،761، جماؿ الديف، )ت: ابف ىشاـ، األعاريب كتب عف المبيب مغني .93
 .1985دمشؽ،  – الفكر ا، دار حمد عمي محمد/  المبارؾ

 ،يكسؼ ابف ا عبد بف أحمد بف يكسؼ بف ا ، لعبداألعاريب كتب عف المبيب مغني .94
 الخطيب.  محمد طيؼمال عبد رتك الدك تحقيؽ

ا،  جار الزمخشرم أحمد بف عمرك بف محمكد القاسـ ، ألبيعراباإل صنعة في المفصؿ .95
 ـ. 1993، بيركت، األكلى اليالؿ، الطبعة ممحـ، مكتبة بك عمي الدكتكر تحقيؽ

 الشاطبي مكسى بف ىيـاابر  اسحاؽ أبي لإلماـ، الكافية الخالصة شرح في الشافية المقاصد .96
 كاحياء العممية البحكث معيد – العثيميف سميماف بف الرحمف عبد الدكتكر تحقيؽ -ىػ(790)ت
 .ـ 2001 -ق 1482 المكرمة مكة – األكلى الطبعة - فيد الممؾ مكتبة - االسالمي ثاالتر 

، بالمبرد المعركؼ العباس أبك األزدم الثمالى األكبر عبد بف يزيد بف ، لمحمدالمقتضب .97
 ـ. 1994ق/ 1415، بيركت، الكتب عظيمة، عالـ الخالؽ عبد محمد تحقيؽ

لإلماـ عبد الرحمف بف  ،في كتابو "جمع الجكامع النحكم" منيج السيكطي كمذىبو النحكم .98
ـ(.  مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحكث 2012أبي بكر جالؿ الديف السيكطي، نصر عبد العاؿ)
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  ـ 2003 -ق 1424 بيركت - الفكر دار

. ـ(.1996التيانكم، محمد بف عمي. )، مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ .101
 . بيركت: مكتبة لبناف.1ط

 الرشيد، دارخديجة الحديثي،   ،الشريؼ النبكم بالحديث االحتجاج مف النحاة مكقؼ .102
 .1981 العراؽ،
أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا بف أحمد السييمي  ،لمس يىيمي الن حك في الفكر نتائج .103

 .1992، بيركت، العممية الكتب دار ىػ( 581)المتكفى: 
، الثانية الطبعة - العصرية المكتبة - النادرم أسعد محمد لمدكتكر، العربية المغة كنح .104
  . ـ 1997 -ق1418 بيركت

 .عشرة الخامسة الطبعة - المعارؼ حسف، دار ، لعباسالكافي النحك .105
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 كلاالز  أحمد طاىر تحقيؽ - (ق 606 ت) األثير ابف الجزرم الشيباني الكريـ عبد ابف محمد بف
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، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع .107
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 أواًل: فيرس اآل ات القر ن  
 

 رقم الصفح    رقم اآل اآل ةةة  م.
  ورة البقرة 

 65 184 وأن عصوموا خ ر لكم  .1
 91 85 ثم أنعم ىؤالء عقعمون أنف كم  .2
 96 48 َواعَّقوا َ ْوًما اَل عجزي نفس َعن نفس َشْ ئا  .3
 115، 115 96 ولعجدنيم أحرص الناس عمى ح اة  .4
 119 234 َأْرَبَع  أشير َوعشرا  .5

  ورة الن اء
 11 59 َ ا َأ َُّيا الَِّذ َن  َمُنوا َأِط ُعوا المََّو َوَأِط ُعوا الرَُّ وَل َوُأْوِلي   .6
 62 73 َ ا َلْ َعني كنت َمَعيم فأفوز  .7

  ورة المائدة
 78 71 ثم عموا وصموا كث ر منيم  .8

 األنعام ورة 
 115، 115 123 وكذلك جعمنا في كل قر   أكابر مجرم يا  .9

 األنفال ورة 
 91 68 لوال كعاب من اهلل  بق لم كم ف ما أخذعم عذاب عظ م  .10

  ورة العوب 
 61 80 كمم  اهلل ىي العم ا  .11
 97 108 أ س عمى العَّْقَوى من أول َ ْوم  .12
ن أحد من اْلُمْشرك ن ا عجارك  .13  105 6 َواِ 

  ورة  ونس
 79 10 دعواىم ف يا  بحانك الميم وعح عيم ف يا   م ...  .14

  ورة  و ف 
 87 35 ثمَّ بدا َلُيم من بعد َما رََأْوا اآْلَ ات  .15

  ورة الحجر 
 64 2 وربما  ود الذ ن كفروا لو كانوا م مم ن  .16

 ا  راء ورة 
 97 1 من الم جد الحرام إلى الم جد األقصى  .17
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  ورة مر م
 111 2 ذكر َرْحَم  َربك َعبده َزَكِر َّا  .18
 104 26 فإما عر ن من البشر أحًدا  .19

  ورة طو
 71 63 ِإْن َىَذاِن َلَ اِحَرانِ   .20
 84 44 لعمو  عذكر أو  خشى  .21

 األنب اء ورة 
 78 3 وأ روا النجوى الذ ن ظمموا  .22

  ورة النور
 92 14 ولوال فضل اهلل عم كم ورجمعو في الدن ا واآلخرة ...  .23

  ورة الشعراء
 86، 86 50 قالوا ال َض َر، إّنا إلى ربنا ُمنقمبون  .24

 نمل ورة ال
  خ 19 َرب  َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَعَك الَِّعي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ   .25

  ورة القصص
 72 48  احران عظاىرا  .26

  ورة  بأ
 87، 87، 86 51-50 َوَلْو َعَرى ِإْذ َفزُِعوا َف  َفْوَت وأخذوا من مكان قر ب  .27

  ورة  س
 65 10 و واء عم يم أأنذرعيم أم لم عنذرىم  .28

  ورة الحجرات
 72 10 فأصمحوا ب ن أخو كم  .29

  ورة الرحمن
 48 48 َذَواَعا ّأْفَنان  .30

  ورة الط ق
 48 2 َوأْشيُدوا َذوي عدل  .31

  ورة الق ام 
 88 2 ك  إذا بمغت العراقي  .32
 95 22 وجوه  ومئذ ناضرة  .33

  ورة عبس
 84 3 وما  در ك لعمو  زكى  .34
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 ثانً ا: فيرس األحاد ث النبو  
 الصفح  طرف الحد ث الرقم

 5 مع كتاب ا -صمى ا عميو كسمـ  –كقد سف  رسكؿ ا   -1
 35 زكجتكيا بما معؾ مف القرآف  -2
 47 يا سيدم ىذا الحديث ركاية األعاجـ  -3
نما كاف متثبتنا مما ينقؿ، مطمئننا إلى ما يقكؿ  -4  48 كا 
ؿى ًلي ذىىىبنا  -5 ك   49 مىا أيًحب  أىف  يحى
ٍيًر أٍىًمًيف   ىيف    -6 مىٍيًيفى مٍف غى ًلمىٍف أتىي عى ، كى  49 لىييف 
 61 ريب  أشعث ال يؤبو بو  -7
 65 الثيب يعرب عنيا لسانيا  -8
 66 مف تعزل بعزاء الجاىمية فأعضكه  -9

 68 لخمكؼ فـ الصائـ أطيب عند ا مف ريح المسؾ  -10
 69 ال ًكٍتراف في ليمة  -11
 70 البيعاف بالخيار  -12
ٍيتى   -13  72 كال تيمىٍيتى  ال دىرى
 73 لىٍيسى مف امبر امصياـ ًفي امسفر  -14
 76 يتعاقبكف عميكـ مالئكة بالميؿ كمالئكة بالنيار  -15
 78 أفضؿ ما قمتو أنا كالنبيكف مف قبمي  -16
 81 "ال ترجعكا بعدم كفارنا يضرب بعضكـ رقاب بعض  -17
 85 ال ضرر كال ضرار  -18
 86 ال أحد أغير مف ا عٌز كجؿٌ   -19
 86 اٍلخمر يشرب كىالى  ميؤمف كىىيكى  يىٍزًني ًحيف الز اًني ًنييىزٍ  الى   -20
 89 نحف معاشر األنبياء ال نكرث  -21
 93 أنا أفصح العرب بيد أني مف قريش  -22
 94 أسامة أحب الناس إلي  ما حاشا فاطمة  -23
 105 فيؿ أنتـ تاركك لي صاحبي  -24
ًليد  -25 اًلد بف اٍلكى  113 نعـ عبد ا خى
 114 ينجس ال المؤمف إف ا سبحاف  -26
 114 كىحج اٍلبىٍيت مف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيالن   -27
اًبعو  -28  115 شثف أىصى
 116 أىال أٍخبركيـ بأحبكـ ًإلىٌي كأقربكـ مني  -29
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 الصفح  طرف الحد ث الرقم
نما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو، فإف صمى قائمنا  -30  121 كا 
مى ًإذىا  -31 اًلسنا اإًلمىاـ صى م كا جى ميكسنا فىصى  121 أىٍجمىعيكفى  جي
 122 شيء بقضاء كقدر حتى العجز كالكيسكؿ   -32
 123 تصدؽ الرجؿ مف ديناره، مف در  -33
 126 ىي أسكد مف القار  -34
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 ثالثًا: فيرس األب ات الشعر  
 الصفح  األب ات الشعر  

 26 تعطؿ أك تشبو كال الصفات أحاديث فكض
 26 فأٌكؿ معضمة حقيؽت في الخكض إال رمت إف

 26 المؤكؿ تكمفو مما سالـ المفكض إفٌ 
 26 مذىب الخير في ليـ ما قكما السائؿ أٌييا

لى جميعنا الناس اترؾ  26 فارغب رٌبؾ كا 
 26 الخطابة صاحب أبو عف الكناني شيخنا حدثنا
 26 كالكتابة كالمشي األكؿ ثالث في العمـ أخا أسرع
 31 الكجكد إماـ العصر مجتيد الكرل غيث الديف جالؿ مات

 31 يعكد بنقع الضاؿ كمرشد اليدل ميدم السنة كحافظ
 31 بالكقكد انفطرم قمكب كيا بعده انيممي عكني فيا

 31 الرعكد فيؾ ترعد إف حؽ بؿ ذا حؽ إ دنيا يا كاظممي
 61 فمما قاؿ قافية ىجاني ككـ عممتو نظـ القكافي

 70، 69 يصبح ظمآف كفي البحر فمو . ... ... ...
 71 لناباه الشجاع لصم ما مساغنا فأطرؽ إطراؽ الشجاع كلك رأل
 81 فمكال الغمد يمسكو لساال ييذيب الرعبي منو كؿ  عضب
ا با صدرنا بما كنت أحصر لعميما أٍف تطمبا لؾ مخرجن  85 كأٍف تٍرحي

 88 إلى قطرم ال إخالؾ راضينا تردنيفإٍف كال ال يرضيؾ حتى 
 92 كىمكا بقتمي يا بثيفى لىقيكني فميت رجاالن فيؾ قد نذركا دمي
 112 بحقؿ الر خامي قد عفا طمالىيما أًمف ًدمنتيف عر ج الركب فييما

 112 كميتا األعالي جكنتا ميٍصطالىما امت عمى ربعييما جارتا صفناأق
 119 . ... ... ... .. كيؼ أصبحت؟ كيؼ أمسيت

 

 

 
 
 




