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 ِإْقــــــــــــــــــــَرار

  أنا الموقع أدناه ُمقدّْم الرسالة التي تحمل العنوان:

َداَرِة ِفي  الَِّتي َلَيا َحقُّ اْْلَْسَماُء   َصِحيح ُمْسِممالصَّ
 )ِدَراَسٌة َوْصِفيٌَّة َتْحِميِميٌة(
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ت أقٌر بأفَّ ما اشتممٍت عميو ىذه الرسالة إنَّما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمٌ 
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  ت

ُص الرَّْساَلِة بالّمغة   العربّيةُمَمخَّ

 ُمَمخَُّص الرَّْساَلةِ 

َداَرِة ِفي  اْْلَْسَماُء الَِّتي َلَيا َحقُّ   ( ِدَراَسٌة َوْصِفيٌَّة َتْحِميِميةٌ ) – َصِحيح ُمْسِممالصَّ

دىارىًة ًفي) ؛ كىك؛ أكليما نظرمٌ فً يٍ رئيسى  فً يٍ الرسالة جانبى  ىذه تناكلتٍ  ؽُّ الصَّ  اأٍلىٍسمىاءي الًَّتي لىيىا حى
ًبيّْ  دىارىةً ا اأٍلىٍسمىاءً  في بيافً كيتمثؿ ٌي؛ تطبيق كاآلخر(، النٍَّحًك اٍلعىرى ؽُّ الصَّ كما جاءٍت في  لًَّتي لىيىا حى
ًحيح ميٍسًمـ اًة ًمفى االٍسًتٍشيىاًد ) كىك ؛ىمية بمكافمف األ ثالثه  ، كتخمميما جانبه صى مىٍكًقؼي النُّحى

ًديًث النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً  ًحيح ميٍسًمـحقؿ الدراسة ىك  ؛ ذلؾ ألفَّ (ًباٍلحى  . ؛ فال بيٌد منوصى

دىارىًة في  فيدفيا الرئيس ىك ؽُّ الصَّ اًء الًَّتي لىيىا حى ًحيح ميٍسًمـبياًف اأٍلىٍسمى  ،كحصر عددىا ،صى
غة العربٌية ؼ في خدمة الميالشر  باإلضافة إلى إثبات أىمٌية الحديث النبكمٌ  ،كاالستشياد بيا

  .و مصدر مف مصادرىا التي ال غنى عنياة خاصة، كأنَّ كيٌ كالدراسات النحٍ  ،عامة

لمكضكع الدراسة، كالستخالص  لمناسبتو؛ "المنيج الكصفٌي التحميمٌي"الباحث بع اتَّ قد ك 
 . ()إف شاء ا -األىداؼ المرجكة منيا 

 أفَّ الحديث النبكمٌ  أىميا عؿٌ لى  ؛إلى مجمكعة مف النتائج الباحث تكصؿكفي نياية المطاؼ 
التي تخدـ الدراسات  بالشكاىد الغني االستشياد المُّغكمٌ طف مكا مف قىيّْمنا امكطنن عد الشريؼ يي 

  ة.غكيٌ المُّ 

تكجيو الباحًثيفى إلى دراسة الحديث النبكٌم يا الباحث عمى تكصيات عٌدة؛ أىمُّ  أكَّد كمف ثىَـّ 
، عامةاالىتماـ بالمُّغة العربية ، باإلضافة إلى يامن كثيرو  إلى ؛ فإنَّو يفتقرالشريؼ دراسةن ليغكٌيةن 
 خاصة.  كالدراسات النٍحكٌية

 ىذا وبا التوفيق

 
 

. 



  ث

ُص الرَّْساَلِة بالّمغة   اِإنجميزيةُمَمخَّ

Abstract 

Names in Sahih Muslim that have the Right of Sadarah 

(A Descriptive Analytical Study) 

This study addresses two main issues: the first one is a theoretical one which is a 

review of the topic “names in Sahih Muslim that have the right of Sadarah according 

to the Arabic grammar, and the second one is a practical one, which included 

clarifying these names in Sahih Muslim. The study also included a third minor 

aspect, which is the stance of Arabic grammar scholars against considering the texts 

of hadiths as evidences in Arabic grammar. 

Thus, the main aim of the study is to clarify the names mentioned in Sahih Muslim 

that have the right of Sadarah according to the Arabic grammar. These names were 

clarified, counted, and verified as evidences in Arabic grammar. The study also 

confirmed the importance of the prophetic hadith as a main source of Arabic 

grammar, which significantly contributed to our understanding of the Arabic 

language. 

The researcher followed the "descriptive analytical methodology", which is 

appropriate to the subject of the study, and its stated aims. 

In the end, the researcher reached a set of results. Most importantly, the study 

concluded that the prophetic hadith is a main and valuable source of Arabic language 

examples, Shawahed, which could be used to serve the Arabic language. 

The researcher also stated several recommendations. Most importantly, the study 

recommended researchers to pay attention to the study the prophetic hadith from a 

linguistic point of view due to the lack of such studies. This is in addition to studying 

Arabic language in general and Arabic grammar in particular. 

And my success is not but through Allah. 
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 اآلية القرآنية

 ًِ ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحي  ِمۡسِب ٱَّلله

 

﴿  ْ ُؤا َۡ ِعَتادِهِ ٱۡىُعيََمَٰٓ ٌِ  َ ا ََيََۡش ٱَّلله ٍَ   ﴾إِجه

 
 [ ِٖ ر:اطً فى  ]
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  ح

 َداءُ ـــــــــــــــىْ اِْإِ 

 / أطاؿ ا بقاءىمافً يٍ الكريمى  ى كالدمٌ ػػإل

 حٌرره ا(ػػيف )ػ/ فػمػسػطػػػػبيػبػالح يى ػنػػكط ىإلػػػ

 ()يػـ ػػداء/ األحػيػػػػػػػاء عػنػد ربّْػػػػالػشػيػػ أركاح ىإلػػػػ

 ػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػة العػػربػٌيػػػػػػػػػػػػػػػة/ الػػمُّػػػغػػػػػػػػػػػػؿ الجػٌنػػػػػػػػػػػػػػة أىػػػػػػػإلػػػػػى ليػػغػػػػػ

 (ػػػػػػكف اى )ػػػػػػػف يػخػػشػػػػػػػػػػػػػػالء/ الػذيػػػػػػػػػػػػاء األجػػػػػػػػػػػػػالػعػمػمػػ ػػػىػػإلػ

 ػػػػادػػػػػػػػػد حػٌمػػػػػػػػػػػػػد ميػحػٌمػػػػػػػػػػة خػالػػػػػػ/ أسػػػامػػػػؿػػػػػػػاضػػػػػػػفػػػػػػكر الػػػػػػػػالدكتػػ ػػىػػػػإلػػ

 تي األقربيف، كرىطي أجمعيفر ػػػػزاء، كأىمي الكراـ، كعشيػػػػػػػي األعػػػإخػكانػػ ػػىػػإلػػػ

 !ػػػػػػػػػػؿػػػػػمػػػػعػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػدم ىػػػػػػػػأىػػػػػػػػ
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 ُشْكٌر َوَتْقِديرٌ 

لكال أٍف  كما كنتي ألىتدمى  ا،ليذ الذم ىداني  رٌب العالميف، كحمدمى  كثنائيى  شكرمى  ستيؿُّ أ
ليو ، كما تكفيقي إالَّ بوظاىره كباطنوأٌكلو كآخره، و لو؛ كمُّ  الفضؿ؛ فا ىداني ، عميو تككمت، كا 
 أينيب. 
عميو أفضؿ  رحمة لمعالميف، رسؿأي الذم ، ىادم البشرية، عمى رسكلو الكريـ كأسمّْـ صميأي  َـّ ثي 

ـٌ التسميـ.   الصالة كأت
لي،  معيفو  خيرى كانا  فً يٍ ذى المٌ  (العزيَزْينِ  يّ والدَ )إلى منتاف كاال الجزيؿ ـ بكامؿ الشكرأتقدٌ ثيَـّ 

 يربّْ مي  أبي، فضالن عف أفَّ اني في إتماميادساع؛ فقد بتحمميما أعباء الرسالة ماديِّا كمعنكيِّا
 في إنجاز ىذه الرسالة.  جنبنا إلى جنبو  معي ؛ فكافةفي المُّغة العربيٌ  أستاذه  األجياؿ
مة خالد ُمحّمد ساأُ ) ضؿالفا الدكتكر مأستاذً  كاالحتراـ إلى الجزيؿ بخالص الشكرأتقٌدـ ثيَـّ 
رشادو  ،مف نصحو ًلما قدمو لي  ؛(حّماد  رحبو  و بصدرو مى قبُّ كتى في إنجاز ىذه الرسالة،  ،كجيدو  ،كا 

  عمييا. اإلشراؼى 
؛ (جزر حسين موسى أبو) الدكتكر :مٌ إلى أستاذى كما أتقدـ بخالص الشكر كاالحتراـ 

(؛ د أحمد العاموديحمّ محمود مُ كتكر )كاألستاذ الد، النٍحك ًعٍمـ م األٌكؿ كمؤسسي فيأستاذً 
  تقبال مناقشة ىذه الرسالة. فً يٍ الٌمذى ، مم كأستاذ أستاذً أستاذً 

الدين  ُمْحيييونس ) الشيخ الدكتكرفضيمة  ؛الجزيؿ كاالحتراـ كالتقديربالشكر  كأخصُّ 
سالة بيذا يا؛ لتخرج الر لي في كاممة؛ فضالن عف إرشاداتو كتكجييو مرسالةو لتنقيح؛ عمى (اْلسطل
 الثكب. 

رت لنا التي يسَّ  (غزةب الجامعة اِإسلمية) ؽ إلىبالشكر الجزيؿ كالعرفاف الصاد ثيَـّ أتقدـ
بييئتو ( المغة العربية قسمَ (، ك)اآلداب كميةَ )بالذكر  فرصة إتماـ دراسة الماجستير، كأخصُّ 

 (لمكتبة المركزية لمجامعةا)، ك(عمادة الدراسات العميا)سكاء، ك التدريسية كاإلدارية عمى حد  
 . التي فتحت لي أبكابيا عمى مصرعييا؛ النتقاء ما أحتاج مف المصادر كالمراجع

أناركا لي الطريؽ، كساعدكني كذلؾ في  فبعد ذلؾ أقدـ شكرم إلى إخكاني كأخكاتي الذيثيَـّ 
 . وىدى ،عل :ختيَّ ، كأي دحمّ مُ أخي  :إنجاز ىذه الرسالة، كأخص بالذكر منيـ

كمىف  نجاز ىذا العمؿ المتكاضع،في إ -كلك بحرؼ كاحد- مىٍف ساىـ يرنا أقدـ شكرم لكؿٌ كأخ
 جزاىـ ا جميعنا عنا خير الجزاء.  ،ىذه الرسالة، كٌؿ باسمو كلقبو مناقشةر شارؾ في حضك 

 عبد الفتاح األسطؿ الباحث/ يكسؼ
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 اِت يَ وَ تَ حْ مُ الْ  ُس رَ يْ فَ 

  أ ............................................................................. ِإْقــــــــــــــــــــرَار

  ت ......................................................... العربّية بالّمغة الرَّْساَلةِ  ُمَمخَُّص 

  ث ...................................................... اِإنجميزية بالّمغة الرَّْساَلةِ  ُمَمخَُّص 

  ج ......................................................................... القرآنية اآلية

ْىـــــــــــــــَداءُ    ح .......................................................................... اِإِْ

  خ .......................................................................... َوَتْقِديرٌ  ُشْكرٌ 

  د ...................................................................... اتِ يَ وَ تَ حْ مُ الْ  ُس رَ يْ فَ 

 ُ ................................................................................ ةُ مَ دّْ قَ مُ الْ 

 ٔ ........................................................................ ـيــدُ ــــــــــــــــــــيِ ـمْ الـتَّ 

رىةه  نيٍبذىةه  مىاـً  عىفً  ميٍختىصى ًكتىاًبوً  ميٍسًمـ، اإٍلً ًحيح كى  ٕ ......................................... الصَّ

دىارىةي  ا ليغىةن  الصَّ حن  ُٕ ............................................................. .كىاٍصًطالى

َداَرِة ِفي النَّْحِو اْلَعَرِبيّْ : اْلّول الفصـــــــل  ُٗ ............... اْْلَْسَماُء الَِّتي َلَيا َحقُّ الصَّ

، َوَبَياُنوُ  :اْلّول المبحث  ُِ ...............................  َضِميُر الشَّْأِن ِفي النَّْحِو اْلَعَرِبيّْ

 ُِ ............................................................. تىٍعًريفيوي : األٌكؿ المطمب

 ِِ ............................................................ تىٍسًميىتيوي : الثاني المطمب

ؽُّ : الثالث المطمب ًتوً  حى دىارى  ِّ ...................................................... صى

كطيوي  أٍحكىاميوي : الرابع المطمب شيري  ِْ ................................................... كى

بيوي : الخامس المطمب  ِٔ .......................................................... أٍضري

ٍدرً  لىٍفظً  ديخيكؿي  يىجيكزي  ىىؿٍ : عىامىةه  مىٍسألىةه  مىى الصَّ  ّّ ........................... ًمٍثًمًو؟ عى

وي : السادس المطمب  ّْ .......................................................... غىرىضي

، َوَبَياُنَيا: الثاني المبحث  ّٓ ........................... أْسَماُء الْسِتْفَياِم ِفي النَّْحِو اْلَعَرِبيّْ

اًىيَّتييىا: األٌكؿ المطمب  ّٓ ............................................................ مى

 ْٖ ...................................... (أٍيفى )ك ،(كىٍيؼى : )ًبمىٍعنىى( بىٍموى : )الثاني المطمب

ؽُّ : الثالث المطمب ًتيىا حى دىارى  َٓ ..................................................... صى

دىارىةً  الميتىعىمّْقىةً  اٍلمىسىائؿً  بىٍعضي : الرابع المطمب  ُٓ ..................... االٍسًتٍفيىاـً  أىٍسمىاءً  ًبصى

اؿي : األيكلى المسألة ٍرؼً  االٍسًتٍفيىاـً  أٍسمىاءً  اتّْصى ، ًبحى رّْ اؼً  أكٍ  اٍلجى  ُٓ .............. اٍلميضى



  ذ

كؿي : الثانية المسألة ٍرفىي ديخي رّْ  حى مىى إلىى،) اٍلجى  ُٓ .................... (كىٍيؼى ) عمى( كعى

ـي : الثالثة المسألة الىةً  ًفي االٍسًتٍفيىا  ّٓ .................................... االٍسًتٍثبىاتً  حى

ـي : الرابعة المسألة ٍك اذىا) حي ٍيثي  ًمفٍ ( مى كـي  حى دًُّر، ليزي فىكىاتيوي  التَّصى  ّٓ ...................... كى

ـي : الخامسة المسألة مىى األٍسمىاءً  تىقىدُّ  ٓٓ ............................ االٍسًتٍفيىاـً  أىدىكىاتً  عى

ةه  أٍحكىاـه : الخامس المطمب دىارىةً  عىفٍ  نىاًتجى  ٔٓ ......................... االٍسًتٍفيىاـً  أدىكىاتً  صى

، َوَبَياُنَياالثالث المبحث  ٗٓ .............................. : أْسَماُء الشَّْرِط ِفي النَّْحِو اْلَعَرِبيّْ
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 ةُ مَ دّْ قَ مُ الْ 

ٌمـ باالحمد   حمدنا كثيرنا طيبنا مباركنا فيو كما  أحمده ،لقمـ، عٌمـ اإلنساف ما لـ يعمـالذم عى
  كجيو كعظيـ سمطانو.ينبغي لجالؿ 

ـٌ الصالة كالسالـ عمى أشرؼ خمؽ ا ، أفصح مىٍف نطؽ بالضاد، محمد بف عبد ا، عميو ث
ـٌ التسميـ.   أفضؿ الصالة كأت

 أٌما بعد: 

مؿ كالتراكيب، ككأنَّيا مفاتيح ييفتتح بيا ىناؾ ألفاظه في المُّغة العربيٌ  ة تقتضي صدر الجي
القسـ األٌكؿ مف  تناكؿ الباحث الرسالة هسماء، كاألفعاؿ، كالحركؼ، كفي ىذالكالـ؛ منيا: األ

: ضمير الشٍأف، تمؾ األلفاظ؛ كىي األسماء؛ فثمة أسماء في المُّغة العربية تقتضي الصدر؛ منيا
( الخبرية، كبعض كنالشرطك  ،كأسماء االستفياـ ـٍ ايات العدد، ك)مىا( ، كبعض الظركؼ، ك)كى

بٌية ٍيًف؛ أحدىما، كتمثؿ ذلؾ في التعجُّ  :كآراء النُّحاة، كاآلخرنٍحكٌم؛ أٍم: في إطار النٍحك  :إطارى
ًحيح ميٍسًمـالتطبيؽ عمى أٍم: في إطار تطبيقٌي؛   . صى

 داؼأىك ، المكضكعسبب اختيار  :في نقاط عدة؛ تتمثؿفي ىذه المقدمة أٍف نقؼ عمى  كال بدٌ 
ي كاجيت ، كالصعكبات التكمنيجيا، كالدراسات السابقة، كخطة البحث ،كأىميتياالدراسة، 

 نقاط عمى النحك اآلتي:  الباحث؛ كبياف ذلؾ في سٌتة

  الَمْوُضوعِ  يارِ تِ اخْ  بُ بَ سَ ًل: أوّ 

 كٌم الشريؼ، دراسة ليغكٌية. ، أك الحديث النب"القيٍرآف الكىًريـ"ميكؿ الباحث إلى دراسة  .ُ
؛ ًممَّا دفع الباحث لجعؿ حقؿ دراستو ًقٌمة الدراسات المُّغكٌية في الحديث النبكٌم الشريؼ .ِ

ًحيح ميٍسًمـ.   ىك صى
 مف الدراسة عمى الصعيدىٍيًف: النظرم، كالتطبيقي؛ فعىًمدى  كثيرو  إلىباب الصدارة افتقار  .ّ

درسيا نٍحكينا، ثيَـّ لي؛ (التي ليا حٌؽ الصدارة األسماء)إلى اختيار جزء منو كىك  الباحث
ًحيح ميٍسًمـ)طبقيا عمى حقؿ دراستو ي   .(صى

 



ِ 

 وأىميتيا  ،ةِ اسَ رَ الدّْ  افُ دَ ىْ أَ : ثانًيا

 : نقاط عٌدة؛ منيا ىذه الثالث كأىٌمٌيتيا في الدراسة تكمف أىداؼ

 مف خالؿ:  األسماء التي ليا حٌؽ الصدارةبياف  .ُ
  ؛ كبياف آراء النحاة حكليا.مييٌسرو  عمى نحكو  لعربيالنٍحك افي دراستيا  -أ 
ًحيح ميٍسًمـ فياستخراج الشكاىد عمييا  -ب  ستيا بما يطابؽ كدرا ،كاالستشياد بيا ،صى

 . ىذه الرسالة فيالجانب النظرٌم 
ًحيح ميٍسًمـفي  هحسب كركدعمى حدة  منيا حصر عدد كٌؿ اسـ -ج  ؛ كجدكلتو صى

عمى نحك  -( كفضموبعكف ا )–تٌمت الجدكلة  ، كقدتحديدنا دقيقنابتحديد مكانو 
ترتيب ميٍحكـ مييٌسر لمغاية؛ بحيثي ال يجد أمُّ باحثو أدنى صعكبة في الرجكع إلييا؛ 

 اشتممت عمىكقد  ،لالستفادة منيا، أك االستشياد بيا، أك دراستيا عمى نحك آخر
ًحيح ميٍسًمـ بأكممو؛ ًلتيبىيّْفى لنا غزارة  جميع األسماء التي ليا حٌؽ الصدارة في صى

مكطفو مف مكاطف االستشياد الميـٌ في المغة العربٌية؛ أالى كىك الحديث النبكم 
  الشريؼ.

 التركيز عمى الدراسات المُّغكية في إطار الحديث النبكٌم الشريؼ.  .ِ
  عمى الطريؽ. جديدة رفد المكتبة العربٌية المُّغكٌية بمساىمة .ّ

  ةِ اسَ رَ الدّْ  جُ يَ نْ مَ : ثالثًا

 ،بحثالك  ،تأٌمؿالمف  وا فيًلم "؛المنيج الكصفٌي التحميميٌ "الباحث في ىذه الدراسة اعتمد 
حصاءات، عمٌ التك  ،ربطالك   ةدـ عمميٌ ػنيا أٍف تخمف شأٍ ؽ، مع ما يتضمنو ذلؾ مف مقارنات كا 

 اآلتية:  الثمافو النقاط  ىذه الرسالة مف خالؿ منيج الباحث في صيتمخيمكف ، ك البحث

 ،مف حيثي نسبة األقكاؿ إلى أصحابيا ؛العممٌيةضكابط البحث، كاألمانة مراعاة  .ُ
 . كمصادرىا

 كالمطالب إلى المباحث إلى مطالب،الرسالة إلى فصكؿ، كالفصكؿ إلى مباحث، ك  تقسيـ .ِ
ط الرسالة قدر يتبسلً  حسب طبيعة المطمب؛ كذلؾ نقاط؛ كأ عر فأ مسائؿ أك مقاصد أك

 لتشتت. ااإلمكاف، كعدـ 
 



ّ 

حيثي إنَّو مف المعمكـ أفَّ نقالن ؛ مجأ إلييا الباحثيفغالبنا ما ؛ بسينّْيَّة التثميثتئناس االس .ّ
صار  فإذا أيضيؼ إليو ثافو زاده قكة، فإذا جاء الثالثتثبت بو الدعكل،  أك شاىدنا كاحدنا
، أك مف أيكلي األلباب بعد ذلؾ عذره لغيًر مقتنعو ما داـ ذا ًحٍجرو  يبؽى  دنا، كلـمؤكَّ 

  كاألبصار.
دكف التطرؽ إلى ، في مسائؿ الخالؼ ، كالككفة،البصرة يمذىبى عمى  غالبنا االقتصار .ْ

ٍمالن عمى الغالب منيا  اآلراء المفردة التي تفرد بيا كؿ نٍحكٌم عمى حدة؛ كذلؾ حى
 . مذىب البىٍصًريّْيفى غالبنا؛ لقكة حجتيـ، كأدلتيـكميكؿ الباحث إلى كالمشيكر، 

ًحيح ميٍسًمـة في ر االصدحٌؽ سماء التي ليا األ مكاضعتحديد  .ٓ رقـ الكتاب،  بذكركاف  صى
حسب  ذاتو؛ كذلؾ ثـ رقـ الباب، ثـ رقـ الحديث تحت الكتاب الكاحد، ثـ رقـ الحديث

التي اعتمدتيا غالب الطبعات ك  ،ترقيـ الشيخ ميحٌمد فؤاد عبد الباقي، كفيرستو المشيكرة
  .ىذا الترقيـ تٍ جكع ألٌم طبعة اعتمد؛ بحيثي يمكف ألٌم باحث الر الحديثة

في الفصؿ الثالث  األسماء بعض بصدارة لـ يتطرؽ الباحث إلى المسائؿ المتعٌمقة .ٔ
نَّما اكتفى بالتطبيقيٌ  مف  مباشرة عمييا االستشياد، ك ذكرىا في الفصؿ األٌكؿ النظرمٌ ، كا 

ًحيح ميٍسًمـ  ؛ كذلؾ لسببىٍيًف؛ ىما: إٍف كيجد صى
  .ـيى فٍ سألة كاممة؛ لكي تي ملى إعادة ذكر الفَّ ذلؾ يتطمب إإ -أ 
ًحيح ميٍسًمـ فيليا شكاىد فَّ بعض المسائؿ ال يكجد إ -ب  ؛ ًممَّا يتكجب عمى صى

 قد أىمميا.  الباحث القارئ أفَّ  يظفٌ ؛ ففي الفصؿ الثالث الباحث عدـ ذكرىا
ًحيح ميسٍ لكتاب  السابعة ةيٌ مً مٍ بحثو طبعة دار الكتب العً اعتمد الباحث في  .ٕ كالتي  ،ًمـصى

طبعة مرٌقمة الكتب كاألبكاب كاألحاديث حسب ، كىي ـ(َُِٓىػ/ُّْٔشرت بتاريخ )ني 
 . المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبكٌم الشريؼ

كما ىك مكتكب  ؛"باب الحكاية"ف عمى كا الرسالة ىكامشفي المصادر كالمراجع ر كٍ ذً  .ٖ
 و عبارة عف تكثيؽ ال سرد. ب؛ ألنَّ عالمات اإلعراالتأثر ب دكف ،والكتاب نفسً  غالؼعمى 

  : الدّْرَاَساُت السَّاِبَقةُ رابًعا

 ما: ىي  ؛عامةن  أللفاظ الصدارة في النحك العربيٌ  ىناؾ دراستافً تكجد 

 . ىػ(ُُْٕبتاريخ ) ،الشٍَّنًقيًطيٌ ختار لعبد الرحمف محمكد مي  ،يٌ بً رى العى  كً حٍ ي النَّ فً  ارةي دى الصَّ  .ُ
دىارىًة ًفي ا .ِ ؽُّ الصَّ ًبيّْ بىٍيفى النَّظىًريًَّة كالتٍَّطًبيًؽ، حى  بتاريخ عزمي ميحٌمد عياؿ سمماف،للنٍَّحًك العىرى

  .(ـَُُِ)
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الدراسة  أفَّ  يظفٌ ؛ فإنَّو (إلنصافيما بما يرضي كجو ا )؛ مف كقفة لمباحثىنا كال بٌد 
ككثيرنا ما  يا لذلؾ،قي بٍ ، كسياقيا، كسى غكيةى أفضؿ بكثير مف الثانية؛ مف حيثي مادتيا المُّ كلى األي 

استفاد الباحث كقد ى، كلى األي  كفى دي ، كمع ذلؾ فإفَّ الشيرة قد حالفت الثانية ىكلى أخذت الثانية مف األي 
 . عمى كجو الخصكص ىكلى كالمراجع الرصينة األي  االستعانة بيما في الرجكع إلى المصادربمنيما 

  : خطة البحثخامًسا

 عمى النحك ؛فصكؿ، كخاتمة ثالثةكتمييد، ك  ،مقدمة :إلىينقسـ  اقتضت طبيعة البحث أفٍ 
  اآلتي:

 سبب اختيار المكضكع، كأىداؼ الدراسة، كأىميتيا،  الحديث فييا عف ـٌ : كتالمقدمة
  .كمنيجيا، كالدراسات السابقة، كخطة البحث، كالصعكبات التي كاجيت الباحث

 

 كيشمؿ عمى نقطتىٍيًف رئيستىٍيًف:  لتمييد؛ا 
ًحيح. : ني اْلولى ًكتىاًبًو الصَّ اـً ميٍسًمـ، كى مى ًف اإٍلً رىةه عى  ٍبذىةه ميٍختىصى
االثانية حن دىارىةي ليغىةن كىاٍصًطالى    .: الصَّ

 

 ًبيّْ  :الفصـل اْلّول دىارىًة ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى ؽُّ الصَّ  كفيو أربعة مباحث:  ؛اأٍلىٍسمىاءي الًَّتي لىيىا حى
ًميري الشٍَّأفً المبحث اْلّول بىيىانيوي.  : ضى ، كى ًبيّْ  ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى
بىيىانييىا. المبحث الثاني ، كى ًبيّْ  : أٍسمىاءي االٍسًتٍفيىاـً ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى
بىيىانييىا. المبحث الثالث ، كى ًبيّْ  : أٍسمىاءي الشٍَّرًط ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى
ؽُّ المبحث الرابع بىيىانييىا. : سىائري اأٍلٍسمىاًء الًَّتي لىيىا حى ، كى ًبيّْ دىارىًة ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى   الصَّ

 ًديًث النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً  :ـيل الثانـالفص اًة ًمفى االٍسًتٍشيىاًد ًباٍلحى ٍكًقؼي النُّحى  : كفيو مبحثافً ؛ مى
ًديثي : المبحث اْلّول ا. ليغىةن  اٍلحى حن   كىاٍصًطالى
اةً  مىٍكًقؼً بىيافي : المبحث الثاني ًديًث النَّبىًكمّْ الشًَّريًؼ. النُّحى   ًمفى االٍسًتٍشيىاًد ًباٍلحى

 دىارىًة ًفي : الفصل الثالث ؽُّ الصَّ ًحيح ميٍسًمـبىيىافي اأٍلىٍسمىاًء الًَّتي لىيىا حى مىكىاًضعييىاصى كفيو ؛ ، كى
 أربعة مباحث: 
ًميػًر الشَّػٍأًف ًفي : المبحث اْلّول ًحيح ميٍسًمـبىيىافي ضى مىكىاًضعي صى  . وي ، كى
ًحيح ميٍسًمـبىيىافي أىٍسمىاًء االٍسًتٍفيىاـً ًفي : المبحث الثاني مىكىاًضعييىاصى  . ، كى
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اًء الشٍَّرًط ًفي : المبحث الثالث ًحيح ميٍسًمـبىيىافي أىٍسمى مىكىاًضعييىاصى  . ، كى
دىارىًة ًفي : المبحث الرابع ؽُّ الصَّ اًء الًَّتي لىيىا حى ًحيحبىيىافي سىائًر اأٍلٍسمى مىكىاًضعييىاميٍسًمـ صى   .، كى

 التكصيات.أبرز ك  ،النتائجأىـٌ : كفييا خاتمةال  
 

 المصادر والمراجع.  

  : الصعوبات التي واجيت الباحثسادًسا

نَّمانساف ال يدرؾ شيئنا بالتمنيأفَّ اإل ة ا في خمقونٌ سي تقتضي   كالجدّْ  يدركو بالعمؿ ؛ كا 
ـٌ اجتياز (، كتكفيقو)عكف ا ب لكفٍ ، ك الصعكباتال يخمك أمُّ عمؿو مف بعض ك  ،كاالجتياد ؛ ت

 : العقبتافً  ىاتافً  تمؾ الصعكبات التي منيا

ًحيح ميٍسًمـالدراسات المُّغكٌية في  ًقٌمة .ُ   .عامةن الشريؼ  يث النبكمٌ كفي الحد ،صى
 . وما زال، عشرة سنة لحدإ عمى تٍ دزا مى قطاع غزة الحبيب لمدةو الحصار الخانؽ ع .ِ

ا حَ ﴿ ٌَ جِيُب َو
ُ
ُۡج ِإَوََلِّۡ أ َّكه َٔ ِِۚ َعيَۡيِّ حَ  ﴾ٔۡذِيِِقٓ إَِّله ةِٱَّلله

 [ٖٖ]ىيكد: 

 

 

 

 

 

 
 

. 
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 ـيــدُ ــــــــــــــــــــيِ ـمْ الـتَّ 
 

 كيشمؿ عمى نقطتىٍيًف رئيستىٍيًف: 

ِحيحاْلولى:  َماِم ُمْسِمم، َوِكَتاِبِو الصَّ   ُنْبَذٌة ُمْخَتَصَرٌة َعِن اِإِْ

دَ الثانية:    اَرُة ُلَغًة َواْصِطَلًحاالصَّ

 كبيانيما عمى النحك التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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َماِم ُمْسِمم، َوِكَتاِبِو  ِحيحُنْبَذٌة ُمْخَتَصَرٌة َعِن اِإِْ  الصَّ

ًحيحفىى عمى ميٍسمـو مىٍف ىك اإلماـ ميٍسًمـ، كما ىك كتابو خٍ ال يى  ؛ باعتباره ثانيى أصحّْ كتب الصَّ
اًرٌم"؛ ذلؾ ألالحديث، كثالثى أصحّْ الك ًحيح البيخى ـٌ "صى نَّو تب عمى اإلطالؽ، بعد "القيٍرآف الكىًريـ"، ث
مىعى فيو أحاديثى النبيٌ  ى؛ فبمغ ىك ككتابيو ) جى ( الذم ال ينطؽ عف اليىكىل، إٍف ىك إالَّ كىٍحيه ييٍكحى

كبكتابو ، بوؼ عرّْ أٍف يي  النبذة هؾ اجتيد الباحث في ىذمف األىمية ما لـ يبمٍغوي غيريىما؛ لذل
ًحيح   :فً يٍ اآلتيى  فً يٍ مف خالؿ الفرعى  -سةحقؿ الدرا– الصَّ

اِج )ت: اْلّولالفرع    ىـ(َٕٔٙتْرَجَمُة اِْإَماِم ُمْسِمِم ْبِن اْلَحجَّ

 : نقاط عمى النحك اآلتي كبيانيا في أربع

  اْسُمُو َوَنَسُبوُ أّوًل: 

، أحدي أئمًة ال ، الثقةي الثبتي ؿُّ ـي األجى ،ىيك العال دًّْثيفى اًدؽي، حفاًظ، كأعالـً الميحى ةي الصَّ جَّ ـي  الحي ا اإلمى
ٍرًد بًف ككشىاذى  ،الكىًبيري  اًج بًف ميٍسًمـً بًف كى جَّ ـي بفي الحى   .(ُ)القيشىٍيًرٌم النٍَّيسىابيكًرمٌ  أبيك الحيسىٍيًف، ميٍسًم

  َمْوِلُدُه َوَوَفاُتوُ ثانًيا: 

  :؛ ىيبعة أقكاؿاختمؼ المؤرخكف حكؿ تاريخ كالدتو عمى أر 

ًمٍائىتىٍيًف لميجرة ): اْلّول ًلدى سىنىةى ًست  كى عمى ذلؾ كؿّّ مف: أبي عىٍمرك بف  ىػ(، نٌص َِٔأنَّوي كي
ًحيػػابو "ًصيى ػػػىػ( في كتّْٔالصَّالح )ت   وػػابػػػػىػ( في كتُٖٔاف )تػػػكى ػمّْ ػف خى ػ، كاب(ِ)ـ"ػػًح ميٍسمً ػػانىةي صى

                                  

كؼ، ِِّانظر: الًفٍيًرٍست، ابف النًَّديـ، ص (ُ) ًطيبي البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: بشار عكَّاد مىٍعري . كتىاًريخي بىٍغدىادى، الخى
ًحيًح ميٍسًمـ، ابف الصَّالح، تحقيؽ: ميكفؽ بف عبدا بف عبدالقادر، صُُِ، صُٓـ . ٔٓ. كًصيىانىةي صى

اًء كالمُّغىاًت،  ًكٌم، ـكتىٍيًذيبي األٍسمى ، جٖٗ، صِ، جُالنَّكى ، النَّكىًكمُّ ًحيحي ميٍسًمـو ًبشىٍرًح النَّكىًكمّْ فىيىاتي ٗ/ُ. كصى . ككى
مّْكاف، تحقيؽ: إٍحسىاف عىبَّاس، ـ ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب ُْٗ، صٓاألٍعيىاًف، ابف خى ـً النُّبىالى . كًسيىري أٍعالى

فَّاًظ، الذَّىىًبٌي، ج. كتىٍذكً ٖٓٓ-ٕٓٓ/ُِاألىٍرنىؤيكط كآخركف، ج بىًر مىٍف غىبىر، الذَّىىًبٌي، ٖٖٓ/ِرىةي الحي . كالًعبىر ًفي خى
ر ميحٌمد السًَّعيد بف بىسييكني زىغميكؿ، ج اًؿ، عالء الديف ميٍغمىطام، ّٕٓ/ُتحقيؽ: أبك ىىاجى ٍكمىاؿي تىٍيًذيًب الكىمى . كا 

ر العىٍسقىالًنٌي، ج . كتىٍيًذيبي ُٗٔ، صُُتحقيؽ: عادؿ ميحٌمد كأسامة إبراىيـ، ـ جى . ُِٔ/َُالتٍَّيًذيًب، ابف حى
، كارؿ برككمماف، ًبيّْ  . ُٕٗ/ّج ،ترجمة: عبد الحميـ النَّجار كتىاًريخي األدىًب العىرى

ًحيًح ميٍسًمـ، ابف الصَّالح، تحقيؽ: ميكفؽ بف عبدا بف عبدالقادر، ص (ِ)  . ًْٔصيىانىةي صى
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فىيىاتي األٍعيىاًف" "كى
" ، كذكره برككمماف في كتابو(ُ) ًبيّْ "تىاًريخي األدىًب العىرى

(ِ) . 

ًمٍائىتىٍيًف لميجرة ) :الثاني ًلدى سىنىةى إٍحدىل كى ىػ(؛ ذكر اإلماـ المؤرخ شمس الديف َُِأنَّوي كي
بىًر مىٍف غىبىر": بأنَّ ْٖٕالذَّىىًبٌي )ت  انتٍ في كلو مف العمر ًستُّكف، ككو تك ىػ( في كتابو "الًعبىر ًفي خى

ًمٍائىتىٍيًف لميجرة )ت ًستّْيفى كى ًمٍائىتىٍيًف ىػ(، كعميو تككف كالدتو سىنىةى إٍحدى ُِٔكفاتو سىنىةى إٍحدىل كى ل كى
  .(ّ)ىػ(َُِلميجرة )

ًمٍائىتىٍيًف لميجرة ) الثالث: ًلدى سىنىةى أٍربىعو كى عمى ذلؾ اإلماـ المؤرخ شمس  ىػ(، نٌص َِْأنَّوي كي
ًء"وً يٍ ىػ( في كتابى ْٖٕالديف الذَّىىًبٌي )ت ـً النُّبىالى : "ًسيىري أٍعالى

فَّاًظ"(ْ) ، ك"تىٍذًكرىةي الحي
(ٓ).  

ًلدى سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كًمٍائىتىٍيًف لميجرة ) :والرابع عمى ذلؾ كارؿ برككمماف في  ىػ(، نٌص َِِأنَّوي كي
" ًبيّْ كتابو "تىاًريخي األدىًب العىرى
مّْكىاف )تفي أكَّؿ األمر عمى ا ، كغمب الظفٌ (ٔ) ًلدى ُٖٔبف خى ىػ( أنَّو كي

ًلدى سىنىةى ًست     .(ٕ)ىػ(َِٔكًمٍائىتىٍيًف لميجرة ) في ىذه السَّنىة، ثـ تبيَّف لو أنَّو كي

، بقيف عشيةى يكـ األحد، كديفف يـك اإل فقد كانتٍ  وأما تاريخ وفاتو: ، كقيؿ ًلستو ثنيف، لخمسو
ًمٍائىتى  ًستّْيفى كى   .(ٖ)نىٍصرى أبىاذ، ظىاًىر نىٍيسابيكرىػ(، بٍُِٔيًف لميجرة )تمف رجب، سىنىةى إٍحدىل كى

                                  

مّْ  (ُ) فىيىاتي األٍعيىاًف، ابف خى  . ُٓٗ، صٓكاف، تحقيؽ: إٍحسىاف عىبَّاس، ـكى
، كارؿ برككمماف، ترجمة: عبد الحميـ النَّجار، ج (ِ) ًبيّْ  . ُٕٗ/ّتىاًريخي األدىًب العىرى
ر ميحٌمد السًَّعيد بف بىسييكني زىغميكؿ، ج (ّ) بىًر مىٍف غىبىر، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: أبك ىىاجى   .ّٕٓ/ُالًعبىر ًفي خى
ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، جًسيىري أٍعالى  (ْ)  . ٖٓٓ/ُِـً النُّبىالى
فَّاًظ، الذَّىىًبٌي، ج (ٓ)  . ٖٖٓ/ِتىٍذًكرىةي الحي
، كارؿ برككمماف (ٔ) ًبيّْ  . ُٕٗ/ّترجمة: عبد الحميـ النَّجار، ج ،تىاًريخي األدىًب العىرى
مّْكاف، تحقيؽ: (ٕ) فىيىاتي األٍعيىاًف، ابف خى  . ُٓٗ، صٓإٍحسىاف عىبَّاس، ـ كى
كؼ، ـ (ٖ) ًطيبي البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: بشار عكَّاد مىٍعري ًحيًح ُِٓ، صُٓانظر: تىاًريخي بىٍغدىادى، الخى . كًصيىانىةي صى

ًكٌم،ْٔميٍسًمـ، ابف الصَّالح، تحقيؽ: ميكفؽ بف عبدا بف عبدالقادر، ص اًء كالمُّغىاًت، النَّكى ، ُـ . كتىٍيًذيبي األٍسمى
، جِٗ، صِج ، النَّكىًكمُّ ًحيحي ميٍسًمـو ًبشىٍرًح النَّكىًكمّْ مّْكاف، تحقيؽ: إٍحسىاف ُِ/ُ. كصى فىيىاتي األٍعيىاًف، ابف خى . ككى

ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، جُٓٗ، صٓعىبَّاس، ـ ـً النُّبىالى . كتىٍذًكرىةي َٖٓ/ُِ. كًسيىري أٍعالى
فَّاظً  ر ميحٌمد السًَّعيد بف بىسييكنيَٗٓ/ِ، الذَّىىًبٌي، جالحي بىًر مىٍف غىبىر، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: أبك ىىاجى  . كالًعبىر ًفي خى

ر العىٍسقىالًنٌي، جّٕٓ/ُزىغميكؿ، ج جى ، كارؿ ُِٕ/َُ. كتىٍيًذيبي التٍَّيًذيًب، ابف حى ًبيّْ . كتىاًريخي األدىًب العىرى
 . ُٕٗ/ّالنَّجار، جبرككمماف، ترجمة: عبد الحميـ 



ٗ 

سمعتي ميحٌمد بف عبد ا بف ميحٌمد بف زكريا الحافظ، سمعتي مىكٌّْي بفى "كقاؿ القراب: 
ٍمًسيفى  اج سىنىةى ًتٍسعو كىخى جَّ ٍبدافى يقكؿ: مات ميٍسًمـ بف الحى ًمٍائىتىٍيًف لميجرة )ت عى   .(ُ)"ىػ(ِٗٓكى

  َؤَلَفاُتوُ مُ ثالثًا: 

ًحيح)يا: ىػ( مؤلفاته ًعدَّة، أشيرىا كأىمٌ ُِٔلإلماـ ميٍسًمـو )ت ، المشيكر باسـ (الميٍسنىد الصَّ
ًحيح ميٍسًمـ) دًّْثيفى )، ك(المسند الكبير عمى الرجاؿ)، كمف مؤلفاتو: (صى الجامع )، ك(ذكر أكىاـ الميحى

 ،(األسماء كالكنى)، ك(ت التابعيفطبقا)ك ،(مىٍف ليس لو إالَّ راكو كاحد)، ك(الكبير عمى األبكاب
  .(ِ)، كغير ذلؾ(تفصيؿ السنف)، ك(سباعاالنتفاع بإىاب السباع، أك بجمكد ال)ك

  َثَناُء اْلُعَمَماِء َعَمْيوِ رابًعا: 

ىػ( باىتماـ كبير مف ًقبؿ العمماء في شتى العمكـ ال ًسيَّما ًعٍمـ ُِٔحظي اإلماـ ميٍسًمـه )ت
  :الثالثميو قديمنا كحديثنا حتى يكمنا ىذا، كمف أقكاليـ فيو ىذه الشيادات الحديث، كأثنكا ع

ىػ(: "كاف ميٍسًمـه مف عمماء ِِٕقاؿ شيخو أبك أحمد ميحٌمد بف عبد الكىَّاب الفىرَّاء )ت .ُ
اج مف المشيخة" جَّ   .(ّ)الناس، كأكعية العمـ، ما عممتو إالَّ خيرنا، ككاف بزازنا، ككاف أبكه الحى

ىػ( يقكؿ: ِِٓ: سمعتي ميحٌمد بف بشار البيٍندىار )ت(ْ)ىػ(ُّّك قريش الحافظ )تقاؿ أبك  .ِ
اج ًبنىٍيسىابيكر، كميحمٌ  جَّ ، كميٍسًمـ بف الحى ٍرعة بالرَّمّْ فَّاظي الدنيا أربعةه: أبك زي  ؿػػيػاعػػد بف إسمػ"حي

                                  

اًؿ، عالء الديف ميٍغمىطام، تحقيؽ: عادؿ ميحٌمد كأسامة إبراىيـ، ـ (ُ)  . َُٕ، صُُإٍكمىاؿي تىٍيًذيًب الكىمى
ًحيًح ميٍسًمـ، ابف الصَّالح، تحقيؽ: ميكفؽ بف عبدا بف ِِّانظر: الًفٍيًرٍست، ابف النًَّديـ، ص (ِ) . كًصيىانىةي صى

ًكٌم، ـ. كتى ُٔ-َٔعبدالقادر، ص اًء كالمُّغىاًت، النَّكى ، ُٗ، صِ، جٍُيًذيبي األٍسمى ًحيحي ميٍسًمـو ًبشىٍرًح النَّكىًكمّْ . كصى
، ج ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، جُِ-ُُ/ُالنَّكىًكمُّ ـً النُّبىالى . كتىٍذًكرىةي ٕٗٓ/ُِ. كًسيىري أٍعالى

فَّاًظ، الذَّىىًبٌي، ج ر العىٍسقىالًنٌي، ج. َٗٓ/ِالحي جى ، كارؿ ُِٕ/َُكتىٍيًذيبي التٍَّيًذيًب، ابف حى ًبيّْ . كتىاًريخي األدىًب العىرى
 . ُٖٓ/ّبرككمماف، ترجمة: عبد الحميـ النَّجار، ج

اًؿ، عالء الديف ميٍغمىطام، تحقيؽ: عادؿ ميحٌمد كأسامة إبراىيـ، ـ (ّ) –ُٗٔ، صُُانظر: إٍكمىاؿي تىٍيًذيًب الكىمى
ر العىٍسقىالًنٌي، ج. ك َُٕ جى  . ُِٕ/َُتىٍيًذيبي التٍَّيًذيًب، ابف حى
ـ، صاحب  (ْ) مىؼ القيًيٍستاًنٌي األصى ىك: اإلماـ العالمة الحافظ الكبير أبك قيرىٍيش، ميحٌمد بف جيميعىة بف خى

ًثًمٍائىةو لميجرة ًبقيييٍستىاف. التصانيؼ. كلد سىنىةى نىيّْؼو كًعٍشًريفى كًمٍائىتىٍيًف لميجرة، كتكفي سىنىةى ثىالثى عىٍشرىةى   انظر:كثىالى
ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، ج ـً النُّبىالى  . َّْ/ًُْسيىري أٍعالى



َُ 

اًرٌم، كعبد ٍرقىٍند ًببيخى   .(ُ)"ا الدَّاًرًمٌي بسىمى
ىػ(: "كاعمـ أفَّ ميٍسًممنا ٕٔٔالديف أبك زكريا يحيى بف شىرىؼ النَّكىًكٌم )ت ميٍحييقاؿ اإلماـ ك  .ّ

ف، ككبار المبرزيف فيو، كأىؿ الحفظ، كاإلتقاف، أحد أعالـ أئمة ىذا الشأٍ  -ا ورحم–
كالرحاليف في طمبو إلى أئمة األقطار كالبمداف، كالمعترؼ لو بالتقدـ فيو بال خالؼ عند 

كاعمـ أنَّو  ... كالمعتمد عميو في كؿّْ األزماف ، كالمرجكع إلى كتابو،أىؿ الحذؽ كالعرفاف
إماـه ال يمحقو مىٍف بىعيد عصره، كقؿَّ مىٍف ييساكيو؛ بؿ ييدانيو مف أىؿ دىره، كذلؾ فضؿ ا 

  .(ِ)"مف يشاء، كا ذك الفضؿ العظيـ ييؤتيو

  َصِحيح ُمْسِمم: التَّْعِريُف ِبِكتَاِب نيالفرع الثا

 : بيانو في أربع نقاط عمى النحك اآلتيك 

  اْسُموُ أّوًل: 

ـي ميٍسًمـه )ت ًحيحىػ( في كتابو ُِٔلـ يىنيصَّ اإلما عمى اسمو؛ كلذلؾ كقع االختالؼ بيف  الصَّ
العمماء حكؿ تسميتو، فذيًكرىٍت لو تسمياته ًعدَّة، أبرزىا كأشيرىا كالمتعارؼ عميو بيف الناس ىك 

ىػ(؛ فقاؿ: "كلو مف الكتب: َّٖره بيذا االسـ كؿّّ مف: ابف النًَّديـ )ت، كذك(َصِحيح ُمْسِمم)
ِحيحكتاب  اج( اإلماـ صاحب ٕٔٔ، كاإلماـ النَّكىًكٌم )ت(ّ)"الصَّ جَّ ـي بف الحى ىػ(؛ حيثي قاؿ: ")ميٍسًم

ِحيح مّْكاف )ت(ْ)"الصَّ اْٖٕىػ(، كشمس الديف الذَّىىًبٌي )تُٖٔ، كابف خى  ،(ٓ)ىػ(، قاال كذلؾ أيضن
 ، كالحديث، كالفقو، كغيًرىا، حتىكغيرىـ كثير، كغمبٍت ىذه التسمية، كشاعت في كتب التفسير

                                  

ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، ج (ُ) ـً النُّبىالى فَّاًظ، ْٔٓ/ُِانظر: ًسيىري أٍعالى . كتىٍذًكرىةي الحي
اًؿ، عالء الديف ميٍغمىطام، تحقيؽ: عادؿ ميحٌمد كأسامة إبراىيـ، ـٖٗٓ/ِىىًبٌي، جالذَّ  ٍكمىاؿي تىٍيًذيًب الكىمى ، ُُ. كا 
ر العىٍسقىالًنٌي، جُُٕص جى  . ُِٖ/َُ. كتىٍيًذيبي التٍَّيًذيًب، ابف حى
ًكٌم، ـ (ِ) اًء كالمُّغىاًت، النَّكى  . ِٗ-ُٗ، صِ، جُتىٍيًذيبي األٍسمى
 . ٍِِّست، ابف النًَّديـ، صالًفٍيرً  (ّ)
ًكٌم، ـ (ْ) اًء كالمُّغىاًت، النَّكى ، ٖٗ، صِ، جُانظر: تىٍيًذيبي األٍسمى ، النَّكىًكمُّ ًحيحي ميٍسًمـو ًبشىٍرًح النَّكىًكمّْ . كصى
 . ُُ/ُج

مّْكاف، تحقيؽ: إٍحسىاف عىبَّاس، ـ (ٓ) فىيىاتي األٍعيىاًف، ابف خى ـً ُْٗ، صٓانظر: كى ًء، الذَّىىًبٌي،  . كًسيىري أٍعالى النُّبىالى
بىًر مىٍف غىبىر، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: أبك ىىاجىر ٖٓٓ-ٕٓٓ/ُِتحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، ج . كالًعبىر ًفي خى
 . ّٕٓ/ُميحٌمد السًَّعيد بف بىسييكني زىغميكؿ، ج



ُُ 

اج بف ميٍسًمـ القيشىٍيًرٌم، أحد أئمة الدنيا، ِٔٓقاؿ السَّمىعىاًنٌي )ت جَّ ـي بف الحى سىٍيًف ميٍسًم ىػ(: "أبك الحي
ِحيحالمشيكر كتابو    خرى ىذه الثلث:ومن التسميات اْل، (ُ)في الشرؽ كالغرب" الصَّ

ِحيح)أو  (الُمْسَند) .ُ  ابوػىػ( خارج كتُِٔىكذا نيقؿ عف اإلماـ ميٍسًمـ )ت :(الُمْسَند الصَّ
ًحيح ةو، كما  الُمْسَند؛ حيثي قاؿ: "ما كضعت شيئنا في كتابي ىذا الصَّ جَّ أسقطت إالَّ ًبحي

ةو  جَّ ٍرعىةى الرازمٌ ع الُمْسَند، كقاؿ: "عرضتي ًكتابي ىذا (ِ)"منو شيئنا إالَّ ًبحي  ... مى أبي زي
، كقاؿ (ّ)"الُمْسَندكلك أفَّ أٍىؿى الحديث يكتبكف الحديث ًمٍائىتىٍي سنة، فمدىارىيـ عمى ىذا 

نٍَّفتي ىذا  ا: "صى ِحيحأيضن ، كتبعو عمى (ْ)"ف ثىالًثًمٍائىة ألؼ حديث مسمكعةم الُمْسَند الصَّ
ًطيبي البىٍغدىاًدٌم )ت اج بف ميٍسًمـ، أبك ق(، فقأّْىذه التسمية الخى جَّ ـي بف الحى ؿ: "ميٍسًم

فَّاظ الحديث، كىك صاحب  سىٍيف القيشىٍيًرٌم النٍَّيسىابيكًرٌم، أحدي األئمة مف حي الُمْسَند الحي
ِحيح   ، كغيره مف العمماء.(ٓ)"الصَّ

ِحيح)، أو (الَجاِمع) .ِ ر العىٍسقىالًنٌي )ت :(الَجاِمع الصَّ جى ىػ(، ِٖٓذكره كؿّّ مف: ابف حى
، (ٔ)"إلخ ... كتاب االنتفاع بجمكد السباع كالطبقات الَجاِمعاؿ: "كلو مف التصنيؼ غير فق

ًحيح ميٍسًمـىػ(، فإنَّو بدأ حديثو عف َُّٕكميحٌمد صدّْيؽ حسف خاف الًقنٍَّكًجٌي )ت  صى
: "في ًذكر  ِحيحقائالن سىٍيًف ميٍسًمـ بف الحى  الَجاِمع الصَّ اج القيشى لإلماـ الحافظ أبي الحي ٍيًرٌم جَّ

ًميفىة )ت(ٕ)"الشَّاًفًعيٌ  اجي خى ف لو باسـ: َُٕٔ، كحى في  ِحيحالَجاِمُع الصَّ ىػ(؛ حيثي عىٍنكى
  ، كغيرىـ.(ٖ)(كىٍشؼي الظُّنيكفً )كتابو 

                                  

، السَّمىعىاًنٌي، تحقيؽ: عبد الرحمف الميعىمًّْمٌي، ـ (ُ)  . ِْٔ، صَُاألٍنسىابي
ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، ج (ِ) ـً النُّبىالى فَّاًظ، َٖٓ/ُِانظر: ًسيىري أٍعالى . كتىٍذًكرىةي الحي

 . َٗٓ/ِالذَّىىًبٌي، ج
ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، ج (ّ) ـً النُّبىالى  . ٕٗٓ ،ٖٔٓ/ًُِسيىري أٍعالى
كؼ، ـانظر: تى  (ْ) ًطيبي البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: بشار عكَّاد مىٍعري فىيىاتي األٍعيىاًف، ُِِ، صُٓاًريخي بىٍغدىادى، الخى . ككى

مّْكاف، تحقيؽ: إٍحسىاف عىبَّاس، ـ ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط ُْٗ، صٓابف خى ـً النُّبىالى . كًسيىري أٍعالى
 . ٖٗٓ/ِفَّاًظ، الذَّىىًبٌي، ج. كتىٍذًكرىةي الحي ٓٔٓ/ُِكآخركف، ج

كؼ، ـ (ٓ) ًطيبي البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: بشار عكَّاد مىٍعري  . ُُِ، صُٓتىاًريخي بىٍغدىادى، الخى
ر العىٍسقىالًنٌي، ج (ٔ) جى  . ُِٕ/َُتىٍيًذيبي التٍَّيًذيًب، ابف حى
اف، تحقيؽ: (ٕ) اًح السّْتًَّة، صدّْيؽ حسف خى حى  . ِّٓ-ُّٓعمٌي حسف الحمبٌي، ص الًحطَّةي ًفي ًذٍكًر الصّْ
ًميفىة، تحقيؽ: ميحٌمد شرؼ الديف يالتقايا كرفعت بيمكو الكميسى، ـ (ٖ) اجي خى  . ٓٓٓ، صُكىٍشؼي الظُّنيكًف، حى



ُِ 

ِحيح ِبَنْقل الَعْدل عن الَعْدل عن رسول ا )) .ّ : ىكذا سمَّاه ابف عىًطيَّة ((الُمْسَند الصَّ
ًسًو، فقآُْ)ت ِحيح ِبَنْقل الَعْدل عن "كقرأت عميو كتاب  ؿ:ىػ( في فىٍيرى الُمْسَند الصَّ

اج النٍَّيسىابيكًرمٌ  ، تصنيؼ أبي الحسيف ميٍسًمـ(الَعْدل عن رسول ا ) جَّ ، (ُ)"بف الحى
الُمْسَند وأما كتاب ىػ(، فقاؿ: "ْْٓكتبعو نحك ىذه التسمية كؿّّ مف: القىاًضي ًعيىاض )ت

ِحيح المختصر ِبَنْقل  ي لإلماـ أب الَعْدل عن الَعْدل عن رسول ا عميو السلمالصَّ
اج جَّ ٍير اإلٍشًبيًمٌي )ت(ِ)"الحسيف ميٍسًمـ بف الحى فىٍيرىسىًتًو، فقد سمَّاه ىػ( في ٕٓٓ، كاٍبف خى

ِحيح المختصر من السنن، ِبَنْقل الَعْدل عن الَعْدل عن رسول ا باسـ:  الُمْسَند الصَّ
()(ّ)فى لو باسـ: ُٕٔتعىالئٌي )، كصالح الديف ال ِحيح، ىػ( كذلؾ عىٍنكى الُمْسَند الصَّ

  ، كغيرىـ.(ْ)(ِبَنْقل الَعْدل، عن الَعْدل، عن رسول ا )

  َوَشْرُطُو ِفيوِ  َمْنَيُج َصاِحِبوِ ثانًيا: 

ًحيحو: منيجو كشرطو فيوىػ( في مقدُِٔبيَّف اإلماـ ميٍسًمـ )ت قاؿ: "كسىأٍلتىًني  ؛ حيثي مة صى
ًممَّا يىشغمؾ عمَّا لو قصدتى مف  -زىعىٍمتى –كرار يكثر، فإفَّ ذلؾ يا لؾ في التأليؼ بال تى أيلىخّْصى  أفٍ 
ٍبطى القميؿ مف ىذا الشأٍ  ... فىيُّـ فييا كاالستنباط منياالتَّ  تقانو، أيسر إالَّ أفَّ جممة ذلؾ، أفَّ ضى ف كا 

قّْفىو عمى المرء مف معالجة الكثير منو، كال ًسيَّما عند مىٍف ال ، إالَّ بأٍف ييكى  تمييز عنده مف العىكىاْـّ
ؿ، أىٍكلىى عمى التمييز غيريهي، فإذا كاف األمر في ىذا كما كصفنا، فالقصد منو إلى الصحيح القمي

  .(ٓ)"بيـ مف ازدياد السقيـ

ٍبتىًدئيكفى في تخريج ما سألتى كتأليفو، عمى شريطةو سك  ـٌ إنَّا، إٍف شاء ا مي ـٌ قاؿ: "ث ؼ ث
(، فنقسميا عمى أذكرىا لؾ، كىك إنَّا نىٍعًمدي إلى جممة ما أيسند مف األخبار عف رسكؿ ا )

، إالَّ أٍف يأتيى مكضعه ال ييستغنى فيو عف  ، كثالث طبقاتو مف الناس عمى غير تكرارو ثالثة أقساـو
؛ لعمةو تككف ىن اؾ؛ ألفَّ المعنى الزائد ترداد حديثو فيو زيادةي معننى، أك إسناده يقع إلى جنب إسنادو

                                  

ازبي األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: ميحٌمد أبك األجفاف كميحٌمد الزاىي، ص فىٍيرىسي اٍبفي  (ُ)  . ٕٔعىًطيَّة، ابفي عىًطيَّة المحى
القىاًضي ًعيىاض"، القىاًضي  "الغيٍنيىةي، ًفٍيًرٍست شيييكخي  وانظر:، َُ/ُشىاًرؽي األٍنكىاًر، القىاًضي ًعيىاض، جمى  (ِ)

 . ًّٓعيىاض، تحقيؽ: ماىر زىير جرَّار، ص
ٍير اإلٍشًبيًمٌي، فىٍيرىسىةي اٍبفي  (ّ) ٍير اإلٍشًبيًمٌي، تحقيؽ: ميحٌمد فؤاد منصكر، ص خى  . ٖٓاٍبفي خى
ًة، صالح الديف العىالئٌي، تحقيؽ: مرزكؽ بف ىيىاٍس آؿ مرزكؽ الزَّىىرانٌي، جإثىارى  (ْ)  . َُْ/ُةي الفىكىائًد المىٍجميكعى
اًج، ميقىدّْمىةي اإٍلمى  (ٓ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  . ٗاـً ميٍسًمـ، صصى



ُّ 

، فال بيدَّ مف إعادة الحديث الذم فيو ما كصفنا  في الحديث المحتاج إليو، يقكـ مقاـ حديثو تاـو
مف الزيادة، أك أٍف ييفىصَّؿ ذلؾ المعنى مف جممة الحديث عمى اختصاره إذا أمكف، كلكٍف تفصيمو 

سمـ، فأمَّا ما كجدنا بيدِّا مف إعادتو بجممتو، ما عىسيرى مف جممتو، فإعادتيو بييئتو إذا ضاؽ ذلؾ أبٌ ري 
  .(ُ)"(مف غير حاجةو منَّا إليو، فال نتكلَّى فعمو إٍف شاء ا )

ـٌ تطرؽ بعد ذلؾ لً    بياف تمؾ األقساـ الثالثة عمى النحك اآلتي:ث

كاة المتفؽ عمى ثقتيـ؛ حيثي قاؿ: "فإنَّا نتكخَّى أٍف نقالقسم اْلّول دّْـ األخبار : الثقات مف الرُّ
التي ىي أسمـ مف العيكب مف غيًرىا، كأنقى مف أٍف يككف ناقمكىا أىؿ استقامةو في الحديث، 
، كما قد عيًثرى فيو عمى  ا نقمكا، لـ يكجد في ركايتيـ اختالؼه شديده، كال تخميطه فاحشه تقافو ًلمى كا 

، كباف ذلؾ في حديثيـكثيرو مف المي  دًّْثيفى   .(ِ)"حى

ما دكف القسـ األٌكؿ مف الثقات؛ حيثي عىدَّه أخبارنا يقع في أسانيدىا بعض : القسم الثاني
ٍف كانكا فيما كصفنا  نؼ المقدَّـ قبميـ، عمى أنَّيـ كا  مىٍف ليس بالمكصكؼ بالحفظ كاإلتقاف، كالصّْ

  .(ّ)ر، كالصدؽ، كتعاطي العمـ، يشمميـدكنيـ، فإفَّ اسـ الست

و لقكـ ىـ عند أىالقسم الثالث ؿ الحديث متيمكف، أك عند األكثر منيـ، فال يتشاغؿ : خصَّ
ًف الغالبي عمى حديثو  ٍضًع األحاديث، كتكليد األخبار، ككذلؾ مى بتخريج حديثيـ؛ ألنَّيـ قامكا بكى
دّْث، إذا ما عيرضٍت  ا عف حديثيـ، كعالمة الميٍنكىر في حديث الميحى ، أك الغمطي، أمسؾ أيضن الميٍنكري

اية غيًره مف أىؿ الحفظ كالرضا، خالفٍت ركايتيو ركايتىيـ، أك لـ تكٍد ركايتيو لمحديث عمى رك 
، غيرى مىقبكًلًو كال ميستعمًموً تكافقيا، فإذا كاف األغمب مف حديثو كذلؾ، كاف ميجكر الحديث

(ْ).  

ًحيحى ُِٔكبشكؿ عاـ صنَّؼ اإلماـ ميٍسًمـ )ت و إلى كتب، كؿُّ كتاب منو يختصُّ ىػ( صى
حسب المكضكع، كمع  تحتو أبكاب عدة، كيدخؿ تحت كؿّْ باب أحاديثي  بمكضكع معيف يندرج

  أنَّو لـ يترجـ لتمؾ الكتب كاألبكاب؛ إالَّ أنَّو رتَّبيا ترتيبنا فقيينا عممينا.

                                  

اـً  (ُ) اًج، ميقىدّْمىةي اإٍلمى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم   .ٗميٍسًمـ، ص صى
  .َُ، صالمصدر السابؽ (ِ)
  .َُ، صالمصدر نفسوانظر:  (ّ)
  .َُ، صالمصدر نفسوانظر:  (ْ)



ُْ 

  َعَدُد اْْلَحاِديِث اْلَواِرَدِة ِفيوِ ثالثًا: 

ًحيح ميٍسًمـاختمؼ العمماء في عدد األحاديث الكاردة في  الفيـ في عدّْ ؾ "الخت؛ كذلصى
رات بالمتابعات كالشكاىد" األصكؿ دكف رات، كاختالفيـ في عدّْ المكرَّ  ، كيمكف حصرىا(ُ)المكرَّ

  في ستَّة أقكاؿو عمى النحك اآلتي:

 ىػ(،ْٖٕ" ذكره الذَّىىًبٌي )تحديثو ىػ(: "كىك اٍثنىا عىٍشرى ألؼى ِٖٔقاؿ أحمد بف سممة )ت .ُ
ر؛ بحيثي إ نّْو إذا قاؿ: حدثنا قتيبة، كأخبرنا ابف ريٍمح، ييعىدَّاًف كقاؿ فيو: "يعني بالمكرَّ

  .(ِ)"اتَّفؽ لفظيما، أك اختمؼ في كممة، حديثىٍيفً 
ٍرعىة الرَّاًزٌم، فجاء ميٍسًمـ بف ُّّقاؿ أبك قيرىٍيش الحافظ )تك  .ِ ىػ(: "كنتي عند أبي زي

مَّـ عميو، كجمس ساعةن، فتذاكرا، فمى  اج، فىسى جَّ آالؼ  أربعة لو: ىذا جمع مَّا أٍف قاـ قمتي الحى
ًحيحفي حديث  ٍرعىة: فىًممىٍف ترؾ الباقي؟، فقاؿ أبالصَّ كاه ابف الصَّالح )تك زي ىػ(، ّْٔ" رى

راتأربعة آالؼ حديث أكقاؿ فيو: "أراد كا أعمـ أفَّ كتابو ىذا  كؿ دكف المكرَّ   .(ّ)"صي
اجي خميفة )تك  .ّ ًكمى عف ميٍسًمـو أفَّ كتابؤَُٕقاؿ حى كؿ  أربعة آالؼ حديث ىػ(: "ري أصي

رات  رات، كبالمكرَّ   .(ْ)"ًمٍائىتىاًف كخمسة كسبعكف حديثناسبعة آالؼ ك دكف المكرَّ
"، ثمانية آالؼ حديث: "اشتمؿ كتاب ميٍسًمـ عمى (ٓ)ق(ُٖٓقاؿ أبك حفص الميانجي )ت .ْ

  .(ٔ)"عٌؿ ىذا أقربذكره الزركشي، كقاؿ فيو: "لى 

                                  

ًحيًحًو، ميحٌمد عبد الرحمف طىكىالبة، ص (ُ) وي ًفي صى ٍنيىجي ـي ميٍسًمـه كمى ا  .َُٖاإلمى
ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآ (ِ) ـً النُّبىالى  .ٔٔٓ/ُِخركف، جًسيىري أٍعالى

ًحيًح ميٍسًمـ، ابف الصَّالح، تحقيؽ: ميكفؽ بف عبدا بف عبدالقادر، ص (ّ) ًسيىري  وانظر:. ََُ-ًٗٗصيىانىةي صى
ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، ج ـً النُّبىالى  .َِٖ/ُِأٍعالى

ًميفىة، تحقيؽ: ميحٌمد شرؼ (ْ) اجي خى  . ٔٓٓ، صُالديف يالتقايا كرفعت بيمكو الكميسى، ـ كىٍشؼي الظُّنيكًف، حى

فَّى سىنىةى إٍحدىل ىك: أبك حفص عي  (ٓ) مر بف عبد المجيد القرشي، المعركؼ بالمياًنجٌي، أك المياًنشٌي، الميتىكى
اًنيفى  ٍمًسًمٍائىةو كثىمى اًنيفى  سنةق(، كقيؿ: ُٖٓلميجرة )ت كخى ثو كثىمى ٍمًسًمٍائىةو ثىالى الًعبىر  انظر:ق(. ّٖٓلميجرة )ت كخى

ر ميحٌمد السًَّعيد بف بىسييكني زىغميكؿ، ج بىًر مىٍف غىبىر، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: أبك ىىاجى  . ّٖ/ًّفي خى

ٍركىًشٌي، تحقيؽ: زيف العابديف بف ميحٌمد بالفريج، ج (ٔ) ًح، الزَّ ًة اٍبًف الصَّالى مىى ميقىدّْمى  وانظر:. ُُٗ/ُالنُّكىتي عى
ميك  ًسيطي ًفي عي ًديًث، ميحٌمد بف ميحٌمد أبك شىٍيبىة، صالكى ميٍصطىمىًح الحى  . ِّٓـً كى



ُٓ 

 ىػ( في النسخة التي حققيا، فبمغتٍ ُّٖٖبد الباقي )تكقد عدَّىا كرقَّميا ميحٌمد فؤاد ع .ٓ
ر؛ حيثي قاؿ: "لىمَّا كاف اإلماـ ميٍسًمـه لـ ثالثةن كثالثيفى كثالثةى آالًؼ حديثو  دكف المكرَّ

يقتصر عمى طريؽو كاحدو لمحديث الذم يسكقو؛ بؿ ييٍتًبعي ىذه الطريؽ بطرؽو كثيرةو متعددةو 
حاديث األصمية، دكف النظر إلى كثرة الطرؽ التي لمحديث الكاحد، رأيتي حصر ىذه األ

ؿ الكتاب إلى آخره؛ كبذلؾ بمغت ًعٌدة االحاديث  تتبعيا، فأعطيتيا رقمنا مسمسالن مف أكَّ
ًحيح ميٍسًمـاألصمية في    .(ُ)"حديثنا( َّّّ) صى

ٍمماف بقكلو: "بقي عدد أحاديث  (ِ)ؽ عميوكقد عمَّ  .ٔ سىف مىحميكد سى  ًحيحالصَّ الشيخ مىٍشييكر حى
ا لمحديث يدؿ عمى مكقعو  ر، كلمَّا كاف الشيخ ميحٌمد فؤاد عبد الباقي قد كضع رقمن بالمكرَّ

سيؿ تجميع عدد أحاديث  -كتىسىٍمسىؿى ىذا الرقـ في الكتاب الكاحد–في الكتاب الذم فيو 
ٍمًع ىذه األعداد يككف عددي ما في  ، كبجى ًحيح ميٍسًمـكٌؿ كتابو ر  صى ة مف األحاديث المكرَّ

دّْ الشيخ ميحٌمد أصكؿ في ع سبعة أحاديثالمقدمة، كفييا  أحاديث، عدا حديثنا( َٕٕٓ)
؛ إالَّ أفَّ الترقيـ الذم كضعو الشيخ ميحٌمد فؤاد لألحاديث األصكؿ في فؤاد رحمو ا

، عدا المقدمة، حديثنا( ُُٓٔالباب دكف المتابعات كالشكاىد، كبتتبُّع عددىا مفردة تبمغ )
ًحيحثة؛ كعمى ضكء ما سبؽ يككف عدد أحاديث ىذا كفييا ثال ر، كمع  الصَّ بالمكرَّ

( المقٌدمة، كىي عشرة، كا ) أحاديث، عدا حديثنا( ّٕٓٗالشكاىد كالمتابعات )
  .(ّ)"أعمـ

  َوَثَناُء اْلُعَمَماِء َعَمْيوِ  (ٗ)َمَكاَنُتوُ رابًعا: 

ـى ميٍسًممنا )تبً   -(ٓ)كما سبؽ بيانو-اـو كبيرو مف العمماء ىػ( قد حظي باىتمُِٔما أفَّ اإلما
ًحيحفإفَّ السبب في ذلؾ يرجع إلى كتابو  َـّ العمماء قديمنا كحديثنا  الصَّ الذم شيًيرى بو؛ حيثي اىت

ًحيحو اىتمامنا كبيرنا، فدرسكه، كشرحكه، كخرَّجكا أحاديثو، كاختصركه، كأثنكا عميو ثناءن فاؽ  بصى

                                  

ٍبدي الباًقي، )دار إحياء الكتب العربية (ُ) اًج، تحقيؽ: ميحٌمد فيؤىاد عى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم القاىرة، كدار -صى
  .َُٔ/ٓـ، جُُٗٗ-ىػُُِْ ،ُ، طالقاىرة(-بيركت، كدار الحديث-الكتب العممية

 أم: عمى قكؿ الشيخ ميحٌمد فؤاد عبد الباقي. (ِ)
ٍمماف، ص (ّ) سىف مىحميكد سى اج، مىٍشييكر حى جَّ ـي ميٍسًمـ ٍبف الحى ا  .ُْٗاإلمى
ًحيح ميٍسًمـأم: مكانة  (ْ)  كثناء العمماء عميو. ،صى
  .َُ-ٗصانظر: ىذه الرسالة،  (ٓ)



ُٔ 

ًحيح الكتبى بو، ال ًسيَّما أٌنو ثا ـٌ "صى لثي أصحّْ الكتب عمى اإلطالؽ، بعد "القيٍرآف الكىًريـ"، ث
اًرٌم"، كمف ثناء العمماء عميو ىذه الشيادات    :الثالثالبيخى

ىػ(: "حدثني أبك القاسـ عبد ا بف أحمد بف عمٌي ّْٔقاؿ الخطيب البىٍغدىاًدٌم )ت .ُ
اًنٌي بأصبياف، قاؿ: سمعتي ميحٌمد بف إسحاؽ  ٍندىهالسُّكذىٍرجى يقكؿ: سمعتي أبا عمٌي  ؛بف مى

سىٍيف بف عمٌي النٍَّيسىابيكًرٌم يقكؿ: ما تحت أًديـً السماء أصحُّ مف كتاب ميٍسمً  ـ بف الحي
اج في ًعٍمـ الحديث جَّ   .(ُ)"الحى

نَّؼ ميٍسًمـ، رحمو ا، في ًعٍمـ الحديث كيتبنا كثيرة، ٕٔٔكقاؿ اإلماـ النَّكىًكٌم )ت .ِ ىػ(: "صى
ًحيحكتاب منيا ىذا ال  -كلو الحمد، كالنعمة، كالفضؿ، كالًمنَّة-الذل مىفَّ ا الكريـ  الصَّ

، كثناءن حسننا إلى يكـ الديف، مع ما أعٌد لو  بو عمى المسمميف، أبقى لميٍسًمـو بو ذكرنا جميالن
  .(ِ)"ر، كعَـّ نفعو المسمميف قاطبةمف األجر الجزيؿ في دار القرا

ر العىٍسقىال .ّ جى ىػ(: "حصؿ لميٍسًمـو في كتابو حظّّ عظيـه مفرط، لـ ًِٖٓنٌي )تكقاؿ ابف حى
ًحيح ميحٌمد بف إسماعيؿ؛  مو عمى صى يحصؿ ألحدو مثميو؛ بحيثي إفَّ بعض الناس كاف يفضّْ
ٍمًع الطرؽ، كجكدة السياؽ، كالمحافظة عمى أداء األلفاظ كما  كذلؾ ًلمىا اختصَّ بو مف جى

  .(ّ)"ى، مف غير تقطيع، كال ركاية بمعنىي

*** 

 

 

 

.  

                                  

ًطيبي البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: (ُ) كؼ، ـ تىاًريخي بىٍغدىادى، الخى ًء،  وانظر:. ُِّ، صُٓبشار عكَّاد مىٍعري ـً النُّبىالى ًسيىري أٍعالى
فَّاًظ، الذَّىىًبٌي، جٔٔٓ/ُِالذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، ج ٍكمىاؿي تىٍيًذيًب ٖٗٓ/ِ. كتىٍذًكرىةي الحي . كا 

اًؿ، عالء الديف ميٍغمىطام، تحقيؽ: عادؿ ميحٌمد كأسامة إبراى  . ُُٕ، صُُيـ، ـالكىمى
ًكٌم، ـ (ِ) اًء كالمُّغىاًت، النَّكى  .ِٗ-َٗ، صِ، جُتىٍيًذيبي األٍسمى
ر العىٍسقىالًنٌي، ج (ّ) جى  . ُِٕ/َُتىٍيًذيبي التٍَّيًذيًب، ابف حى



ُٕ 

َداَرُة ُلَغًة َواْصِطَلًحا  .الصَّ

قبؿ الخكض في سرد األسماء التي ليا حؽُّ الصدارة في النٍحك العربٌي، ككشؼ الستار 
اة  ًحيح ميٍسًمـ، ثيَـّ تطبيقيا عمى فيياعنيا، كبياف آراء النُّحى دَّ مف الكقكؼ عمى مفيـك ؛ ال بي صى

ا؛ ًليتَّ  الصدارة لغةن   فيكًليككف بمثابة تمييد بسيط ًلمىا سىكؼى يأًتي ضح لنا ما المراد بو؟ كاصطالحن
 : كبيانو في النقطتىٍيًف اآلتيتىٍيفً  -()إٍف شاء ا –الدراسة حكؿ ىذه األسماء 

َداَرةُ أّوًل:    ُلَغةً  الصَّ

ـي، كالسَّ  ٍعنىاىىا: )التَّقىدُّ مى ادىًة )ص، د، ر(؛ كى كذىةه ًمٍف مى ٍأخي فه لىوي كىًممىةه مى : فيالى ٍبؽي، كاألٍكلىًكيَّةي(؛ ييقىاؿي
دىارىةي ًفي القىٍكـً  فه (ُ)الصَّ ا: فيالى ييقىاؿي أٍيضن دىارىةً  ، كى : مىكىاننا ميتىقىدّْمنا، ًفي الكىاًجيىًة. أمٍ  ؛يىٍحتىؿُّ مىكىافى الصَّ

تىى إنَّييـٍ لىيىقي  ليوي، حى ، كأكَّ : أٍعمىى ميقىدَّـً كيؿّْ شىٍيءو ٍدري ليييمىا، كىالصَّ ٍدري النَّيىاًر، كىالمٍَّيًؿ؛ أٍم: أكَّ : صى كليكفى
ا أٍشبىوى ذىًلؾى  مى ٍيًؼ، كى ٍدري الشّْتىاًء، كالصَّ كىصى
(، كلمادة )ص، د، ر(  ،(ِ) ديكري ٍمعيوي )الصُّ كىىيكى ميٍفرىدّّ، كىجى

  .(ّ)كثيرة كمعافو مشتقاته عدَّة، 

                                  

يىاء (ُ)  ، كاألٍعيىاًف. أٍم: ًمفى الكيجى
شىٍرطيوي: "أٍف يىكيكفى ميذىكَّرنا؛ أمَّا قىٍكؿي األٍعشىى:  (ِ)  كى

 َكَما َشِرَقْت َصْدُر الَقَناِة ِمَن الدَّمِ      ِل الَِّذي َقْد َأَذْعَتُو  ْشَرَق ِباْلَقوْ َوتَ 
ٍكىىًرٌم )ت مَّاد الجى اًعيؿي بفي حى وي إٍسمى قىٍد شىرىحى ٍدري القىنىاًة"؛ كى ا أنَّثىوي ّّٗفىالشَّاًىدي ًفيًو: "شىًرقىٍت صى ىػ( ًبقىكًلًو: "إنَّمى

مىى المىٍعنىى؛ أًلفَّ  اؼى إلى  عى ـى الميضى نّْثيكفى االٍس اًبًعًو؛ ألنَّييـ ييؤى : ذىىىبىٍت بىٍعضي أصى ـٍ ٍدرى القىنىاًة ًمفى القىنىاًة، كىىىذىا كقىٍكًلًي ى صى
قىاؿى ابفي ًسيدىه )ت نًَّث". كى ، قيٍمتى ْٖٓالميؤى ٍف ًشٍئتى ؛ أًلنَّوي أرىادى القىنىاةى، كىا  : أنَّثى ، قيٍمتى ٍدرى ىػ( ًفيًو: "فإٍف ًشٍئتى : إفَّ صى

 القىنىاًة قىنىاةه". 
ٍكىىًرٌم، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطَّار، مادة )ص، د، ر(، ج انظر: ، الجى احي حى ـي َٕٗ/ِالصّْ . كالميٍحكى

ـي، ابفي ًسيدىه، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، مادة )ص، د، ر(، ج . كًلسىافي العىرىًب، اٍبفي ِِٖ/ٖكالميًحيطي األٍعظى
بً . كتى ْْٔ، صْدة )ص، د، ر(، ـمىٍنظيكر، ما ى الزَّ كًس، الميرتضى ٍيًدٌم، تحقيؽ: عمٌي ًىاللي، مادة )ص، اجي العىري
ٍيميكف بفي قىٍيس، تحقيؽ: ميحٌمد حيسىٍيف، صِٓٗ/ُِد، ر(، ج  . ُِّ. كتخريج البيت: ًديكىافي األٍعشىى الكىًبير، مى

ٍكىىًرٌم، تحقيؽ: أحمد عبد  (ّ) ، الجى احي حى . َُٕ-َٕٗ/ِالغفكر عطَّار، مادة )ص، د، ر(، جانظر: الصّْ
ـي، ابفي ًسيدىه، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، مادة )ص، د، ر(، ج ـي كالميًحيطي األٍعظى . كًلسىافي ِْٖ-ِِٖ/ٖكالميٍحكى

، تَْٓ-ْْٓ، صْالعىرىًب، اٍبفي مىٍنظيكر، مادة )ص، د، ر(، ـ كزي آبىاًدمُّ  حقيؽ:. كالقىاميكسي الميًحيطي، الفىٍيري
. كتىاجي ِّْمكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ ميحٌمد نعيـ العرقسيكًسي، مادة )ص، د، ر(، ص

كًس، بً  العىري ى الزَّ ًسيطي، َُّ-ِّٗ/ٍُِيًدٌم، تحقيؽ: عمٌي ًىاللي، مادة )ص، د، ر(، جالميرتضى ـي الكى . كالميٍعجى
ًبيًَّة ًبالقىاًىرىةً   . َُٓ-َٗٓ، مادة )ص، د، ر(، صمىٍجمىعي المُّغىًة العىرى



ُٖ 

َداَرةُ ثانًيا:    اْصِطَلًحا الصَّ

دىارىة مصطمح لـ يكفٍ  نَّما كاف المتعارؼ عميو اة، ك معركفنا بيذه التسمية عند أكائؿ النُّحى  الصَّ ا 
ه مف مستقؿ عف غيرً  ؛ كذلؾ لعدـ تخصيصيـ إيَّاه ببابو (أكَّؿ الكالـ)، أك (االٍبًتداء) :مصطمح

ٍيًو )ت : ًسيبىكى نَّما جاء الحديث عنو في ثنايا كالميـ؛ فمثالن ىػ( أثناء َُٖفركع ًعٍمـ النٍَّحك، كا 
(: عمى أيَّة حالةو؛  ، ك)كيؼى (: في أمّْ مكافو حديثو عف معاني "أيف"، ك"كيؼ" يقكؿ: "فمعنىى )أٍيفى

ىػ( ِٖٓ، ككذا الميبىرّْد )ت(ُ)بو قبؿ االسـ؛ ألنَّيا مف حركؼ االستفياـ"مبدكءنا كىذا ال يككف إالَّ 
" إالَّ في  " يقكؿ: "كال تككف "ريبَّ   .(ِ)أكَّؿ الكالـ"أثناء حديثو عف "ريبَّ

ؿى  دىارىة كلىعؿَّ أكَّ و بفصؿ ُّٔابفي السَّرَّاج )ت مىٍف أشار إلى لفظ الصَّ ىػ( في أصكلو، كخصَّ
ديكرى سمَّ  كؼ الًتي تىكيكف صي ـ" اه "الحيري  ، تحت باب "التٍَّقًديـ كالتٍَّأًخير". (ّ)الكىالى

دىارىة قيكًعيى  كمصطمح الصَّ ًة ًبكي اصي الكىًممى "ىك: "اٍخًتصى ـً ًؿ الكىالى ؛ كليس المقصكد بػ (ْ)ا ًفي أكَّ
نَّما الجممة كذلؾ؛ سى )الكالـ( ىنا الكالـى كمَّ  ؿى و فحسب، كا  و؛ فقد قاؿ الكالـ أـ كسطى  كاء أكانت أكَّ

ؿ الكالـ، كلكٍف ال بيدَّ أٍف تقع  الدكتكر فاضؿ السَّاًمرَّائٌي: "كال ييشترىط أٍف تقع ألفاظ دىارىة في أكَّ الصَّ
ؿ الجممةفي أ ؿى  ،كَّ ٍيره ًمٍنوي"؛ حيثي الكالـ أـ كسطى  سكاء أكانت الجممة أكَّ كهي خى مَّده أخي  و؛ فتقكؿ: "لىميحى

ٍيره ًمٍنوي"؛ فكقعت كهي خى مَّده ألخي في صدر  (ٓ)كقعت "الـ االبتداء" ىنا في صدر الكالـ، كتقكؿ: "ميحى
لو  اىػ(: يقع مى ٖٔٔابىاًذٌم )تاألٍستىرى  الرًَّضيٌ  ، كقد قاؿ(ٔ)جممة الخبر التي ىي في كسط الكالـ"

ؿ الجممة؛ فال يىتقدَّـ عمييا ركفه مف أركانيا، كال ما ىك ًمٍف تىمىاًميا حؽُّ  دىارىة في أكَّ  . (ٕ)الصَّ

*** 

                                  

ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ُ) ، ًسيبىكى   .ُِٖ/ِالًكتىابي
د، تحقيؽ: ميحٌمد عبد الخالؽ عضيمة، ج (ِ) ، الميبىرّْ   .َُْ/ْالميٍقتىضىبي
 . ِّٕ-ِّْ/ِانظر: األيصيكؿي ًفي النٍَّحًك، ابفي السَّرَّاج، تحقيؽ: عبد الحسىٍيف الفتمي، ج (ّ)
ًبيًَّة ًبالقىاًىرىًة، مادة )ص، د، ر(، ص (ْ) ًسيطي، مىٍجمىعي المُّغىًة العىرى ـي الكى   .َٗٓالميٍعجى
  "الـ االبتداء". (ٓ)
ًبيَّةي، فىاًضؿ السَّاًمرَّائٌي، ص (ٔ) ٍممىةي العىرى   .َٕالجي
مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاذً  (ٕ) سىف عيمىر، جانظر: شىٍرحي الرًَّضيّْ عى   .ِٗٓ/ٌُم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى



ُٗ 

 

 

 

 

  اْلّولالفصـــــــل 

َداَرِة ِفي النَّْحِو  اْْلَْسَماُء الَِّتي َلَيا َحقُّ  الصَّ
  اْلَعَرِبيّْ 
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َِ 

الًَّتي  اأٍلىٍسمىاءً يتمثؿ في "ىذه الرسالة، ك  فيؿ الباحث في ىذا الفصؿ الجانب النظرٌم تناك 
ًبيّْ  دىارىًة ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى ؽُّ الصَّ  "؛ كىي: لىيىا حى

ًميري الشٍَّأفً  .ُ  . ضى
 . أٍسمىاءي االٍسًتٍفيىاـً  .ِ
 . أٍسمىاءي الشٍَّرطً  .ّ
  )بىٍينىا(، ك)بىٍينىمىا(، الظٍَّرًفيَّتىاًف. .ْ
  )كيمَّمىا(. .ٓ
بىًريَّةي. .ٔ ( اٍلخى ـٍ   )كى
  )كىأىيٍّْف(. .ٕ
ًبيَّةي. .ٖ ا( التَّعىجُّ   )مى

، كحٌؽ صدارتيا، كبعض المسائؿ المتعمقة بيا، كآراء النُّحاة في ككاف ذلؾ ًببىياًف ماىٌيتيا
 طبيعة ىذا الفصؿ أٍف ييقٌسـ إلى أربعة مباحث؛ ىي:  فاقتضتٍ ذلؾ؛ 

ًميري الشَّأٍ المبحث اْلّول بىيىانيوي. : ضى ، كى ًبيّْ  ًف ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى

بىيىانييىا. المبحث الثاني ، كى ًبيّْ  : أٍسمىاءي االٍسًتٍفيىاـً ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى

بىيىانييىا. المبحث الثالث ، كى ًبيّْ  : أٍسمىاءي الشٍَّرًط ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى

ؽُّ المبحث الرابع ًبيّْ  : سىائري اأٍلٍسمىاًء الًَّتي لىيىا حى دىارىًة ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى بىيىانييىا.الصَّ  ، كى

 : عمى النحك التالي ياكبياني 

 

 

 

. 



ُِ 

  اْلّولالمبحث 

، َوَبَياُنوُ   َضِميُر الشَّْأِن ِفي النَّْحِو اْلَعَرِبيّْ

؛ فمثالن ال بو ىك ضمير يختمؼ عف سائر الضمائر؛ القتضائو أحكامنا خاصةن ضمير الشٍأف 
 ةً تس بيانيو فيجاء قد ك ، إلخ ... جممتو يككف إاٌل صدرى  يككف إاٌل مفردنا، كال غائب، كاليككف إاٌل لم

 ؛ ىي: مطالب

 . : تىٍعًريفيوي المطمب اْلّول

 . : تىٍسًميىتيوي المطمب الثاني

ًتوً المطمب الثالث دىارى ؽُّ صى  . : حى

كطيوي المطمب الرابع شيري  . : أٍحكىاميوي، كى

بيوي المطمب الخامس  . : أٍضري

وي المطمب السادس  . : غىرىضي

 عمى النحك اآلتي:  كذلؾ

  اْلّول: َتْعِريُفوُ  المطمب
أنَّيـ إذا أرادكا ًذٍكرى جممة  ـٍ مى كالمو عف ضمير الشٍأف: "اعٍ  ئنامبتدىػ( ّْٔيعيش )ت قاؿ ابفي 

مىؿ االسمٌية، أك الفعمٌية، فقد ييقدّْمكف قبميا ضميرنا يككف كنايةن  مة، كتككف عف تمؾ الجم مف الجي
دكف الضمير؛ ألنَّيـ يريدكف األمرى كالحديثى   ؛الجممةي خبرنا عف ذلؾ الضمير، كتفسيرنا لو. كييكىحّْ

  .(ُ)"ألفَّ كؿَّ جممةو شٍأفه كحديثه 

، يأتي صدرى )مفرد( ىػ( بقكلو: "ىك ضميري غائبو ْٕٓ)ت األٍندىليًسيٌ فو أبك حٌياف كقد عرَّ 
ـى السامًع حديثىو"الجممة الخبريَّة، داالِّ عمى قص ًد المتكمـً استعظا

  ، كميفسّْريه الجممةي بعده.(ِ)

                                  

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج (ُ)  . ّّٓ/ِشىٍرحي الميفىصَّ
، أبك حٌياف األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: حسف ىنداكم، ج (ِ) ىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي،  وانظر:. ُِٕ/ِالتٍَّذًييؿي كىالتٍَّكًميؿي

 . ِِْ/ُجتحقيؽ: أحمد شمس الديف، 



ِِ 

 الثاني: َتْسِمَيُتُو المطمب 

، كالكيكًفيُّكفى في تسمية ضمير الشٍأف؛ كبياف  ٍيًف  ىذا االختالؼاختمؼ البىٍصًريُّكفى في الفرعى
 :(ُ)اآلتيىٍيفً 

نيث، فإذا كاف مذكرنا؛ سمَّكه عمى : ذىبكا في تسميتو إلى اعتبار التذكير كالتأالَبْصرّيون -أ 
ثالثة: )ضمير الشٍأف(، ك)ضمير األمر(، ك)ضمير الحديث(؛ كذلؾ رعاية لممطابقة؛ 

ذا كاف مؤنَّثنا؛ سمَّكه باس ـ )ضمير القٌصة(؛ لتحصؿ ألفَّ الضمير راجع إليو، كا 
  .(ِ)المناسبة

 

ـ يتقدٍمو ما يعكد عميو، : ذىبكا إلى تسميتو باسـ )الضمير المجيكؿ(؛ ألنَّو لالكوفيون -ب 
ىػ( عمادنا في كتابو "مىعىاًني القيٍرآًف"َِٕكقد سٌماه أبك زكريا الفىرَّاء )ت

؛ ألفَّ ما بعده (ّ)
ده"؛ فإنَّيا مف حيثي  : "اي أىحى مف الكالـ يىعتمد عميو في المعنى؛ أالى ترل أنَّؾ إذا قيٍمتى

ُْ ﴿: ()المعنى ىي نفس الضمير )ىك( في قكلو  َحدٌ كُۡو 
َ
ُ أ   .(ْ)﴾َٔ ٱَّلله

الشٍأف( فقط مف باب أىٍكلىى أٍف ييتَّبع؛ كذلؾ  أفَّ االقتصار عمى اسـ )ضمير الباحث يظنّ و 
 مف باب التغميب، كما اشتير بو. 

                                  

ًؿ، ابف ِِّ/ُانظر: األيصيكؿي ًفي النٍَّحًك، ابفي السَّرَّاج، تحقيؽ: عبد الحسىٍيف الفتمي، ج (ُ) . كشىٍرحي الميفىصَّ
، أبك حٌياف األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: حسف َّْ-ّّٗ/ِيعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج . كالتٍَّذًييؿي كىالتٍَّكًميؿي

يىائيَّةي  الفىكىائدي . ك ُِٕ/ِىنداكم، ج ، المكلى عبد الرحمف الجامي، تحقيؽ: أحمد عٌزك عناية كعمٌي ميحٌمد الضّْ
 . ِِْ/ُ. كىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، جْٔ-ْٓ/ِمصطفى، ج

نَّما أطمؽ البىٍصرٌيكف ىذه المصطمحاًت، كجاء تقسيميـ عمى ىذا النحك؛ ألنَّيـ نظركا إلى د (ِ) اللتو عمى كا 
تعظيـ األمر في نفًسًو، أك أنَّيـ قىدَّركا مف معنى الجممة اسمنا، جعمكا ذلؾ الضمير ييفسّْره ذلؾ االسـي الميقدَّر، 
 حتَّى يىًصحَّ اإلخباري بتمؾ الجممة عف الضمير، كال يحتاج فييا إلى رابط بو؛ ألنَّيا ىي نفس المبتدأ في المعنى.

 (. ِٕٖ، ِِٖ/ِ(، )جِْٖ/ًُف، الفىرَّاء، )جانظر: مىعىاًني القيٍرآ (ّ)

ص: (ْ   .ُ( اإلٍخالى



ِّ 

 : َحقُّ َصَداَرِتِو لثالثاالمطمب 

اة عمى صدارة )ضمير الشٍأف( في أقكاؿ ليـ؛ منيا ىذه الثالثة:   نصَّ بعض النُّحى

اًنٌي )تقاؿ  ُ. ٍرجى ـٍ أفَّ ضميرى القٌصةً ُْٕعبد القاىر الجي الكالـ،  يقعي في صدرً  ىػ(: "اٍعمى
ٍيده ميٍنطىًمؽه"؛ فيككفي  كيقعي بعده المبتدأ، كالخبر، كغيريىما مف الجمؿ لمتفسير؛ نحك: "ىيكى زى

( ضميرى القصًة كاألمرً  )ىيكى
ًديثي ميٍنطىًمؽه"، ثيَـّ أي (ُ) : "الحى ٍضًمرى ذلؾ؛ ألفَّ ىذه ، كأنَّؾى قيٍمتى

ٍمتيوي"؛ في أنَّو أيٍضًمرى قبؿ الذٍّْكر عمى شىًريطىة  الجممةى تيفسّْريهي، كىذا مثؿي قكًليـ: "أىٍكرىمىًني كأىٍكرى
( في قك (ِ)التفسير ٍيده ميٍنطىًمؽه"، ف؛ فالضميري في )أىٍكرىمىًني( بمنزلة )ىيكى ( ػلؾ: "ىيكى زى  )ىيكى

  .(ّ)"خبرو  مبتدأه، كالجممةي في مكضعً 
 

ىػ(: "يجب تأخير الخبر، إذا اقترف المبتدأ بالـ ٖٔٔكقاؿ الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم )ت ِ.
  .(ْ)"ف ضميرى الشٍأف؛ لمزكـ تصدُّرىمااالبتداء، أك كا

 

بَّاف )ت ّ. ًرٌم )تَُِٔكقد ذىب كؿّّ مف الصَّ الـز  اىػ( إلى أفَّ مى ُِٕٖىػ(، كالخيضى
درى ضميري الشٍأف، كنحك  ه ًمف كؿّْ ما أيخبر عنو بجممة ىي عينو في المعنى؛ نحك: الصَّ

ٍسًبي"   .(ٓ)قكليـ: )ا حسبي( ىك عيف ما نطقكا بو ؛ إذٍ "نيٍطًقي المَّوي حى

                                  

اًنيٌ قكؿ  (ُ) ٍرجى ( ضميرى القصًة كاألمرً : "الجي "؛ يدؿ عمى أفَّ ىناؾ عمماء ال يفرقكف بيف ضمير فيككفي )ىيكى
  .الشٍأف ما إٍف كاف مذكرنا أـ مؤنثنا

ٍمتيوي" (ِ) : "األشياء التي ال ُّٔالسَّرَّاج ) عميو ابفي  كىذا ما نصَّ ، أٍم: "ىيكى أىٍكرىمىًني كأىٍكرى ىػ( مف قبمو؛ إٍذ قاؿ بأفَّ
؛ منيا: الميٍضمىري عمى الظاىًر في المَّفظ كالمعنى، إالَّ ما جاء عمى شىًريطىة التفسير".  يجكز تقديميا ثالثةى عشرى

األيصيكؿي ًفي النٍَّحًك،  انظر:صراحة. عمى صدارتو  كًممَّا جاء عمى شىًريطىة التفسير ضميري الشٍأف، لكنَّو لـ ينصَّ 
 . ِِِ/ِابفي السَّرَّاج، تحقيؽ: عبد الحسىٍيف الفتمي، ج

اًنٌي، تحقيؽ: كاظـ بحر المرجاف، ـ (ّ) ٍرجى  . ُْٗ، صُالميٍقتىًصدي، الجي

مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحق (ْ) سىف عيمىرشىٍرحي الرًَّضيّْ عى   .ِٗٓ/ُ، جيؽ: ييكسيؼ حى

بَّاف، تحقيؽ: طو عبد الرؤؼ سعد، ج (ٓ) بَّاًف، ميحٌمد بف عمٌي الصَّ اًشيىةي الصَّ اًشيىةي ّّٓ/ُانظر: حى . كحى
ًرٌم، ج ، ميحٌمد بف مصطفى الخيضى ًرمّْ  . َُِ/ُالخيضى



ِْ 

  َوُشُروُطوُ  : أْحَكاُموُ الرابع المطمب
لمضمائر؛ تتمخص في عشرة  العامةى  لضمير الشٍأف أحكاـ، كشركط، ييخالؼ فييا القكاعدى 

 : (ُ)؛ ىيبنكدو 

 أنَّو ال يحتاج إلى ظاىر يعكد إليو.  ُ.
 كأنَّو ال يقكـ الظاىر مىقامو.  ِ.
  .(ِ)كأنَّو ال يككف إالَّ لغائبو  ّ.
 كأنَّو ال يىعمؿ فيو إالَّ االبتداءي، أك أحدي نكاسخو.  ْ.
بّْي( في قكلو  ؛ نحك: )المَّوي (ّ)ه ال يككف إالَّ جممةن كأفَّ ميفسّْرى  ٓ. ُ ﴿ :()رى َٔ ٱَّلله ُْ  ۠ ِها َِّٰه  له

 . (ْ)﴾َرّبِ 
  كأنَّو ال ييشترط عىٍكدي ضميرو مف الجممة إليو. ٔ.

                                  

، أبك حٌياف األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: حسف ىنداكم، ج (ُ) كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ . ُِٕ/ِانظر: التٍَّذًييؿي كىالتٍَّكًميؿي
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  . كاألٍشبىاهي كالنَّظىائري ًفي النٍَّحًك، السُّييكًطٌي، ٓٔٓ-ْٔٓ/ِالديف عبد الحميد، ج ميٍحيياألٍنصى

، ج تحقيؽ:   .ُِ-َِ/ْعبد العاؿ سالـ مكـر
 دكف المتكٌمـ كالمخاطب؛ كذلؾ لكجيىٍيًف:  (ِ)

ا المتكٌمـ كالمخاطب فيما في نياية اإليضاح.إفَّ المقصكد منو اإلبياـ -أ   ، كالغائب ىك المبيـ، أمَّ
إنَّو في المعنى عبارةه عف الغائب؛ ألنَّو عبارةه عف الجممة التي بعده؛ كىي مكضكعةه لمغىٍيبىة دكف  -ب 

 الخطاب كالتكٌمـ. 
، ج األٍشبىاهي كالنَّظىائري ًفي النٍَّحًك، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد العاؿ انظر:  .ُِ-َِ/ْسالـ مكـر

، كأجاز الككفيكف، كاألخفش  (ّ) اًشًعٌي –كال يشاركو في ىذا ضميره األكسط؛ أبك الحسف سعيد بف مسعدة الميجى
ك"؛ كىذا إٍف  -ىػ(ُِٓالبىٍمًخٌي البىٍصًرٌم )ت ٍمره ٍيده"، ك"ظىنىٍنتيوي قىائمنا عى تفسيرىهي بمفردو لو مرفكعه؛ نحك: "كىافى قىائمنا زى

، خيرّْجى عمى أفَّ المرفكعى مبتدأه، )كاسـي كاف، كضميري ظننتو( راجعاًف إليو؛ ألنَّو في ًنيَّة التقديـ، كيجكز ككفي سيًمعى 
ٍبًنيِّا  " عمى حذًؼ المرفكًع، كالتفسيًر بالفعؿ مى "، ك"إنَّوي ضيًربى ـى ا ليا، كأجاز الككفيكف "إنَّوي قىا المرفكًع بعد )كاف( اسمن

ميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ  انظر: كفيو فساداًف: التفسيري بالمفرًد، كحذؼي مرفكًع الفعًؿ. لمفاعؿ أك لممفعكؿ،
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد   . ْٔٓ/ِالديف عبد الحميد، ج ميٍحيياألٍنصى

ىيكى المَّوي  اٍ لىًكنَّ )(؛ فمٌما ذىبت اليمزة إلى النكف حذفٍت؛ لتصبح المَّوي رىبّْي . كالتقدير: )لىًكٍف أىنىا ىيكى ّٖ( الكىٍيؼ: (ْ
بّْي بّْي(( مبتدأ كخبره جممة )أىنىا(؛ فالضمير المنفصؿ )رى كخبره جممة )المَّوي ( مبتدأ ىيكى ، كضمير الشأف )ىيكى المَّوي رى
بّْي( بّْي( مبتدأ كخبره كممة )المَّوي ، كلفظ الجاللة )رى  (. رى



ِٓ 

بّْي المَّوي )؛ فجممة عرابالميفسّْرة بعده ليا محؿّّ مف اإلكأفَّ الجممة  ٕ. في محؿّْ رفع خبر  (رى
ُ َرّبِ ﴿ :()المبتدأ )ىك( في قكلو  َٔ ٱَّلله ُْ ِها۠  َِّٰه  . (ُ)﴾له

ا؛ إ ٖ. كال شيءه  ،ال يجكز لمجممة الميفسّْرة لو أٍف تتقدَّـ ىي ذٍ كأفَّ عىٍكدىهي عمى ما بعده لزكمن
  .(ِ)منيا عميو

ٍف فيسّْر بحديثىٍيًف، أك أحاديث ٗ. كأنَّو ميالـز لإلفراد، فال ييثنَّى، كال ييٍجمىع، كا 
 ؛ فقد قاؿ ا(ّ)

(): ﴿ ْ ََ َزَفُروا ِي ةَۡصَُّٰر ٱَّله
َ
فَّ شاخصاته (: )فإذا ى، كلـ يقؿ )(ْ)﴾فَإِذَا ِِهَ َشَِّٰخَصٌث خ

"، كال يجكز أٍف  الذيفى  أبصاري  كـي ميٍدًبره ، كىاٍلمىٍيزي كا(، كنحك قكلؾ: "ىيكى اٍلميٍنتىًصري ميٍقًبؿه كفري
) ، كالميزكـي مدبره ا المنتصري مقبؿه : )ىيمى   إلخ. ... تقكؿى

حو، ألكجو تكضّْ كأنَّو ال ييٍتبىع ًبتابع؛ فال ييٍعطؼ عميو، كال ييؤىكد، كال ييٍبدىؿي منو؛ ألفَّ ىذه ا .َُ
 كالمقصكد منو اإلبياـ. 

                                  

 . ّٖ( الكىٍيؼ: (ُ

اًرمٌ  (ِ) مط يكسيؼ بف السّْيرىاًفٌي في تصنيفو )كاف( الكاردة في قكؿ ُٕٔ)ت كقد تبيَّف البف ىشاـ األٍنصى ىػ( غى
   ىػ(:َُُالفرزدؽ )ت

 َتِميًما ِبَجوّْ الشَّاِم َأْم ُمَتَساِكُر؟     ْبُن الَمَراَغِة ِإْذ َىَجا  َأَسْكَراُن َكاَن ا 

(: مبتدأ كخبر، كالجممة خبر بأنَّيا شٍأنيَّة، ك)ابفي المراغ -ٍف رفع )سكراف(، ك)ابف المراغة(فيمى - ة سكرافي
 كاف. 

ىػ(: "أفَّ )كاف( زائدةه، كاألشير في إنشادًه نصبي )سكراف(، كرفع ُٕٔكالصكاب كما قاؿ ابف ىشاـ )ت
بىره لػ )ىك( محذكفنا، كييٍركىل بالعكس؛ فاسـ كاف مستتره فييا".   )ابف المراغة(؛ فارتفاع )متساكر( عمى أنَّو خى

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد ميٍغًني ا انظر: . كشرحو ْٔٓ/ِالديف عبد الحميد، ج ميٍحييلمًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
. كتخريج ِٓٗ-ِٖٖ/ٗكامالن في: ًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج

ٍزدىؽي ىٌماـ بف غالب التَّ  ٍزدىًؽ، الفىرى . كركاية الديكاف: ُْٖ/ًِميًمٌي، تحقيؽ: عبد ا الصاكم، جالبيت: ًديكىافي الفىرى
"، كالمىرىاغىة: لقبه أطمقو األخطؿ  ٍكًؼ الشَّاـً عمى  -ىػ(ِٗأبك مالؾ غياث بف غكث بف الصمت التٍَّغًمًبٌي )ت-"ًبجى

 أـ جرير، كىك مأخكذ مف تمرغ الرجاؿ. 

 ر، كما ىك مكضح في األمثمة. ( المقصكد بحديثىٍيًف أك أحاديث؛ أٍم: بجممتيف أك أكث(ّ

  .ٕٗاء: يى بً ( األنٍ (ْ



ِٔ 

 : أْضُرُبُو خامسالالمطمب 

ًرٌم )ت ضمير الشٍأف عمى أضربو  ىػ( ِْٓعدة؛ حسب نكع التقسيـ الذم ييتَّبىع؛ فابف الشَّجى
َـّ قسَّـ المرفكعى ، كمنصكبو إلى مرفكعو  اإلعرابيُّ  قسَّمو مف حيثي المحؿُّ   ، كمتصؿو إلى منفصؿو  ، ث

تقسيـ ؛ كيمكف (ِ)ىػ( فقد قسَّمو مف حيثي البركز كاالستتارُُٗا السُّييكًطٌي )ت، أمَّ (ُ)مستترو 
  ؛ ىي:أربع نقاط مف حيثي  ضمير الشٍأف

ؿُّ اإٍلٍعرىاًبيُّ  .ُ ٍيثي اٍلمىحى  . ًمٍف حى
 

ِ.  . اؿي ، كاالتّْصى اؿي ٍيثي االٍنًفصى  ًمٍف حى
 

ّ.  . ، كىالتٍَّأًنيثي ٍيثي التٍَّذًكيري  ًمٍف حى
 

ٍيثي اٍلبي  .ْ ،ًمٍف حى كزي ٍذؼي  ،كىاالٍسًتتىاري  ري   .كىاٍلحى

  :(ّ)اآلتيعمى النحك  كبيانيا

؛ كذلؾ في البندىٍيًف اآلتيىٍيًف:؛ يُّ َحْيُث اْلَمَحلُّ اِْإْعرَابِ  ِمنْ أّوًل:  مىٍنصيكبو ، كى   فإنَّو ينقسـ إلىى مىٍرفيكعو

َحدٌ ﴿ (:نحك قكلو ) ؛المرفوع ضمير الشْأن .ُ
َ
ُ أ َٔ ٱَّلله ُْ ف، (: ضمير الشأٍ )ىيكى  ػف ؛(ْ)﴾كُۡو 
ده )مبني عمى الفتح، في محؿ رفع مبتدأ، كالجممة بعده  خبره كمفٌسره؛ كالتقدير:  (اي أىحى

ده )الشٍَّأفي    (.: اي أىحى
ِ ﴿ (:نحك قكلو ) ؛المنصوبن ضمير الشأْ  .ِ ا كَاَم َخۡتُد ٱَّلله ٍه َ ۥ ل ُّ ُه

َ
ََكُدواْ يَُسَُُٔٔن َعيَۡيِّ  َوخ

(، أحؿ نصب اسـ )ف، مبني عمى الضـ، في مضمير الشأٍ  :نَّوي(أى ياء في )فال؛ (ٓ)﴾ِِلَٗدا فَّ

                                  

ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج (ُ) ، ابفي الشَّجى ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى  . ُُٔ/ّانظر: أمى
 . ِِٔ/ُانظر: ىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، ج (ِ)
، ابفي ِِّ/ِبفي السَّرَّاج، تحقيؽ: عبد الحسىٍيف الفتمي، جانظر: األيصيكؿي ًفي النٍَّحًك، ا (ّ) ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى . كأمى

ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع ُُٕ-ُُٔ/ّالشَّجى . كشىٍرحي الميفىصَّ
، عبد ا بف عقيؿ، تحقيؽ: مي َّْ-ّّْ/ِيعقكب، ج ًقيؿو الديف عبد الحميد،  ميٍحييحٌمد . كشىٍرحي اٍبًف عى

 . ِِٔ/ُ(. كىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، جُّٗ-َّٗ، ّّٖ/)ُج
ص:  (ْ)  . ُاإلٍخالى
 . ُٗاٍلًجٌف:  (ٓ)



ِٕ 

مىٍيًو ًلبىدنا(؛ كالتقدير: بعده ) الشرطية كمفٌسره الجممة ٍبدي المًَّو يىٍدعيكهي كىاديكا يىكيكنيكفى عى ـى عى لىمَّا قىا
: أ) ٍبدي المًَّو يىٍدعيكهي كىاديكا يىكيكنيكفى فَّ الشٍَّأفى ـى عى مىٍيًو ًلبىدنا لىمَّا قىا  . (عى

  :كذلؾ في البندىٍيًف اآلتيىٍيًف كذلؾ؛ الُ صَ ، والتّْ الُ صَ فِ النْ  ِمْن َحْيثُ ثانًيا: 

ًُ ﴿ :()نحك قكلو ؛ ضمير الشْأن المنفصل .ُ ُ ٱىَۡعزِيُز ٱۡۡلَِهي َٔ ٱَّلله ُْ (: ؛ (ُ)﴾ةَۡو  فػ )ىيكى
المَّوي ده )ػة بعػكالجممدأ، ػع مبتػح، في محؿ رفػتػف منفصؿ، مبني عمى الفضمير الشأٍ 

 زي ػًزيػاٍلعى 
ـي  ًكي : بىًؿ ( خبره كمفٌسره؛ كالتقدير: )اٍلحى ـي الشٍَّأفي ًكي   .(ِ)(المَّوي اٍلعىًزيزي اٍلحى

 

ٌٗ ﴿ (:) نحك قكلو ؛المتَّصلضمير الشْأن  .ِ ۥ ُُمۡرِ ُّ ِت َربه
ۡ
ٌََ يَأ ۥ  ُّ ًَ ا إُِه ِه َٓ ؛ (ّ)﴾فَإِنه ََلُۥ َس

(،)إ، مبني عمى الضـ، في محؿ نصب اسـ متصؿ فير الشأٍ نَّوي(: ضمإً فالياء في )  فَّ
ـى بعده ) الشرطية كمفٌسره الجممة يىنَّ ا فىًإفَّ لىوي جى بَّوي ميٍجًرمن ٍف يىٍأًت رى : إ(؛ كالتقدير: )مى فَّ الشٍَّأفى

ـى  يىنَّ ا فىًإفَّ لىوي جى بَّوي ميٍجًرمن ٍف يىٍأًت رى   (.مى
 

اكذلؾ في البندىٍيًف اآلتيىٍيًف ؛ يثُ نِ أْ التَّ وَ ، يرُ كِ ذْ التَّ  ِمْن َحْيثُ ثالثًا:    :أيضن

اتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُموِم، : "()نحك قكلو ؛ مذكرًا كان إذا ، واْلمر، والحديث(الشْأن)ضمير  .ُ
، كاألمر ،فالشأٍ )فالياء في )ًإنَّوي(: ضمير ؛ (ْ)"َفِإنَُّو َلْيَس َبْيَنَيا َوَبْيَن اِ ِحَجابٌ 

(، كمفٌسره الجممة بعده مت(؛ كالحديث صؿ، مبني عمى الضـ، في محؿ نصب اسـ )إفَّ
ابه ) بىٍيفى اً ًحجى ًديثى  (؛ كالتقدير: )إفَّ الشٍَّأفى لىٍيسى بىٍينىيىا كى  دىٍعكىةً  لىٍيسى بىٍيفى : كىاأٍلٍمرى كىاٍلحى

ابه  بىٍيفى اً ًحجى   (.اٍلمىٍظميكـً كى
                                  

  .ِٕسىبىأ:  (ُ)

( في ىذه اآلية الكريمة  (ِ) ُ ٱىَۡعزِيُز ٱ﴿كيحتمؿ أٍف يككف الضمير )ىيكى َٔ ٱَّلله ُْ ًُ ةَۡو  راجع إلى ا كحده؛  ﴾ۡۡلَِهي
) ـي مبتدأ، كلفظ الجاللة )اي( خبره، ك) كعميو فػ )ىيكى ًكي ، الزمىٍخشىًرٌم، تحقيؽ: انظر:  .( صفتافاٍلعىًزيزي اٍلحى اٍلكىشَّاؼي

 . ْٕٖص خميؿ مٍأمكف شيحا،

 . ْٕطٰػٰو:  (ّ)

/الدُّ  (ْ) يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم شىرىاًئعي صى ، ص عىاءي ًإلىى الشَّيىادىتىٍيًف، كى  : رقـ الحديثّّاإًلٍسالـً
ِٗ – (ُٗ) . 



ِٖ 

ا ﴿ (:؛ نحك قكلو )ضمير القصة إذا كان مؤنثًا .ِ َٓ ةَۡصَّٰ فَإِجه
َ
الضمير ف؛ (ُ)﴾رُ ََّل َتۡعََم ٱۡۡل

في محؿ نصب اسـ  ،، متصؿ، مبني عمى السككف( ىك ضمير القصةًإنَّيىاالمؤنث في )
(، كمفٌسره الجممة بعده ) اري )إفَّ ةى (؛ كالتقدير: )إفَّ الى تىٍعمىى اأٍلىٍبصى اري  :اٍلًقصَّ  الى تىٍعمىى اأٍلىٍبصى

لىًكٍف تىٍعمىى الٍ  ديكرً كى   (.قيميكبي الًَّتي ًفي الصُّ
 

في  (ِ)؛ كبيانيما مع ربطيما باألضرب السابقةَواْلَحْذفُ  ،َوالْسِتتَارُ  ،وزُ رُ بُ الْ  ِمْن َحْيثُ رابًعا: 
  :ةاآلتي نكد الثالثةالب

: كيككف مرفكعنا، كمنصكبنا؛ فالمرفكع يىٍبرز منفصالن في محمىٍيًف مف ضمير الشْأن البارز .ُ
  اإلعراب:

َحدٌ ﴿ (:؛ نحك قكلو )(ّ): مبتدأْلّولا
َ
ُ أ َٔ ٱَّلله ُْ  . (ْ)﴾كُۡو 

 : اسـ )ما(؛ نحك قكؿ الشاعر: والثاني

  (ٓ)ِبِو َناِئَباُت الدَّْىِر َكالدَّاِئِم الُبْخلِ      اْلُكُموَم َوُيتََّقى   . َوَما ُىَو َمْن َيأُسؤ

                                  

ٌج:  (ُ)  . ْٔاٍلحى
بذكر الشكاىد دكف شرحيا؛ لئال يمتبس عمى القارئ تداخؿ األضرب مع  النقطةكقد اكتفى الباحث في ىذا  (ِ)

ا مف خالؿ الربط فيما بينيا، كاكتفاءن بما تَـّ ش  رحو مف الشكاىد في األضرب السابقة، كاالقتداء بيا. بعضيا بعضن
. ُِٓىػ(، كاألخفش األكسط )تَِٕكمنع الفىرَّاءي )ت (ّ) ىىٍمعي  انظر:ىػ(، كقكعو مبتدأ، كقاال: ال يقع إالَّ معمكالن

 . ِِٔ/ُاليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، ج
ص:  (ْ)   .ُاإلٍخالى
  :(ُالشاىد رقـ ) (ٓ)

 ُىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، ج انظر:. : ىك بال نسبةتخريج البيت/ِِٔ .
ري المَّكىاًمعي، أحمد بف األميف الشٍَّنًقيًطٌي، تحقيؽ: ميحٌمد باسؿ عيكف السكد، ج  . ُُٖ/ُكالدُّرى

 ـي(.المُّغة ديهي: اٍلكىٍم ميٍفرى ؛ كى كحي : اٍلجيري  : )اٍلكيميكـي
 الشاىد." ٍف يىأسيك اٍلكيميكـى مىا ىيكى مى   : "كى
 :ا لػ )ما( العاممة عمؿ )ليس(، كالجممة بعده في  وجو الستشياد ( اسمن حيثي جاء ضمير الشٍأف )ىيكى

نَّما يأتي نصبو  محؿٌ  ، بارزنا؛ كا   عمى أنَّيا خبرىا، كعميو فإفَّ ضمير الشٍأف يككف مرفكعنا، منفصالن
ٍف ييٍعًمؿي )ما( إعماؿ )ليس( االستشياد بذلؾ إذا ثبت ؛ كىـ الحجازٌيكف، كبمغتيـ نزؿ أفَّ قائمو ًممَّ

ا﴿: -عمى لساف النسكة– ()القرآف؛ كما في  ا َهََّٰذا بَََشً . كمنع بعضيـ كقكع [ُّ﴾ ]ييكسيؼ: ٌَ
ا لػ )ما(.   ضمير الشٍأف اسمن



ِٗ 

) (، ك)ظفَّ ( (ِ)مى األغمب األعـع (ُ)كالمنصكب يىٍبرز متصالن في بابي )إفَّ ؛ فمثاؿ )إفَّ
ِي َحُلٔلَُٔن  ﴿ (:كلو )ػنحك ق ۥ ََلَۡحُزَُُم ٱَّله ُّ ًُ إُِه ( نػ)ظ ابػب اؿػػ، كمث(ّ)﴾كَۡد َجۡعيَ  ك قكؿػحػفَّ

  الشاعر:

  (ْ)فُكْن ُمِحقِّا َتَنْل َما ِشْئَت ِمن َظَفرِ      َل َيْخَفى َعَمى َأَحِد   . َعِمْمُتُو اْلَحقَّ ٕ

؛ فمثاؿ )كاف( (ٓ)ي )كاف(، ك)كاد(في بابى  في محؿ رفعو كيككف  :المستترالشْأن  ضمير .ِ
ٍير السَّميكًلٌي )ت   :(ٔ)ىػ(َٗنحك قكؿ الشاعر العيجى

                                  

نَّما أظيرك ُّٔكالسبب في ذلؾ كما قاؿ ابف السَّرَّاج ) (ُ) (، ك)ظننت( ىػ(: "كا  ا المضمر المجيكؿ في )إفَّ
ٍيده  ٍف قاؿ: "كىافى زى خاصة، كلـ يظيركا في )كاف(؛ ألفَّ المرفكع ينستر في الفعؿ، كالمنصكب يظير ضميره، فمى

ٍيده ميٍنطىًمؽه". انظر: األيصيكؿي ًفي النٍَّحًك، ابفي السَّرَّاج، تحقيؽ: عبد الحسىٍيف الف تمي، ميٍنطىًمؽه"، قاؿ: "إنَّوي زى
 . ِِّ/ُج

(؛ بيانيا في  ييحذؼحيثي إنَّو  (ِ)  (. المحذكؼ)ضمير الشٍأف  الثالث البندفي مىٍكًضعىٍيًف مف باب )إفَّ
  .ّّاأٍلىٍنعىاـ:  (ّ)
  (:ِالشاىد رقـ ) (ْ)

 قيؽ: عمٌي ، ناظر الجيش، تحتىٍمًييدي القىكىاًعًد ًبشىٍرًح تىٍسًييًؿ اٍلفىكىائدً  انظر:. : ىك بال نسبةتخريج البيت
. كىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، ِٔٓ، صُميحٌمد فاخر كآخركف، ـ

ري المَّكىاًمعي، أحمد بف األميف الشٍَّنًقيًطٌي، تحقيؽ: ميحٌمد باسؿ عيكف السكد، جِِٔ/ُج  . ُُٖ/ُ. كالدُّرى
 ًد"الشاىد مىى أىحى ؽَّ الى يىٍخفىى عى ًمٍمتيوي اٍلحى   .: "عى
 :وجو الستشياد  .)  حيثي جاء ضمير الشٍأف منصكبنا متصالن بارزنا في باب )ظفَّ

، استكفَّ في الفعؿ، كاستتر فيو؛ ّْٔيعيش )ت كالسبب في ذلؾ كما قاؿ ابفي  (ٓ) ذا كاف مرفكعنا متَّصالن ىػ(: "كا 
ٍيده قى  مىؽى المَّوي ًمٍثمىوي"، ألفَّ ضمير الفاعؿ، إذا كاف كاحدنا غائبنا؛ استكفَّ في الفعؿ، نحك: "زى "؛ فمذلؾ قالكا: "لىٍيسى خى ـى ا

مىؽى" فعالًف، كالفعؿي ال يعمؿ في الفعؿ، فال بدَّ مف اسـ "، ك"خى ؛ ألفَّ "لىٍيسى " ضميره منكمّّ مستكفّّ يرتفع  ففي "لىٍيسى
ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، انظر:". بو، فمذلؾ قيؿ: فيو ضميره   . ّّٖ/ِج شىٍرحي الميفىصَّ

بىيط بف جابر بف عبد ا بف سىمكؿ،  (ٔ) بيع بف ضي ىك: عيمير بف عبد ا بف عيبيدة بف كعب بف عائشة بف الرَّ
يري لقبيو، ككنيتو أبك الفرزدؽ، كأبك الفيؿ، كالمؤرخكف ، كالعيجى  مف بني سىمكؿ بنت ذيٍىؿ بف شىيباف، شاعره أيمكمّّ

مىًحٌي، ص انظر:عمى خالؼ في نسبو، كقبيمتو.  اًني، أبك الفرج َُٖطىبىقىاتي الشُّعىرىاًء، ابف سالـ الجي . كاألغى
، اآلًمًدٌم، تحقيؽ: ُْ/ُّاألٍصفىيىاًنٌي، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ دار إحياء التراث العربي، ج . كالميٍؤتىًمؼي كىالميٍختىًمؼي

، ميحمٌ ُٔٔالمستشرؽ سالـ الكرنككم، ص ميكًليّْ ٍيًر السَّ  . َِٕد نايؼ الدليمٌي، ص. كًشٍعري العيجى



َّ 

  (ٔ)َوآَخُر ُمْثٍن ِبالَِّذي ُكْنُت َأْصَنعُ      النَّاُس ِصْنَفاِن: َشاِمٌت  . ِإَذا ُمتُّ َكاَن ٖ

َۢ ﴿ (:كمثاؿ )كاد( نحك قكلو ) ا ََكَد بَ  ٌِ ٌَ ًۡ  فَرِيق   زِيُغ كُئُُب حَ ۡعِد  ُٓ ِۡ ِ ؛ عمى قراءة (ِ)﴾ٌّ
 . ؛ فيما بالياء )يزيغ(ي: حمزة، كحفصعدا قراءتى  بالتاء في الفعؿ )تزيغ(، جميكر القيرَّاء

                                  

 (: ّالشاىد رقـ ) (ُ)

 ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، جتخريج البيت ، ًسيبىكى ، ُٕ/ُ: الًكتىابي ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى . كأمى
ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج . كىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد ُُٔ/ّابفي الشَّجى

. كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ِِٔ/ُالديف، ج شمس
 .ّٕ-ِٕ/ٗج

 المُّغة.) اًدحي ٍيًرًه(، )الميٍثًني: المى : الًَّذم يىٍفرىحي ًبميًصيبىًة غى اًف(، )الشَّاًمتي   : )ًصٍنفىاًف: نىٍكعى

 كىافى النَّاسي ًصٍنفىاًف".الشاىد" :  

  حيثي أيستتر في )كاف( ضمير الشٍأف؛ كىك اسميا، كجممة )النَّاسي ًصٍنفىاًف( خبرىا.  الستشياد:وجو
: النَّاسي ًصٍنفىاًف(.  ًديثي  كالتقدير: )كىافى الشٍَّأفي كىالحى

 ىػ(: ُِّكىذا البيت عمى ركاياتو مختمفةو كثيرةو؛ منيا ما ركاه ابفي األٍعرىاًبٌي )ت
 َوُمْثٍن ِبِنيَرْي َبْعِض َما ُكْنُت َأْصَنعُ      اُس ِصْنَفْيِن: َشاِمٌت  لنَّ ِإَذا ُمتُّ َكاَن ا

ٍسفً  نَّما يريدي أنَّو ييٍثنىى عميو بحي اًف في الثَّكب، كا  فعًمو،  فػ )كاف( عمى أصميا؛ إذ ال شاىد فييا، كالنّْيرىاًف: العىممى
 الذم ىك في أفعاؿ الناًس كالعىمىـً في الثكب. 

انً  انظر: . كًخزىانىةي ْٗ/ُّي، أبك الفرج األٍصفىيىاًنٌي، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ دار إحياء التراث العربي، جاألغى
، ميحٌمد نايؼ ّٕ/ٗاألدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج ميكًليّْ ٍيًر السَّ . كًشٍعري العيجى

 . َُِالدليمٌي، ص
ا ََكَد ﴿ (:ىػ(: "فأمَّا قكلو )ّْٔيعيش )ت لشاىد فييا كما قاؿ ابفي . كشرح إُُالتٍَّكبىة:  (ِ) ٌَ َۢ َبۡعِد  زِيُغ حَ ٌِ
ًۡ  فَرِيق   كُئُُب  ُٓ ِۡ ِ : "كىادى يىًزيغي" بالياء، كقرأ الباقكف بالتاء. كفي رفًع "قيميكب" كجياًف:﴾ٌّ ٍفصه ٍمزةي كحى   ، فقد قرأ حى

، كالفعؿ ال يعمؿ في : أنَّيا مرتفعةه بػ "تزيغ"، كفي "كىاأحُدىما ، ك"تزيغ" فعؿه دى" ضميري األمر؛ ألفَّ "كىادى" فعؿه
 الفعؿ، فمـ يكف بيدّّ مف مرتفعو بو مستتر. 

ؿي يمي الثانيو  ـه، كىك "تزيغ"، كاألٌكؿي أجكدي؛ ألنَّؾ جعمتى ما يعمؿ فيو األكَّ : أنَّيا مرتفعةه بػ "كىادى"، كالخبري مقدَّ
. ، كىذا ال يىٍحسيفي   اآلًخرى

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج انظر:  . ّّٗ/ِشىٍرحي الميفىصَّ



ُّ 

( في محؿ نصبو  في : كيككفالمحذوفمير الشْأن ض .ّ مىٍكًضعىٍيًف مف باب )إفَّ
(ُ) : 

َٔ ﴿ (:لثقيمة؛ نحك قكلو ): في )أٍف( المخففة مف ااْلّول ِ رَّبِ وََءاِخُر َدۡع ُد َّلِله ٍۡ ِن ٱۡۡلَ
َ
ًۡ أ ُٓ َّٰ ى

ٍِيَ  (. ؛ كالتقدير(ِ)﴾ٱىَۡعَّٰيَ ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى  : )أىٍنوي اٍلحى

ا َحِصيدٗ ﴿ (:: في )كأٍف( المخففة مف الثقيمة؛ نحك قكلو )الثاني َٓ ََ فََشَعيَۡنَّٰ ًۡ َتۡغ ن ىه
َ
ا َنأ

 
َ
 (. ًباأٍلىٍمسً  تىٍغفى  لىـٍ  كىأىٍنوي : )؛ كالتقدير(ّ)﴾ۡمِس  ةِٱۡۡل

إالَّ في لغة الشعر؛ نحك قكؿ  (ْ)ال يجكز حذؼ ضمير الشٍأف فً يٍ عى ضً كٍ المى  فً يٍ كباستثناء ىذى 
 الشاعر: 

  (ٙ)َوِظَباءَ  (٘)َيْمَق ِفيَيا َجآِذرًا     ْدُخِل اْلَكِنيَسَة َيْوًما  . إنَّ َمْن يَ ٗ

                                  

، كظٌف الباحث أنَّو ييحذؼ منيما؛ ألفَّ الحذؼ مف خكاص فً يٍ المكضعى  فً يٍ بعض النحاة يرل أنَّو يستتر في ىذى  (ُ)
 النصب، بينما االستتار مف خكاص الرفع. 

 . َُييكنيس:  (ِ)
 . ِْييكنيس: (ّ)
(. المن (ْ)  صكب المتصؿ مف باب )إفَّ
آًذر( أٍف ييمنع مف الصرؼ؛ لشبيو بصيغة منتيى الجمكع، فيك عمى كزف )فىعىاًلؿ( (ٓ ( األصؿ في االسـ )جى

الميٍشًبيىة كزف )مىفىاًعؿ(، كلكفَّ الشاعر قد صرفو بالتنكيف اضطرارنا؛ لمضركرة الًشعرٌية، كال ضير في ذلؾ؛ لقكؿ 
 ىػ(: ِٕٔابف مالؾ )ت

 ُذو اْلَمْنِع َواْلَمْصُروُف َقْد َل َيْنَصِرفْ      َراٍر َأْو َتَناُسٍب ُصِرْف  ْضطِ َولِ 
اًلؾ، ص انظر:  . ْٓمىٍتفي اأٍلىٍلًفيًَّة، ابفي مى

  (:ْالشاىد رقـ ) (ٔ)
 ىػ(؛ إالَّ أنَّو غير مكجكد في ديكانو، كبعضيـ ِٗ: نسبو بعض العمماء لألخطؿ )تتخريج البيت

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج انظر:ال نسبة. اآلخر جعمو ب -ّّٕ/ِشىٍرحي الميفىصَّ
. كًخزىانىةي األدىًب، عبد ّْٖ-ّْٕ/ُ. كىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، جّّٖ

ري المَّ ِْٔ-ْٕٓ/ُالقادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج كىاًمعي، أحمد بف . كالدُّرى
 . ُِٗ-َِٗ/ُاألميف الشٍَّنًقيًطٌي، تحقيؽ: ميحٌمد باسؿ عيكف السكد، ج

 ًد(، )الظّْبىاءي المُّغة ًف اأٍلىٍكالى لىدي اٍلبىقىرىًة اٍلكىٍحًشيًَّة، كىًىيى ىينىا ًكنىايىةه عى ، كىىيكى كى ٍؤذيرو ٍمعي جي : جى ٍمعي : )الجآًذري : جى
 = ، كىًىيى ىينىا ًكنىايىةه عىًف النّْسىاًء(. ظىٍبيىةو، كىًىيى اٍلغىزىالىةي 



ِّ 

ًؿ اٍلكىًنيسىةى(؛ كذلؾ ألفَّ "مىٍف" ىينا شرطه، كال يعمؿ فالياء مرادةه  ٍف يىٍدخي : )إنَّوي مى ، كالتقديري
الكالـ، فمذلؾ قمنا: إفَّ الياء مرادةه،  في الشرط ما قبمو مف العكامؿ الٌمفظٌية؛ ألفَّ لو صدرى 

 ككذلؾ باقي أخكاتيا. 

( ىذا القكؿ بأٌنو يجكز حذؼ ضمير الشٍأف في كيمكف الرد عمى عامة سكاء  باب )إفَّ
فييا ضمير الشٍأف محذكفنا، منيا ىا؛ بدليؿ أحاديث كرد أـ غيرً  لغة الشعر أكاف الحذؼ في

  ىذه الثالثة:
ْن َكاَن َرُسوُل اِ "أىنَّيىا قىالىٍت:  -رضي ا عنيا–حديث عائشة  -أ  َلَيَدُع اْلَعَمَل  () َواِ 

حيذؼ  ؛ حيثي (ُ)"َة َأْن َيْعَمَل ِبِو النَّاُس َفُيْفَرَض َعَمْيِيمْ َوُىَو ُيِحبُّ َأْن َيْعَمَل ِبِو، َخْشيَ 
نٍ ( المخففة مف الثقيمة؛ كالتقدير: )فٍ إً ضمير الشٍأف مف ) لىيىدىعي  () كىافى رىسيكؿي اً  وي كىاً 

 .(. ...اٍلعىمىؿى 
، الَِّذيَن ُيَشبُّْيوَن ِبَخْمِق ِإنَّ ِمْن َأَشدّْ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمةِ (: "كقكؿ رسكؿ ا ) -ب 

ًمٍف أىشىدّْ النَّاًس عىذىابنا يىٍكـى  وي ًإنَّ (؛ كالتقدير: )فَّ إً حيذؼ ضمير الشٍأف مف ) ؛ حيثي (ِ)"اِ 
ٍمًؽ اً  ًة، الًَّذيفى ييشىبّْييكفى ًبخى  (. اٍلًقيىامى

َعَمى رَْأِس ِماَئِة َسَنٍة ِمْنَيا َل َيْبَقى  َأرََأْيَتُكْم َلْيَمَتُكْم َىِذِه؟ َفِإنَّ ": (كقكؿ رسكؿ ا ) -ج 
(؛ كالتقدير: فَّ إً حيذؼ ضمير الشٍأف مف ) ؛ حيثي (ّ)"َعَمى َظْيِر اْْلَْرِض َأَحدٌ  ِممَّْن ُىوَ 

ده  وي ًإنَّ )فى  مىى ظىٍيًر اأٍلىٍرًض أىحى مىى رىٍأًس ًمائىًة سىنىةو ًمٍنيىا الى يىٍبقىى ًممٍَّف ىيكى عى  (. عى

                                                                                              

  =ًؿ الٍ الشاىد ٍف يىٍدخي ا  : "إفَّ مى   "..يىٍمؽى.     كىًنيسىةى يىٍكمن
 :ٍف" اسميا؛ ألنَّيا  وجو الستشياد "، كىك ضمير الشٍأف، كال يجكز اعتبار "مى حيثي حذؼ اسـ "إفَّ

جممتو، فال يعمؿ فيو ما قبمو، باإلضافة إلى أفَّ شرطٌية بدليؿ جزميا الفعمىٍيًف، كالشرط لو الصدر في 
 ضمير الشٍأف ييحذؼ في الشعر كثيرنا. 

ى، كىأىفَّ أىقىمَّيى  (ُ) حى ًة الضُّ الى قىٍصريىىا/اٍسًتٍحبىابي صى ةي اٍلميسىاًفًريفى كى الى اًج، صى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ٍكعىتىاًف، صى ا رى
مىيىا ثىمىاف رىكىعىا مىٍييىا، صكىأىٍكمى افىظىًة عى مىى اٍلميحى ، أىٍك ًسٌت، كىاٍلحىثُّ عى ، كىأىٍكسىطييىا أىٍربىعي رىكىعىاتو  ٕٕ: رقـ الحديث ُِٔتو

- (ُٕٖ .) 
ينىةي/تى المصدر السابؽ (ِ)  ةو نى يى تى مٍ ر مي يٍ غى  ةه كرى صي  يوً ا فً مى  اذً خى اتّْ  يـي رً حٍ تى ، كى افً كى يى حى الٍ  ةً كرى صي  يرً كً صٍ تى  يـي رً حٍ ، المّْبىاسي كىالزّْ
ًئكىةى هً كً حٍ نى كى  شً رٍ فى الٍ بً  ميكفى الى يى  -ـي الى السَّ  ـي يً يٍ مى عى –، كأفَّ اٍلمىالى ، ص ٍدخي  - ُٗ: رقـ الحديث ّٖٗبىٍيتنا ًفيًو صيكرىةه كىالى كىٍمبه
(َُِٕ.)  

ابىًة )نفسوالمصدر  (ّ) حى اًئؿي الصَّ مىى (/قىٍكليوي )، فىضى "، (: "الى تىٍأًتي ًمائىةي سىنىةو كىعى ٍنفيكسىةه اٍليىٍكـى اأٍلىٍرًض نىٍفسه مى
  (.ِّٕٓ) - ُِٕ: رقـ الحديث ْٖٗص



ّّ 

َىْل يجوز أْن يدخَل لفُظ ا سبؽ قد يتبادر إلى الذىف سؤاؿه يطرح نفسو؛ ىك: "م خالؿ كمف
"، كىك سؤاؿ مف األىمٌية بمكاف، يتعمؽ بألفاظ الصدارة جميعيا، كجكابو في الصدِر عمى ِمْثِمِو؟

 الفرع اآلتي: 

ْدِر َعَمى ِمْثِمِو؟   َمْسأَلٌة َعاَمٌة: َىْل َيُجوُز ُدُخوُل َلْفِظ الصَّ

: "كال يدخؿ حرؼي صدرو عمى ًمٍثًمًو؛ أىالى ترل أفَّ أدكات (ىػْٕٓت) األٍندىليًسيٌ  حٌياف بكقاؿ أ
ـي األدكات  االستفياـ ال يتقدميا )مىا(، كال شيء لو الصدر، ألفَّ كيالِّ منيما يطمب الصدر، كتىقىدُّ

ٍدًريًَّة ع يا عف الصدرً الصَّ   .(ُ)"مى ًمٍثًميىا ييخرجي

: قد  َ َحخهِق َويَۡصِبۡ ﴿ :()تكالٍت ثالثةي ألفاظو ليا حٌؽ الصدارة في قكلو فإٍف ًقيؿ لؾى ٌَ ۥ  ُّ  إُِه
ٍُۡحِصجِيَ  ۡ ۡسَر ٱل

َ
َ ََّل يُِضيُع أ ( األيكلى (ِ)﴾فَإِنه ٱَّلله ى، كما اتَّصؿ بيا مف ضمير الشٍأف ؛ كىي: )إفَّ

نَّما )الياء(، ك)مىٍف( الشرطية؛ كعميو فقد دخؿ لفظ الصدر عمى ًمٍثًمًو، قي  : ليس األمر كذلؾ؛ كا  ٍمتى
( قد دخمٍت عمى كؿُّ   الشٍأف كضمير الكالـ؛ لتككيده، عمـك لفظ في مكضعو؛ ذلؾ ألفَّ )إفَّ
( مىفٍ )ك ىما،؛ لتعظيـ شٍأف التقكل كالصبر كأجرً (ّ)الشرطية الجممة قد دخؿ عمى عمـك (الياء)

 و. ًمٍثمً الشرطية قد تصدرت جممتييا؛ كعميو لـ يدخٍؿ لفظ الصدر عمى 

مىًبيٌ  كيؤيد ىذا ما نٌص عميو السًَّميفي  ۡو كُخَِو ﴿ :()في قكلو  (ىػٕٔٓت) الحى
َ
اَت أ ٌه فَإِيَْ 

َ
 أ

 ًۡ ، صدري  ليا )اليمزة( ؛ مف "أفَّ (ْ)﴾ٱَُليَۡتخُ ، صدري  ليا ك)إٍف( الكالـً قىعىا فقد الكالـً  في كى
ُـّ  كالمعنى مكًضًعيما،   .(ٓ)"كالشيًء الكاحد ألنَّيما كالجكاب؛ طالشر  جممةً  عمى اليمزةً  بدخكؿً  يىًت

ِت ﴿ :()في أضرب ضمير الشٍأف مف قكلو  ًكرى كمف األمثمة عمى ذلؾ؛ ما ذي 
ۡ
ٌََ يَأ ۥ  ُّ إُِه

 ٌٗ ۥ ُُمۡرِ ُّ  ، كقكؿ الشاعر: (ٔ)﴾اَربه

                                  

، عبد الرحمف محمكد ميختار الشٍَّنًقيًطٌي، ص(ُ ًبيّْ دىارىةي ًفي النٍَّحًك اٍلعىرى  . ِٔ( الصَّ
 . َٗ( ييكسيؼ: (ِ
 ( أٍم: عمى أداة الشرط كجممتييا )فعؿ الشرط، كجكابو(. (ّ
ْ) :  . ُْْ( آؿ ًعٍمرىافى
مىًبٌي، تحقيؽ: أحمد ميحٌمد الخٌراط، ج(ٓ ، السًَّميفي الحى  . ُْٖ-ُْٕ/ّ( الدُّرُّ اٍلمىصيكفي

 . ْٕطٰػٰو:  (ٔ)



ّْ 

  َوِظَباءَ  َجآِذرًا ِفيَيا َيْمقَ        َيْوًما اْلَكِنيَسةَ  َيْدُخلِ  َمنْ  إنَّ 

ؿً  مىفٍ  إنَّوي : )بأفَّ الياء مرادةه؛ كالتقديري كليذا قالكا  مف األمثمة التي قد  كغيرىا، (اٍلكىًنيسىةى  يىٍدخي
 تيذكر في ثنايا ىذه الرسالة. 

  س: َغَرُضوُ داسالالمطمب 

الغرض مف ضمير الشٍأف تعظيـ األمر، كتفخيمو؛ لجمب انتباه السامع كتشكيقو، كبما أنَّو 
ـي  مبيـ يحتاج إلى تفسير؛ يبدأ ـي كالمىو؛ ليتشكؽ السامعي تفسيرىه، كذلؾ إذا قصد المتكم بو المتكم

ـى السامًع حديثىو.   استعظا

ثـ التفسير: تعظيـ األمر،  ،ىػ(: "كالقصد بيذا اإلبياـٖٔٔاألٍستىرىابىاًذٌم )ت الرًَّضيٌ  قاؿ
  .(ُ)"ظيمنا ييعتنى بوة شيئنا عكتفخيـ الشٍأف، فعمى ىذا، ال بدَّ أٍف يككف مضمكف الجممة الميفىسّْر 

"؛ فيذا التركيب ميككَّف مف ضمير الشٍأف،  كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلؾ: "ىيكى األًميري ميٍقًبؿه
( ميكتممة العناصر تامة المعنى، كلك  كجممة اسمية تأتي بعده، كالجممة االسمية: )األًميري ميٍقًبؿه

مَّا أراد تعظيـ األمر، فائدة، كلكفَّ المتكمـ لى لىحصمت ال ؛ـ بيا دكف ذكرو ًلضمير الشٍأفاكتفى المتكمٌ 
كتفخيمو؛ أتى بضمير الشٍأف، ككأنَّو عنصر تعظيـ، كتفخيـ، كتشكيؽ يسبؽ الجممة االسمية التي 

ٍممو عمى تحمؿ ىذا المضمكف، فكاف ىذا أسمكبنا مف أساليب العربية في جمب انتباه السامع، ك  حى
  .(ِ)"استعظاـ حديث المتكمـ

َٔ  ﴿ (:و )كمنو قكل ُْ َّ إَِّله  َّٰ ُ ََّلٓ إَِل َٔ ٱَّلله ُْ اآلية الكريمة بضمير ( ؛ فقد ابتدأ ا )(ّ)﴾َو
  الشٍأف )ىك(؛ لتعظيـ األمر، كتفخيمو، كجمب انتباه السامع.

*** 
. 

                                  

سىف عيمىر، ج (ُ) مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى  .ْٓٔ/ِشىٍرحي الرًَّضيّْ عى
دىارىًة ًفي النٍَّحًك العىرى  (ِ) ؽُّ الصَّ ، عزمي سمماف، صحى  . ْْ-ًّْبيّْ
  .َٕ( اٍلقىصىص: (ّ



ّٓ 

 المبحث الثاني

، َوَبَياُنَيا  أْسَماُء الْسِتْفَياِم ِفي النَّْحِو اْلَعَرِبيّْ

(، ك)أىنَّى(،  أسماء االستفياـ تسعة؛ (، ك)كىٍيؼى (، ك)أىٍيفى ىي: )مىٍف(، ك)مىا(، ك)مىتىى(، ك)أىيَّافى
(، ك)أىٌم(؛  ـٍ   يا في خمسة مطالب؛ ىي: كقد جاء بياني ك)كى

اًىيَّتييىاالمطمب اْلّول  . : مى

(المطمب الثاني (، ك)أٍيفى ٍعنىى: )كىٍيؼى  . : )بىٍموى( ًبمى

ًتيىاالمطمب الثالث دىارى ؽُّ صى  . : حى

اًء االٍسًتٍفيىاـً لمطمب الرابعا دىارىًة أىٍسمى  . : بىٍعضي اٍلمىسىائًؿ الميتىعىمّْقىًة ًبصى

دىارىًة أدىكىاًت االٍسًتٍفيىاـً المطمب الخامس ةه عىٍف صى  . : أٍحكىاـه نىاًتجى

 كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

  اْلّول: َماِىيَُّتَياالمطمب 
  :كتتمخص في تسع نقاط عمى النحك اآلتي

ًُ ﴿ (:؛ نحك قكلو )(ُ)؛ لالستفياـ عف العقالءْن()مَ  ُ. ِِنَ ٱىَۡعيِي
َ
َك َهََّٰذا  كَاَل َجتهأ

َ
ۢنتَأ
َ
َۡ أ ٌَ كَاىَۡج 

  .(ِ)﴾ٱۡۡلَتِيُ 

  :(ّ)أكجو أربعةكقد تمحقيا )ذىا(؛ فتككف )مىٍف ذىا( عمى 

                                  

ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج (ُ) ، ابفي الشَّجى ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى مىى َِْ/ُانظر: أمى . كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى
سىف عيمىر، ج ـي المى ِٕ-ُٕ/ّالكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى ًتيؽ، . كًعٍم عىاًني، عبد العزيز عى

، عبد الكريـ ِٕٔ/ْ. كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، جْٗ-ّٗص . كأيٍسميكبي االٍسًتٍفيىاـً ًفي القيٍرآًف الكىًريـً
 . ُُمحمكد يكسؼ، ص

 . ّ التٍَّحًريـ: (ِ)
مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابى  (ّ) سىف عيمىر، جانظر: شىٍرحي الرًَّضيّْ عى . كميٍغًني ْٔ، ِْ/ّاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  . كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ ّٖٓ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييالمًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
 . ِٗٔ-ِٖٔ/ْالسَّاًمرَّائٌي، ج
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ٍف ذىا كىاًقفن اْلّول : )مىٍف ىىذىا أمٍ  ؛ا؟": أٍف تككف )مىٍف( استفياميةن، ك)ذىا( اسـى إشارةو؛ نحك: "مى
 كىاًقفنا؟(. 

ـٍ الثاني مَّده أ ، أميحى ٍف ذىا أٍكرىٍمتى : أٍف تككف )مىٍف( استفياميةن، ك)ذىا( مكصكلةن؛ نحك: "مى
الده؟" (، فػ )مىٍف( ىنا اسـ استفياـ في مكضع رفعو عمى االبتداء؛ أمٍ  ؛خى ٍمتى ٍف الَّذىم أٍكرى : )مى

مَّده(  ؛ لتككف ؛ بدليؿ افتقارىا لمجممة بعدىا(ُ)منيا، ك)ذىا( مكصكلةبدليؿ إبدالو المرفكعى )ميحى
  .صمةن ليا تكضح المراد بيا

ٍف ذىا( كمُّ الثالث ؛ نحك: "مىٍف (ِ)يا استفياميةن عمى التركيب بمنزلًة اسـو كاحدو : أٍف تككف )مى
ٍف ذىا( كمُّ  الدنا؟"، فػ )مى ـٍ خى مَّدنا أ ، أميحى مكضع نصبو عمى يا اسـ استفياـ في ذىا أٍكرىٍمتى
مَّدنا( منيا   .، كقد تقٌدـ عمى عاممو لحؽّْ الصدارةالمفعكلية؛ بدليؿ إبدالو المنصكبى )ميحى

َ ﴿ (:قكلو )زائدةن؛ نحك  (ذىا)ك استفياميةن،( مىفٍ ) تككف : أفٍ الرابع ِي ُحۡلرُِض ٌه ذَا ٱَّله
َ كَۡرًضا َحَصِٗ    .(ْ)ا تعالى كما سيأتي إٍف شاء-في أحًد كيجكىيا  (ّ)﴾اٱَّلله

                                  

 كىي في مكضع رفعو باإلخبار عف )مىٍف(.  (ُ)
اة؛ حيثي إفَّ ثعمبى النٍَّحًكٌم )تعمى خالؼو بيف النُّ  (ِ) ىػ(، كغيرىىما، ُٔٔىػ(، كأبا البقاء العيٍكبىًرٌم )تُِٗحى
ٍف( لمىٍف يعقؿ، بينما )مىا(  كخصكاذلؾ،  منعكا ٍف(؛ إٍذ كانت )مى ا( أشدُّ إبيامنا مف )مى اذىا(؛ ألفَّ )مى جكاز ذلؾ بػ )مى

، فحسف أٍف تجعؿ )مىا(  ، ك)ذىا( لكؿّْ شيءو مع غيرىا كشيء كاحد؛ ليككف ذلؾ أظيرى لمعناىا، كألفَّ لكؿّْ شيءو
؟" بإثبات األلؼ.  اذىا ًجٍئتى نَّما دٌؿ عميو الدليؿ مع )مىا( كىك قكليـ: "ًلمى  التركيب خالؼي األصًؿ، كا 

سـو كاحدو ىػ( يرل كىٍكفى )مىٍف ذىا( كمّْيا استفياميةن عمى التركيب بمنزلة إْٓإالَّ أفَّ أبا حٌياف األٍندىليًسٌي )ت
ٍف ذىا( كٌميا اسـى استفياـ في مكضع رفعو عمى االبتداء،  مف بابو أكلى؛ لتماـ معنى الجممة االبتدائية في جعؿ )مى
، ككانت في مكضع رفعو باإلخبار عف  كما بعدىما مف الكالـ خبرنا؛ إٍذ لك كانت )ذىا( اسـى إشارةو، أك اسمنا مكصكالن

 ستقمت بيما الجممة، كأنت ترل احتياجيا إلى ما بعدىا مف الكالـ. ؛ ال-المبتدأ–)مىٍف( االستفيامية 
اًلسي ثىٍعمىب، ثىٍعمىبي النٍَّحكٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ـ انظر: ، ِٔٓ، صُُ، جِمىجى . كالتٍّْبيىافي

الميًحيًط، أبك حٌياف  . كتىٍفًسيري البىٍحرً ُْٗ-ُّٗ، صُأبك البقاء العيٍكبىًرٌم، تحقيؽ: عمٌي ميحٌمد البجاكم، ـ
اًرٌم، تحقيؽ: ْْٔ، َّْ/)ِقيؽ: عبد الرازؽ الميدم، جاألٍندىليًسٌي، تح (. كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

 . ّٗٓ-ّٖٓ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييميحٌمد 
 . ِْٓ اٍلبىقىرىة: (ّ)
  .ّٕالرسالة، ص ه( انظر: ىذ(ْ
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)مىٍف( استفياميةن، ك)ذىا( اسـى  تككف ىك أفٍ  (ذىا مىفٍ )أفَّ الكجو األقرب لػ  الباحث يظنّ و 
 الستيفاء الجممة ركنىٍييا عمى ىذا الكجو، كعدـ احتياجيا إلى ما بعدىا مف الكالـ.  ؛إشارةو 

َ ﴿ (:)( قكلو ذىا مىفٍ كمف الشكاىد عمى ) ِي ُحۡلرُِض ٌه َ كَۡرًضا َحَصِٗ ذَا ٱَّله فيي  ؛(ُ)﴾اٱَّلله
 : (ِ)في ىذه اآلية الكريمة تحتمؿ ثالثة أكجو

)مىٍف ىىذىا الًَّذم ييٍقًرضي  :أٍف تككف )مىٍف( استفياميةن، ك)ذىا( اسـى إشارةو؛ بمعنى: اْلّول
َِ ُدو﴿ (:كما في قكلو ) ،اى؟( ٌّ ًۡ يَُُِصُُزً  َٔ ُسِٞد ىهُس ُْ ِي  َۡ َهََّٰذا ٱَّله ٌه

َ
 ،(ّ)﴾ِن ٱلرهِنَٰمۡحِۚ أ

ليو يميل    .الباحثوا 

ٍف ذىا( كمُّ : الثاني  . كاحدو استفياميةن عمى التركيب بمنزلًة اسـو  ياأٍف تككف )مى

ٍف الًَّذم ييٍقًرضي اى؟؛ كالتقدير: )أٍف تككف )مىٍف( استفياميةن، ك)ذىا( زائدةن : الثالث   .(مى

 : (ْ)برز من ناحيَتْينِ يَ إنَّو )َمْن َذا(؛ فالفرق بين )َمْن(، و كرل ُبدَّ ىنا من ذِ و 

بػ )مىٍف(؛ فإنَّيا تفيد التنصيص عمى االستفياـ، بينما  : إفَّ )ذىا( إذا اقترنتٍ ولىالناحية اْلُ 
ٍُٔنَ ﴿ (:ه؛ نحك قكلو )ىا تحتمؿ االستفياـ كغيرى )مىٍف( كحدى  َ حَُسُٔن ََلُۥ  فََصَٔۡف َتۡعيَ ٌَ

ارِ   َّٰلِتَُث ٱدله   .(ٔ)ة( ىنا تحتمؿ االستفياـ، كالمكصكل)مىفٍ  ، فػ(ٓ)﴾َع

                                  

 . ِْٓ اٍلبىقىرىة: (ُ)
سىف عيمىر، ج( انظر(ِ مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى . كميٍغًني ْٔ، ِْ/ّ: شىٍرحي الرًَّضيّْ عى

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  . كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ ّٖٓ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييالمًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
 . ِٗٔ-ِٖٔ/ْالسَّاًمرَّائٌي، ج

 . َِ اٍلميٍمؾ: (ّ)
 . ِٗٔ، ِْٔ/ْانظر: مىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج (ْ)
 . ُّٓ اأٍلىٍنعىاـ: (ٓ)
ٍف( الكاقعة بعد الًعٍمـً تحتمؿ االستفيامية، كالمكصكلة؛ فإٍف اعتبرتيا اسـى استفياـو تككف في مكضع رفعو  (ٔ) )مى

فٍ  اعتبرتيا اسمنا مكصكالن تككف في مكضع نصبو عمى المفعكلية  عمى االبتداء، كالفعؿ قبميا معمؽ عف العمؿ، كا 
، ميحٌمد عبد الخالؽ عًضيمىة، ـ انظر:لمفعؿ قبميا، كىك )الًعٍمـ(.  ، ّ، جًُدرىاسىاته أًليٍسميكًب القيٍرآًف الكىًريـً

 . ِْٕص
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، ففي كحدىا في االستفياـ ليست في )مىٍف( كمبالغةن  إفَّ في )مىٍف ذىا( قكةن  الناحية الثانية:
؟" قكة ؟"؛ كلعٌؿ ذلؾ يعكد إلى زيادة  في االستفياـ قكلنا: "مىٍف ذىا فىعىؿى ليست في: "مىٍف فىعىؿى

عمى زيادة المعنى غالبنا، كزيادة األلؼ كالنكف في المصادر؛  ؛ فإفَّ زيادة المبنى تدؿحركفيا
 . إلخ ... شيٍكرىاف، كغيٍفرىاف، كنيٍكرىافمثؿ: 

ٔاْ ٱۡدُع ََلَا ﴿ (:(؛ لالستفياـ عف ذكات غير العقالء، كأجناسو، كصفاتو؛ نحك قكلو )َما) ِ. ُ كَال
 ِۚ ا ِِهَ ٌَ َا  ِۚ  ... َربهَم يُبَّيِ َله ا َٓ ُج ۡٔ َ ا ل ، ككذلؾ لالستفياـ عف إسرائيؿ بني بقرة فأٍ ش في (ُ)﴾ٌَ

ٍِيَ ﴿ (:صفات العقالء، كحقيقة الشيء؛ نحك قكلو ) ا رَبُّ ٱىَۡعَّٰيَ ٌَ ُن َو ۡٔ  ، كعميو؛(ِ)﴾كَاَل فِرَۡع
  .(ّ)أحكاليا جميع في( مىفٍ ) مف أعـٌ ( مىا) فإفَّ 

كيجب حذؼ ألؼ )مىا( االستفيامية إذا جيرَّتٍ 
بقاء الفتحة دليالن ع(ْ) ـى(، ، كا  مييا؛ نحك: )ًفي
َـّ( (، ك)ًم ـى َـّ(، ك)ًل (، ك)عى ـى (، ك)ًب ـى (، ك)عىالى ـى ٍيده"ك)إالى اءى ـى اٍقتىضىى زى  ؛(ٓ)، كنحك قكلؾ: "اٍقًتضى

ا( الخبرية لمفرؽ بينيا كذلؾ كبيف )مى
ذفٍت في نحك قكلو )(ٔ) ًَ يَرِۡسُع ﴿ (:؛ فميذا حي ِ ۢ ة َذَِاِظَرةُ

رَۡشئُنَ  ٍُ ۡ ُزَِل ﴿ (:قكلو )، كثبتٍت في (ٕ)﴾ٱل
ُ
آ أ ٍَ ِ ََ يُۡؤٌَُِِٔن ة ِي

  .(ٖ)﴾إََِلَۡم  َوٱَّله

                                  

 . ٗٔ، ٖٔاٍلبىقىرىة:  (ُ)
 . ِّ الشُّعىرىاء: (ِ)
رً  (ّ) اًلي اٍبًف الشَّجى ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، جانظر: أمى ، ابفي الشَّجى ًؿ، ابف َِْ/ُمّْ . كشىٍرحي الميفىصَّ

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد َْٔ-َْٓ/ِيعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج  ميٍحيي. كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
ـي المىعىاًني، عبد العزيز عىًتيؽِّٖ/ُالديف عبد الحميد، ج . كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ْٗ، ص. كًعٍم

، عبد الكريـ محمكد يكسؼ، صُِٔ/ْج  . ُُ. كأيٍسميكبي االٍسًتٍفيىاـً ًفي القيٍرآًف الكىًريـً
، أك باإلضافة؛ كما ىك مي ( إذى (ْ رٍَّت بحرؼ جر   كضح في األمثمة. ا جي
ا؛ أٍم: إذا جرت باإلضافة. (ٓ  ( إذا كاف الجار ليا اسمن
( ليس المراد بالخبرية التي تقع خبرنا لمبتدأ، إنَّما التي تقع في سياؽ اإلخبار الذم ىك نقيض اإلنشاء، (ٔ

 كاالستفياـ مف أنكاع اإلنشاء. 
 . ّٓ النٍَّمؿ: (ٕ)
مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ  .ْاٍلبىقىرىة:  (ٖ) سىف عيمىر، جانظر: شىٍرحي الرًَّضيّْ عى . َٓ/ّحى

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  . كشىٍرحي اٍبًف َّّ-ِّٖ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييكميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
، عبد ا بف عقيؿ، تحقيؽ: ميحٌمد  ًقيؿو . كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ُٕٗ/ْالديف عبد الحميد، ج ميٍحييعى

 . ِِٔ/ْج



ّٗ 

ا( إنَّما ىي عمَّةه  ؼي ذٍ ، كحى ايا صكابن ىػ( يرل إتمامى َِٕإالَّ أفَّ الفىرَّاء )ت  األلؼ مف )مى
ذا كانت )مىا( في مكضع )أٌم(، ثـ قاؿ: " االستفياـ مف الخبر؛ حيثي  ؼى رى عٍ يي لً  ؛جاءتٍ  كا 

ٍمتىيىا  ... عرؼ االستفياـ مف الخبرنيقضت األلؼ مف )مىا(؛ ليي  كيصمت بحرؼو خافضو  ٍف أٍتمى كا 
  .(ُ)"فصكاب

ليو يميل الباحث ًحيح ميٍسًمـأحاديث في  ثالثة لكركد ؛وا  ٌيد ذلؾ صى  كىي: ؛ تيؤى

؟ () اِ  ولُ سُ رَ  ِبَما َأْوَلمَ " :رضي ا عنيما– بف مالؾو  أنسى  يسأؿ اٍلبينىاًنيّْ  ثىاًبتو قكؿ  .ُ
)مىا( االستفيامية  لـ تيحذؼ ألؼ ؛ حيثي (ِ)": َأْطَعَمُيْم ُخْبزًا َوَلْحًما َحتَّى َتَرُكوهُ أنُس  َقالَ فَ 

 . ؟"ِبَما َأْوَلمَ "الجٌر )الباء( في قكلو:  المجركرة بحرؼ
َلْو  ِإْذ َقاَلْت ِلي اْمرََأِتي: ؛َفَبْيَنَما َأَنا ِفي َأْمٍر أَْأَتِمُرهُ ": ()كقكؿ عيمر بف الخطاب  .ِ

حيثي لـ تيحذؼ ألؼ )مىا( ؛ (ّ)"َصَنْعَت َكَذا َوَكَذا، َفُقْمُت َلَيا: َوَما َلِك َأْنِت، َوِلَما َىاُىَنا؟
 ". َوِلَما َىاُىَنا؟" ( في قكلو:الالـاالستفيامية المجركرة بحرؼ الجٌر )

ًديث  .ّ ،كحى اًبرو اًلؾو قىا أىنَّوي  جى اءى سيرىاقىةي ٍبفي مى : جى : فى  ؛ؿى ا َرُسوَل اِ َبيّْْن َلَنا ِديَنَنا َكَأنَّا يَ "قىاؿى
ُخِمْقَنا اآْلَن، ِفيَما اْلَعَمُل اْلَيْوَم؟ َأِفيَما َجفَّْت ِبِو اْْلَْقَلُم، َوَجَرْت ِبِو اْلَمَقاِديُر، َأْم ِفيَما 

 َقاَل: َفِفيَم اْلَعَمُل؟ ،َمَقاِديرُ (: َل، َبْل ِفيَما َجفَّْت ِبِو اْْلَْقَلُم َوَجَرْت ِبِو الْ ) َنْسَتْقِبُل؟ َقالَ 
حيثي لـ تيحذؼ ألؼ )مىا( االستفيامية المجركرة بحرؼ ؛ (ْ)"َقاَل: اْعَمُموا َفُكلّّ ُمَيسَّرٌ  ...

  ".ِفيَما اْلَعَمُل اْلَيْوَم؟في قكلو: " ؛ كذلؾ(فيالجٌر )

ى، كليس مف لى كٍ أى مف بابو  ألؼ )مىا( االستفيامية إذا جيرَّتٍ  القكؿ بحذؼ فيككفكعميو 
 . كبجي كي الٍ  بابً 

                                  

 . ِِٗ/ِمىعىاًني القيٍرآًف، الفىرَّاء، ج (ُ)
كىاجي (ِ /زى اًج، النّْكىاحي جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم كؿي  ( صى نيزي ، كى ٍحشو ٍينىبى ًبٍنًت جى ٍثبىاتي  زى اًب، كىاً  ًة اٍلعيٍرًس،  اٍلًحجى ًليمى كى
 . (ُِْٖ) - ُٗ: رقـ الحديث ّْٓص
ؽي/ًفي اإٍلً المصدر السابؽ( (ّ قىٍكًلًو تىعىالىى: ، الطَّالى ، كى تىٍخًييًرًىفَّ ًء، كىاٍعًتزىاًؿ النّْسىاًء، كى َرا َعيَۡيِّ ﴿يالى َٓ  ﴾ِإَون حََظَّٰ

 (. ُْٕٗ) – ُّ: رقـ الحديث ٓٔٓ-ْٔٓ[، صْ]التٍَّحًريـ: 
ٍمًؽ اآٍلدىًميّْ ًفي بىٍطًف أيمّْوً  /كىٍيًفيَّةي ، اٍلقىدىري المصدر نفسو ((ْ ًكتىابىةي  ،خى سىعىادىًتًو، ًرٍزًقًو كىأى  كى ًتًو كى شىقىاكى ًمًو كى ًمًو كىعىمى جى
   (.ِْٖٔ) - ٖ: رقـ الحديث َُُِص



َْ 

ذا  كاف فإفٍ  اسمنا؛ أك حرفنا، ليا الجار يككف أفٍ  فإمَّا الجار؛ دخكؿ بعد عمييا كيقؼ "كا 
فٍ  ك)ًفيمىٍو(، )عىمٍَّو(، نحك: السٍَّكت؛ ىاء إلحاؽي  جاز حرفنا  نحك: إلحاقييىا؛ كجب اسمنا كاف كا 
اءى ) ٍو(، ك) اٍقًتضى ٍو( مىًجيءى مى   (:ىػِٕٔت) ؿ الناظـ؛ لقك (ُ)"مى

 فْ ـــــَتقِ  إنْ  اــــــاْليَ  اــــــَوَأْوِليَ  ا،ـــــأَِلُفيَ        ُحِذفْ  رَّتْ ــجُ  إنْ  امِ ـــالْسِتْفيَ  ِفي َو)َما(

 (ٕ)"؟اْقَتَضى مَ  اْقِتَضاءَ " َكَقْوِلَك: ِباْسمٍ        اـــــــاْنَخَفضَ  اـــــمَ  ِسَوى ِفي َحْتًما َوَلْيَس 

إذا ريكبت )مىا( االستفيامية مع )ذىا( لـ تيحذؼ ألفياأمَّا "
؟"؛ ألفَّ ألفيا (ّ) اذىا ًجٍئتى ؛ نحك: "ًلمى

ٍشكنا اذىا( ككؿٌ (ْ)"قد صارت حى  . ؛ أٍم: في كسط التركيب )مى

  :(ٙ)أوجو أربعة عمى (٘)في الستفيام وتكون )َماَذا(

ا: أٍف تككف )مىا( استفياميةن، ك)ذىا( اسـى إشارةو؛ اْلّول ؟" نحك: "مى قيكؼي : )مىا ىىذىا أمٍ  ؛ذىا اٍلكي
؟(.  قيكؼي  اٍلكي

االثاني ـٍ  : أٍف تككف )مىا( استفياميةن، ك)ذىا( مكصكلةن؛ نحك: "مى اتىـه أ ، أخى نىٍعتى ذىا صى
؟" (، فػ )مىا( ىنا اسـ استفياـ في مكضع رفعو عمى االبتداء؛ أمٍ  ؛سيكىاره نىٍعتى ا الًَّذم صى : )مى

                                  

، عبد ا بف عقيؿ، تحقيؽ: ميحٌمد (ُ ًقيؿو  . ُٕٗ/ْالديف عبد الحميد، ج ميٍحيي( شىٍرحي اٍبًف عى

 . ٗٓ( مىٍتفي اأٍلىٍلًفيًَّة، ابفي مىاًلؾ، ص(ِ

ّ) .  ( عند الجرّْ

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد ميٍغًني المًَّبيبً  (ْ) . كانظر: شىٍرحي َّّ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحيي، ابف ىشاـ األٍنصى
سىف عيمىر، ج مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى  . ُٓ/ّالرًَّضيّْ عى

اذىا( كمُّيا اسـى جنسو  (ٓ) بمعنى )شيء(، أك مكصكلةن  ألٌنيا قد تحتمؿ أكجينا غير االستفياـ؛ كأٍف تككف )مى
اًرٌم، تحقيؽ:  بمعنى )الذم(، أك أٍف تككف )مىا( زائدة، ك)ذىا( اسـى إشارة. انظر: ميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

 . ِّّ-ُّّ/ُميحٌمد ميٍحيي الديف عبد الحميد، ج

مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاذً  (ٔ) (. ٖٔ-ْٔ، ِْ-ِّ/)ٌّم، تحقيؽ: ييكسيؼ عيمىر، جانظر: شىٍرحي الرًَّضيّْ عى
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  . كمىعىاًني النَّحيك، ِّّ-َّّ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييكميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

 . ِْٔ-ِّٔ/ْفاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج



ُْ 

اتىـه( منيا، ك)ذىا( مكصكلةبدليؿ إبدالو المر  فكعى )خى
 لتككف ؛؛ بدليؿ افتقارىا لمجممة بعدىا(ُ)

  .بيا المراد تكضح ليا صمةن 

اذىا( كمُّ الثالث اذىا : أٍف تككف )مى ؛ نحك: "مى يا استفياميةن عمى التركيب بمنزلًة اسـو كاحدو
اذىا( كمُّ  ـٍ سيكىارنا؟"، فػ )مى ا أ اتىمن ، أخى نىٍعتى في مكضع نصبو عمى المفعكلية؛  يا اسـ استفياـصى

اتىمنا( منيا   .، كقد تقٌدـ عمى عاممو لحؽّْ الصدارةبدليؿ إبدالو المنصكبى )خى

اًلؾ )ت :لرابعا ىػ( ِٕٔأٍف تككف )مىا( استفياميةن، ك)ذىا( زائدةن؛ أجازهي جماعةه منيـ ابف مى
؟"؛ كعمى ىذا التقدير فينبغي كجكب حذؼ ا في نحك: "مىا نىٍعتى ـى ذىا ذىا صى أللؼ في نحك: "ًل

؟"، كالتحقيؽ أفَّ األسماء ال تزاد.   ًجٍئتى

)مىا( استفياميةن، ك)ذىا( اسـى  تككف ىك أفٍ  (ذىا مىا)أفَّ الكجو األقرب لػ  الباحث يظنّ و 
 كما ؛الستيفاء الجممة ركنىٍييا عمى ىذا الكجو، كعدـ احتياجيا إلى ما بعدىا مف الكالـ ؛إشارةو 
 تمامنا. ( ذىامىٍف في ) األمر

اذىا(، فإنَّو نظير الفرؽ بيف )مىٍف(، ك)مىٍف ذىا( كأمَّا الفرؽ بيف )مىا(، ك)مى
برز إنَّو يى  ؛ إذٍ (ِ)

 : (ّ)ناحيتىٍيفً مف 

ه، : إفَّ )ذىا( تفيد التنصيص عمى االستفياـ فيما يحتمؿ االستفياـ كغيرى ولىالناحية اْلُ 
اذَا﴿ (:كذلؾ نحك قكلو ) ٌَ ُروِِن 

َ
ََ ٌَِ ُدوُِّۚۦِِ َخيَ  فَأ ِي

فإفَّ )ذىا( أفادت التنصيص  ؛(ْ)﴾َق ٱَّله
ة؛ أٍم: )فأركني الذم خمقو حتمؿ المعنى االستفياـ، كالمكصكلذفت العمى االستفياـ، كلك حي 

: "أنىا أٍعمىـي مىا تيًريدي" يحتمؿ الخبر كاالستفياـ، كلك قمتى  الذيف مف دكنو(، أالى ترل أنَّؾى إذا قمتى
اذىا( أفا ا؟)مى ِإَوُهَم ﴿ :() عمى لساف قكـ لكط– ()، ككذلؾ قكلو دت االستفياـ نصن

ا ُُرِيدُ  ٌَ  ًُ  . (ٓ)﴾ََلَۡعيَ

                                  

 كىي في مكضع رفعو باإلخبار عف )مىا(.  (ُ)
  .ّٖ-ّٕصة، الرسال هانظر: ىذ (ِ)

 . ِٕٔ-ِْٔ/ْمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج (ّ)
 . ُُ ليٍقمىاف: (ْ)

 . ٕٗ( ىيكد: (ٓ



ِْ 

اذىا( قكةن الناحية الثانية ، ففي كحدىا في االستفياـ ليست في )مىا( كمبالغةن  : إفَّ في )مى
؟" قكة اذىا فىعىٍمتى ؟"؛ كلع في االستفياـ قكلنا: "مى ا فىعىٍمتى ٌؿ ذلؾ يعكد إلى زيادة ليست في: "مى

 . غالبنا ، كقد سمؼ أفَّ زيادة المبنى تدؿ عمى زيادة المعنىحركفيا

؟"؛ فتقكؿ: يتضٌمف جميعى األزمنة؛ فإذا قً  بيـو مي  ؛ لالستفياـ عف زمافو )َمَتى( ّ. كجي ري تىى الخي يؿ: "مى
"، أك "الساعةى"، أ إنساننا عف زمًف  لتى لك سأ كذلؾ أنَّؾى  ؛ك "غدنا"، كالمرادي بيا االختصار"اليكـى

"، كاألزمنةي أكثري إلخ ... ؟، أـ الساعةى ؟، أـ غدنا؟: "اليكـى تخرجأٍف تقكؿى  لكاف القياسي  ؛خركجو
تىى"، أغنى عف ذً تى مٍ بيا، فإذا قي  حاطى مف أٍف يي    .(ُ)ذلؾ كٌموكر : "مى

ِ  ﴿ (:كمف الشكاىد عمييا قكلو ) ََتَّٰ َُُۡصُ ٱَّلله ٌَ﴾(ِ) . 

ُو  َٔ يَۡس ﴿ (:فياـ عف الزماف المستقبؿ في حاؿ التفخيـ كالتعظيـ؛ نحك قكلو )لالست )أيَّاَن(؛ ْ.
ثِ  ٍَ ُٔۡم ٱىۡلَِيَّٰ يهاَن يَ

َ
 ، كىي بمعنى )مىتىى(، إالَّ أفَّ الفرؽ بينيا كبيف )مىتىى( يبرز في النقاط(ّ)﴾خ

 : (ْ)الثالث اآلتية
 

( ل -أ    الستفياـ عف الزماف المستقبؿ.إفَّ )مىتىى( لالستفياـ عف الزماف عمكمنا، بينما )أيَّافى
 

تىى" لكثرة استعماليا  -ب  " في الزماف.قد إٌف "مى   صارت أظيرى مف "أيَّافى

                                  

ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج (ُ) ، ابفي الشَّجى ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى ًؿ، ابف َُْ/ُانظر: أمى . كشىٍرحي الميفىصَّ
مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ ُّّ/ّيعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج . كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى

سىف عيمىر، ج اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد َِْ/ّحى الديف عبد الحميد،  ميٍحيي. كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
ـي المىعىاًني، عبد العزيز عىًتيؽ، صّٔٔ/ُج . كأيٍسميكبي ِٕٔ/ْحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج. كمىعىاًني النَّ ْٗ. كًعٍم

، عبد الكريـ محمكد يكسؼ، ص  . ُُاالٍسًتٍفيىاـً ًفي القيٍرآًف الكىًريـً
  .ُِْ اٍلبىقىرىة: (ِ)
 . ٔ اٍلًقيىامىة: (ّ)
ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج (ْ) ، ابفي الشَّجى ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى ًؿ، ابف . كشىرٍ َُْ/ُانظر: أمى حي الميفىصَّ

مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ُّٔ-ُّٓ/ّيعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج . كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى
سىف عيمىر، ج ، َِٓ-َِْ/ّييكسيؼ حى . كاألٍشبىاهي كالنَّظىائري ًفي النٍَّحًك، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكـر

ـي المىعىاًني، عبد العزيز عىًتيؽ، صُُٗ/ْج . ِٕٓ/ْ. كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، جٓٗ-ْٗ. كًعٍم
، عبد الكريـ محمكد يكسؼ، ص   .ُُكأيٍسميكبي االٍسًتٍفيىاـً ًفي القيٍرآًف الكىًريـً



ّْ 

تىى" تيستعمؿ في أغراضو  -ج  ـي أمره عدَّ  إفَّ "مى " ال تيستعمؿ إالَّ فيما ييراد تفخي ة، بينما "أيَّافى
نو؛ تيكيؿ بشأٍ كال ،كتعظيميو؛ أٍم: في المكاضع التي ييقصد فييا تعظيـ المسؤكؿ عنو

ا َٔ يَۡس ﴿ (:نحك قكلو ) َٓ َّٰ يهاَن ُمرَۡشه
َ
اَعثِ خ َِ ٱلصه   .(ُ)﴾ئََُُم َع

بَّما يككف  (، مف أنَّيا الكري ـي  ييراد فيما إالَّ  تيستعمؿ ما كىرىدى في كتب النحك بشٍأًف )أىيَّافى  تفخي
؛ ذلؾ أفَّ قكلو  أمره َِ ٱ َٔ يَۡس ﴿ :()كتعظيميو، فيو نىظىره ائََُُم َع َٓ َّٰ يهاَن ُمرَۡشه

َ
اَعثِ خ ؛ قد (ِ)﴾لصه

ف الساعة ىـ الذيف ال شٍأًنيا، كليس التيكيؿ؛ فإفَّ الذيف يسألكف عبيككف المراد ىنا التيكيف 
نظرنا ًلمىا في العقؿ مف  فيستعجمكف بيا عمى جية التحدم، كالقصد الجحكد، يؤمنكف بيا؛

  .(ّ)الجمكد

يه  َٔ يَۡس ﴿ :()ككذلؾ في قكلو 
َ
ثِ ُو خ ٍَ ُٔۡم ٱىۡلَِيَّٰ ؛ قد يككف المراد بالسؤاؿ ىنا استبعاد (ْ)﴾اَن يَ

نكارىا، حتى يتمكف الكافر مف الفجكر بعيدنا عف الرىبة مف سيؼ الحساب؛ بدليؿ  القيامة كا 
ۥ﴿اآلية التي سبقتيا:  ُّ ٌَ ا ٌَ

َ
َُ َِلَۡفُشَر أ نَسَّٰ   .(ٓ)﴾ةَۡو يُرِيُد ٱۡۡلِ

( ،التيكيؿالتفخيـ، كالتعظيـ، ك ال ييشترط  كعميو   .(ٔ)في استعماؿ )أىيَّافى

؟"، أـ مجازيِّ  )أْيَن( ٓ. كؾى ا؛ لالستفياـ عف المكاف، سكاء أكاف استفيامنا حقيقينا؛ نحك: "أٍيفى أخي
ََ ﴿ (:نحك قكلو ) ِي ََكٓءَِي ٱَّله ََ ُُشَ ۡح

َ
ٍُٔنَ  خ ًۡ حَزُۡخ ، سأؿ عف مكانيـ حقيقةن ؛ فإنَّو ال يى (ٕ)﴾ُنِخُ

                                  

 . ِْ النَّاًزعىات: (ُ)
 . ِْ النَّاًزعىات: (ِ)

. ْٖٓ، صٕ، تحقيؽ: بشار معركؼ كعصاـ الحرستاني، ـالطَّبىًرمٌ ، محمد بف جرير تىٍفًسيري الطَّبىًرمٌ  انظر: (ّ)
  .ُّٖ/ٖ، ابفي كثير، تحقيؽ: سامي السالمة، جكتىٍفًسيري اٍلقيٍرآًف اٍلعىًظيـً 

 . ٔ اٍلًقيىامىة: (ْ)
معركؼ كعصاـ الحرستاني، تىٍفًسيري الطَّبىًرٌم، محمد بف جرير الطَّبىًرٌم، تحقيؽ: بشار  انظر: .ٓاٍلًقيىامىة:  (ٓ)
، ابفي كثير، تحقيؽ: سامي السالمة، جَُْ، صٕـ  . ِٕٕ-ِٕٔ/ٖ. كتىٍفًسيري اٍلقيٍرآًف اٍلعىًظيـً
( ستعمؿ( كمعناه: أنَّو قد تي (ٔ ة؛ غير التفخيـ، كالتعظيـ، كالتيكيؿ؛ كالتيكيف كاالستبعاد عدٌ  في أغراضو  )أىيَّافى
 . ا فيما ييراد تفخيـ أمره كتعظيمو؛ لكف الغالب عمييا ىك استعماليمثالن 

  .ْٕاٍلقىصىص:  (ٕ)



ْْ 

نَّما ىك  ( اإليجاز كاالختصارلمرادي لتبكيتيـ. كاكا  ا؛ فإنَّيا تيغني عف ذكر األمكنة؛  بػ )أٍيفى أيضن
إٍذ إفَّ األمكنةى أكثري مف أٍف ييحاطى بيا
(ُ).  

 

ٍيده؟"؛ فجكابو: ىك صحيح، أك سقيـ، أك )َكْيَف( ٔ. ؛ لالستفياـ عف الحاؿ؛ نحك قكلؾ: "كىٍيؼى زى
 إفَّ األحكاؿى  ا االختصار كذلؾ؛ إذٍ آكؿ، أك شارب، كما أشبو ذلؾ مف أحكالو، كالمراد بي

( حاطى أكثري مف أٍف يي  : اسـ مبيـ يتضٌمف جميع األحكاؿ؛ فإذا قمتى  ، كىكبيا؛ فجاؤكا بػ )كىٍيؼى
ٍيده؟" أغنى عف ذلؾ كمّْ  ٍيده؟"ين . كقد تككف استفيامنا حقيق(ِ)و"كىٍيؼى زى ه؛ أك غيرى  ا؛ نحك: "كىٍيؼى زى

ِ  حَۡسُفُرونَ  َنۡيَف ﴿ (:نحك قكلو ) ميخرىجى التعجب جى رً خٍ ؛ فإنَّو أي (ّ)﴾ةِٱَّلله
(ْ).  

(ىػ(ِٕٔكقاؿ ابف مالؾ )ت  ال تخرج في االستعماؿ عف أٍف تككف في مكضعً  ... : ")كىٍيؼى
 ى(مى ػىا بػ )عى رّْ ػك جى ػمف نح في الحاؿ أك األصؿ، إالَّ ما شذَّ  إو مبتد عمى الحاؿ، أك خبرى  نصبو 

مىى ٍيًف؟"كىٍيؼى تى  في قكؿ بعضيـ: "عى ًبيعي األٍحمىرى
(ٓ).  

  :(ٔ)ليا ثالثة معافو ك (؛ أنَّى) ٕ.

                                  

ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج (ُ) ، ابفي الشَّجى ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى ًؿ، ابف َُْ/ُانظر: أمى . كشىٍرحي الميفىصَّ
مىى الكىاًفيىًة، الرَّ ُّٓ-ُّّ/ّيعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج ًضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: . كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى

سىف عيمىر، ج ـي المىعىاًني، عبد العزيز عىًتيؽ، صَِِ/ّييكسيؼ حى . كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ٓٗ. كًعٍم
، عبد الكريـ محمكد يكسؼ، صِٔٓ/ْج  .ُُ. كأيٍسميكبي االٍسًتٍفيىاـً ًفي القيٍرآًف الكىًريـً

؟" إلى غير ذلؾ مف أحكالو.أٍم: أغنى عف قكلؾ: " (ِ)  أصحيحه زيده أـ سقيـه؟"، "أآكؿه زيده أـ شاربه
 . ِٖ اٍلبىقىرىة: (ّ)
ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج (ْ) ، ابفي الشَّجى ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى ًؿ، ابف َُْ/ُانظر: أمى . كشىٍرحي الميفىصَّ

مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم،. كشىرٍ ُِْ-ُّٗ/ّيعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج تحقيؽ:  حي الرًَّضيّْ عى
سىف عيمىر، ج اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد َِٕ-َِٓ/ّييكسيؼ حى الديف عبد  ميٍحيي. كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

ـي المىعىاًني، عبد العزيز عىًتيؽ، صِِّ-َِّ/ُالحميد، ج ك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، . كمىعىاًني النَّحي ٓٗ. كًعٍم
، عبد الكريـ محمكد يكسؼ، صُِٔ-ِٕٓ/ْج  . ُُ. كأيٍسميكبي االٍسًتٍفيىاـً ًفي القيٍرآًف الكىًريـً

اًلؾ، تحقيؽ: عبد الرحمف السٌيد كميحٌمد بدكم المختكف، ج (ٓ)  . َُٓ/ْشىٍرحي التٍَّسًييًؿ، ابف مى
، ابفي ال (ٔ) ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، جانظر: أمى مىى َُْ/ُشَّجى . كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى

سىف عيمىر، ج ـي المىعىاًني، عبد العزيز عىًتيؽ، َِْ-َِّ/ّالكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى . كًعٍم
، عبد الكريـ . كأيسٍ ِٓٓ-ِْٓ/ْ. كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، جٓٗص ميكبي االٍسًتٍفيىاـً ًفي القيٍرآًف الكىًريـً

 . ُُمحمكد يكسؼ، ص



ْٓ 

(؛ نحك قكلو )اْلّول َّٰ لَِم َهَّٰذَ ﴿ (:: )ًمٍف أٍيفى ِنه
َ
ًُ خ ۡريَ ٍَ َّٰ : )ًمٍف أٍيفى لىًؾ ؛ أمٍ (ُ)﴾ا  كَاَل َي

  ىىذىا؟(.

(؛ نحك قكلو )والثاني ۦ ﴿ (:: )كىٍيؼى َّٰ يُۡۡحِ ِنه
َ
ِ كَاَل خ ح ۡٔ ُ َبۡعَد َم ا  َهَِّٰذهِ ٱَّلله : )كىٍيؼى ؛ أمٍ (ِ)﴾َٓ

ٍكًتيىا؟(.   ييٍحًيي ىىًذًه اي بىٍعدى مى

؟"والثالث ؟(. أمٍ  ؛: )مىتىى(؛ نحك قكلؾ لمىٍف حضر: "أنَّى ًجٍئتى  : )مىتىى ًجٍئتى

(، ك)مىتىى(؛ الشتراكيا في أكثر مف معنى، فقد  (، ك)كىٍيؼى لكنَّيا "تختمؼ عف )ًمٍف أٍيفى
ًۡ رَُشٔٞل ﴿ (:نحك قكلو )تحتمؿ عدة معافو في آفو كاحد؛  ُْ ًُ ٱَّّلِۡنَرىَّٰ َوكَۡد َسآَء ُٓ َ َّٰ ل ِنه

َ
خ

تِيٞ  بيا )كىٍيؼى ؛ فإنَّيا تحتمؿ أٍف ييراد بيا )ًمٍف أٍيفى لىييـي الذٍّْكرىل؟(، ككذلؾ تحتمؿ أٍف ييراد (ّ)﴾ٌُّ
  .(ْ)"لىييـي الذٍّْكرىل؟(

؛ نحك قكل ًۡ َحۡرثٞ ﴿ (:و )كىي كذلؾ في غير االستفياـ قد تحتمؿ عدة معافو  نَِصآؤُُز
  ًۡ َّٰ ِشئۡخُ ِنه

َ
ًۡ خ ٔاْ َحۡرذَُس حُ

ۡ
ًۡ فَد (، (ٓ)﴾ىهُس تىى ًشٍئتيـٍ (، ك)مى ؛ فقد يحتمؿ أفَّ الميراد بيا: )ًمٍف أٍيفى ًشٍئتيـٍ

(، ما داـ ذلؾ ال ييخالؼ شرع ا )   .(ٔ)(ك)كىٍيؼى ًشٍئتيـٍ

؛ ىك لػ )أنَّى( عمَّ  خرى كما يرل الدكتكر فاضؿ السَّاًمرَّائٌي اختالفنا آ ا تشتمؿ عميو مف معافو
أنَّيا أقكل في االستفياـ؛ لبنائيا المُّغكم، فالتشديد الذم فييا، كالمدة الطكيمة التي في آخرىا 

اًف  حى َّٰ لَِم َهَّٰذَ ﴿ (:فإفَّ في قكلو ) ؛ذلؾييرىجّْ ِنه
َ
عجب ما ليس في قكلنا: )ًمٍف أٍيفى تمف ال (ٕ)﴾ا  خ

                                  

(ُ) :   .ّٕ آؿ ًعٍمرىافى
  .ِٗٓ اٍلبىقىرىة: (ِ)
اف: (ّ)  . ُّ الدُّخى
 . ِٓٓ/ْمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج (ْ)
 . ِِّ اٍلبىقىرىة: (ٓ)
، أبك البقاء الكى  (ٔ) . كمىعىاًني النَّحيك، ُٓٗفىًكٌم، تحقيؽ: عدناف دركيش كميحٌمد المصرم، صانظر: اٍلكيٍميَّاتي

 . ِٓٓ/ْفاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج
(ٕ) :  . ّٕ آؿ ًعٍمرىافى



ْٔ 

ۦ ﴿ (:ي قكلو )لىًؾ ىىذىا؟(، كف َّٰ يُۡۡحِ ِنه
َ
ا  خ َٓ ِ ح ۡٔ ُ َبۡعَد َم ِ ٱَّلله مف التعجب ما ليس في  (ُ)﴾َهَِّٰذه

  .(ِ))كيؼ(

(، ك)مىتىى( مف ناحيتى  (، ك)كىٍيؼى   ىما: فً يٍ كعمى ىذا فيي تختمؼ عف )ًمٍف أٍيفى

  السعة في أدائيا المعنى. -أ 
 القكة في االستفياـ.  -ب 
 
ۡرِض َعَدَد ِشجِيَ ﴿ (:قكلو )؛ نحك (ّ)؛ لالستفياـ عف العدد)َكْم( ٖ.

َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل ًۡ َِلِثۡخُ ََّٰو َز ، (ْ)﴾َق

ِۢ ةَحَِِّث   ﴿ (:كقكلو ) َۡ َءايَث ِ ٌّ  ً ُٓ ًۡ َءاَتۡيَنَّٰ َٰٓءِيَو َز  . (ٓ)﴾َشۡو ةَِِنٓ إِۡشَر

اة، خالفنا لمًكسىائٌي )ت  ىػ(، كالفىرَّاءُٖٗكىي بسيطة غير مركبة؛ كعميو جميكر النُّحى
عندىما مركبة مف: كاؼ التشبيو، ك)مىا( االستفيامية محذكفة األلؼ،  ؛ فإنَّيا(ىػَِٕت)

كسكنٍت ًميمييا؛ لكثرة االستعماؿ
(ٔ).  

، فضالن عف الجميكر مرأٍ  إلى الباحث ويميل ؛ ألفَّ داللتيا عمى التشبيو ال تخمك مف بيٍعدو
ٌر  الَّ فإفَّ كثيرنا ما تيجى رل، كتظؿ الميـ بحركؼ أخ -االستفيامية( مىا)-سككف الميـ، كا 

 مفتكحة. 

                                  

 . ِٗٓ اٍلبىقىرىة: (ُ)

 . ِٔٓ-ِٓٓ/ْمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج (ِ)
رً  (ّ) ، ابفي الشَّجى ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى ًؿ، ابف َِْ/ٌُم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، جانظر: أمى . كشىٍرحي الميفىصَّ

مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ُٖٔ-ُٕٔ/ّيعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج . كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى
سىف عيمىر، ج اًرٌم، تحُْٓ/ّييكسيؼ حى الديف عبد الحميد،  ميٍحييقيؽ: ميحٌمد . كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

ـي المىعىاًني، عبد العزيز عىًتيؽ، صَِٗ-َِٕ/ُج . ِٕٓ/ْ. كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، جٓٗ. كًعٍم
، عبد الكريـ محمكد يكسؼ، ص  . ُِكأيٍسميكبي االٍسًتٍفيىاـً ًفي القيٍرآًف الكىًريـً

(ْ) :  . ُُِ اٍلميٍؤًمنيكفى
 . ُُِ بىقىرىة:الٍ  (ٓ)

نىى الدَّاًني، الميرىاًدٌم، تحقيؽ: فخر الديف قباكة كميحٌمد نديـ فاضؿ، ص (ٔ)  . ُِٔاٍلجى



ْٕ 

يُّ ﴿ :عمى لساف الكافريف-( ؛ لتعييف أحد المتشاركىٍيًف في أمرو يىعيمُّييمىا؛ نحك قكلو ))أّي( ٗ.
َ
أ

 ٌٗ َلا ٌه َفرِيَلۡيِ َخۡيٞ 
  (؟أنحف أـ أصحاب ميحٌمد ): ؛ أمٍ (ُ)﴾اٱىۡ

  :(ِ)كىي بحسب ما تيضاؼ إليو

؟" عاقؿو كانت استفيامنا عفالفإٍف أيضيفت إلى  كمنو قكلو  العقالء؛ نحك: "أمُّ القىٍكـً ًعٍندىؾى
(): ﴿ ًٌ َّٰلَِم زَِخي ً ةَِذ ُٓ حُّ

َ
ًۡ خ ُٓ   .(ّ)﴾َشيۡ

ٍف أيضيفت إلى غيًر العاقًؿ كانت استفيامنا عف غيًر العقالء؛ ؟" كا  ًكٍبتى ٍيًؿ رى  نحك: "أمَّ الخى
ٌُِِٔنَ ﴿ :()كمنو قكلو  ّيِ َحِديدِۢ َبۡعَدهُۥ يُۡؤ

َ
  .(ْ)﴾فَتِأ

؟"كا   رىٍجتى كمنو  ٍف أيضيفت إلى زمافو كانت استفيامنا عف الزماف؛ نحك: "أمَّ الشُّييكًر خى
يَۡج ﴿ :()قكلو  ّسِ

ُ
ٍم أ ۡٔ ّيِ يَ

َ
  .(ٓ)﴾ِۡل

ٍف أيضيفت إلى مكافو كانت استفيامنا عف ال مىٍستى مكاف؛ نحك: "أمَّ المى كا  اًلًس جى كمنو  ؟"جى
ْ ﴿ :()قكلو  ٔٓا ٍُ ََ َظيَ ِي ًُ ٱَّله َِليَب   وََشيَۡعيَ ٌُ يه 

َ
  .(ٔ)﴾يََِليِتُٔنَ  أ

ٍف أيضيفت إلى غي   .(ٕ)ًر ذلؾ كانت بحسب ما أيضيفت إليوكا 

                                  

ٍريىـ: (ُ)   .ّٕ مى
؟"، كيجكز أٍف تيقطع عنيا فتنٌكف، كحينئذو تتبع  (ِ) فإنَّيا تمـز اإلضافة؛ إلزالة إبياميا؛ نحك: "أمُّ رجؿو سىاعىدىؾى

دَّثىًني  إعراب المسؤكؿ عنو رفعنا، : "حى ؟(؛ ًلمىٍف قىاؿى "، ك)أمّّ : "قىابىٍمتي رىجيالن ٍف قىاؿى كنصبنا، كجرنا؛ نحك: )أيِّا؟(؛ ًلمى
 ." ؿه مىد كيكسؼ جميؿ الزعبي، ص انظر:رىجي ـي اٍلكىاًفي، عمٌي تكفيؽ الحى  . َُُالميٍعجى

 . َْ( اٍلقىمىـ: (ّ
ت: (ْ   .َٓ( اٍلميٍرسىالى
ت: (ٓ  . ُِ( اٍلميٍرسىالى
  .ِِٕلشُّعىرىاء: ( ا(ٔ

ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج (ٕ) ، ابفي الشَّجى ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى . كشىٍرحي الرًَّضيّْ َِْ-َُْ/ُانظر: أمى
سىف عيمىر، ج مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى  . كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـّٔ-ٗٓ/ّعى

ـي المىعىاًني، عبد العزيز عىًتيؽ، صُٗ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحيياًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد األٍنصى  . ٓٗ. كًعٍم
، عبد الكريـ محمكد يكسؼ، ِٔٓ/ْكمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج . كأيٍسميكبي االٍسًتٍفيىاـً ًفي القيٍرآًف الكىًريـً

 . ُِص



ْٖ 

 : )َبْمَو( ِبَمْعَنى: )َكْيَف(، و)أْيَن( الثاني طمبالم

 : (ُ)ة؛ منيا ىذه الخمسةعدٌ  قد تككف )بىٍموى( عمى أكجوو 

؛ نحك قكلؾ: "بىٍموى نصكباسـ فعؿ أمر، بمعنى: )دىٍع(، مبني عمى الفتح، كما بعدىا م ُ.
ٍيدنا"   .زى

، )ايٍتريٍؾ( عمى المصدرية، نائب عف فعؿ األمر (ِ)مصدر، بمعنى: )التٍَّرؾ(، منصكب ِ.
" ؛ نحك قكلؾ: "بىٍموى كما بعدىا مجركر باإلضافة ٍيدو   .زى

(، مبني عمى الفتح، كما بعدىا مرفكع ّ. ٍيده؟" ؛ نحك قكلؾ: "بىٍموى اسـ مرادؼ لػ )كىٍيؼى   .زى
اشى  :إلى أفَّ )بىٍموى( حرؼي جر  بمنزلة ىػ(ُِٓاألخفش األكسط )ت كذىب ْ. ، (، ك)عىدىا(ا)حى

(؛ قيؿ: كمنو قكلو  الى اِلِحينَ  ِلِعَباِديَ  َأْعَدْدتُ : () اُ  َيُقولُ : "()ك)خى  َعْينٌ  َل  َما الصَّ
؛ (ّ)"َعَمْيوِ  ُأْطَمَعُكُم اُ  َما َبْموَ  ُذْخًرا. َبَشٍر. َقْمبِ  َعَمى َخَطرَ  َوَل  َسِمَعْت، ُأُذنٌ  َوَل  رََأْت،
إٍف شاء ا  (ْ)مف الفصؿ الثالث الثانيفي المبحث يأتي بيافي ىذا الحديث كؼ كس

  .تعالى
بَّافي )تٖٔٔ)ت األٍستىرىابىاًذمُّ  الرًَّضيٌ  كيرل ٓ. ( َُِٔىػ(، كالصَّ ىػ(، أنَّيا تأتي بمعنى: )أٍيفى

اًرٌم )تفي بعض مكاضعيا؛ نحك قكؿ ما حكاه أ ننا الى ُِٓبك زيد األٍنصى ىػ(: "إفَّ فيالى
ٍخرىًة".   ييًطيؽي أٍف يىٍحًمؿى الًفٍيرى فىًمٍف بىٍمًو أٍف يىأًتيى ًبالصَّ

(، يككف ليا ما يككف ليما مف أحكاـ؛ كحؽّْ  (، ك)أٍيفى  كفي حالة مجيئيا بمعنى: )كىٍيؼى
  ذلؾ. الصدارة، كغيرً 

                                  

ٍشًكمىًة اإلٍعرىاًب، أبك عمٌي الفىاًرًسٌي، تحقيؽ: محمكد محمد الطناحي، جانظر: شىٍرحي األىٍبيىاًت  (ُ) . ِٗ-ِٔ/ُاٍلمي
ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي ْْ-ِْ/ّكشىٍرحي الميفىصَّ . كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى

سىف عيمىر، ج نىى الدَّاًني، الميرىاًدٌم، تحقيؽ: فخر الديف قباكة كميحٌمد . كاٍلجى ْٗ/ّاألٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد ِْٔ-ِْْنديـ فاضؿ، ص الديف عبد الحميد،  ميٍحيي. كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

بَّاف، تحقيؽ: طو عبد الرؤؼ سعد، جُّّ/ُج بَّاًف، ميحٌمد بف عمٌي الصَّ اًشيىةي الصَّ  . َِّ/ّ. كحى

 أم: ميٍعرىب.  (ِ)
اًج، الجنة كصفة نعيميا كأىميا(ّ جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  (. ِِْٖ) – ْ: رقـ الحديث َُٕٖ، ص( صى

  .ُٔٓ-ُٓٓص( انظر: ىذه الرسالة، (ْ



ْٗ 

  ىػ(:ُٓاعر كعب بف مالؾ )تقكؿ الش ى )بىٍموى(كمف الشكاىد عم

، َكَأنََّيا َلْم ُتْخَمقِ      اِجَم َضاِحًيا َىاَماُتَيا  . َتَذُر الَجمَ ٘   (ٔ)َبْمَو اَْلُكفَّ

(فقد ري  ، األىكيؼُّ ، األىكيؼّْ  : كيت كممة )األىكيٌؼ( بالحركات الثالث: )األىكيؼَّ

 الفتح، عمى مبني ،(دىعٍ : )بمعنى ،أمرو  فعؿً  اسـي  )بىٍموى(: أفَّ  عمى تخرج: النصب رواية فعمى
(: أنت،: تقديره كجكبنا؛ فيو مستتر ضمير كفاعمو  كانتصاب كممة كانتصابو بو، مفعكؿ ك)األكيؼَّ

  .الفعؿ اسـ بعد االسـ كانتصاب ،"الًكتىابى  ديكنىؾى " :قكلؾ في )الكتاب(

 عمى منصكب ،(التٍَّرؾ: )مصدر، بمعنى )بىٍموى(: أفَّ  عمى تخرج: الجرّ  رواية وعمى
(:المصدرية فَََضَۡب ﴿ :()إليو، عمى نحك قكلو  المصدر ىذا بإضافة مجركر ، ك)األكيؼّْ
ٍربى " أفَّ  ؛ غير(ِ)﴾ٱلّرِكَابِ    .لفظو مف فعؿ لو ليس لفظو، ك)بىٍموى( مف فعؿ لو" ضى

 مىع مبني التعجبي، لالستفياـ( كىٍيؼى : )بمعنى (بىٍموى ): تخرج عمى أفَّ الرفعرواية وعمى 
 حؽُّ  ليا يككف الحالة ىذه : مبتدأ مؤخر مرفكع، كفي(األكيؼُّ )الفتح، في محؿ رفع خبر مقدـ، ك

  .الصدارة

 

                                  

 (: ٓالشاىد رقـ ) (ُ)

 اًرٌم، تحتخريج البيت اًلؾو األٍنصى ، كىٍعبي ٍبفي مى اًلؾو . ٕٕقيؽ: مجيد طراد، ص: ًديكىافي كىٍعًب ًبًف مى
. اًجـى مى ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج وانظر:". ..كركايتو: "فترل الجى -ُْ/ّشىٍرحي الميفىصَّ

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد ّْ . ُّّ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحيي. كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
 . ُِٕ-ُِِ/ٌٔم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، جكًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىادً 

 اًحينا: المُّغة اًغ(، )ضى مىى الدّْمى ٍظـي الرٍَّأًس اٍلميٍشتىًمؿي عى مىةو، كىًىيى عى ٍمجي ٍمعي جي اًجـي: جى مى (، )الجى : تىٍتريؾي : )تىذىري
(، )بىمٍ  ٍمعي ىىامىةو، كىًىيى الرٍَّأسي اتييىا: جى ٍعنىى "دىٍع"(. بىاًرزنا ًلمشٍَّمًس(، )ىىامى ـي ًفٍعؿو ًبمى  وى: اٍس

 بىٍموى األىكيؼَّ : "الشاىد." 

 :تٌمت اإلشارة إليو في المتف.  وجو الستشياد 

مَّد: (ِ  . ْ( ميحى



َٓ 

  : َحقُّ َصَداَرِتَياالثالث المطمب

اة عمى صدارة أسماء االستفي معظـنصَّ   : ثالثةاـ في أقكاؿ ليـ؛ منيا ىذه الالنُّحى

(: "كىذا ال يككف إالَّ ىػ( في أثناء حديثو عف معَُٖقاؿ سيبكيو )ت ُ. (، ك)كىٍيؼى اني )أٍيفى
  .(ُ)"السـ؛ ألنَّيا مف حركؼ االستفياـمبدكءنا بو قبؿ ا

 

ىػ(: "كلالستفياـ صدر الكالـ، ال يجكز تقدـ شيء ًممَّا في ّٖٓكقاؿ الزمىٍخشىًرٌم )ت ِ.
ٍيدناحيّْزه عميو؛ ال تقكؿ: "ضى    .(ِ)"كما أشبو ذلؾ ؟"رىٍبتى أزى

 

ًرٌم )تكقاؿ ابفي الشَّ  ّ. نَّما لـز تصديريه؛ ألنَّؾ لك ِْٓجى ـي يقع صدر الجممة، كا  ىػ(: "االستفيا
ٍرتىوي تىناقض كالميؾ، ف ؟"أخَّ ٍيده أٍيفى مىسى زى : "جى مَّده مىتىى؟"؛ جعمتى أٌكؿ  مك قمتى رىجى ميحى ك"خى

ـى االستفياـ  ،كالمؾ جممةن خبريةن، ثـ نقضتى الخبرى باالستفياـ؛ فمذلؾ كجب أٍف تيقدّْ
ٍيده؟" مىسى زى مَّده؟"؛ ألفَّ مرادؾ أٍف تستفيـ عف مكاًف جمكًس  فتقكؿ: "أٍيفى جى رىجى ميحى ك"مىتىى خى

؛ إٍذ إفَّ االستفياـ مف (ّ)"فزاؿ بتقديـ االستفياـ التناقضي  زيد، كزماًف خركًج ميحٌمد،
 نشاء، كىك نقيض اإلخبار. اإل

ارةى كؿ  مف: )االستفياـ، كالشرط، كالعرض، ىػ( صدٖٔٔاألٍستىرىابىاًذمُّ )ت الرًَّضيٌ  كيعٌمؿ
نَّما كاف لمشرط، كاالستفياـ، كالعرض،  كالتمني، كنحك ذلؾ ًممَّا ييغيّْر معنى الكالـ(؛ فيقكؿ: "كا 
كالتمني، كنحك ذلؾ ًممَّا ييغيّْر معنى الكالـ، مرتبةي التصدُّر؛ ألفَّ السامع يبنى الكالـ الذم لـ 

كّْز أٍف يجيء بعده ما يغيّْره، لـ يىٍدًر السامع إذا سمع بذلؾ ييصدَّر بالمغيّْر عمى أص مو، فمك جي
عده مف الكالـ، فيتشكش لذلؾ المغيّْر: أىك راجعه إلى ما قبمو بالتغيير، أك مغيّْره ًلمىا سيجيءي ب

 . (ْ)"ذىنو

                                  

ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ُ) ، ًسيبىكى . كقد سبؽ ذكرىا؛ انظر: ىذه الرسالة، ُِٖ/ِالًكتىابي
  .ُٖص

، الز  (ِ) ؿي  . َِّمىٍخشىًرٌم، صاٍلميفىصَّ

ًرٌم، تحقيؽ: محمكد ميحٌمد الطناحي، ج (ّ) ، ابفي الشَّجى ًرمّْ اًلي اٍبًف الشَّجى  .َِْ/ُأمى

سىف عيمىر، ج (ْ) مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى  .ِٕٓ/ُشىٍرحي الرًَّضيّْ عى



ُٓ 

  َيامِ اَرِة َأْسَماِء الْسِتفْ َبْعُض اْلَمَسائِل الُمَتَعمَّْقِة ِبَصدَ  :الرابعالمطمب 

  :كمنيا ىذه الخمس

، أْو اْلُمَضافِ المسألة اْلُ    ولى: اتَّْصاُل أْسَماِء الْسِتْفَياِم ِبَحْرِف اْلَجرّْ

ًه يَتََصآَءلُٔنَ ﴿ (:إذا اتصمٍت أسماء االستفياـ بحرؼ الجر؛ نحك قكلو ) ، أك (ُ)﴾َخ
ـي المضاؼ؛ نحك قكلؾ: " الصدارة في  ركب المُّغكم حؽُّ مىٍف ىىذىا؟"، فإنَّو يصبح ليذا الم غيالى

ىػ( بقكلو: "كقد تحذؼ ألؼ ٖٔٔاألٍستىرىابىاًذٌم )ت الرًَّضيٌ  األساليب العربٌية، كىذا ما نٌص عميو
الكالـ  أك مضاؼ؛ كذلؾ ألفَّ ليا صدرى  )مىا( االستفيامية في األغمب عند انجرارىا بحرؼ جر  

حتى يصير المجمكع  ؛معيا بى كّْ كري  ،فقدّْـ عمييالككنيا استفيامنا، كلـ يمكف تأخير الجارّْ عنيا 
 ككممة كاحدة مكضكعة لالستفياـ، فال يسقط االستفياـ عف الصدر، كجيعؿ حذؼ األلؼ دليؿى 

(، االستفياميتى  ـٍ ا، كال فً يٍ مجركرتى  فً يٍ التركيب، كلـ ييحذؼ آخر )مىٍف(، ك)كى ؛ لككنو حرفنا صحيحن
ًحيح كمف الشكاىد عمى ذلؾ مف  ،(ِ)"ؿ الحركاتمجرل الصحيح في تحمُّ  وآخر )أٌم(؛ لجري صى

يىٍيبن يسأؿ  ()قكؿ عيمر بف الخطاب  ميٍسًمـ ـى ) شبو الجممة ؛ فإفَّ (ّ)"َعَلَم َتْبِكي؟": اصي  ( ككؿٌ عىالى
  .ي جممتوفحٌؽ الصدارة  لو

  المسألة الثانية: ُدُخوُل َحْرَفي اْلَجرّْ )إَلى، وَعَمى( عمى )َكْيَف(

( في نحك حى أجمع النُّ  (، كأمَّا دخكؿ حرؼ الجر )إلىى( عمى )كىٍيؼى اة عمى صدارة )كىٍيؼى
ىػ( أفَّ ")كيؼ( فيو ميخرىجه ٖٔٔاألٍستىرىابىاًذٌم )ت الرًَّضيٌ  إلىى كىٍيؼى تىٍصنىعي"، فيرل قكليـ: "أٍنظيري 

( ىنا بمعنى )الكي(ْ)عف معنى االستفياـ؛ لسقكطو عف الصدر" بَّما تككف )كىٍيؼى كما في  ؛فية(، كري

                                  

 . ُ النَّبىأ: (ُ)

مىى (ِ) سىف عيمىر، ج شىٍرحي الرًَّضيّْ عى  .َٓ/ّالكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى

مىٍيًو، ص انظر: (ّ) /اٍلمىيّْتي ييعىذَّبي ًببيكىاًء أىٍىًمًو عى نىاًئزي اًج، اٍلجى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  َِ: رقـ الحديث ِّّصى
- (ِٕٗ .) 

مىى الكىافً  (ْ) سىف عيمىر، جشىٍرحي الرًَّضيّْ عى  .َِٔ/ّيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى
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ۡصَحَِّٰب ٱىۡفِيوِ ﴿ (:قكلو )
َ
ًۡ حََر َنۡيَف َذَعَو َربَُّم ةِأ َ ل

َ
 صدارةىا ال يككف ليا حٌؽ ال، كعند(ُ)﴾خ

  .(ِ)كذلؾ

مىى ( في نحك قكليـ: "عى مىى( عمى )كىٍيؼى ٍيًف؟" كأمَّا دخكؿ حرؼ الجر )عى  كىٍيؼى تىًبيعي األٍحمىرى
  .(ّ)ؿ عميو العربال تعكٌ  فشاذّّ 

(في ىذه المسألة أفَّ اسـ االستفياـ  الباحثوظّن  ال يفقد حٌؽ الصدارة عند دخكؿ  )كىٍيؼى
(يو؛ ألفَّ )إلى، كعمى( عمحرفىي الجٌر  ليا حٌؽ  في نحك قكليـ: "أٍنظيري إلىى كىٍيؼى تىٍصنىعي" )كىٍيؼى

ًۡ حََر َنۡيَف َذَعَو َربَُّم ﴿ (:قكلو )الصدارة في جممتيا )المفعكلية(، كفي  َ ل
َ
ۡصَحَِّٰب ٱىۡفِيوِ  خ

َ
؛ ﴾ةِأ

  :كجيىٍيفً  (ْ)تحتمؿ

اسـ استفياـ في محؿ نصًب مفعكؿ مطمؽ نائب عف المصدر؛ أٍم: فىعىؿى : أٍف تككف اْلّول
  ًفٍعالن عىًظيمنا.

(.  أٍف تككف اسـ استفياـ في محؿ نصبً : الثاني  حاؿ، عاممو الفعؿ )فىعىؿى

بُّؾى كجممة ) (المعمؽ باالستفياـ ( تىرى ي )مفعكلى  ( في محؿ نصبو سٌدٍت مسدٌ فىعىؿى رى  . )كىٍيؼى

(كعميو فإٌف   ليا حٌؽ الصدارة في جممتيا كذلؾ.  )كىٍيؼى

أك  أسماء االستفياـ بحرؼ الجر اؿصاتّْ باإلضافة إلى ما ذيًكرى في المسألة السابقة مف أفَّ 
 سقطيا عف الصدر. المضاؼ ال ي

                                  

  .ُ اٍلًفيؿ: (ُ)

بَّاف، تحقيؽ: طو عبد الرؤؼ سعد، ج (ِ) بَّاًف، ميحٌمد بف عمٌي الصَّ اًشيىةي الصَّ  .ٔٓ/ِحى

اًلؾ، تحقيؽ: عبد الرحمف السٌيد كميحٌمد بدكم ا (ّ) . كشىٍرحي َُٓ/ْلمختكف، جانظر: شىٍرحي التٍَّسًييًؿ، ابف مى
سىف عيمىر، ج مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى  . َِٔ/ّالرًَّضيّْ عى

(ْ)  .)  )كىٍيؼى
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 الْسِتْثَباِت  ِفي َحاَلةِ  المسألة الثالثة: الْسِتْفَيامُ 

كلكٍف بأحد أدكات االستفياـ اآلتية ىك أٍف تيعيد لفظ المستفيـ عنو،  المقصود بالستثبات:
ـٍ في حالة العطؼ(؛ فإنَّو ، ككى ا: )مىٍف، كمىا، كأٌم، كأٍيفى ا؛ كأٍف تقكؿ: يقتصر عميي خصكصن

ٍبتى مىٍف؟" رى ؟"( ،مىا؟" "رىأٍيتى  ،)"ضى ٍرتى ًبأم  "، عمى الترتيبمىٍف قاؿ لؾ بنا لً ميجي "مىرى ٍبتي رىجيالن رى : )"ضى
( نحك قكليـ:  "(، كمثاؿ )أٍيفى ؿو ٍرتي ًبرىجي ؟""رىأٍيتي شىٍيئنا"، "مىرى ًلمىٍف قاؿ: "إفَّ  "إفَّ أٍيفى المىاءى كالعيٍشبى

( في العطؼ نحك قكلي ـٍ كىـًفي مىكًضًع كىذىا مىاءن كعيٍشبنا"، كمثاؿ )كى ، كى إذا  ؟"ـ: "قىبىٍضتى ًعٍشًريفى
، ككىذىا، ككىذىا"مىٍف قاؿ: "قىبى  استثبتَّ    .(ُ)ٍضتي ًعٍشًريفى

في صدارة أدكات االستفياـ الخاصة باالستثبات عند  لبىٍصريُّكفى كالكيكًفيُّكفى كقد اختمؼ ا
ٍيًف اآلتيىٍيًف:   مجيئيا فيو؛ كبياف ىذا االختالؼ في الفرعى

ٍكفى الَبْصريُّونَ  -أ   الكالـ، سكاء أىقيًصدى بو ابتداء، أك كاف لالستثبات؛ أفَّ لالستفياـ صدرى : يىرى
رى كٍ كاستثنى  ننا؟"؛ كاعتقدكا شذكذها مف ذلؾ قكؿ بعض العرب: "ضى بى مىفه مى

(ِ).  
 

ٍكفى فى  :الُكوِفيُّونَ  -ب    ر االستفياـ في حالة االستثبات.تصدٌ  اتى كى يىرى

، مف لزكـ االستفياـ صدر اليالبىٍصريّْ  مرأٍ  إلى الباحث ميلوي بجميع أدكاتو، كعمى  كالـ،فى
، مى لً كاف، حتى في حالة االستثبات؛ كذلؾ لقمة السماع عف العرب  حاؿو  أمّْ  ا ذىب إليو الكيكًفيُّكفى

  ه.كشذكذً 

  َوَفَواُتوُ ، رِ دُّ صَ التَّ  ومُ زُ لُ  ثُ يْ حَ  نْ )َماَذا( مِ  مُ كْ المسألة الرابعة: حُ 

اًلؾ )ت مع )ذىا( فإنَّيا تيفارؽ كجكب  بتٍ كّْ إذا ري  ىػ( أفَّ )مىا( االستفياميةِٕٔيرل ابفي مى
رضي ا – التصدير؛ فيعمؿ فييا ما قبميا رفعنا كنصبنا، كاستشيد عمى ذلؾ بحديث عائشةى 

(، َفاْلَتَفتُّ ِإَلى َأِبي، ُفُقْمُت َلُو: َأِجْبُو، "َفَوَعَظ َرُسوُل اِ ) :في حادثة اإلفؾ؛ أنَّيا قالتٍ  -عنيا

                                  

رىًب، أبك حٌياف األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: رجب عثماف ميحٌمد، )ج (ُ) (، ُٖٔ-َٖٔ/ ص: ِانظر: اٍرًتشىاؼي الضَّ
 (. ُْٗٔ-ُْٖٔ/ ص: ّ)ج

  .ُْٗٔ-ُْٖٔ/ّ، جالمرجع السابؽانظر:  (ِ)
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: "كفي (ِ)قاؿ ؛ حيثي (ُ)"، َفَقاَلْت: َأُقوُل َماَذا؟َأُقوُل؟، َفاْلَتَفتُّ ِإَلى ُأمّْي، ُفُقْمُت: َأِجيِبيوِ  َقاَل: َفَماَذا
اذىا؟( شاىد عمى أفَّ )مىا( االستفيامية إذا ري  مع )ذىا( تفارؽ كجكب التصدير، فيعمؿ  بتٍ كّْ )أىقيكؿي مى

اذىا؟"، كالنصب كقكؿ أي  فييا ما قبميا رفعنا كنصبنا؛ فالرفع كقكليـ: "كىافى  رضي ا -المؤمنيف  ْـّ مى
اذىا؟". كأجاز بعضعنيا " : "أىقيكؿي مى كفى : العمماء كقكعيا تمييزنا؛ كقكلؾ ًلمىٍف قاؿ: "ًعٍنًدم ًعٍشري

اذىا كفى مى   (ّ)؟""ًعٍشري

الىًقٌي )تحى كتبعو في ذلؾ بعض النُّ  ة إذا يرل أفَّ )مىا( االستفيامي ىػ(؛ حيثي َِٕاة؛ منيـ المى
صدارتيا؛ فقد قاؿ معمقنا  فإنَّيا تخرج عف حكـ أدكات االستفياـ؛ كبيذا تفقد حؽَّ  ؛صمت بػ )ذىا(اتَّ 

اذىا؟)عمى قكؿ:  ( (كىافى مى (؛ فتككفي في تقدُّـ )كىافى بَّما كقعىٍت )مىا( في مكضع خبر )كىافى : "كري
رنا ليا، كجميعي أدكات االستفياـ يقع ما بعدىىا خب (ْ)عمييا خارجةن عف أدكات االستفياـ في ككنيا

اذىا"؛ أمٍ  ٍيدنا فىكىافى مى رىٍبتى زى (؛ فتقكؿ: "إٍذ ضى : )فأمُّ شىيءو ليا صدري الكالـ، فتتقدَّـ عمى )كىافى
(، فاتّْ  يا عف حككىافى   .(ٓ)"ـ أدكات االستفياـصاؿ )ذىا( بيا أخرجى

ٍكفى كجكب صدارتيا؛ ألفَّ االستفيا اة يىرى  حاؿو  ـ بجميع أدكاتو، كعمى أمّْ لكف جميكر النُّحى
 .الصدارة عندىـ كاف، لو حؽُّ 

)مىا( االستفيامية إذا ريكّْبٍت مف أفَّ  ؛ىػ(ِٕٔابفي مىاًلؾ )تما ذىب إليو  إلى الباحث يميلو 
؛ بٍؿ ىك األغمب؛ كلكٍف كىذا ال يمنع مف أٍف تأتي صدرنا مع )ذىا( فإنَّيا تيفارؽ كجكب التصدير؛

ًحيح ميٍسًمـكردٍت في  ؿ أحاديثى ؛ بدليال تستكجبو  مف ىذا القبيؿ؛ منيا ىذه الثالثة:  صى

َفَقَبْضُت ": () قىاؿى فسىطى يىًمينىوي، بى  ()رسكؿ ا  () حيف بايع عىمرك بف العاص .ُ
 ِرُط ــَتْشتَ  :() : ُقْمُت: َأَرْدُت َأْن َأْشَتِرَط، َقالَ () َقالَ  : َما َلَك َيا َعْمُرو؟() َيِدي، َقالَ 

                                  

(ُ) / ، التٍَّفًسيري اًرمُّ ، اٍلبيخى اًرمّْ ًحيحي اٍلبيخى ََ ﴿صى ِي ْ ُيِ إِنه ٱَّله ُِٔا ٌَ ََ َءا ِي َِّٰحَيُث ِِف ٱَّله َٰ ن شَِييَع ٱىۡ
َ
، َِ، ُٗالنُّكر: ] ﴾تَُّٔن أ

  .ْٕٕٓ: رقـ الحديث ُُّٗ-ُُُٗ[، صِِ، ُِ
اًلؾ )ت (ِ)  ىػ(.ِٕٔابف مى

اًلؾ، تحقيؽ: طو ميٍحًسف، ص (ّ)  .ُِٔشىكىاًىدي التٍَّكًضيًح كىالتٍَّصًحيًح، ابف مى
  أم: في ككف أدكاًت االستفياـ. (ْ)

الىًقٌي، تحقيؽ: أحمد ميحٌمد الخراط، ص (ٓ) بىاًني، المى  . ُٕٖرىٍصؼي اٍلمى
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اذىا تىٍشتىًرطي تقدير أٍف ييقاؿ: )؛ كال(ُ)"ُقْمُت: َأْن ُيْغَفَر ِلي َذا؟ِبَما  ؟(. ًبمى
ِ. : ٍبدي اً ٍبفي عيبىٍيدو فىًتًو،  قىاؿى عى ًمًؾ ٍبًف مىٍركىافى ًفي ًخالى ٍبًد اٍلمى مىى عى ٍبًد اً عى اًرثي ٍبفي عى فىدى اٍلحى كى

ا أىظيفُّ أى  ًمًؾ: مى ٍبدي اٍلمى ـي أىنَّوي فىقىاؿى عى اًئشىةى مىا كىافى يىٍزعي بىٍيًر، سىًمعى ًمٍف عى بىٍيبو يىٍعًني اٍبفى الزُّ بىا خي
 : : بىمىى أىنىا سىًمٍعتيوي ًمٍنيىا، قىاؿى اًرثي ؛ إذ التقدير (ِ)"َسِمْعَتَيا َتُقوُل َماَذا؟سىًمعىوي ًمٍنيىا، قىاؿى اٍلحى

اذىا: )ييقاؿأٍف    ؟(.سىًمٍعتىيىا تىقيكؿي  مى
، قىالىٍت:  عىفٍ  .ّ ًبيبىةى ًبٍنًت أىًبي سيٍفيىافى ، َفُقْمُت َلُو: َىْل َلَك ِفي ()َدَخَل َعَميَّ َرُسوُل اِ "أيْـّ حى

: كالتقدير أٍف ييقاؿ؛ (ٖ)"ُقْمُت: َتْنِكُحَيا : َأْفَعُل َماَذا؟() ْنِت َأِبي ُسْفَياَن؟ َفَقالَ ُأْخِتي بِ 
اذىا)   ؟(.أىٍفعىؿي  مى

  ة: َتَقدُُّم اْلْسَماِء َعَمى َأَدَواِت الْسِتْفَيامِ المسألة الخامس

ٍيًو  ب؛ حيثي قد تتقدـ األسماء عمى أدكات االستفياـ؛ لجمب انتباه المخاطى  عقد ًسيبىكى
نَّ ػاـً يىكي ػيى ػفٍ ػتً ػفى االسٍ ػابه مً ػىػ( لذلؾ بابنا سٌماه: "ىىذىا بى َُٖ)ت ٍفعنا؛ ألى ـي ًفيًو رى  وى ػبّْ ػنى ػتي ػلً  وي ؾى تىٍبتىًدئي ػكفي االٍس

ٍبدي اً ىىٍؿ لىًقيتىوي"، ك" ٌرةن رىأٍيتىوي"، ك"عى ـٍ مى ٍيده كى "؛ كذلؾ قكلؾ: "زى ـى بىٍعدى ذىًلؾى ، ثيَـّ تىٍستىٍفًي اطىبى ك الميخى عىٍمره
وي"، ككذلؾ سائري حركؼ االستفياـلىًقيتى  (ْ)ىىالَّ 

(ٓ).  

الصدارة؛ فقد ذىب الدكتكر  ى ليا حؽُّ كرغـ تقدـ االسـ عمى أداة االستفياـ، إالَّ أنَّو يبق
رىائبً شٍ كماؿ بً  بيكفى ًمفى الضَّ ؟"، بي ػكىٍيؼى نىتىعىقَّ  ،ر في مثؿ ىذا التركيب نحك قكليـ: "اٍلميتىيىرّْ ييـٍ

افي الفىٍصًميٌ  ـى بعض الدارسيف الميٍحدىًثيفى  ،"االٍمًتحى : "كقد كىىى ؟" قائالن فظٌنكا أفَّ األداة  ؛مىتىى يىكيكفي

                                  

ٍسالى  (ُ) /كىٍكفي اإٍلً اًج، اإًليمىافي جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ، صصى جّْ كىذىا اٍلًيٍجرىًة كىاٍلحى ا قىٍبمىوي، كى ـي مى : رقـ ْٔ-ّٔـً يىٍيًد
 . (ُُِ) – ُِٗ الحديث

ًبنىاؤىىا، صالمصدر السابؽ (ِ) /نىٍقضي اٍلكىٍعبىًة كى جُّ  . (ُّّّ) – َّْ : رقـ الحديثْٖٗ، اٍلحى
ٍرأىةً المصدر نفسو (ّ) ًبيبىًة، كىأيٍختي اٍلمى ـي الرَّ اعي/تىٍحًري  . (ُْْٗ) – ُٓ : رقـ الحديثْٔٓ، ص، الرَّضى
ٍيًو )ت(ْ (: ىي حرؼ تحضيض؛ كلكفَّ ًسيبىكى  ىػ( أجراىا مجرل االستفياـ؛ لسببيف؛ ىما: َُٖ( )ىىالَّ

ـى الى تىٍفعىٍؿ(.  .ُ ًل ـٍ تىٍفعىٍؿ، كى ـى لى ، كىىىالَّ تىٍفعىؿ(: )ًل  ألفَّ معنى )ىىالَّ فىعىٍمتى
( مركبة مف: )ىىٍؿ(، ك)الى  .ِ  (. أفَّ )ىىالَّ
اًلؾ، تحقيؽ: عبد الرحمف السٌيد كميحٌمد بدكم المختكف، ج انظر:  . ُّٗ/ِشىٍرحي التٍَّسًييًؿ، ابف مى
ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ٓ) ، ًسيبىكى  .ُِٕ/ُالًكتىابي
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لـ تتصدر التركيب الذم كقعت فيو،  يا؛ حيثي تى خاصَّ  يامية في ىذىٍيًف المثالىٍيًف قد فقدتٍ االستف
الجممة التي كقعت بيا الجممة الثانية في  أمٍ  ؛أفَّ األداة ىنا ما زالت في صدر الكالـ كالحؽُّ 

مصدرة بأداة التركيبىٍيًف السابقىٍيًف؛ فكأفَّ التركيب ميككف مف جممتىٍيًف، جاءت الثانية منيما 
كجكد سكتة خفيفة بيف الجانبىٍيًف عند النطؽ الصحيح  :(ُ)االستفياـ جذبنا لالنتباه، كدليؿ ما نقكؿ

  .(ِ)"ى ذلؾ بكضع فاصمة في المثالىٍيفً و، كقد أشرنا إللمتركيب كمّْ 

  َناِتَجٌة َعْن َصَداَرِة أَدَواِت الْسِتْفَيامِ  : أْحَكامٌ الخامسالمطمب 

أحكاـ عٌدة؛ منيا  رً ؛ نتج عف ىذا التصدُّ الجممةي  ستفياـ صدر الكالـ مف حيثي إذا تقرر لال
 ىذه الثالثة:

ال يعمؿ فيو ما قبمو، إالَّ حرؼ الجر، كالمضاؼ؛ كحقيقة عٌمة امتناع العمؿ: أفَّ  ُ.
ا قبمو لدخؿ بعض المعاني في ى آخر، فمك عمؿ فيو مكما قبمو معنن  ى،االستفياـ معنن 

 ، كقد قاؿ الميبىرّْد(ّ)يا تقتضي ىذا االمتناعنفسى  ى أفَّ الصدارةى باإلضافة إل بعض،
؛ (ْ)"أالى ترل أنَّو ال يدخؿ عمى االستفياـ مف األفعاؿ إالَّ ما يجكز أٍف ييٍمغىى ىػ(:ِٖٓ)ت

                                  

 حسب قكؿ الدكتكر كماؿ بشر.  (ُ)
 . ًِْٗدرىاسىاته ًفي ًعٍمـً المُّغىًة، كماؿ بشر، ص (ِ)
ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ّ) ، ًسيبىكى اٍس، تحقيؽ: ِّٓ/ُانظر: الًكتىابي ٍعرىابي القىٍرآًف، النَّحَّ . كا 

، أبك عمٌي الفىاًرًسٌي، تحقيؽ: ميحٌمد الشاطر أحمد ميحٌمد أحمد،ُٔٗ/ّخالد العمٌي، ج  . كاٍلمىسىائؿي البىٍصًريَّاتي
. كالدُّرُّ َِٓ/ِيًط، أبك حٌياف األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: عبد الرازؽ الميدم، ج. كتىٍفًسيري البىٍحًر الميحً ّْٓ/ُج

مىًبٌي، تحقيؽ: أحمد ميحٌمد الخٌراط، ج ، السًَّميفي الحى  . ِِٔ/ٗاٍلمىصيكفي
ا بيف ىػ( في ىذا المكضًع يككف أقربى لمتعميؽ منو لإللغاء؛ إٍذ إفَّ ىناؾ فرقن ِٖٓ( لىعىؿَّ ما مىثَّؿى بو الميبىرّْد )ت(ْ

ٍيًف اآلتيىٍيًف:   اإللغاء، كالتعميؽ، في أفعاؿ القمكب، كبياف ىذا الفرؽ في الفرعى
ٍيًف عمى  اِإلغاُء: -أ  ، فيعكداف مرفكعى ىك إبطاؿي عمًؿ الفعًؿ القمبيّْ الناصًب لممبتدًإ كالخبًر ال لمانعو

 ." اًلده كىًريـه ظىنىٍنتي  االبتداًء كالخبرٌيًة، مثؿ: "خى
، فتككفي الجممةي بعده في مكضع نصبو : كىك التعميقُ  -ب  ، لمانعو ًإبطاؿي عمًؿ الفعؿ القمبيّْ لفظنا ال محالن

اًلده شجاعه". فيجبي تعميؽي الفعًؿ، إذا كاف ىناؾ مانعه  ًمٍمتي لىخى عمى أنَّيا سادَّةه مىسدَّ مفعكليًو، مثؿ: عى
اًمعي مف إعمالو؛ كذلؾ إذا كقع بىعدىهي أحدي أربعًة أىشياءى؛ ذكرىا الشي خ مصطفى الغىالييني في كتابو "جى

ًبيًَّة"، ج كًس اٍلعىرى  . ِّ-ِٗ/ّالدُّري
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ألفَّ االستفياـ ال يعمؿ فيو ما قبمو، كىذه األفعاؿ ىي التي يجكز أالَّ تعمؿ خاٌصةن، كىي 
يُّ ﴿ (:ـً كالشًَّؾ؛ فعمى ىذا قكلو )ما كاف مف الًعمٍ 

َ
ًَ أ  َِلَۡعيَ

َ
ْ ٱۡۡلِۡزبَۡيِ أ ٔٓا ا َِلِرُ ٍَ ِ  ۡحََصَّٰ ل

دٗ  ٌَ
َ
  .(ُ)"﴾اأ
ٍيدنا؟" ؛(ِ)ال يجكز تقدـ شيء ًممَّا في حيّْزه عميو ِ. ٍبتى أزى رى   .(ّ)ذلؾ كما أشبوى  فال تقكؿ: "ضى
 . (ْ)ال يعمؿ ما قبمو فيما بعده، كال ما بعده فيما قبمو ّ.

تقتضي ىذه األحكاـ غالبنا، كأحياننا مطمقنا؛ إثر  ؾ سائر ألفاظ الصدارة األخرل؛ فإنَّياككذل
الصدارة، كأصبحت حشكنا في الكالـ؛ أٍم:  حؽَّ  إحداىا؛ فقدتٍ  فقدتٍ  لك أنَّيا حيف صدارتيا، في

 كسطو. 

 : (ىػِٕٔت)يشرح قكؿى ابًف مالؾ  (ىػٕٗٔت)فعمى سبيؿ المثاؿ: ابفي عقيؿ 

  (٘)ُوِجدْ  َبْعدُ  ِلَما َمْعُموًل  َقْبلُ  َما  َيِرْد      َلمْ  َما َتَل  اْلِفْعلُ  َذاإِ  َكَذا

 ما يعمؿ أداةن ال بالضمير الميشتىًغؿي  الفعؿي  كلى إذا السابؽ االسـ رفع يجب فيقكؿ: "ككذلؾ
ٍيده  نحك: النافية؛ ك)مىا( كاالستفياـ، الشرط، كأدكات ،(ٔ)قبميا فيما بعدىا  فىأىٍكًرٍموي"، ًقيتىوي لى  إفٍ  "زى
ٍيده  ٍيده  تىٍضًربيوي؟"، ىىؿٍ  ك"زى ٍيده( رفع فيجب لىًقيتىوي"؛ مىا ك"زى  نصبو؛ يجكز كال كنحكىا، األمثمة ىذه في )زى
  .(ٕ)"أٍف ييفىسّْرى عامالن فيما قبمو يعمؿ فيما قبمو ال يصمح أفٍ  يصمح ال ما ألفَّ 

                                  

د، تحقيؽ: ميحٌمد عبد الخالؽ عضيمة، جانظر:  .ُِالكىٍيؼ:  (ُ) ، الميبىرّْ  .ِٕٗ/ّالميٍقتىضىبي
 باستثناء الجاٌر، كالمضاؼ، كما تىبٌيف. (ِ)
ًدم، أبك عمٌي الفىاًرسً  (ّ) احي العىضي ، ُّ/ٌُي، تحقيؽ: حسف شاذلي فرىكد، جانظر: اإليضى ؿي . كاٍلميفىصَّ

  .َٓالرسالة، ص ه. كقد سبؽ ذكرىا؛ انظر: ىذَِّالزمىٍخشىًرٌم، ص
ًؼ، أبك البركات بف األٍنبىاًرٌم، تحقيؽ: جكدة مبركؾ ميحٌمد مبركؾ، ص (ْ) اؼي ًفي مىسىائًؿ الًخالى  . ُْٗاإٍلٍنصى
الً (ٓ  . ُٖؾ، ص( مىٍتفي اأٍلىٍلًفيًَّة، ابفي مى
يعمؿ ما  ( األصؿ في الكتاب: "ككذلؾ يجب رفع االسـ السابؽ إذا كلى الفعؿى الميشتىًغؿى بالضمير أداةه ال(ٔ

"، كىذا خطأ نىٍحًكٌم؛ إذ الفعؿ ىك الذم يمي األداة، كليس العكس، حسب قكؿ ابف ...بعدىا فيما قبميا العكس
 . ىػ(ٕٗٔىػ(، كما مىثَّؿى بو ابف عقيؿ )ِٕٔمالؾ )ت

، عبد ا بف عقيؿ، تحقيؽ: ميحٌمد (ٕ ًقيؿو  . ُّٕ-ُّٔ/ِالديف عبد الحميد، ج ميٍحيي( شىٍرحي اٍبًف عى



ٖٓ 

 ما يعمؿ ال التي يف عبد الحميد؛ فيقكؿ: األشياءالد ميٍحييكييعمّْؽ عمى قكلو الشيخ ميحمَّد 
 الشرط، كاالستفياـ، كالتحضيض، كالعرض، كالـ أدكات :أنكاع؛ منيا عشرة قبميا فيما بعدىا

( االبتداء، ـٍ ا( النافية ك)كى ( كأخكاتيا، ك)مى الخبرية، ك)إفَّ
، ككؿُّ ذلؾ ًممَّا لو حٌؽ الصدارة، (ُ)

 بييّْنىتٍ يا تشترؾ في أحكاـ عامة تقتضييا إثر صدارتيا؛ كالتي كمعناه أفَّ ألفاظ الصدارة جميع
 ىنا. 

*** 
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" بتحقيؽ: ميحٌمد (ُ ًقيؿو  . ُّٕ-ُّٔ/ِالديف عبد الحميد، ج ميٍحيي( حاشية "شىٍرحي اٍبًف عى



ٓٗ 

 المبحث الثالث

، َوَبَياُنَيا  أْسَماُء الشَّْرِط ِفي النَّْحِو اْلَعَرِبيّْ

(، ك)أىنَّى(، أسماء الشرط تسعة؛  (، ك)أىٍيفى ىي: )مىٍف(، ك)مىا(، ك)مىٍيمىا(، ك)مىتىى(، ك)أىيَّافى
  :؛ ىيمطالب أربعةٍيثيمىا(، ك)أىٌم(؛ كبيانيا في ك)حى 

اًىيَّتييىاالمطمب اْلّول  . : مى

ًتيىاالمطمب الثاني دىارى ؽُّ صى  . : حى

(المطمب الثالث زىاًء بًػ )كىٍيؼى ٍسأىلىةي اٍلجى  . : مى

اًء الشٍَّرطً المطمب الرابع دىارىًة أىٍسمى  . : بىٍعضي اٍلمىسىائًؿ الميتىعىمّْقىًة ًبصى

 عمى النحك اآلتي: كذلؾ 

  َماِىيَُّتَيا: اْلّول المطمب

  :كتتمخص في تسع نقاط عمى النحك اآلتي

 :()؛ فقد تيستعمؿ لإلنساف؛ نحك قكلو (ُ)اإلنساف، كغيره :؛ كتككف شرطنا لمعاقؿ)َمْن( ُ.
﴿ ِۚ ا ٍَ ٔهَف ةِِٓ ن َحطه

َ
َر فَََل ُسَِاَح َعيَۡيِّ أ ٍَ وِ ٱۡخخَ

َ
َۡ َحزه ٱِۡلَۡيَج أ ٍَ ، كقد تيستعمؿ لممالئكة؛ نحك (ِ)﴾َذ

ًۡ إََِلِّۡ ََجِيعٗ ﴿ :()قكلو  ُْ َۡ ِعتَاَدحِِّۦ َويَۡصخَۡهِبۡ فََصيَۡحَُشُ َ يَۡصتَِِهۡف َخ ٌَ ؛ فإفَّ صدر (ّ)﴾اَو
ٍِِع ٱٓأۡلَن ﴿ :()اآلية يتحدث عف المالئكة المقربيف، كقد تيستعمؿ لمجٌف؛ نحك قكلو  ٍََ يَۡصخَ َذ

                                  

ٍيًو )ت (ُ) األناسي، كيككف بيا الجزاء  ىػ( عمى األناسي؛ حيثي قاؿ: "كىي لممسألة عفَُٖاقتصرىا ًسيبىكى
ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف،  انظر:لألناسي، كتككف بمنزلة )الذم( لألناسي".  ، ًسيبىكى الًكتىابي

 . ِِٖ/ْج
ٍيًو  كالحٌؽ أنَّيا أعَـّ مف ذلؾ؛ فإنَّيا تشمؿ األناسي كغيرىـ ًممٍَّف يعقؿ كالمالئكة كالجٌف. كربما ذكر ًسيبىكى

 ألناسي حمالن عمى األغمب. ىػ( اَُٖ)ت
 . ُٖٓ اٍلبىقىرىة: (ِ)
 . ُِٕ النّْسىاء: (ّ)



َٔ 

اٗبا ره  َٓ  ؛السماء عف الجٌف؛ أٍم: يصعد إلى يتحدث اآلية صدر ؛ فإفَّ (ُ)﴾َصٗداََيِۡد ََلُۥ ِش
  .(ِ)ليسترؽ السمع لحديث المالئكة

قاؿ: "تقكؿ في  ىػ( أفَّ )مىٍف( الشرطية ال تككف إالَّ لمعاقؿ؛ حيثي ِٖٓقد ذكر الميبىرّْد )تك 
ٍف يىٍأًتًني آًتو"   .(ّ)"أردت بيا غير ذلؾ، لـ يكففإٍف  ،فال يككف ذلؾ إالَّ ًلمىا يعقؿ ؛)مىٍف(: "مى

 : (ْ)(؛ كىي نكعافَما) ِ.

ِۚ ﴿ (:)قكلو  نحك : زمانية؛اْلّول ًۡ ُٓ َ ْ ل ٔا ٍُ ًۡ فَٱۡشخَلِي ْ ىَُس ٔا ٍُ ا ٱۡشخََقَّٰ ٍَ  استقيمكا أٍم: ،(ٓ)﴾َذ
 لكـ.  استقامتيـ مدةى  ليـ

َۡ َخۡي  ﴿ (:)نحك قكلو  زمانية؛ : غيرالثاني ِ ٌّ ُُفِصُسً 
َ
ْ ِۡل ٔا ُم ا ُتَلّدِ ٌَ ََتُِدوهُ ِعَِد  َو

  ِ ِ ﴿ (:)، كقكلو (ٔ)﴾ٱَّلله َعاِن فَتِإِۡذِن ٱَّلله ٍۡ َٔۡم ٱَۡلََِق ٱۡۡلَ ًۡ يَ َصَّٰتَُس
َ
آ أ ٌَ   .(ٕ)﴾َو

َۡ َخۡي  ﴿ :()كتككف شرطنا لغير العاقؿ؛ نحك قكلو  ٌِ 
ْ ٔا ا َحۡفَعيُ ٌَ  ،(ٖ)﴾فَيََ يُۡسَفُروهُ   َو

ٍۡ ﴿ :()كلصفات العقالء؛ نحك قكلو  ا ٱۡشخَ ٍَ َه َف  خَۡعخًُ ةِِّۦَذ ُٓ ِۡ ٌِ َٔ  ِۚ َه فَرِيَضٗث ُْ ُسَٔر
ُ
َه أ ُْ ، (ٗ)﴾احُٔ

أعـٌ مف )مىٍف( في جميع أحكاليا فيي
(َُ).  

                                  

 . ٗ اٍلًجٌف: (ُ)
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  (ِ) . كمىعىاًني ّٖٓ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييانظر: ميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

 . ٖٖ-ٕٖ/ْالنَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج
(ّ) ، د، تحقيؽ: مي  الميٍقتىضىبي  . ْٗ/ِحٌمد عبد الخالؽ عضيمة، جالميبىرّْ
سىف عيمىر، ج (ْ) مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى . كميٍغًني ٖٗ/ْانظر: شىٍرحي الرًَّضيّْ عى

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  عىاًني النَّحيك، فاضؿ . كمى ِّّ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييالمًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
 . ٖٓ/ْالسَّاًمرَّائٌي، ج

 . ٕ التٍَّكبىة: (ٓ)
 . َِؿ: مّْ زَّ مي . كالٍ َُُ اٍلبىقىرىة: (ٔ)
(ٕ)  :  . ُٔٔآؿ ًعٍمرىافى
(ٖ) :  . ُُٓ آؿ ًعٍمرىافى
 . ِْ النّْسىاء: (ٗ)

د، تحقيؽ: ميحٌمد عبد الخالؽ عضيمة، ج (َُ) ، الميبىرّْ ك، فاضؿ . ك ِٓ-ُٓ/ِانظر: الميٍقتىضىبي مىعىاًني النَّحي
 .ٖٔ-ٖٓ/ْالسَّاًمرَّائٌي، ج



ُٔ 

كما ( مىا) بيا أيلحقتٍ ( مىا) أصميا قيؿ: ىي بمعنى )مىا(، كقيؿ: أعُـّ منيا، كقيؿ: إفَّ )َمْيَما(؛  ّ.
َـّ ( إذٍ ) كػ ؛(مىوٍ ) تككف أفٍ  كيجكز ،(كأٍينىمىا كىٍيفىمىا،) في ا) إلييا ضي (مى

(ُ).  

ٍيوً  ًميؿى )ت "كسألتي  :(ىػَُٖت) قاؿ ًسيبىكى ( مىا) ىي: فقاؿ ؛(مىٍيمىا) عف ىػ(َُٕالخى
ا "مىتىى: قمتى  إذا( مىتىى) مع بمنزلتيا لىٍغكنا،( مىا) معيا أدخمتى  "، تىأًتًني مى ( إفٍ ) مع كبمنزلتيا آًتؾى

ا "إفٍ : قمتى  إذا "، تىأًتًني مى ْ ﴿ (:) قاؿ كما( أٍيفى ) مع لتياكبمنز  آًتؾى ٔا ا حَُسُُٔ ٍَ ۡحَِ
َ
ًُ خ  يُۡدرِكسُّ

ُٔۡت  ٍَ ۡ يّٗ ﴿ (:) كقكلو( أمٌ ) مع ، كبمنزلتيا(ِ)﴾ٱل
َ
ُّ خ ْ فَيَ ٔا ا حَۡدُع ٌه آُء ٱۡۡلُۡصَِنَّٰ  ا  ٍَ ۡش

َ
 كلكنَّيـ ،(ّ)﴾ٱۡۡل

ركا أفٍ  استقبحكا  كقد األيكلى، في التي لؼاأل مف الياءى  فأبدلكا ؛(مىامىا) فيقكلكا: كاحدنا؛ لفظنا يكرّْ
َـّ ( إذٍ ) كػ ؛(مىوٍ ) يككف أفٍ  يجكز ا) إلييا ضي "(مى

(ْ).  

اًرمٌ  ىشاـ كيرل ابف ٍو(، ك)مىا(  (ىػُٕٔت) األٍنصى أنَّيا "بسيطة، ال مركبة مف )مى
ا( الزائدةالشرطية، كال م   .(ٓ)"ف )مىا( الشرطية، ك)مى

ليو يميلو   . ؛ فيي بسيطة غير مركبةالباحث ا 

قع الخالؼ فييا بيف البساطة كالتركيب؛ كذلؾ كقع بيف االسمٌية كالحرفية؛ فذىب ككما ك 
 الشاعر ىػ(؛ كاستدٌؿ عمى ذلؾ بقكؿُٖٓ؛ منيـ السُّيىٍيًمٌي )تالٌنحاة إلى أنَّيا حرؼه  بعض

 زيىير بف أبي سيٍممى: 

                                  

ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ُ) ، ًسيبىكى د، تحقيؽ: َٔ-ٗٓ/ّانظر: الًكتىابي ، الميبىرّْ . كالميٍقتىضىبي
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد ْٕ/ِميحٌمد عبد الخالؽ عضيمة، ج الديف عبد  يميٍحي. كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

 . ٖٖ-ٕٖ/ْ. كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، جِّٔ-ُّٔ/ُالحميد، ج

 . ٖٕ النّْسىاء: (ِ)

 . َُُ اإٍلٍسرىاء: (ّ)

ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ْ) ، ًسيبىكى  . َٔ-ٗٓ/ّالًكتىابي

اًرٌم، تحقيؽ (ٓ)  . ِّٔ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحيي: ميحٌمد انظر: ميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى



ِٔ 

ْن َخاَلَيا      َد اْمِرٍئ َمْن َخِميَقـٍة  َوَمْيَما تـَُكْن ِعنْ  .ٙ  (ٔ)َتْخَفى َعَمى النَّاِس ُتْعَمـمِ َواِ 

 قاؿ: ىي حرؼ بمنزلة )إٍف(؛ بدليؿ أنَّيا ال محؿ ليا مف اإلعراب. ك 

 (:؛ بدليؿ رجكع الضمير إليو؛ كما في قكلو )إلى أٌنيا اسـه جميكر الٌنحاة فذىبكا أٌما 
َۡ َءايَث  ﴿ حَِِا ةِِّۦ ٌِ

ۡ
ا حَأ ٍَ ۡٓ ليو يميل الباحث، (ِ)﴾َم   .(ّ)وا 

 : (ٗ)ثة معانٍ وليا ثل 

ل مُّفً  مع الزماف، غير يعقؿ : ما الاْلوَّ ا ﴿ (:)الشرط؛ نحك قكلو  معنى تىضى ٍَ ۡٓ ٔاْ َم ُ َوكَال
َۡ َءايَث   حَِِا ةِِّۦ ٌِ

ۡ
ٍُ  حَأ ِ َُ لََم ة ا ََنۡ ٍَ ا َذ َٓ ِ : )ًمٍف آيىةو(، كىي بقكلو رتٍ سّْ ؛ كليذا في (ٓ)﴾ۡؤٌِِِيَ ىِّتَۡصَحَرَُا ة
 االشتغاؿ؛ عمى منصكبة أك جممتا الشرط )فعؿ الشرط كجكابو معنا(، مبتدأ، كخبره ا إمَّافيي

: كما- متعد   عامؿه  ليا فييقدَّري  ٍيدنا في قكلؾى ٍرتي  "زى ٍيدنا مىرى اكىٍزتي زى ٍرتي  ًبًو"؛ كالتقدير: )جى  -ًبًو( مىرى
ٍدر؛ ليا ألفَّ  عنيا؛ متأخرنا ا أٍم: الصَّ ٍرنىا )مىٍيمى   ًبًو(. تىٍأًتنىا تىٍحضي

الشرط؛ نحك قكؿ الشاعر حاتـ الطَّائٌي  لفعؿ ظرفنا فتككف كالشرط، الزماف :نيالثا
  ؽ.ىػ(:ْٔ)

                                  

 (: ٔالشاىد رقـ ) (ُ)
 كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ُُُ: ًديكىافي زيىىٍير ٍبًف أىًبي سيٍممىى، تحقيؽ: عمٌي حسف فاعكر، صتخريج الحديث .

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد    .ِّٔ-ُّٔ، صُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييىشاـ األٍنصى
 :فىةي؛ )اٍلخى  المُّغة سىنىةن ًميقىػةي: الصّْ ـٍ  حى الىيىا: ظىنَّيىا(. سىيّْئىةن كىانىٍت أى  (، )خى
 ا تػىكيٍف".الشاىد ٍيمى مى   : "كى
 ىػ( عمى أفَّ )مىٍيمىا( حرؼ، بمنزلة )إٍف(، ال محؿ ليا مف ُٖٓ: استدؿ بو السُّيىٍيًمٌي )تالستشياد وجو

 اإلعراب. 
 . ُِّاأٍلٍعرىاؼ:  (ِ)
سىف عيمىر، ج شىٍرحي  انظر: (ّ) مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى . كميٍغًني ٖٗ/ْالرًَّضيّْ عى

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد   . ِّٔ-ُّٔ، صُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييالمًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
اًرٌم، تحقيؽ: ميحمٌ  (ْ)  . ّْٔ-ِّٔ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييد انظر: ميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
 . ُِّاأٍلٍعرىاؼ:  (ٓ)
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نَّكَ ٚ   (ٔ)َأْجَمَعا الذَّمّْ  ُمْنَتَيى َناَل  َوَفْرَجكَ   ُسْؤَلُو      َبْطَنكَ  ُتْعطِ  َمْيَما . َوا 

اًلؾ )ت ابفي  كىذا النكع ذكره . كيرل ابفي ىشاـ أىممكه النٍَّحًكيّْيفى  أفَّ  كزعـ ىػ(،ِٕٔمى
 أكٍ  كىًثيرنا إٍعطىاءو  )أمُّ  بمعنى: لممصدر، كىٍكنيا ؛ لجكاز(ِ)أنَّو ال دليؿ في ذلؾ (ىػُٕٔت)

اة قد سبقكا ابفى  (، كقاؿى بأفَّ النُّحى اًلؾ قىًميالن  إلى ذكر ىذه المقالة، كأفَّ الزمىٍخشىًرمٌ  (ىػِٕٔت) مى
بأنَّو ال يىدى لو في العربية؛ ألنَّو  (ّ)فوشٌدد اإلنكار عمى مىٍف يقكؿ بيا، ككص (ىػّٖٓت)

 يضعيا في غير مكضعيا. 

ف معنى الزماف كالشرط؛ لكنَّو ال ينطبؽ عمى جميع تتضمٌ أفَّ )مىٍيمىا(  الباحث يظنّ و 
 األمثمة كالشكاىد، ككجو ذلؾ ىك أنَّو في ىذا البيت يجكز لؾ أٍف تقكؿى عمى التقدير: )مىتىى

ؾى  سيٍؤلىوي  بىٍطنىؾى  تيٍعطً  فىٍرجى ٍنتىيىى نىاالى  كى ْـّ  مي ٍقتى إٍعطىائؾى بىٍطنىؾى  الذَّ فىٍرجىؾى  أىٍجمىعىا(؛ أٍم: كى ىيمىا  كى سيٍؤالى
ْـّ  ميٍنتىيىى ينىاالى  أىٍجمىعىا الذَّ

 ، كالمعنى بذلؾ يستقيـ. (ْ)

                                  

 (: ٕالشاىد رقـ ) (ُ)

 ـي الطَّائٌي، صتخريج البيت اًت اًتـً الطَّائٌي، حى مىاسىةي أىًبي تىمَّاـ، أبك تٌماـ الطَّائٌي، ٖٔ: ًديكىافي حى . كحى
اًرٌم، تحقيؽ: . كميٍغًني المَّ ّّْ/ِتحقيؽ: عبد ا بف عبد الرحيـ عسيالف، ج ًبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

. كشىٍرحي أٍبيىاًت ميٍغًني المًَّبيًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: ّّٔ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييميحٌمد 
  .ِّٓ-َّٓ/ٓعبد العزيز رباح كأحمد يكسؼ دقاؽ، ج

نََّك إىػ(: ِّٗكركاية ابف ًجنّْي )ت ؛ كعمييا ال يككف شاىدنا في "...ْؤَلوُ ْن َأْعَطْيَت َبْطَنَك سُ "َوا 
ٍيمىا(؛  مىاسىًة، ابف ًجنّْي، تحقيؽ: حسف محمكد ىنداكم،  انظر:البيت لػ )مى ًت اٍلحى مىى شىٍرًح ميٍشًكالى التٍَّنًبيوي عى

 . ّٕٓص

 ا تيٍعطً الشاىد ٍيمى   ".: "مى

 :ا( بمعنى: الزماف، كالشرط؛ فتككف ظرفنا لفعؿ وجو الستشياد ٍيمى الشرط، ككجو الداللة  مجيء )مى
ٍنتىيىى  ؾى نىاالى مي فىٍرجى عمى ذلؾ ىك اقتضاؤىا معنى )مىتىى( الشرطية؛ كالتقدير: )مىتىى تيٍعًط بىٍطنىؾى سيٍؤلىوي كى

ْـّ أىٍجمىعىا(.   الذَّ

ا( تأتي بمعنى الزماف كالشرط. (ِ)   أم: ال دليؿ في أفَّ )مىٍيمى

 ىػ(. ّٖٓ( الزمىٍخشىًرٌم )ت(ّ

ا(. ( )أىٍجمى (ْ ىيمى  عىا؛ أٍم: ًكالى
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قد تجيء )مىٍيمىا( في االستفياـ بمعنى: )مىا( االستفيامية؛ نحك قكؿ : االستفياـ، الثالث
اًىًمٌي: الشا  عر عىمرك بف ًمٍمقىطو الجى

  (ٔ)َأْوَدى ِبَنْعَميَّ َوِسْرَباِلَيوْ      المَّْيَمَة َمْيَما ِلَيْو   . َمْيَما ِليَ ٛ

ا ًليى المٍَّيمىةى(ذلؾ أنَّ  و ييريد: )مى
بي عمى حدّْ ؛ كلػ )مىٍيمىا( الصدارة في ىذا النمط التركي(ِ)

  .(ّ)استعماليا في الجزاء

ٍو( اسـ ُٕٔشاـ )تكيرل ابف ى ىػ( أنَّو "ال دليؿ في ىذا البيت؛ الحتماؿ أفَّ التقدير )مى
ـٌ ا ا بػ )مىا( كحدىافعؿ بمعنى: )اكفؼ(، ث   .(ْ)"ستٍأنؼ استفيامن

                                  

 (: ٖالشاىد رقـ ) (ُ)
 اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد عبد القادر أحمد، صتخريج البيت ٍيد األٍنصى ، أبك زى . كشىٍرحي ِٕٔ: النَّكىاًدري

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج مىى الكىاًفيىًة، ِٗٔ-ِٖٔ/ْالميفىصَّ . كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى
سىف عيمىر، جالرًَّضٌي األٍستىرى  اًرٌم، ٖٖ/ْابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى . كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
. كشرحو كامالن في: ًخزىانىةي األدىًب، عبد ّْٔ-ّّٔ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييتحقيؽ: ميحٌمد 

 . ِٓ-ُٖ/ٗالقادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج
 :الدٍّْرعي؛ )أى  المُّغة : ، كًقيؿى : اٍلقىًميصي مَّوي(، )السٍّْربىاؿي ، كىىىكىل(، )كأىٍكدىل ًبًو: أٍىمىكىوي، كىأضى ٍكدىل الشَّيءي: ىىمىؾى

ِۚ ﴿ (:لقكلو ) ًۡ َشُس
ۡ
َّٰبِيَو حَلِيُسً ةَأ ًُ ٱۡۡلَره وََشَر َّٰبِيَو حَلِيُس ًۡ َشَر [؛ فاألٌكؿ ىك ُٖ]النٍَّحؿ:  ﴾وََسَعَو ىَُس

 ىك الدركع السابغات في الحركب(.  الثياب، كالثاني
 ا ًليى المٍَّيمىةى الشاىد ٍيمى  ". : "مى
 :ا" فيو اسـ استفياـ بمعنى: )مىا( االستفيامية، كعميو فإنَّيا تستحؽ  وجو الستشياد ٍيمى مجيء "مى

 الصدارة. 
ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج (ِ) مىى . كشىٍرحي ِٗٔ-ِٖٔ/ْانظر: شىٍرحي الميفىصَّ الرًَّضيّْ عى

سىف عيمىر، ج اًرٌم، ٖٖ/ْالكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى . كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
 . ّْٔ-ّّٔ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييتحقيؽ: ميحٌمد 

التي ليا حؽ الصدارة، كىي كذلؾ في الجزاء  ألفَّ )مىٍيمىا( في ىذا النمط التركيبي بمعنى: )مىا( االستفيامٌية (ّ)
دىارىًة ًفي  ؽُّ الصَّ ليا حؽ الصدارة؛ كالمراد بالجزاء ىنا ىك جممة الشرط ككؿ، كليس جكاب الشرط كحده. انظر: حى

، عزمي سمماف، ص ًبيّْ  . ْٗالنٍَّحًك العىرى
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  (ْ)  . ّْٔ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
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في ىذا البيت بمعنى:  (أفَّ المعنى األكَّؿ ىك األرجح؛ كىك مجيء )مىٍيمىا الباحث يظنّ و 
ٍف كاف كما يرل ابف في قكلو: )مىٍيمىا االستفيامية؛ بدليؿ تككيده لفظنا( مىا)  ىشاـ ًليىٍو(، كا 
ٍف المخاطب باسـ فعؿ األمر (ىػُٕٔت) ، كما ىك معنى (اكفؼ: )بمعنى الذم ىك( مىوٍ )؛ فمى

؟!   البيت حينئذو

تىى تىٍأًتًني: قكلؾ لمزماف عمكمنا؛ نحك كتككف شرطنا ؛(َمَتى) ْ. " "مى ؛ كنحك قكؿ الشاعر (ُ)آًتؾى
ٍيـ ثً  بفً  سيحى يىاًحيُّ )ت يؿو كى  ىػ(: َٔالرّْ

عُ  َجَل  اْبنُ  . أَناٜ   (ٕ)َتْعِرُفوِني الِعَماَمةَ  َأَضعِ  َمَتى       الثََّناَيا وَطلَّ

ك)إٍف( الشرطية مف  (مىتىى)كال بٌد ىنا مف ًذٍكر الفرؽ بيف )مىتىى( ك)إذىا( مف ناحية، كبيف 
ٍيًف اآلتيىٍيًف:   ناحية أخرل؛ كذلؾ في الفرعى

                                  

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج (ُ) . كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ُّٓ/ّانظر: شىٍرحي الميفىصَّ
 . ٕٖ-ٖٔ/ْج

 (: ٗالشاىد رقـ ) (ِ)

 تحقيؽ: أحمد ميحٌمد شاكر كعبد السالـ ميحتخريج البيت ، ، األٍصمىًعيُّ ًعيَّاتي ٌمد ىاركف، : األٍصمى
اًلسي ثىٍعمىب، ثىٍعمىبي النٍَّحكٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ـُٕص . ُٕٔ، صْ، جُ. كمىجى

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج . كشىٍرحي شىكىاًىًد اٍلميٍغًني، السُّييكًطٌي، ُّْ/ّكشىٍرحي الميفىصَّ
. كشرحو كامالن في: ًخزىانىةي األدىًب، ُْٔ-ْٗٓ، الكتاب األٌكؿ، صُتحقيؽ: أحمد ظافر ككجاف، ـ

 . َِٕ-ِٓٓ/ُعبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج

 ٍمعي الثًَّنيًَّة، كىًىيى الطَّ المُّغة (، )الثَّنىايىا: جى كؼه مىٍعري اعه كى ٍف أىنَّوي شيجى : ًكنىايىةه عى (، )كىاٍبفي جىالى : كىشىؼى الى ًريؽي : )جى
عي ًفي فً  تيٍكضى ٍرًب، كى : اٍلعىمىامىةي تيٍمبىسي ًفي اٍلحى ًقيؿى ٍرًب، كى ًع اٍلعىمىامىةى؛ أىٍم: عىمىامىةي اٍلحى بىًؿ(، )أىضى ي اٍلجى

 .) ٍمـً  السّْ

 ًع الًعمىامىةى تىٍعًرفيكًني". : "الشاىد  مىتىى أىضى

 :األسماء الشرط؛ ألٌنو مف مجيء )مىتىى( اسـى شرطو لمزماف عمكمنا، كقد تصدَّر جممة  وجو الستشياد
ًع(  التي ليا حؽُّ الصدارًة، كقد جاء كؿّّ مف فعؿ الشرط كجزائو مجزكميف كما ترل؛ فأمَّا األٌكؿ )أىضى
ا الثانية  ، كأمَّ ا الثاني )تىٍعًرفيكًني( فتحذؼ النكف األيكلى لمجـز فقد تحرؾ بالكسر اللتقاء الساكنىٍيًف، كأمَّ

 المذككرة فيي لمكقاية. 
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ز في النقطتىٍيًف اآلًتيىتىٍيفً (إذىا)ك (مىتىى): الفرؽ بيف اْلّول الفرع ؛ كيىٍبري
(ُ) : 

غير مضافة؛ فيي  (مىتىى)ك المحدكد، لمكقت مضافة إلى شرطيا؛ فيي معٌينة (إذىا) إفَّ  -أ 
: "آًتيؾى إذىا اٍحمىرَّ اٍلبيٍسري  لمكقت المبيـ، أالى ترل أنَّؾ لك قيٍمتى

: "؛ كاف حسننا، كلك قيٍمتى (ِ)
ا؛ كذلؾ ألفَّ كق"اٍلبيٍسري  اٍحمىرَّ  مىتىى آًتيؾى " ت احمرار البيسر معمكـ لدل الناس ؛ كاف قبيحن

عامة؛ فيتفؽ مع )إذىا( التي ىي لمكقت المعمكـ؛ عمى خالؼ )مىتىى( التي ىي لمكقت 
 المبيـ. 

 شرطنا فيما فتقع( مىتىى) أمَّا كنحًكىا، الكقكع المحقَّقة األشياء في شرطنا تقع( إذىا) إفَّ  -ب 
"، كال يصٌح فيو )مىتىى(؛  الكجكد يحتمؿ رىٍجتي كالعدـ؛ تقكؿ: "إذىا طىمىعىًت الشٍَّمسي خى

لحتمية طمكع الشمس؛ بخالؼ قكلؾ: "مىتىى تىٍخريٍج أٍخريٍج"؛ فاستعماؿ )مىتىى( ىنا 
 الحتماؿ حدكث الخركج كعدمو عمى حد  سكاء. 

الشرطية؛ كيىٍبرز في أفَّ )إٍف( أداةي تعميؽو ال زمفى ك)إٍف(  (مىتىى): الفرؽ بيف الفرع الثاني
"؛ معناه: تعميؽ اإلكراـ عمى  ٍمتيؾى ٍمتىًني أٍكرى : "إٍف أٍكرى فييا، ك)مىتىى( زماف؛ أالى ترل أنَّؾ لك قيٍمتى

تىى : "مى ٍمتىًني اإلكراـ، في حيف أنَّؾ لك قيٍمتى "؛ كاف معناه: تعميؽ أٍكرى ٍمتيؾى  عمى زمافو  اإلكراـ أٍكرى
  .(ّ)اإلكراـ يقع فيو

ا تىقيـٍ  قييىا )مىا( زائدةن مؤكّْدةن؛ نحك قكلؾ: "مىتىى مى "، فإذا لحقتيا )مىا(؛ زادٍتيا  كقد تىٍمحى ـٍ أىقي
سننا إبيامنا كعمكمنا، كازدادٍت المجازاةي بيا حي
 ؛ كمف الشكاىد عمييا قكؿ الشاعر: (ْ)

                                  

ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ُ) ، ًسيبىكى ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: َٔ/ّانظر: الًكتىابي . كشىٍرحي الميفىصَّ
، ُّٓ/ّإميؿ بديع يعقكب، ج . كاألٍشبىاهي كالنَّظىائري ًفي النٍَّحًك، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكـر

 . ُُٗ-ُُٖ/ْج

( ىينىا(ِ ٍعنىى )اٍلبيٍسري ، كاٍلبيٍسرى ( مى ذىا نىًضجى فىقىٍد أىٍرطىبى ٍج، كا  ـٍ يىٍنضى لى فى كى ذىًلؾى إذىا لىكَّ ًتًو؛ كى اضى ةي : التٍَّمري قىٍبؿى ًإٍرطىاًبًو؛ ًلغىضى
بً . كتى ٖٓ، صْكىاًحدىتييىا. انظر: ًلسىافي العىرىًب، اٍبفي مىٍنظيكر، مادة )ب، س، ر(، ـ ى الزَّ كًس، الميرتضى ٍيًدٌم، اجي العىري

 . ُْٕ/َُ: عمٌي ًىاللي، مادة )ب، س، ر(، جتحقيؽ

فىة، ص (ّ) اةي، ميحٌمد أحمد عىرى  . ٗٓانظر: النٍَّحكي كىالنُّحى

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج (ْ) ، أبك البقاء الكىفىًكٌم، ُّٓ/ّانظر: شىٍرحي الميفىصَّ . كاٍلكيٍميَّاتي
 . ّٖٗتحقيؽ: عدناف دركيش كميحٌمد المصرم، ص



ٕٔ 

 (ٔ)َوَجِميدُ  َعاِجزٌ : َيُقوُلوا َفِقيرٌ        َوَجاُرهُ  الَغِنيَّ  النَّاُس  َيرَ  َما . َمَتىٓٔ

" أىٍىريبٍ  تىٍيريبٍ  كتككف شرطنا لمزماف في المستقبؿ؛ نحك: "أىيَّافى ؛ )أيَّاَن( ٓ. مىعىؾى
، كالراجح أنَّيا (ِ)

  .(ّ)كما سبؽ بيانو-تيعامؿ في الشرط كمعاممتيا في االستفياـ 
 

أىٍجًمٍس"، كنحك قكؿ الشاعر ابف ىماـ  ٍس تىٍجمً  كتككف شرطنا لممكاف؛ نحك: "أٍيفى  )أْيَن(؛ ٔ.
 ىػ(:ِٕالسَّميكًلٌي )ت

  (ٗ)ِلمتَّلِقي َنْحَوَىا اْلِعيَس  َنْصِرفُ   َتِجْدَنا      اْلُعَداةَ  ِبَنا َتْضِربْ  . َأْينَ ٔٔ

                                  

  (:َُالشاىد رقـ ) (ُ)
 نيسب ىذا البيت لخمسةو مف الشعراء؛ ىـ: تخريج البيت : 

 قيريع بف عىٍكؼ بف كعب بف سعد بف زيد مناة بف تميـ.  .ُ
ٍيًعٌي؛ ك)المٍعميكط( اسـ مفعكؿ مف عمىطو بسٍيـو عٍمطنا: إذا أصابو بو.  .ِ  المٍعميكط بف بدؿ القيرى
ٍيًعيِّا ثـ سىٍعًديِّا.  المٍعميكط السٍَّعًدٌم، كريبَّما يككف ىك .ّ ا كاحدنا؛ بأٍف يككف قيرى  كالذم قبمو شخصن
ذَّاؽ العىٍبدٌم؛ كفي ركاية: )ابف حذاؽ( بالحاء.  .ْ  سيكيد بف خى
 المخبَّؿ السٍَّعًدٌم.  .ٓ

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج انظر: . كًلسىافي العىرىًب، اٍبفي ُّٓ/ّشىٍرحي الميفىصَّ
. كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، َْْ، صٕمىٍنظيكر، ـ

. كشىٍرحي الشَّكىاًىًد الشٍّْعًريًَّة ًفي أيمَّاًت اٍلكيتيًب النٍَّحًكيًَّة، ميحٌمد ميحٌمد حىسف شيرَّاب، ُِِ-ُِٗ/ّج
 . ُّٓ/ُج

 دىًة؛ كىىً المُّغة الى ًميدي ىينىا ًمفى اٍلجى اًؿ(. : )اٍلجى مىى السَّعي كتىٍحًصيًؿ اٍلمى بىة؛ فىأىرىادى الشَّاًعري ًبيىا اٍلقيكَّةى عى الى  يى الصَّ
 االشاىد   ".: "مىتىى مى
 :ا،  وجو الستشياد حيثي دخمت "ما" الزائدة عمى "متى" الجازمة بيدؼ التككيد؛ فزادٍتيا إبيامنا كعمكمن

 كازدادٍت المجازاةي بيا حيسننا. 
 . ِٖ/ًْني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، جانظر: مىعىا (ِ)
 . ّْ-ِْالرسالة، ص هانظر: ىذ (ّ)
 (: ُُالشاىد رقـ ) (ْ)

 ميكًلٌي، تحقيؽ: كليد ميحٌمد تخريج البيت اـو السَّ ٍبدي اً ٍبفي ىىمَّ ميكًلٌي، عى اـو السَّ ٍبًد اً ٍبًف ىىمَّ : ًشٍعري عى
، ًسيبىكى ّٖالسَّرىاقبٌي، ص ، الميبىرّْد، ٖٓ/ٍّيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج. كالًكتىابي . كالميٍقتىضىبي

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ْٕ/ِتحقيؽ: ميحٌمد عبد الخالؽ عضيمة، ج . كشىٍرحي الميفىصَّ
 = . ُّْ/ّج



ٖٔ 

ْ ﴿ (:)قكلو  نحك مؤكّْدةن؛ زائدةن ( مىا) تمحقيا كقد ٔا ا حَُسُُٔ ٍَ ۡحَِ
َ
ُٔۡت خ ٍَ ۡ ًُ ٱل  ،(ُ)﴾يُۡدرِكسُّ

 يػػا فػػنػرَّ بػػا مػ؛ كم(ِ)اػنن ػسػحي  اػػبي ازاةي ػػالمج كازدادتٍ  ا،ػكمن ػػكعم إبيامنا زادٍتيا ؛(مىا) ياػتػقػلح فإذا
 . (ّ)ى(ػػتى ػ)مى 

ٍبيىـو  ؛ كتككف شرطنا لمكافو )أنَّى( ٕ. ، كنحك قكؿ ، كتفيد العمكـ؛ نحك قكلؾ: "أنَّى تىٍذىىٍب أٍذىىٍب"مي
ًبيعة العى    ىػ(:ُْ)ت اًمًرمٌ الشاعر لىًبيد بف رى

  (ٗ)َشاِجرُ  ِرْجِمكَ  َتْحتَ  َمْرَكَبْيَيا ِكَل        ِبَيا َتْمَتِبْس  تَْأِتَيا َأنَّى . َفَأْصَبْحتَ ٕٔ

(؛ نظرنا النتيائيا باأللؼ؛ "يرل الدكتكر فاضؿ السَّاًمرَّائٌي ك  أنَّيا أكثر عمكمنا مف )أٍيفى
 ف فييا. إفَّ إطالؽ األلؼ قد يدؿ عمى سعة المكا حيثي 

( مثالن أكسع في النفي مف  كالمالحظ في العربية أفَّ الكممة يتقارب معناىا كمبناىا؛ فػ )الى
فَََل ﴿ (:) قكلو )لىٍف(؛ أٍم أفَّ زمنيا أطكؿ؛ ألنَّيا تككف لمحاؿ، كاالستقباؿ، كالماضي؛ نحك

                                                                                              

  =كىعىٍيسىاءي(.المُّغة ، ديهي: أىٍعيىسي ميٍفرى ، كى : اإلٍبؿي الًبيضي   : )اٍلًعيسي
 " :تىًجٍدنىا ... أىٍيفى تىٍضًربٍ الشاىد."  
  :اسـ شرط لممكاف، كقد تصدَّر جممة الشرط؛ ألٌنو مف وجو الستشياد ) التي ليا  األسماءمجيء )أىٍيفى

 حؽُّ الصدارة.
 . ٖٕ النّْسىاء: (ُ)
ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ يعقكب، ج (ِ)  . ِٖ/ْفاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج . كمىعىاًني النَّحيك،ُّٓ/ّانظر: شىٍرحي الميفىصَّ
  .ٕٔ-ٔٔالرسالة، ص هانظر: ىذ (ّ)
 (: ُِالشاىد رقـ ) (ْ)

 ًبيعىةى العىاًمًرٌم، تحقيؽ: دار صادر، صتخريج البيت ًبيعىةى العىاًمًرٌم، لىًبيدي ٍبفي رى . ٓٔ: ًدٍيكىافي لىًبيًد ٍبًف رى
ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىارك  ، ًسيبىكى د، تحقيؽ: ميحٌمد عبد ٖٓ/ّف، جكالًكتىابي ، الميبىرّْ . كالميٍقتىضىبي

 . ْٕ/ِالخالؽ عضيمة، ج
 المُّغة .) : ميتىشىبّْؾي أٍك ميٍضطىًربي (، )شىاًجري : تىٍنشىبُّ  : )تىٍمتىًبسي
 ى تىٍأًتيىا تىٍمتىًبٍس ًبيىاأىنَّ : "الشاىد."  
 :التي ليا  األسماءة الشرط؛ ألٌنو مف مجيء )أىنَّى( اسـ شرط لممكاف، كقد تصدَّر جمم وجو الستشياد

 حؽُّ الصدارة. 



ٔٗ 

َق َوََّل َصّله  ( مطمقة؛ (ُ)﴾َصده أٍم أفَّ صكتيا غير ، ك)لىٍف( مختصة بنفي المستقبؿ، ك)الى
 ىما. محدكد، ك)لىٍف( مقيدة بالسككف، ككذلؾ )إذىا( ك)إٍذ(، كغيري 

( التي ال المكافى  ؽي مً طٍ ( تي ىاأللؼ في )أنَّ  ةي فمدَّ  يمتد الصكت  إطالقنا بعيدنا، بخالؼ )أٍيفى
  .(ِ)"بيا امتدادنا بعيدنا

ألفَّ المدَّ في األلؼ يؤدم ىذا ؛ كجيو الدكتكر فاضؿ السَّاًمرَّائيٌ  مرأٍ  أفَّ  الباحث يظنّ و 
اًُاَويَۡخُُلۡ ﴿ :()المعنى؛ أالى ترل إلى ركاية حفصو عف عاصـ في قكلو  َٓ ؛ كيؼ (ّ)﴾ذِيِّۦ ُم

انغماس مرتكب  مدل( حتى انقمبت ياءن؛ لمداللة عمى ذِيِّۦأىٍشبىع الكسرة في الياء مف )
 المدّْ.  الكبائر في العذاب المييف، كال يتأدَّل ىذا المعنى بغيرً 

ٍبيىـو كذلؾ؛ كقد عرَّفيا الميبىرّْد)َحْيُثَما( ٖ. ( (ىػِٖٓت) ؛ كتككف شرطنا لمكافو مي ٍيثي  بقكلو: "ك)حى
ٍبيىـه  المكاف أسماء مف اسـ ٍمتىيا فمىمَّا ...إليو  يضاؼ ما ييفسّْره مي ا) بػ كىصى  مف امتنعت( مى

ٍمتىيا إذا( إذٍ ) كػ فصارت اإلضافة،   .(ْ)"بػ )مىا( كىصى

( تمزمياك ٍيثي تكضّْحيا،  كاإلضافة لإلضافة، الزمة لمشرط؛ ألنَّيا استعممت إذا( مىا) )حى
ا) فاٍشتيرط دخكليا فيو، يصمح فال كباب الشرط مبناه اإلبياـ؛  فىتيٍبيىـ، اإلضافة، عف ًلتكفَّيا ؛(مى

  .(ٓ)حينئذو  الشرط في دخكليا فيصمح

ا نُ ﴿ :()كمف الشكاىد عمييا قكلو  ٌَ ۥ  وََحۡيُد  ًۡ َشۡطَرهُ ُس َْ ٔاْ وُُسٔ ىُّ َٔ ًۡ فَ  ؛ أٍم: في أمّْ (ٔ)﴾ِخُ

                                  

 . ُّ اٍلًقيىامىة: (ُ)
 . ُٖ/ْمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج (ِ)
 . ٗٔ( اٍلفيٍرقىاف: (ّ

د، تحقيؽ: ميحٌمد عبد الخالؽ عضيمة، ج (ْ) ، الميبىرّْ ًؿ، ابف يعيش،  وانظر:. ّٓ/ِالميٍقتىضىبي شىٍرحي الميفىصَّ
 . ّٖ/ْ. كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، جُُّ/ّيؽ: إميؿ بديع يعقكب، جتحق
، ج (ٓ) ،  وانظر:. ُِٓ/ُاألٍشبىاهي كالنَّظىائري ًفي النٍَّحًك، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكـر الميٍقتىضىبي

د، تحقيؽ: ميحٌمد عبد الخالؽ عضيمة، ج ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع . كشىٍرحي إْ-ْٔ/ِالميبىرّْ لميفىصَّ
 . ّٖ/ْ. كمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، جُُٓ/ّيعقكب، ج

  .ُْْاٍلبىقىرىة:  (ٔ)



َٕ 

(فػ مكافو كنتـ فعميكـ أٍف تتجيكا بكجكىكـ جية المسجد الحراـ،  فعؿ ماضو مبني عمى  )كينتيـٍ
ك)التاء( ضمير متصؿ بضمير رفع متحرؾ في محؿ جـز فعؿ الشرط، السككف؛ التّْصالو 

كأمَّا جكابو  كالميـ لمجمع، ،)كاف( ىنا تاٌمة رفع فاعؿ؛ ألفَّ مبني عمى الضـ في محؿ 
لُّكٍا كيجيكىىكيـ( كقد)فجممة   اقترنٍت بػ )الفاء(؛ ألنَّيا جممة طمبية.  كى

كمف ؛ (ُ)االستفياـإليو كما مٌر بنا في  تضاؼ ما بحسب ىي إذٍ  إبيامنا؛ أكثرىفَّ  كىي ؛(أيّ ) ٗ.
َسيَۡيِ كَ ﴿ :()الشكاىد عمييا قكلو 

َ
ا ٱۡۡل ٍَ حه

َ
ه  خ )أىٌم(  ؛ حيثي جاءت(ِ)﴾َضۡيُج فَََل ُعۡدَوََّٰن َعَ

( ىك فعؿ(ّ)متصٌدرة جممة الشرط ككؿٌ  ٍيتي الشرط،  فعؿ جـز محؿٌ  في ماضو  ، كالفعؿ )قىضى
، كقد اقترف بالفاء ألنَّو جممة اسمٌية؛ ككذلؾ  عيٍدكافى  الكجكابو ىك جممة ) ( في محٌؿ جـز مىيَّ عى

يّٗ ﴿ :()قكلو 
َ
ا حَۡدعُ خ ٌه ُّ ا  آُء ٱۡۡلُۡصَِنَّٰ  ٔاْ فَيَ ٍَ ۡش

َ
 . (ْ)﴾ٱۡۡل

  َصَداَرِتَيا َحقُّ : الثانيالمطمب 

اة معظـ نصَّ    :الثالثة ىذه منيا ليـ؛ أقكاؿ في الشرط أسماء صدارة عمى النُّحى

 فميا استفيامنا؛ أك جزاءن، كانت إذا (ٓ)األسماء ىذه : "إفَّ (ىػُّٔت) السَّرَّاج قاؿ ابفي  .ُ
  .(ٔ)"الكالـ صدكر

دُّري الشٍَّرًط"؛ كقاؿ فيو: "كالشرط (ىػّٖٓت) عقد الزمىٍخشىًرمٌ  .ِ  كاالستفياـ فصالن سمَّاه "تىصى
يّْزه في ًممَّا شيئنا أفَّ  في  لىكٍ  سىأىٍلتيؾى  قىدٍ "ك ،(ٕ)"تىٍأًتًني إفٍ  آًتيؾى : "قكلؾ كنحكي  ،يتقٌدمو ال حى

                                  

  .ْٕانظر: ىذه الرسالة، ص (ُ)
  .ِٖ اٍلقىصىص: (ِ)
 ( أٍم: فعؿ الشرط كجكابو. (ّ

  .َُُاإٍلٍسرىاء:  (ْ)
ا أـ يقصد بيا: )مىٍف(، ك)مىا(، ك) (ٓ) (، ك)أىٌم(؛ سكاء أكانت استفيامن (، ك)أىنَّى(، ك)كىٍيؼى (، ك)أىٍيفى مىتىى(، ك)أىيَّافى

( االستفيامية.  ـٍ ٍيثيمىا(؛ كال يككنىاًف إالَّ جزاءن، ك)كى  جزاءن، ككذلؾ: )مىٍيمىا(، ك)حى
 . ُٗٓ/ِاأليصيكؿي ًفي النٍَّحًك، ابفي السَّرَّاج، تحقيؽ: عبد الحسىٍيف الفتمي، ج (ٔ)
: أٍف يككف اْلّولالشرط لو شرطاًف:  جكابً  ؼي ذٍ في ىذا المثاؿ قد جاء فعؿ الشرط )تىٍأًتًني( مضارعنا، كحى  (ٕ)

: أٍف يككف جكاب الشرط معمكمنا، كعميو ال بٌد أٍف يككف فعؿ الشرط في المثاؿ ماضينا والثانيفعؿ الشرط ماضينا، 
 نحك: "آًتيؾى إٍف أىتىٍيتىًني". 



ُٕ 

 كالجزاءي  ،اإلخبار سبيؿ عمى كاردنا مناكال كلكفٍ  مقدمنا، جزاءن  فيو تقٌدـ ما ليس ،"أىٍعطىٍيتىًني
 يعيش ؛ كقد شرحو ابف(ُ)كالشّْعر" القرآف، في كثيره " لىكٍ " جكابً  كحذؼي  ،محذكؼه 

ا كافينا في كتابة "شىٍرحي  (ىػّْٔت) ًؿ" شرحن الميفىصَّ
(ِ).  

اًنيٌ  القاىر كعبد .ّ ٍرجى أثناء حديثو عف أسماء الشرط يقكؿ: "كىذه األسماء  (ىػُْٕت) الجي
ٍف يىٍأًتؾى تىٍضًرٍبوي" ال : "لىٍيتى مى يعمؿ فييا ما قبميا، ال يجكز أٍف تقكؿى

 يىٍأًتؾى  أيُّييـٍ  "لىٍيتى  ، كال:(ّ)
  .(ْ)"الكالـ صدر تىٍضًرٍبوي"، كتيمزميا

  (٘)الثالث: َمْسَأَلُة اْلَجَزاِء ِبـ )َكْيَف(المطمب 

ٍيًف اآلتيىٍيًف: اختمؼ البىٍصًريُّكفى كالكيكًفيُّكفى في الجزاء بػ )كىيٍ  (؛ كبياف ىذا االختالؼ في الفرعى  ؼى

 : (ٔ)بيا؛ لثالثًة أكجوو، ىي المجازاة يجكز ال : ذىبكا إلى أنَّوالَبْصِريُّونَ  -أ 

 سؤاؿ ألنَّيا نكرة؛ إالَّ  يككفي  ال جكابىيا ألفَّ  أخكاتيا؛ سائر عف نقصتٍ  : أنَّياالوجو اْلّول
 تيجاب كتارة بالمعرفة، تيجاب تارةن  أخكاتيا كسائر نكرة، إالَّ  يككف ال كالحاؿ الحاؿ، عف

ٍيفً  أحد عف قىصيرىتٍ  فىمىمَّا بالنكرة، عيفتٍ  األمرى  مف نظائرىا مكاضعً  في تصريفيا عف ضى
  .المجازاة

 إلييا يعكد كال عنيا، اإلخبار يجكز ال ألنَّيا بيا؛ اٍلميجازاة يىجيزً  لـ إنَّما: الثاني والوجو
 عف ذلؾ في قىصيرىتٍ  فىمىمَّا ك)مىٍيمىا(، ك)أٌم(، ك)مىا(، )مىٍف(، في ذلؾ يككف كما ضمير،
عيفتٍ  نظائرىا،   .المجازاة مف نظائرىا مكاضعً  في تصريفيا عف ضى

                                  

، الزمىٍخشىًرٌم، صاٍلميفىصَّ  (ُ)  . ِّّ-ِِّؿي
ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج (ِ)  . َُِ-ُُٕ/ٓانظر: شىٍرحي الميفىصَّ
( األصؿ في الكتاب: "لىٍيتى مىٍف يىٍأًتيؾى تىٍضًرٍبوي"؛ كىذا خطأ نٍحكٌم؛ ألنَّؾ إذا لـ تحذؼ حرؼ العمة )الياء( في (ّ

( تككف )مىٍف( مكصكل  ة، كنحف نريد الشرطية الجازمة لمفعؿ المعتؿ بحذؼ حرؼ العمة. الفعؿ )يىٍأًتيؾى
اًنٌي، تحقيؽ: كاظـ بحر المرجاف، ـ (ْ) ٍرجى  . َُُٗ، صِالميٍقتىًصدي، الجي
ًؼ، أبك البركات بف األٍنبىاًرٌم، تحقيؽ: جكدة  (ٓ) اؼي ًفي مىسىائًؿ الًخالى كقد جاء شرحيا كاممة في كتاب: اإٍلٍنصى

ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، جُْٓ-ُُٓؾ، صمبركؾ ميحٌمد مبرك  ، ًسيبىكى . َٔ/ّ. كانظر: الًكتىابي
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد   . َِّ-ِِٗ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييكميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

ًؼ، أبك البركات بف األٍنبىاًرٌم، تحقيؽ: ج (ٔ) اؼي ًفي مىسىائًؿ الًخالى  . ُِٓكدة مبركؾ ميحٌمد مبركؾ، صاإٍلٍنصى
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 استعماؿً  إلى يضطرَّ  أفٍ  إالَّ  بالحرؼ، يككفى  أفٍ  الجزاء في األصؿى  أفَّ : الثالث والوجو
 أيِّا كجدنا (ُ)ألنَّا بيا؛ يجازل ال أفٍ  فينبغي بيا؛ المجازاة إلى تيمجئ ىينا ضركرة كال األسماء،

اؿو  أمّْ  ًفي" قاؿ: إذا القائؿى  أفَّ  ترل أالى  عنيا، تغني  بمنزلة: المعنى في فيك ؛"أىكيفٍ  تىكيفٍ  حى
  ."أىكيفٍ  تىكيفٍ  كىٍيؼى "

 المجازاة يجكز وإنَّ  قمنا: بيا؛ كاحتجكا بقكليـ: "إنَّما المجازاة يجكز : ذىبكا إلى أنَّوالُكوِفيُّونَ  -ب 
( أفَّ  ترل أالى  االستفياـ، في المجازاة لكممات مشابية ألنَّيا بيا؛  كما الحاؿ، عف سؤاؿ )كىٍيؼى
( أفَّ   المجازاة؛ كممات مف ذلؾ غير إلى الزماف، عف سؤاؿ ك)مىتىى( المكاف، عف سؤاؿ )أىٍيفى

اكىٍيفى " معنى أفَّ  ترل المجازاة، أالى  كممات كمعنى معناىا كألفَّ  اؿو  أمّْ  في": أىكيفٍ  تىكيفٍ  مى  تىكيفٍ  حى
ا"أىكيٍف، ككما أفَّ معنى  ( شابيت فىمىمَّا ...أىكيٍف  تىكيفٍ  أمّْ مىكىافو  في": أىكيفٍ  تىكيفٍ  أىٍينىمى  ما )كىٍيؼى

 مف بغيرىا يجازل كما بيا، ييجازل أفٍ  كجب المجازاة، كمعنى االستفياـ، في بو يجازل
  .(ِ)المجازاة" كممات

(؛ كلكنَّيا مستكرىة، ككجو الجكاز ىك أٌنيا تقتضي  الباحث نّ يظو  أنَّو يجكز المجازاة بػ )كىٍيؼى
مىى اؿو  أمّْ  معنى: "عى أىكيٍف"، كسائر أدكات الشرط، ككجو االستكراه ىك أنَّو يجكز االستغناء  تىكيفٍ  حى

 عنيا بأداة الشرط )أٌم(، فال داعيى لممجازاة بيا. 

  ِبَصَداَرِة َأْسَماِء الشَّْرطِ اْلَمَسائِل الُمَتَعمَّْقِة  الرابع: َبْعُض المطمب 

ٍسألىتاًف اآٍلًتيىت  : افً كمنيا المى

، أْو اْلُمَضافِ    المسألة اُْلولى: اتَّْصاُل أْسَماِء الشَّْرِط ِبَحْرِف اْلَجرّْ

، بحرؼ الشرط أسماء عند اتّْصاؿ ألنَّيا  المضاًؼ؛ فإنَّيا ال تفقد حؽَّ الصدارة؛ أك الجرّْ
 الرًَّضيٌ كأكَّد ذلؾ  -(ّ)كما مٌر بنا في االستفياـ-حينئذو تصبح ككممةو كاحدةو ليا حؽُّ الصدارًة 

ـي : قكليـ نحك في (ىػٖٔٔت) األٍستىرىابىاًذمٌ  "، عمى أفَّ )غيالـ مىٍف( أصبحتا ككممة "غيالى ـٍ ٍف يىقيـٍ أىقي  مى

                                  

 ىػ(.ٕٕٓحسب قكؿ أبي البركات بف األٍنبىاًرٌم )ت (ُ)
ًؼ، أبك البركات بف األٍنبىاًرٌم، تحقيؽ: جكدة مبركؾ ميحٌمد مبركؾ، ص (ِ) اؼي ًفي مىسىائًؿ الًخالى  . ُُٓاإٍلٍنصى
  .ُٓصانظر: ىذه الرسالة،  (ّ)
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المُّغكم صدر الكالـ؛ حيثي قاؿ:  المركب الشرط؛ بسبب اإلضافة؛ فيمـز ىذا معنى فييا كاحدة
كـ "ككذلؾ ـي : نحك تصدُّره؛ يجب االستفياـ، أك الشرط أداة إلى المضاؼ حي ؟" مىفٍ  "غيالى ـى  قىا
ـي  الَّ  ،(ُ)المضاؼ إلى يسرم كاالستفياـ الشرط معنى ألفَّ  ؛"أىقيـٍ  يىقيـٍ  مىفٍ  ك"غيالى ٍز  لـ كا   تقدُّمو يىجي
  .(ِ)"الصدر ما لو عمى

  الشَّْرطِ  (ٖ)سألة الثانية: َتْقِديُم اْلَمْفُعوِل ِباْلَجزَاِء َعَمى َحْرفِ الم

 كبياف ىذا اختمؼ البىٍصًريُّكفى كالكيكًفيُّكفى في "تقديـ المفعكؿ بالجزاء عمى حرؼ الشرط"؛
ٍيًف اآلتيىٍيًف:اال   ختالؼ في الفرعى

الجزاء عمى حرؼ الشرط؛ كحجتيـ : ذىبكا إلى أنَّو ال يجكز تقديـ المفعكؿ بالَبْصِريُّونَ  -أ 
، فكما ال إفي ذلؾ أنَّيـ قالكا: " ـي لو صدري الكالـً فَّ الشرطى بمنزلًة االستفياـ، كاالستفيا

أالى ترل أنَّو ال يجكز أٍف يقاؿ:  ؛يجكز أٍف يعمؿ ما بعد االستفياـ فيما قبمو، فكذلؾ الشرطي 
؟"، فكذلؾ ال يجكز أٍف يقاؿ:  ٍبتى رى ٍيدنا أىضى ٍيدنا إٍف تىٍضًرٍب أىٍضًربٍ ""زى   .(ْ)"زى

ٍيدنا إٍف  : ذىبكا إلى أنَّو يجكزالُكوِفيُّونَ  -ب  تقديـ المفعكؿ بالجزاء عمى حرؼ الشرط؛ نحك: "زى
فَّ حؽَّ الجكاب التقديـ؛ فنحك: "إٍف إتىٍضًرٍب أىٍضًرٍب"؛ كحجتيـ في ذلؾ أنَّيـ قالكا: "

ا تأخر الجكاب انجـز ٍضًربي إٍف تىٍضًرٍب"، فىمىمَّ تىٍضًرٍب أىٍضًرٍب"، كاف عندىـ في األصؿ: "أى 
  .(ٓ)"عمى الجكار

                                  

ىػ( قد استخدـ عند التمثيؿ ىنا أسمكبى الٌمؼ ٖٔٔاألٍستىرىابىاًذٌم )ت يٌ الرَّضً  إلى أفَّ  الباحث( في إشارة مف (ُ
كـ المضا كالنشر غير المرتَّب؛ حيثي  "، ثَـّ إنَّو ؼ إلى أداة الشرط أك االستفياـإنَّو قد بدأ كالمو بقكلو: "ككذلؾ حي

؟"، ثَـّ الشرط: "غي  ـى ٍف قىا ـي مى "، ثَـّ بعد ذلؾ عند التمثيؿ قد بدأ بمثاؿ االستفياـ: "غيالى ـٍ ـٍ أىقي ٍف يىقي ـي مى عٌمؿ بقكلو: الى
 ". رط كاالستفياـ يسرم إلى المضاؼألفَّ معنى الش"

سىف عيمىر، ج (ِ) مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى  . ِٕٓ/ُشىٍرحي الرًَّضيّْ عى
ا كافينا في كتابو  ىػ( بحرؼٕٕٓيقصد أبك البركات بف األٍنبىاًرٌم )ت (ّ) الشرط: )أدكاتو(، كقد شرح المسألةى شرحن

ًؼ"، ص اؼي ًفي مىسىائًؿ الًخالى  . ََٓ-ْٔٗ"اإٍلٍنصى
ًؼ، أبك البركات بف األٍنبىاًرٌم، تحقيؽ: جكدة مبركؾ ميحٌمد مبركؾ، ص (ْ) اؼي ًفي مىسىائًؿ الًخالى  . ْٕٗاإٍلٍنصى

اؼي ًفي مىسىائًؿ الًخالى  (ٓ) ًؼ، أبك البركات بف األٍنبىاًرٌم، تحقيؽ: جكدة مبركؾ ميحٌمد مبركؾ، انظر: اإٍلٍنصى
سىف عيمىر، جْٔٗص مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى  . ٔٗ/ْ. كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى
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؛ ألدلتيـيالبىٍصريّْ  إلى رٍأم الباحث يميلو   ، كألفَّ ما أكرده الكيكًفيُّكفى مف شكاىدى الٌراجحة فى
، (ُ)المصنكعة الشعر، كاألمثمةى  عمى )تقديـ المفعكؿ بالجزاء عمى حرؼ الشرط( ال يتجاكز لغةى 

مف  مؿ كاألساليب؛ لضركرةو في الشعر أنَّو يقتضي التغيير في ترتيب كممات الجي كالغالب 
 ذلؾ.  كالكزف، كالقافية، كغيرً  ؛ضركرات الشعر

- كالخالؼ في تقديـ معمكؿ الجزاء (ِ)فَّ الخالؼ في تقديـ معمكؿ الشرطإ :ويمكن القول
 عمى األداة ذاتو شرط بحدّْ سكاء، ككذلؾ الخالؼ في تقديـ جكاب ال عمى حد   -تىبىيَّفى  كما
ا   .(ّ)أيضن

*** 

 

 

 

 

 

 

. 

                                  

ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ُ) ، ًسيبىكى  . ٖٔ/ّانظر: الًكتىابي
 تقديـ معمكؿ الشرط عمى أداة الشرط. ( أٍم: (ِ

(، مع اإلشارة إلى أفَّ ىناؾ بعضى  (ّ) ، كالكيكًفيّْيفى كما ذكرناه مف الخالؼ ينتسب لرأم الجميكر مف )البىٍصريّْيفى
ًؼ، أبك الب انظر:العمماء قد تفرَّد كؿُّ كاحدو منيـ برأيو الخاص في ىذه المسائؿ.  اؼي ًفي مىسىائًؿ الًخالى ركات اإٍلٍنصى

رىًب، أبك حٌياف األٍندىليًسٌي، ََٓ-ْٔٗبف األٍنبىاًرٌم، تحقيؽ: جكدة مبركؾ ميحٌمد مبركؾ، صا . كاٍرًتشىاؼي الضَّ
. كىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، ُُٖٗ-ُٕٖٗ/ْتحقيؽ: رجب عثماف ميحٌمد، ج

 . ِْٔ-ُْٔ/ِج
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 المبحث الرابع

، َوَبَياُنَيا َداَرِة ِفي النَّْحِو اْلَعَرِبيّْ  َسائُر اْْلْسَماِء الَِّتي َلَيا َحقُّ الصَّ

ف األسماء التي يحٌؽ ليا مالشرط، ك مف: ضمير الشٍأف، كأسماء االستفياـ،  بياف كؿ   َـّ تى 
بىًريَّةً ، ك)كيمَّمىا(، كفً يالظٍَّرًفيَّتى  )بىٍينىا، كبىٍينىمىا(مف:  كبقي كؿّّ  الصدارة، ( اٍلخى ـٍ )مىا( ك، )كىأىيٍّْف(، ك)كى
ًبيَّةً   كقد جاءٍت كؿ كاحدة منيا في مطمب كما يأتي: ؛ التَّعىجُّ

 . : )بىٍينىا(، ك)بىٍينىمىا(، الظٍَّرًفيَّتىافً المطمب اْلّول

 . : )كيمَّمىا(المطمب الثاني

بىًريَّةي المطمب الثالث ( اٍلخى ـٍ  . : )كى

 . : )كىأىيٍّْف(المطمب الرابع

ًبيَّةي المطمب الخامس ا( التَّعىجُّ  . : )مى

 كبياف ىذه المطالب الخمسة عمى النحك اآلتي: 

  ، الظَّْرِفيََّتانِ (ٔ): )َبْيَنا(، و)َبْيَنَما(اْلّولالمطمب 

 : كبىيىانيييمىا في المقصدىٍيًف اآلتيىٍيفً 

 المقصد اْلّول: َماِىيَُّتُيَما 

 بمعنى زمافو  ظرفا : "كىما(بىٍينىمىا)ك ،(بىٍينىا)في أثناء حديثو عف  (ىػُُٕت) مىٍنظيكر قاؿ ابفي 
،ػكفاع ؿو ػػفع مف ةػػجمم إلى افً ػػافػػضػكي أىة،ػػاجػػالمف ،ػػكخب دأػكمبت ؿو  وػػػب ُـّ ػػتػي كابو ػػج إلى افً ػػػاجػػكيحت رو

                                  

اة في (ُ) ا-تعييف: )األلؼ(، ك)مىا(  كقع االختالؼ بيف النُّحى اًىيَّتيييمى (، ككذلؾ  -مى المتاف تمحقاف الظرؼ )بىٍيفى
(. انظر: ىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف،  االختالؼ في المضاؼ إلى الظرؼ )بىٍيفى

 . ُِٓ-ُْٖ/ِج
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  .(ِ)"كثيرنا الجكاب في جاءا كقد ،(ُ)ك)إذىا( )إٍذ(، فيو يككف أفٍ  جكابيما في صحكاألف المعنى،

ًحيح ميٍسًمـ ىذاًف الحديثاًف:   كمف الشكاىد عمييما في صى

 ِإذْ  َيْوٍم، َذاتَ ( ) المَّوِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َنْحنُ  َبْيَنَما"إٍذ قاؿ:  ()حديثي عمرى بًف الخطاب  .ُ
  .(ّ)"َرُجلٌ  َعَمْيَنا َطَمعَ 

 َجاءَ  ِإذْ  اْلُجُمَعِة، َيْومَ  َيْخُطبُ ( ) النَِّبيُّ  َبْيَناإٍذ قاؿ: " ()كحديثي جابر بف عبد ا  .ِ
 . (ْ)": ُقْم َفاْرَكعْ () َقاَل: َل، َقالَ ؟ : َأَصمَّْيَت َيا ُفَلنُ ()َفَقاَل َلُو النَِّبيُّ  ؛َرُجلٌ 

 ا َصَداَرِتِيمَ  المقصد الثاني: َحقُّ 

اة عضب نصَّ    :الثالثة ىذه منيا ليـ؛ أقكاؿو  في( بىٍينىمىا)ك ،(بىٍينىا)صدارة  عمى النُّحى

ا، بىٍينىا،(: "ىػْٖٓت) ًسيدىه ابفي  قاؿ ُ.  لو يحؽُّ  ًممَّا: أمٍ  ؛(ٓ)"االبتداء حركؼ مف كبىٍينىمى
 . الصدارة

نَّما": (ىػٖٔٔت) األٍستىرىابىاًذمٌ  الرًَّضيٌ  قاؿك  ِ. ابى )ك ،(بىٍينىا) ريتّْب كا  مع  ،(كيمَّمىا)ك ،(ٍينىمى
 لزكـى  لأليكلى الثانية ًلميزكـً مضمكف كالجزاء؛ الشرط مع الشرط، كممات ترتيبى  جممتييا
 ًليدالَّ  ؛(ٔ)(بىٍينىمىا)ك ،(بىٍينىا) في جكاب لممفاجأة( إذٍ )ك ،(إذىا) أيدًخؿى  كليذا لمشرط؛ الجزاء
، بال مفاجأةن  بالثاني األٌكؿ مضمكف اقتراف عمى   .(ٕ)"الٌمزكـ في معنى آكدى  فيككف تراخو

                                  

فَّ ُُٕفي إشارة مف الباحث أفَّ ىذا رأم ابف مىٍنظيكر )ت (ُ) ما نقمو في لسانو ىك رأم ابف بىرٌّْم  ىػ(؛ كا 
ا( أٍف ال يككف فيو )إٍذ(، ك)إذىا(، كقد عمؽ عميو ابفي مىٍنظيكر ِٖٓ)ت ىػ( مف أفَّ األفصح في جكاب )بىٍينىا(، ك)بىٍينىمى
 . ٔٔ، صُّىػ( كرٌده بأدلة كثيرة. انظر: ًلسىافي العىرىًب، اٍبفي مىٍنظيكر، مادة )ب، م، ف(، ـُُٕ)ت
 . ٔٔ، صُّافي العىرىًب، اٍبفي مىٍنظيكر، مادة )ب، م، ف(، ـًلسى  (ِ)
ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسمً  (ّ) /صى يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ٍسالى ـي بفي الحى اًف، كىاإٍلً يمى ٍحسىاًف، كالقىدىرً بىيىافي اإٍلً ، كىاإٍلً : رقـ ِٕ.، ص..ـً

 . (ٖ) – ُ الحديث
ميعىةي/التًَّحيَّةي كىاإٍلً المصدر السابؽ (ْ) ، ص، اٍلجي ـي يىٍخطيبي ا  . (ٕٖٓ) – ْٓ : رقـ الحديثُِّ-ُُّمى
ـي، ابفي ًسيدىه، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، مادة )ب، م، ف(، ج (ٓ) ـي كالميًحيطي األٍعظى  . َٓٓ/َُالميٍحكى
 كما أدخمت )الفاء( في جكاب الشرط.  (ٔ)
مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابى  (ٕ) سىف عيمىر، جشىٍرحي الرًَّضيّْ عى  . ُٖٗ/ّاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى
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، ليا حؽُّ الصدارة في الجمؿ (كيمَّمىا)ك ،(بىٍينىمىا)ك ،(بىٍينىا)ييستنتج مف ذلؾ أفَّ كالِّ مف: 
تَّبي مع كالجزاء،  الشرط مع الشرط، كممات ترتيبى  جممتييا كالتراكيب؛ ذلؾ ألنَّيا تيرى
 كًلكممات الشرط صدري الكالـ. 

 بكثرة التقديـ(: "كيظير ىذا حقَّو ما بشر في أثناء حديثو عف )تٍأخير كماؿ كقاؿ الدكتكر ّ.
ٍمتي : يقكلكف ؛ إذٍ (بىٍينىما) الرابطة استخداـ عند مىٍيوً  "دىخى  عمى نٌصكا كقد ييذىاًكر"، كىافى  بىٍينىمىا عى
دىارة ،(بىٍينىا(، ك)بىٍينىمىا) أفَّ    .(ُ)"الكالـ ليا صى

  : )ُكمََّما(الثانيالمطمب 

 :انيا في المقصدىٍيًف اآلتيىٍيفً كبي

  المقصد اْلّول: َماِىيَُّتَيا

به مف: )كيٌؿ(، ىػ( بقكلو: ")كيمَّمىا( ظرؼ يىٍقتىًضي التٍَّكرىار، مركَّ ُُٗعرَّفيا السُّييكًطٌي )ت
ٍقت( ،ك)مىا( المصدرية أك النكرىة الًَّتي ًبمىٍعنى: )كى

 (:و )؛ كقكل(ّ)، كمف ىينىا جاءتيا الظٍَّرًفيَّةي (ِ)
َرة  ﴿ ٍَ ا ٌَِ َث َٓ ِۡ ٔاْ ٌِ ا ُرزِكُ ٍَ ٔاْ َهَّٰذَ ّرِۡزكٗ  ُُكه ُ َِا ٌَِ َرۡتُو  ا كَال ِي ُرزِۡر   .(ْ)"﴾ا ٱَّله

كبىةه  ، كناصبيا الًفٍعؿ )قىاليكا( الًَّذم ىيكى الزمانٌية عمى الظٍَّرًفيَّة فػ )كيٌؿ( في اآلية الكريمة مىٍنصي
كىابه  ا( الميٍحتىمً ًفي اٍلمىٍعنى، كجاءتيا الظٍَّرفً  جى   :(ٓ)تي كما أشر –مىة لكىٍجيىٍيًف يَّة مف ًجيىة )مى

                                  

 . ًِْٗدرىاسىاته ًفي ًعٍمـً المُّغىًة، كماؿ بشر، ص (ُ)

اًرٌم )ت (ِ) ىػ( الكجو الثاني كقرَّب األٌكؿ؛ حيثي استبعد أٍف تككف )مىا( في ُٕٔكقد استبعد ابفي ىشاـ األٍنصى
ٍعنى: )كقت(، كقرَّب أىٍف تككف حر  ا( نكرىةن ًبمى فنا مصدرينا؛ ألسباب عدة ذكرىا في كتابو: ميٍغًني المًَّبيًب، )كيمَّمى

 . ِِٕ-ِِٔ/ُج

ا( التي لحقتيا.  (ّ) ( جاءتيا الظرفية مف )مى  أٍم: أفَّ )كيؿَّ

 . ْٗٗ/ِىىٍمعي اليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، ج انظر: .ِٓاٍلبىقىرىة:  (ْ)

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد انظر: ميٍغًني المًَّبيًب، ا (ٓ) . كىىٍمعي ِِٔ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييبف ىشاـ األٍنصى
 . ْٗٗ/ِاليىكىاًمًع، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد شمس الديف، ج
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ٍممىة بعده صمىةه اْلّول لىيىا، كاألىٍصؿ: )كيؿَّ ًرٍزؽو(،  لىوي؛ فىالى مىحؿَّ  : أىٍف تككف حرفنا مصدرينا، كالجي
َـّ أي  قًت ًرٍزؽو(.  يبا عىف الزَّمىاف؛ أٍم: )كيؿَّ نً ثَـّ عٌبر عىف معنى المصدر بػ )مىا، كىالًفٍعؿ(، ث  كى

ق رً ػػػػػػػى تىٍقًديػػػػػػػػًإلى  -عمى ىىذىا-: أىٍف تككف اسمنا نكرىةن ًبمىٍعنى: )كقت(؛ فىالى تٍحتىاج والثَّاِني ،ػػػػػػكى  تو
ٍممىة بعده ًفي مىكًضع  اًئد ًمٍنيىا جر  كالجي ًزقيكا (ُ)عمى الٌصفة؛ فتحتاج ًإلىى تىٍقًدير عى قتو ري ؛ أٍم: )كيؿَّ كى

 (.ًفيوً 

 المقصد الثاني: َحقُّ َصَداَرِتَيا 

اة عمى صدارة )كيمَّمىا( في أقكاؿ ليـ؛ منيـ ىػ( ٖٔٔاألٍستىرىابىاًذٌم )ت الرًَّضيٌ  نصَّ بعض النُّحى
نَّما ريتّْب )بىٍينىا(،  بيما )كيمَّمىا(؛ حيثي  ؽى حى لٍ أى  في قكلو الذم ذكرناه في )بىٍينىا(، ك)بىٍينىمىا(؛ إذٍ  قاؿ: "كا 

؛ فكما أفَّ لكممات (ِ)"...كممات الشرط، مع الشرط كالجزاء مىا(، ك)كيمَّمىا(، مع جممتييا ترتيبى ك)بىٍينى 
  ، صدري الكالـ؛ جرَّاء ىذا الترتيب.(كيمَّمىا)ك ،(بىٍينىمىا)ك ،(بىٍينىا)الشرط صدرى الكالـ، فكذلؾ لكؿ  مف: 

ـى  كبىيَّفى كما  تي منيا أنَّيا تتضٌمف معنى الشرط، كلمشرط )بىٍينىمىا( ال أفَّ )كيمَّمىا( تقتضي أحكا
  .(ّ)الكالـ صدري 

  : )َكْم( اْلَخَبِريَّةُ الثالثالمطمب 
  :مقاصد عمى النحك اآلتي أربعةكبيانيما في 

  ايَ تُ يَّ اىِ المقصد اْلّول: مَ 

( نكعاف:  ـٍ  )كى

( االستفيامية؛ كقد سبؽ بيانيا -أ  ـٍ )كى
(ْ) . 

                                  

( إفَّ الصفةى إذىا كقعٍت جممةن لىًزـى أٍف يككف فييا ضميره كنحكه يعكد عمى المكصكؼ؛ حتى يربط جممة الصفة (ُ
ا لك كانٍت الصفةي اسمنا مفردنا؛ تككف حركة االتباع لممكصكؼ ىي الرابط بينيما، ككذا الحاؿ بالمكصكؼ، بىٍينى  مى

في الخبر الجممة ال بيدَّ فييا مف رابط يعكد عمى المبتدأ، ككذلؾ جممة صمة المكصكؿ ال بيدَّ فييا مف رابط 
 يربطيا باالسـ المكصكؿ؛ كالضمير كنحكه. 

مىى (ِ) سىف عيمىر، ج شىٍرحي الرًَّضيّْ عى . كقد سبؽ ذكرىا؛ ُٖٗ/ّالكىاًفيىًة، الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى
 . ٕٔصانظر: ىذه الرسالة، 

 . ُٕٗ/ّ، جالمرجع السابؽانظر:  (ّ)
 . ْٔانظر: ىذه الرسالة، ص (ْ)



ٕٗ 

( الخبرية؛ كىي أداة لإلخبار -ب  ـٍ ْ ٌَِ ﴿ (:؛ نحك قكلو )كثيرو  عف معدكدو  ك)كى ٔا ًۡ حََرُك َز
َّٰج  وَُخئُن   ؛ يريد بذلؾ الفراعنة حيف خرجكا مف ديارىـ بطرنا كصدِّا عف سبيؿ (ُ)﴾َسنه

 ، كقد أخرجيـ بذلؾ مف بساتيف كعيكف كثيرة. ()ا؛ فأىمكيـ ا 

 َصَداَرِتَيا  المقصد الثاني: َحقُّ 

اة ع (نصَّ معظـ النُّحى ـٍ  ليـ؛ منيا ىذه الثالثة:  في أقكاؿو  الخبرية مى صدارة )كى

( ال تككف إالَّ مبتدأةن ُّٔقاؿ ابفي السَّرَّاج )ت ُ. ـٍ في االستفياـ  ىػ(: "كاعمـ أفَّ )كى
  .(ِ)كالخبر"

اًنٌي )ت ِ. ٍرجى ( في الخبر بمنزلتيا في االستفياـ مف ُْٕكقاؿ عبد القاىر الجي ـٍ ىػ(: "ك)كى
ـي أنَّوي جية لزكـ التقديـ ل "، كال: "أىٍعمى ؿو ـٍ رىجي ٍربيؾى كى : "ييٍعًجبيًني ضى يا؛ فال يجكز أٍف تقكؿى

ٍكىىا مي  "؛ ألنَّيـ أىٍجرى ؿو ـٍ رىجي اءىؾى كى رنل كاحدنا في الحالىٍيًف"جٍ جى
(ّ).  

ـٍ )-في : "إفَّ (ىػّْٔت) يعيش كقاؿ ابف ّ. مف أحكاـ االستفياـ، كىك  الخبرية شيئنا -(كى
  .(ْ)"الـ؛ كاالستفياميةليا صدرى الك أفَّ 

 َوَفَواُتُو  ْن َحْيُث ُلُزوُم التََّصدُّرِ ُحْكُمَيا مِ  الثالث: المقصد

ٍصر الخالؼ في حكـ كجكب الصدارة لػ  ـٍ )يمكف حى الخبرٌية في ثالث نقاط عمى النحك ( كى
 : (ٓ)اآلتي

                                  

اف:  (ُ)  . ِٓالدُّخى
 .ُّٔ/ُد الحسىٍيف الفتمي، جاأليصيكؿي ًفي النٍَّحًك، ابفي السَّرَّاج، تحقيؽ: عب (ِ)
اًنٌي، تحقيؽ: كاظـ بحر المرجاف، ـ (ّ) ٍرجى  . ْٖٕ، صِانظر: الميٍقتىًصدي، الجي
ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج (ْ)  . ُٓٔ/ّانظر: شىٍرحي الميفىصَّ
اًجب، تحقيؽ: فخر صالح سيميماف قدارىه (ٓ) اًجًب، ابفي الحى اًلي اٍبًف الحى ًؿ ِْْ-ِّْ/ُ، جانظر: أىمى مى . كشىٍرحي جي

اًجٌي، ابفي عصفكر اإلٍشًبيًمٌي، تحقيؽ: فٌكاز الشٌعار، ج اًرٌم، ُْٖ/ِالزَّجَّ . كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
، ميحٌمد عبد الخالؽَِٖ-َِٕ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييتحقيؽ: ميحٌمد   . كًدرىاسىاته أًليٍسميكًب القيٍرآًف الكىًريـً

 . َْٖ-َْٕ، صِ، جُعًضيمىة، ـ
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  .لنا في المقصد السابؽ تبٌيف كما ؛جكب صدارتياك ب : قالكاالَبْصِريُّونَ  ُ.
ٍكفى فكاتى تصدًُّرىا بأٍف عىًمؿى فييا ما قبميا؛ نحك قكلو الُكوِفيُّونَ  ِ. ًۡ ﴿ :(): يىرى ًۡ يََرۡواْ َز َ ل

َ
خ

ًۡ ََّل يَرِۡسُعٔنَ  ًۡ إََِلِۡٓ ُٓ جه
َ
ََ ٱىُۡلُروِن خ ِ ٌّ  ً ُٓ يَۡهَِا َرۡتيَ ْۡ

َ
( (ُ)﴾أ ـٍ ٍكا( في )كى ؛ حيثي أعممكا الفعؿ )يىرى

 الخبرٌية. 
يرل فكاتى تصدًُّرىا عمى لغةو قد حكاىا عف بعض العرب  :(ىـٕ٘ٔت)اْلخفش اْلوسط  ّ.

مىٍكتى  " عمى معنى: )مى ًبيدو ـٍ عى مىٍكتى كى كىًثيرنا ًمفى اٍلعىًبيًد(؛ فكما يجكز أٍف يتقدـ  أنَّيـ يقكلكف: "مى
(؛ ألنَّيا بمعناىا.  ـٍ  العامؿ عمى )كثير(، كذلؾ يجكز أٍف يتقدـ عمى )كى

قكتو، كما لٍصًريّْيفى بكجكب صدارتيا ىك األىٍكلىى باالعتقاد كالعمؿ البى  ؿى كٍ قى أفَّ  الباحث يظنّ و 
ـٍ )يمكف الردُّ عمى الكيكًفيّْيفى بأفَّ العامؿ في  ، كجممة ىك الفعؿ الذم بعدىا )أىٍىمىٍكنىا( (كى

ٍكا( مفعكلىي .( في محؿ نصبو سٌدٍت مسدٌ ...أىٍىمىٍكنىا) (المعمؽ بػ  )يىرى ـٍ الخبرٌية، كقد تككف  )كى
 مف لغة فرديئة.  (ىػُِٓت) األكسط ، كأمَّا ما حكاه األخفشستفياميةا

  َخَبِريَِّة، َعَمى َحدٍّ َسَواءالْسِتْفَياِميَِّة، والْ  (َكمْ )المقصد الرابع: َبْعُض اْلَمَسائِل اْلُمَتَعمَّْقِة ِبـ 

ٍسألىت كمنيا   اًف:اآلًتيىت افً المى

  رَاُق َبْيَنُيَمااُك َوالْفتِ المسألة اُْلولى: الْشِترَ 

ـٍ )ال شؾَّ أفَّ ىناؾ اشتراكنا كافتراقنا بيف  يشتركاف ًفي كالخبرٌية؛ حيثي إنَّيما  االستفيامٌية، (كى
؛ ىي ٍمسىًة أيميكرو خى
(ِ) : 

  االسمية. ُ.
 كاإلبياـ.  ِ.
 كاالفتقار ًإلىى التٍَّمًييز.  ّ.
 . عمى السككف كالًبناء ْ.
كـ التصدير.  ٓ.  كليزي

                                  

اًجب، تحقيؽ: ُّٓيٓس:  (ُ) اًجًب، ابفي الحى اًلي اٍبًف الحى اة تخريجيا عمى التفصيؿ. انظر: أىمى . كقد بىيَّفى بعض النُّحى
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد ِْْ-ِّْ/ُفخر صالح سيميماف قدارىه، ج الديف  ميٍحيي. كميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى

 . َِٖ-َِٕ/ُالحميد، جعبد 
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  (ِ)  . َِٕ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
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ٍمسىةً  ؛ ىي كيفترقاف ًفي خى أيميكرو
(ُ):  

ًفًو مىعى االستفيامية )إنشائية(. إ ُ.  فَّ الكالـى مىعى الخبرية ميٍحتىمؿ لمتصديؽ كالتكذيب، ًبًخالى
اطى إ ِ. ، كاٍلميتىكىٌمـ باالستفيامية  وً بً فَّ اٍلميتىكىٌمـ بالخبرية الى يىٍستىٍدًعي مف ميخى كىابنا؛ أًلىنَّوي ميٍخًبره جى

. يىٍستىٍدًعيًو؛ أًلىنَّوي ميسٍ   تىٍخًبره
ًؼ الميبدؿ مف االستفيامية؛ ييقىاؿ في إ ّ. ـى الميبدؿ مف الخبرية الى يٍقتىرف ًباٍليىٍمزىًة، ًبًخالى فَّ ااًلٍس

كفى أـ  ؛ أىًعٍشري ـٍ مىاليؾى "، كًفي االستفيامية: "كى ٍمسيكفى بىٍؿ ًستُّكفى ًبيدو ًلي؛ خى ـٍ عى الخبرية: "كى
؟". ثيكفى   ثىالى

"، كىالى يككف فَّ تىٍمًييزى الخبريًة إ ْ. مىٍكتى ًبيدو مى ـٍ عى "، ك"كى مىٍكتى ٍبدو مى ـٍ عى ميٍفرده أك مىٍجميكعه؛ تىقكؿ: "كى
 ميفردناتىٍمًييزي االستفياميًة ًإالَّ 

(ِ).  
، كتمييإ ٓ.   .(ّ)زى االستفياميًة كاجبي النٍَّصبً فَّ تىٍمًييزى الخبريًة كىاًجبي الجرّْ

  رُ بَ خَ الْ وَ  ،امُ يَ فْ تِ سْ ال ثُ يْ حَ  نْ مِ  َيامُ صْ : أَ نيةالثا مسألةال

( الخبرية أصؿه لالستفيامية؛ ألفَّ الخبرى أصؿي ْٔٓيرل ابفي بىٍرىىافى العيٍكبىًرٌم )ت ـٍ ىػ( أفَّ )كى
  .(ْ)عنو االستفياـ، كاالستفياـ فرعه 

( أصميا االستفياـ؛ ألنَّيا كناية عف العدد المبيـ، ّْٔكيرل ابف يعيش )ت ـٍ ىػ( أفَّ )كى
  .(ٓ)في االستفياـ ال اإلخبار اـ يككفكاإلبي

 كاحدةو  ىػ( بقكلو: "ليس أصميا االستفياـ؛ بؿ كؿُّ ْٕٓعمييما أبك حٌياف األٍندىليًسٌي )ت كيردُّ 
ا: ليس أصمي (ٔ)"بيف االستفياـ كالخبر مشترؾه  في بابيا، لكٌنيا لفظه  أصؿه    يا الخبر.؛ كمعناه أيضن

                                  

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  (ُ)  . َِٗ-َِٖ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييميٍغًني المًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
، خالفنا لم (ِ) ٍكفى أفَّ تىٍمًييزى االٍسًتٍفيامٌيًة ميٍفرده أك مىٍجميكعه. انظر: ميٍغًني ىذا ىك مذىبي البىٍصريّْيفى كيكًفيّْيفى الذيف يىرى

اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد   . َِٖ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييالمًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
اة، لكف المشيكر ما ذكرناه؛ كقد كضح ىذا الخالؼ ابف ىشا (ّ) اًرٌم )تعمى خالؼو بيف النُّحى ىػ( ُٕٔـ األٍنصى

 . َِٗ/ُفي كتابو: ميٍغًني المًَّبيًب، ج
ًع: ابفي بىٍرىىافى العيٍكبىًرٌم، ج (ْ)  . ِْٕ/ِانظر: شىٍرحي المُّمى
ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج (ٓ)  . ُٓٔ/ّانظر: شىٍرحي الميفىصَّ
 . ُْْ/ٌٕي، تحقيؽ: عبد الرازؽ الميدم، جتىٍفًسيري البىٍحًر الميًحيًط، أبك حٌياف األٍندىليسً  (ٔ)
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 التي-نيما ىػ(؛ لمفركؽ الخمسة بيٌْٕٓي )تحٌياف األٍندىليسً  يأب إلى رٍأم الباحث يميلو 
 منيما أصالن في بابيا، ال أصالن لأليخرل.  كاحدةو  فتككف كؿُّ  ؛(ُ)في المسالة السابقة كردتٍ 

  : )َكَأيّْْن(الرابعالمطمب 

  :مقاصد عمى النحك اآلتي ثالثةكبيانيا في 

 المقصد اْلّول: َماِىيَُّتَيا 

( الخبرية، كاألكثر أٍف تيستعمؿ مع )ًمٍف(؛ نحك قكلو يفيد تكثير العدد بمع ىي اسـه  ـٍ نى )كى
(:) ﴿  ِّب

َِ ُه ٌّ يَِّ 
َ
ۥ  َوَكد ُّ َع ٌَ َّٰخََو  ٌنما ألزمكىا )ًمٍف( تككيدنا، فصارت بمنزلًة (ِ)﴾رِّبِئَُّن َنرِيٞ َق ؛ كا 
  .(ّ))كىأىيّْف( تماـ االسـ

  ْرِكيبُ التَّ و  المقصد الثاني: َأْصُمَيا ِمْن َحْيُث اِإْفرَادُ 

اإلفراد، كالتركيب؛ كبياف ىذا االختالؼ في أربع نقاط  اة في )كىأىيٍّْف( مف حيثي حى اختمؼ النُّ 
 : (ْ)عمى النحك اآلتي

( المنكَّ اةحَ جميور النُّ  ُ. ؛ كقيؿ: ىي نة: ذىبكا إلى أنَّيا مركبة مف )كاؼ التشبيو(، ك)أم 
 . االستفيامية

، كعميو فإفَّ ( فييا زائدة ال تتعمؽ بشيءو يرل أفَّ )الكاؼ ىـ(:ٜٙٙابن عصفور )ت ِ.
.)   أصميا )أم 

: ذىب إلى أنَّيا مركبة مف )الكاؼ( التي ىي اسـ، كمف )أىيٍّْف( ىـ(ٜٓٙابن خروف )ت ّ.
  عمى كزف )فىٍيًعٍؿ(؛ كىك اسـ كذلؾ.

 : ذىب إلى أنَّيا بسيطة غير مركبة. ىـ(٘ٗٚأبو حّيان اْلْنَدُلِسّي )ت ْ.

                                  

 . ُٖانظر: ىذه الرسالة، ص (ُ)
(ِ)  :  . ُْٔآؿ ًعٍمرىافى
، الزمىٍخشىًرٌم، ص (ّ) ؿي ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، جُّٖانظر: اٍلميفىصَّ ، َُٖ/ّ. كشىٍرحي الميفىصَّ
اًجٌي، ابفي عصفكر اإلٍشًبيمً ُِٖ ًؿ الزَّجَّ مى رىًب، أبك ُْٗ/ٌِي، تحقيؽ: فٌكاز الشٌعار، ج. كشىٍرحي جي . كاٍرًتشىاؼي الضَّ

ًبيًَّة ًبالقىاًىرىًة، ٖٕٗ/ِحٌياف األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: رجب عثماف ميحٌمد، ج ًسيطي، مىٍجمىعي المُّغىًة العىرى ـي الكى . كالميٍعجى
 . ُٕٕص
رىًب، أبك حٌياف األٍندىليًسٌي، تحقيؽ (ْ)  . ٖٕٗ/ِ: رجب عثماف ميحٌمد، جانظر: اٍرًتشىاؼي الضَّ
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( ذيكر؛ كذلؾ عمى إثر ما (ىػْٕٓت) األٍندىليًسيٌ  حٌياف أبي مإلى رأٍ  الباحث ويميل ـٍ  في )كى
اة  مف تخمك ال التشبيو عمى فَّ داللتيامف أ ؛(ُ)االستفيامية ، باإلضافة إلى أفَّ معظـ النُّحى بيٍعدو

  .عند إعرابيا ييعربكنيا بسيطةن، غيرى مركبة، كال منكنة؛ بؿ مبنٌية عمى السككف

  قُّ َصَداَرِتَيا: حَ الثالثالمقصد 

اة عمى صدارة )كىأىيٍّْف( في أقكاؿ ليـ؛ منيا ىذه الثالثة:   نصَّ بعض النُّحى

اًلؾ )ت ُ. ( في لزـك الِٕٔقاؿ ابف مى ـٍ تصدير، فال يعمؿ ىػ(: "كانفردت )كىأىيٍّْف( بمكافقة )كى
  .(ِ)"فييا ما قبميا

  .(ّ)"ة التصدير: "ك)كىأىيٍّْف( الزمىػ(ْٕٓكقاؿ أبك حٌياف األٍندىليًسٌي )ت ِ.
اًرٌم )ت ّ. ىػ( مسألة االتفاؽ كاالختالؼ بيف: )كىأىيٍّْف(، ُٕٔكقد عقد ابف ىشاـ األٍنصى

(؛ فيرل أنَّيما يتَّفقاًف في خمسةً  ـٍ أخرل، كمف األمكر  ، كيختمفاًف في خمسةو أمكرو  ك)كى
( لي  ـٍ   .(ْ)التصدير زكـي التي تكافؽ )كىأىيٍّْف( )كى

ِبيَّةُ : )َما( التَّ الخامسالمطمب    َعجُّ
  :كبيانيا في المقصدىٍيًف اآلتيىٍيفً 

 المقصد اْلّول: َماِىيَُّتَيا 

بية؛ كبياف ىذا االختالؼ في أربع نقاط عمى النحك  اة في تعييف )مىا( التعجُّ اختمؼ النُّحى
 : (ٓ)اآلتي

                                  

  .ْٔصانظر: ىذه الرسالة،  (ُ)
اًلؾ، تحقيؽ: عبد الرحمف السٌيد كميحٌمد بدكم المختكف، ج (ِ)  . ِّْ/ِشىٍرحي التٍَّسًييًؿ، ابف مى
رىًب، أبك حٌياف األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: رجب عثماف ميحٌمد، ج (ّ)  . ُٕٗ/ِاٍرًتشىاؼي الضَّ
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد انظر: ميٍغًني ال (ْ)  . ُُِ-َُِ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييمًَّبيًب، ابف ىشاـ األٍنصى
ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج(ٓ ، ًسيبىكى ، الزمىٍخشىًرٌم، صِٕ/ُ( انظر: الًكتىابي ؿي . ِٕٕ. كاٍلميفىصَّ

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج مىى الكىاًفيىًة، الرًَّضٌي ُِْ-َِْ/ْكشىٍرحي الميفىصَّ . كشىٍرحي الرًَّضيّْ عى
سىف عيمىر، )ج ، عبدِّْ-ِّّ/ْ(، )جَُ/ّ(، )جُِٗ/ِاألٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى ًقيؿو  (. كشىٍرحي اٍبًف عى

بَّاًف، ميحٌمد بف عمَِِ/ُالديف عبد الحميد، ج ميٍحييا بف عقيؿ، تحقيؽ: ميحٌمد  اًشيىةي الصَّ بَّاف،. كحى  ٌي الصَّ
. ٕٗ-ٔٗ. كاألسىاًليبي اإلٍنشىائيَّةي، عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، صِٓ-ِْ/ّتحقيؽ: طو عبد الرؤؼ سعد، ج
 . ِٕٗ/ْكمىعىاًني النَّحيك، فاضؿ السَّاًمرَّائٌي، ج
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ٍيوً قاؿ  ُ. ، (ُ)ةه تامَّ  نكرةه  : بأنَّيا-ىػ(َُٕ)ت بف أحمد الخميؿ نقالن عف–ىػ( َُٖ)ت ًسيبىكى
مىو شيءه ) :بمعنى ٍيدنا!": بمعنىى التعجُّ (؛ قد دىخى ا أىٍحسىفى زى ، كعميو فإفَّ التقدير في قكلؾ: "مى
ٍيدنا)شىٍيءه  َـّ نيقؿ إلى معنى التعجُّب، كانمحى أىٍحسىفى زى (؛ أٍم: شىٍيءه جعؿى زيدنا حسننا، ث

ٍعؿ.   معنى الجى
يٍ ، كابفي ىػ(َِٕ)ت الفىرَّاءي كقاؿ  ِ. (: بأنَّيا استفياميةه مضمَّنة معنى ىػّْٕ)تو ديريٍستىكى

ٍيدنا؟!"كقكلؾى التعجُّب، كما بعدىا خبريىا؛  بي : "مىا أىٍحسىفى زى : لالستفياـ التعجُّ ، ككأنَّؾى قيٍمتى
ٍيدنا؟()أمُّ شىٍيءو   كنحًكه.  أىٍحسىفى زى

ممة : بأنَّيا مكصكلةه، كالجىػ(َٗٔخركؼ )ت ىػ(، كابفي ُِٓكقاؿ األخفشي األكسط )ت ّ.
ٍيدنا بعدىا صمتيا، كالخبر محذكؼ، كعميو فإفَّ التقدير ا أىٍحسىفى زى : )الًَّذم "!في قكلؾ: "مى

ٍيدنا كده، أك أىٍحسىفى زى  ، أك نحكي ذلؾ(. شىٍيءه عىًظيـه : مىٍكجي
بٌية- ىػ(ُِٓقاؿ األخفشي األكسط )تك  ْ. ا( التعجُّ : بأنَّيا نكرةه -في أحد قكليو في )مى

ا أىٍحسىفى  صفةه ليا، كالخبر محذكؼ،مكصكفةه، كما بعدىا  كعميو فإفَّ التقدير في قكلؾ: "مى
ٍيدنا!": ) كده  مىازى ٍيدنا: مىٍكجي  . (شىٍيءه عىًظيـه، أك نحكي ذلؾ ، أكأىٍحسىفى زى

ٍيًو )ت مإلى رأٍ  الباحث ويميل بٌية  أفَّ مف  ،ىػ(ًَُٖسيبىكى ا( التعجُّ نكرةه تامَّةه، بمعنى: )مى
مىوقد  )شيءه(؛ ؛ ذلؾ ألفَّ التعجُّبى إنَّما يككف فيما ييجيؿ سىببيو، كالتنكير يناسب معنىى التعجُّب دىخى

، كقصد اإلبياـ، فضالن معنى التعجب ؛ ىك ما فييا مف(ِ)معنى التعجب، كالذم سكَّغ االبتداءى بيا
 عف أنَّيا مف ألفاظ الصدارة. 

ٍيو )تىػ(، كابف ديريٍستى َِٕالفىرَّاء )تكيمكف الردُّ عمى قكؿ  يةه استفيام مف "أنَّيا ىػ(ّْٕكى
ب خبره محضه يحسف في جكابو صدؽه أك التعجُّ  بعيده جدنا؛ ألفَّ "؛ بأنَّو: "معنى التعجُّب مضمَّنةه 

، كالمتكمّْ  نَّ كذبه كلك  ،و حسفه ما ييٍخبره بأنَّ ـي ال يسأؿ المخاطب عف الشيء الذم جعمو حسننا، كا 
؛ ألفَّ ف غٍ سي استفيامنا، لـ يى  (امى )كانت    .(ّ)"االستفياـ ليس بخبرو  ييا صدؽه أك كذبه

                                  

نكير. انظر: ( أٍم: غير مكصكفة بالجممة بعدىا؛ كذلؾ ألفَّ التعجُّب إنَّما يككف فيما خفي سببو؛ فيناسبو الت(ُ
بَّاف، تحقيؽ: طو عبد الرؤؼ سعد، ج بَّاًف، ميحٌمد بف عمٌي الصَّ اًشيىةي الصَّ  . ِْ/ّحى

ا الفائدة في اإلخبار عف (ِ الَّ فىمى بٌية النكرة التامة؛ إًذ األصؿ في المبتدأ أٍف يككف معرفةن، كا  ا( التعجُّ ( أٍم: بػ )مى
 النكرة أك المجيكؿ؟! 

ؿً (ّ  . ُِْ/ْ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، ج( شىٍرحي الميفىصَّ
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مف "أنَّيا  ىػ(َٗٔكابف خركؼ )ت ىػ(،ُِٓاألخفش األكسط )تكأمَّا الردُّ عمى قكؿ 
عدة؛ منيا ىذه  كذلؾ أليمكرو  ؛ضعيؼ جدنا"؛ فمكصكلةه، كالجممة بعدىا صمتيا، كالخبر محذكؼ

  :(ُ)الثالثة

عميو، كال دليؿى ىينا، فال  فظ ما يدؿٌ و إذا كاف في المَّ ما ساغ حذف، كالخبري إنَّ حذؼ الخبر ُ.
 يسكغ الحذؼ. 

، كالخبري ينبغي أفٍ  تقدير ِ. و ، كىذا ال فائدةى فيو؛ ألنَّ يككف فيو زيادةي فائدةو  المحذكؼ بشىٍيءو
ٍسفى  معمكـه أفٍ  بىوي، فقد أيضٍ  ما يككف بشيءو ه إنَّ كنحكى  (ِ)الحي ، فمـ يكف أٍكجى مر ما ىك معمـك

 ائدةه. فيو ف
، كالصمةي ميكضحةه لممكصكؿ، ففيو نقضه لما اعتزمكه في باب ب بابي إبياـو باب التعجُّ  فَّ إ ّ.

  ب مف إرادة اإلبياـ.التعجُّ 

في تخريجو  ىػ(ُِٓألخفش األكسط )تكىذا الردُّ بأمكره الثالثة ينطبؽ عمى القكؿ الثاني ل
بٌية مف " ا( التعجُّ  ". ليا، كالخبر محذكؼ عدىا صفةه أنَّيا نكرةه مكصكفةه، كما بلػ )مى

  َحقُّ َصَداَرِتَياالمقصد الثاني: 

اة عمى صدارة  بٌيةأجمع النُّحى ا( التعجُّ قكالن كاحدنا؛ كذلؾ ألٌنيا تصٌدرٍت كالمنا قد جرل  )مى
ٍيدنا!"مىٍجرل المىثىؿ؛ فىمىًزـى طريقةن كاحدةن ال تتغير؛ نحك قكلؾ:  ا أىٍحسىفى زى اة في ، كمف أقكاؿ النُّ "مى حى

بٌيةصدارة  ا( التعجُّ  ىذه الخمسة:  )مى

ٍيًو )تقاؿ  ُ. ا أىٍحسىفى في نحك: " ىػ(ًَُٖسيبىكى ٍبدى اً!": " مى ـى  كال يجكز أفٍ عى  (عبدى ا)تيقىدَّ
 كفػا يكػمَّ ا مً ، كال شيئن (ا ييٍحًسفي مى : )فيو ا عف مكضعو، كال تقكؿى زيؿى شيئن كال تي  (،امى )كتؤخَّرى 

ٍبدى اً!"؛ أٍم: سكل (ّ)"ىذا في األفعاؿ سكل ا أىٍحسىفى عى  . "مى
 

 كال ،رو ػكال تأخي ،ـو ػػة بتقديػػيٌ ػبػجُّ ػة التعػػؼ في الجممرَّ ػكال ييتص: "ىػ(ًّٖٓرٌم )تػػالزمىٍخشى كقاؿ  ِ.

                                  

ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب( انظر: (ُ  . ُِْ/ْ، جشىٍرحي الميفىصَّ
ٍيدنا!". (ِ ا أىٍحسىفى زى : "مى  ( في ًمٍثًؿ قكلؾى
ٍيًو، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج(ّ ، ًسيبىكى  . ّٕ/ُ( الًكتىابي
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"، كال: "مى (ِ)قاؿفال يي  ؛(ُ)فصؿو  ا أىٍحسىفى ٍبدى اً مى ٍبدى اً أى : "عى ًفي  فى مىا أىٍحسى ، كال: ""فى سى حٍ ا عى
ٍبدى اً  الدَّارً    .(ّ)"عى

صيغة السابؽ: " ىػ(ّٖٓالزمىٍخشىًرٌم )تفي شرحو لقكؿ  ىػ(ّْٔ)تكقاؿ ابفي يعيش  ّ.
كال  (،امى )فال يجكز تقديـ المفعكؿ فيو عمى  ؛ب تجرم عمى منياج كاحد ال يختمؼالتعجُّ 

"، كال "مى يٍ : "زى (ْ)فال يجكز ؛عمى الفعؿ ا أىٍحسىفى "ا زيدنا أىحٍ دنا مى ًؼ فعؿ عٍ ضي ذلؾ لً  ... سىفى
مىبىًة شىبىو االسـ عميوالتعجُّ  ا مى ) :لجكاز تصغيره، كتصحيح المعتؿ منو مف نحكً  ؛ب، كغى
يٍ  وي!مً أيمى مىوي!مى )ك ،(حى   .(ٓ)"(ا أٍقكى

بَّاف )تك  ْ. اة قد أجمعكا ىػِٗٗ)تاألٍشميكًنٌي في تعميقو عمى قكؿ  ىػ(َُِٔالصَّ (: "إفَّ النُّحى
بٌية مبتدأفَّ )مىا( عمى أ رل جٍ يا في كالـ جرل مى ؛ ألنَّ التقديـً  كاجبي ؛ يقكؿ: "أٍم: (ٔ)"التعجُّ

  .(ٕ)"طريقة كاحدة ـى زً مى فى  ؛ؿثى المى 
ًرٌم )تككذلؾ  ٓ.  )مىا( : "إفَّ ىػ(ٕٗٔ)تابف عقيؿ  ىػ( في تعميقو عمى قكؿُِٕٖالخيضى

بٌية  ثىؿ؛ فال ييغىيَّر نو مىٍجرل؛ يقكؿ: "كيجب تىقديمو إجماعنا؛ لجريا(ٖ)"مبتدأالتعجُّ ، (ٗ)"المى
بٌية ًممَّا يمـز الصدر" ينصَّ عمى أفَّ )مىااإلخبار بػ )الذم(كفي "باب    .(َُ)( التعجُّ

بٌيةتفإنَّما  عمى شيءو ٍت إٍف دلٌ أفَّ ىذه األقكاؿ  الباحث يظنّ و  ا( التعجُّ  دٌؿ عمى صدارة )مى
 إجماعنا. 

***  
                                  

ًؿ، ابف يع( عمى خالؼو بيف النُّ (ُ اة في الفصؿ. انظر: شىٍرحي الميفىصَّ  . ِِْ/ْيعقكب، ج يش، تحقيؽ: إميؿحى
ٍبدى اً!". (ِ ا أىٍحسىفى عى  ( في نحك: "مى
، الزمىٍخشىًرٌم، ص(ّ ؿي  . ِٕٕ( اٍلميفىصَّ
ٍيدنا!". (ْ ا أىٍحسىفى زى  ( في نحك: "مى
ًؿ، ابف يعيش، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب(ٓ  . ِِْ/ْ، ج( شىٍرحي الميفىصَّ
سىف األٍشميكًنٌي، تحقيؽ: ميحٌمد (ٔ ، أبك الحى  . ُٕٔ/ْالديف عبد الحميد، ج ميٍحيي( شىٍرحي األٍشميكًنيّْ
بَّاف، تحقيؽ: طو عبد الرؤؼ سعد، ج(ٕ بَّاًف، ميحٌمد بف عمٌي الصَّ اًشيىةي الصَّ  . ِْ/ّ( حى
، عبد ا بف عقيؿ، تحقيؽ: ميحٌمد (ٖ ًقيؿو  . ُْٖ/ّالديف عبد الحميد، ج ميٍحيي( شىٍرحي اٍبًف عى
ًرٌم، ج(ٗ ، ميحٌمد بف مصطفى الخيضى ًرمّْ اًشيىةي الخيضى  . ّٗ/ِ( حى

 . ُّّ/ِ، جالمرجع السابؽ( انظر: (َُ
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اًة ًمفى  مىٍكًقؼً " مف األىمية بيانو؛ كىك مكضكعو  إلى في ىذا الفصؿ تطرؽ الباحثي  النُّحى
ًديًث النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً  ًحيح ميٍسًمـاستو ىك "؛ ذلؾ ألفَّ حقؿ در االٍسًتٍشيىاًد ًباٍلحى ؛ فاستيٌمو بتعريؼ صى

ا، ديث لغةن الح  رػف حصػكيمك ،وػ، كآرائيـ فيد بوثيَـّ بياف مكقؼ الٌنحاة مف االستشيا كاصطالحن
 : ىي ؛اتو ػة اتجاىػـ في ثالثػيػفػمكاق

ًديًث النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً  .ُ كفى االٍسًتٍشيىادى باٍلحى  . اٍلميًجيزي
ًدي .ِ اًنعيكفى ًمفى االٍسًتٍشيىاًد ًباٍلحى  . ًث النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً اٍلمى
ًديًث النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً  .ّ كىاًز كىاٍلمىٍنًع ًفي االٍسًتٍشيىاًد ًباٍلحى سّْطيكفى بىٍيفى اٍلجى  . اٍلميتىكى

 : ماىي  في مبحثىٍيًف؛ ذلؾ جاءك 

ًديثي ليغىةن  :المبحث اْلّول ا اٍلحى حن  . كىاٍصًطالى

اًة : المبحث الثاني ٍكًقًؼ النُّحى ًديًث النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً بىيافي مى   .ًمفى االٍسًتٍشيىاًد ًباٍلحى

 : عمى النحك التالييما كبيان
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 المبحث اْلّول 

 َواْصِطَلًحا ُلَغةً  اْلَحِديثُ 

؛ فإفَّ  ًديث( إذا أيطمقٍت ديكفى تعييفو أكَّؿ ما  مف المتعارؼ عميو بيف الناس أفَّ كممة )الحى
ًديثي النَّبىًكمُّ الشًَّريؼي اليتبادر إلى الذىف ىك  ، كىك المقصكد في ىذه الرسالة، فضالن عف حى

ًديث( ليغةن  يىٍصدىحى الكثيرة؛ لذلؾ أراد الباحث في ىذا المبحث أٍف  (ُ)يادالالتً   بمفيكـ )الحى
ا؛   ؛ ىما: مطمبىٍيفً في كذلؾ كاصطالحن

ًديثي المطمب اْلّول  . ليغىةن  : اٍلحى

ًديثي المطمب الثاني ا : اٍلحى حن  . اٍصًطالى

 كبيانيما عمى النحك اآلتي: 

  (ٕ)ُلَغةً  المطمب اْلّول: اْلَحِديثُ 

ادىًة )ح كذىةه ًمٍف مى ٍأخي ٍمسىةي: ،د ،كىًممىةه مى   ث(، كلىيىا مىعىافو ًعٌدة؛ ًمٍنيىا ىىًذًه الخى

ُ.  . ًديدي، نىًقيضي القىًديـً  الجى
، كيىأٍ  .ِ بىرو ـو كخى ا ييتحدَّث ًبًو ًمٍف كىالى بىًر ككىًثيًرًه؛ ألنَّوي يىٍحديث شيئنا ككيؿُّ مى مىى قىًميًؿ الخى ًتي عى

  فشيئنا.
ٍيدو ًبًو. .ّ ٍيدو ًبكىذىا"؛ أم: ىك قىًريبي عى ًديثي عى   كييقىاؿ: "ىيكى حى
ًؿ العيميًر.  .ْ ": ًكنىايىةه عىًف الشَّبىاًب، كىأكَّ ًديثي السّْفّْ ؿه حى  كييقىاؿ: "رىجي
دّْثي ًبًو  .ٓ ا ييحى (: مى ًديثي دَّثىو ًبًو.ك)الحى ًديثى كحى دَّثىو الحى قىٍد حى دّْثي تىٍحديثنا؛ كى   الميحى

                                  

ًديث(. (ُ  ( كممة )الحى
ٍكىىًرٌم، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطَّار، مادة )ح، د، ث(، ج (ِ) ، الجى احي حى  . كًلسىافي ِٕٗ-ِٖٕ/ُانظر: الصّْ

، تحقيؽ: مكتب ُّْ-ُُّ، صِالعىرىًب، اٍبفي مىٍنظيكر، مادة )ح، د، ث(، ـ كزي آبىاًدمُّ . كالقىاميكسي الميًحيطي، الفىٍيري
كًس، . كتى ُٕٔتحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ ميحٌمد نعيـ العرقسيكًسي، مادة )ح، د، ث(، ص اجي العىري

بً  ى الزَّ ًسيطي، مىٍجمىعي المُّغىًة ُِْ-َِٓ/ٓاللي، مادة )ح، د، ث(، جٍيًدٌم، تحقيؽ: عمٌي ىً الميرتضى ـي الكى . كالميٍعجى
ًبيًَّة ًبالقىاًىرىًة، مادة )ح، د، ث(، ص  . َُٔ-ُٗٓالعىرى
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.  َوالَجْمُع: ٍيًر ًقيىاسو مىى غى ، كىقىًطيعو كأقىاًطيعى، كىىيكى شىاذّّ عى اًديثي  أحى

؛ كأٍنشىدى األٍصمىًعيُّ )ت ، كىىيكى قىًميؿه ٍدثىافه ٍمًعًو: ًحٍدثىافه كحي قىٍد قىاليكا ًفي جى  اعرىػ( قىٍكؿى الشُِٔكى
ًؿ النٍُّكًرمّْ  الميفىضَّ
(ُ):  

 (ٕ)َكَما ُحِدَج الُمِطيقُ  وَتْحِدُجوُ        َمْرَء ِبالِحْدثَاِن َلْيًواُتَميّْي ال. ٖٔ

كىاهي اٍبفي األٍعرىاًبٌي )ت ا؛ كىرى ٍدثىاًف أيضن ابىوي ُِّكبالحي : إذىا أصى فىسَّرىهي، فىقىاؿى دىثىاًف، كى ىػ(: بالحى
دىثىافي الدٍَّىًر ًمفٍ  . حى ًديًثيىا عىٍف ذىًلؾى ائًبًو كمىرىاًزئًو، أٍليىٍتو ًبدىلّْيىا كحى   مىصى

ًديًث، َِٕكقىاؿى الفىرَّاءي )ت ٍمعنا لمحى عىميكهي جى اًديًث أيٍحديكثىةه، ثيَـّ جى ىػ( كىغىٍيريهي: نيرىل أفَّ كىاًحدى األحى
ـى الفىرَّآِٖكقىاؿى اٍبفي بىرٌّْم )ت ىػ(؛ ألفَّ األيٍحديكثىةى ًبمىٍعنىى َِٕءي )تىػ(: لىٍيسى األٍمري كىمىا زىعى

اًديثي النًَّبيّْ ) كبىةن، فأمَّا أحى فه أيٍحديكثىةن، أٍم: أيٍعجي ارى فيالى : قىٍد صى (، فىالى يىكيكفي األيٍعجيكبىة، ييقىاؿي
ًديثنا، كىالى يىكيكفي أيٍحديكثىةن، قىاؿى  كىاًحديىىا إالَّ حى
يٍ (ّ) كىذىًلؾى ذىكىرىهي ًسيبىكى ىػ( ًفي بىاًب مىا جاءى ًَُٖو )ت: كى

. بىاًطؿو كأبىاًطيؿى ، كى كضو كأعىاًريضى ٍيًر كىاًحًدًه اٍلميٍستىٍعمىًؿ، كعىري مىى غى ٍمعيوي عى   جى

مىى أٍفًعمىة؛ كىكىًثيبو كىأٍكًثبىةو.  ًديًث( أٍحًدثىة، عى ٍمعي )الحى : بىٍؿ جى قىٍد ًقيؿى  كى

                                  

ـ بف عدم بف شيباف بف كسيد بف عيذرة بف منبّْو بف نيٍكرة  (ُ) : ىك الميفىضَّؿ بف مىعيشىر بف أٍسحى ؿي النٍُّكًرمُّ الميفىضَّ
اًىًمٌي. ذكره السُّييكًطٌي )تبف لي ا ؿ السٍُّكًرٌم مف عبد ُُٗكىٍيز بف أفضىى بف عبد قيس. شاعر جى ىػ(: "الميفىضَّ

الن ليذه القصيدة )الميٍنًصفىة(". كقد نيسبٍت  نَّما سيمّْيى ميفىضَّ ـ، كا  ىذه -القيس، كاسمو عامر بف مىعيشىر بف أٍسحى
ـ -قصيدةال ـمي ( عْـّ )اللمشاعر )عامر بف أٍسحى ؿ بف مىعيشىر بف أٍسحى ،  انظر:(. فىضَّ ، األٍصمىًعيُّ ًعيَّاتي األٍصمى

مىًحٌي، ََِ-ُٗٗتحقيؽ: أحمد ميحٌمد شاكر كعبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ص . كطىبىقىاتي الشُّعىرىاًء، ابف سالـ الجي
 . ُُٕاب األكؿ، ص، الكتُ. كشىٍرحي شىكىاًىًد اٍلميٍغًني، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد ظافر ككجاف، ـَُٓص
 (: ُّالشاىد رقـ ) (ِ)

 ًعيَّاتي تخريج البيت ، تحقيؽ: أحمد ميحٌمد شاكر كعبد السالـ ميحٌمد ىاركف، األٍصمىًعيُّ  ،: األٍصمى
 . ََِص

 بالحدثىاًف(.الشاىد( : 
 ًكمى بوجو الستشياد دىثىافً ػ ): فقد ري ٍدثىاًف، كالًحٍدثىاًف، كالحى ، كفتحو؛ ؛ بضـ حرؼ "الحاء"، ككسره(الحي

 عمى أنَّو جمع لكممة )الحديث(؛ كىك قميؿ.
 . ُِّ، صًِلسىافي العىرىًب، اٍبفي مىٍنظيكر، مادة )ح، د، ج(، ـ انظر:

 ىػ(. ِٖٓأم: ابف بىرٌّْم )ت (ّ)
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ًديًث(  قىٍد كىرىدىٍت كىًممىةي )الحى ـٍ مىٍجميكعىةن  سىكىاءه -كى دىةن أ مىى مىعىافو ًفي "اٍلقي  -أكىانىٍت ميٍفرى " عى  ٍرآًف الكىًريـً
ثىةي ميٍختىًمفىةو؛ ًمٍنيىا ىىًذًه    :الثَّالى

َ َحِديرٗ ﴿ (:قىاؿى ) .ُ َٔن ٱَّلله ٍُ ـٍ ، (ُ)﴾اَوََّل يَۡسخُ ـٍ كأٍسرىاًرًى اًلًي ـى أٍعمى أٍم: الى يىٍستىًطيعيكفى كىٍت
ـى ا ا ـٍ أمى   (.ً )كأٍقكىاًلًي

قىاؿى ) .ِ ًۡ يُ ﴿ (:كى َشًفاإِن ىه
َ
ََّٰذا ٱۡۡلَِديِد أ ٔاْ ةَِه ".(ِ)﴾ۡؤٌُِِ   ؛ أٍم: ًبيىذىا "القيٍرآًف الكىًريـً

قىاؿى ) .ّ ََّٰم َحِديُد ُمَٔسَٰٓ ﴿ (:كى حَه
َ
ۡو خ َْ بىريه.نىبىأي ؛ أٍم: (ّ)﴾َو   ميكسىى كىخى

 

 اْصِطَلًحا  المطمب الثاني: اْلَحِديثُ 
ًديثي في اصٍ  دًّْثيفى ىك: "كيؿُّ مىا كىرىدى عىًف النًَّبيّْ )الحى ، أٍك ًطالح الميحى ، أٍك ًفٍعؿو ( ًمٍف: قىٍكؿو

ـٍ بىٍعدىىىا" ميًقيَّةو أٍك ًخٍمًقيَّةو، سىكىاءه أكىافى ذىًلؾى قىٍبؿى البىٍعثىًة أ ، أٍك ًسيرىةو، أٍك ًصفىةو خي تىٍقًريرو
(ْ) . 

ا.في ا كذلؾ تعريؼ السُّنَّة النَّبىًكيَّة  ٍصًطالحيـ أيضن

مماف ميحٌمد أقكاؿي كييضاؼ إلى ىذا المصطمح  الصحابة، كالتابًعيفى أحياننا؛ قاؿ الدكتكر سى
ا أقكاؿ الصحابة التي القضاة: "كليس المقصكد بالحديث ىنا أقكاؿى النبي) نَّما أيضن ( فحسب، كا 

مف شئكفو عامةو، أك  (، أك تحكي ما سكل ذلؾتحكي فعالن مف أفعالو، أك حاالن مف أحكالو )
خاصةو، تتصؿ بالديف؛ بؿ إفَّ بعض كتب الحديث تشتمؿ عمى أقكاؿو صادرةو عف بعض 
التابعيف، كىذا ما جرل عميو مؤلفك كتب غريب الحديث، فنراىـ يذكركف ألفاظنا مف كالـ الرسكؿ 

(كألفاظنا مف كالـ الصحابة، كأخرل مف كالـ التابعيف؛ كعيمرى بًف عبد العزي ،)( ز كىذه ،)
دًّْثيفى أخذٍت حكـ األلفاظ المنسكبة إلى الصحابة كالتابعيف ) ( متى جاءت مف طريؽ الميحى

  .(ٓ)"(األقكاؿ المرفكعة إلى رسكؿ ا )
*** 

                                  

 . ِْالنّْسىاء:  (ُ)
 . ٔالكىٍيؼ:  (ِ)
 . ٗطٰػٰو:  (ّ)
ٍجمىعي ِٗ/ُتيبة نظر ميحٌمد الفىاريىاًبي، جانظر: تىٍدًريبي الرَّاًكم، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أبك ق (ْ) ًسيطي، مى ـي الكى . كالميٍعجى

ًبيًَّة ًبالقىاًىرىًة، مادة )ح، د، ث(، ص ًديًث، ميحٌمد بف ميحٌمد أبك َُٔالمُّغىًة العىرى ميٍصطىمىًح الحى ميكـً كى ًسيطي ًفي عي . كالكى
ًديثً . كتىٍيًسيري ُٓشىٍيبىة، ص اٍف، ص، محمكد الطَّ ميٍصطىمىًح الحى  .ُٕحَّ

مماف ميحٌمد القضاة، ص (ٓ) ، سى ًديًث النَّبىًكمّْ  . ُِكيتيبي إٍعرىاًب الحى
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 المبحث الثاني

 النَُّحاِة ِمَن الْسِتْشَياِد ِباْلَحِديِث النََّبِويّْ الشَِّريفِ  َمْوِقفِ َبياُن 

نَّما كاف ية عند أكائؿ النُّحى لـ تبرز ىذه القض ٍذ بعيف االعتبار في دراستيـ، كا  اة، كلـ تيٍؤخى
مكقفيـ السككتى عنيا، كاستشيادىـ بالحديث قميؿه إذا ما قيكرف بالقيٍرآف الكىًريـ، كالشٍّْعر؛ ألسبابو 

 : (ِ)، منيا ىذه الستَّة(ُ)محتممة

فمـ تترؾ  ،(ّ)لَعَرِب، َبْيَد أنّْي ِمْن ُقَرْيٍش""أَنا أْفَصُح ا( قاؿ قكلتو المشيكرة: إفَّ النبي ) .ُ
بو،  مسمَّمنا أمرناىذه المقكلة مجاالن ألحدو في المناقشة، ككأنَّيا تجعؿ االحتجاج بالحديث 

كما ىك األمر في االحتجاج بالقيٍرآف الكىًريـ؛ فألزمٍتيـ السككتى عف الخكض في مثؿ ىذه 
  القضية.

ٍضعى في الحديث كى  .ِ عيبى عمى ىؤالء إفَّ الكى اة األكائؿ الذيف كانكا النُّحى -ثيرى كتزايد؛ بحيثي صى
ٍكفى الدّْقة، كيتشدَّديكف التشدُّدى كمَّو كا بيف ما ىك لمرسكؿ ) -يتحرَّ   (، كما ليس لو.أٍف يىًميزي

  (.جكاز ركاية الحديث بالمعنى، فاشتمؿ عمى لفظو غيًر لفًظ رسكؿ ا ) .ّ
  .(ْ)ية األحاديث كًدرايتوقمة خبرتيـ بًعٍمـ ًركا .ْ
  ًركاية األعاجـ، كىكيقكع المٍَّحف. .ٓ

                                  

 األسباب تعكد عمى: )السككت، كقمة االستشياد( معنا. (ُ)
، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، ص (ِ) . كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، ْٓ-ْْانظر: االٍقًترىاحي
ًديًث، محمكد حسني محمكد، صُُ-َُ/ُحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، جت اجي النٍَّحًكيّْيفى ًبالحى  . ِْ. كاٍحًتجى

اًديًث الرَّاًفًعٌي اٍلكىًبيًر، (ّ) ًبيًر ًفي تىٍخًريًج أىحى ر العىٍسقىالًنٌي، تىٍمًخيصي اٍلحى تحقيؽ: أبك عاصـ حسف بف  ابف حىجى
 . ُِْٖ رقـ الحديث: ُُ-َُ/ْ، الرضاع عباس بف قطب،

 الفرؽ بينيما:  (ْ)
 "ىك ًعٍمـ يشتمؿ عمى نىٍقؿ أقكاؿ النبي )ِعْمم ِرواية الحديث " ٍبطيا، كتحرير ( كأفعالو، كركايتيا، كضى

 ألفاظيا". 
 " ا " فيك ًعٍمـ ييعرؼ منو حقيقة الركاية؛ كشركطيا، كأنكاعيا، كأحكاميا، كحاؿ الحديث ِدرايةِعْمم أمَّ

كاة  ، كشركطيـ، كأصناؼ المركيات، كما يتعمؽ بيا. الرُّ
ٍنًعـ ميحٌمد عيمر، ص انظر: . كتىٍدًريبي الرَّاًكم، َُٔ، ُٓٓإٍرشىادي القىاًصًد، ابفي األٍكفىاًنٌي، تحقيؽ: عبد المي

 . ِٔ-ِٓ/ُالسُّييكًطٌي، تحقيؽ: أبك قتيبة نظر ميحٌمد الفىاريىاًبي، ج
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لـ تكف  إنَّياإفَّ األحاديثى لـ تكف مجمكعةن كال مكتكبةن بشكؿو مستكؼو في ذلؾ الكقت، أك  .ٔ
 ميتكفرةن لىدىٍيًيـ. 

ىػ(، فأكثر مف االستشياد بالحديث؛ ِٕٔإلى أٍف جاء اإلماـ جماؿ الديف بفي مالؾ )ت
  كمو، ككثرة اطّْالعو عميو.لمعرفتو بعم

كنتيجة ليذا اإلفراط، ظير مكقؼه يعارض بشكؿو صريحو كثرة االستشياد بو، كاف مف أبرز 
  ىػ(.ْٕٓ، كأبك حٌياف األٍندىليًسٌي )تىػ(َٖٔالضائع )تأصحابو أبك الحسف بف 

نَّ  ما يمنع فكاف ال بدَّ مف ظيكر مكقؼ ثالث يتكسط بينيما، فال يجيز مطمقنا، كال يمنع، كا 
  ىػ(.َٕٗكيجيز بشركطو ارتضاىا، كمف أبرز أصحابو أبك إسحاؽ الشَّاًطًبٌي )ت

كمف ىنا أثارٍت ىذه القضية آراءن مختمفةن لمنحاة، حتى أصبحٍت مكضعى خالؼو بينيـ، 
 ؛ ىي: ًة مطالبتَّ سً في كتتمخص  ،كتعدَّدىٍت مكاقفيـ ما بيف: الجكاز، كالمنع، كالتكسط بينيما

كفى االٍسًتٍشيىادى بالٍ ْلّولالمطمب ا ًديًث النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً : اٍلميًجيزي  . حى

اًنعيكفى ًمفى االٍسًتٍشيىاًد ًبالٍ المطمب الثاني ًديًث النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً : اٍلمى  . حى

ٍنًع ًفي االٍسًتٍشيىاًد ًبالٍ المطمب الثالث كىاًز كىاٍلمى سّْطيكفى بىٍيفى اٍلجى ًديثً : اٍلميتىكى  . النَّبىًكمّْ الشًَّريؼً  حى

اًنًعيفى : مينىاقىشىةي اٍلميجً المطمب الرابع  . يًزيفى أًلًدلًَّة اٍلمى

انً المطمب الخامس  . ًعيفى أًلًدلًَّة اٍلميًجيًزيفى : مينىاقىشىةي اٍلمى

ٍسألىةً  : ظىفُّ دساالمطمب الس  . اٍلبىاًحًث ًمفى اٍلمى

  عمى النحك اآلتي: ياكبيان

  اْلُمِجيُزوَن الْسِتْشَياَد باْلَحِديِث النََّبِويّْ الشَِّريفِ المطمب اْلّول: 

ىػ( أبرزى أصحاب ىذا المكقؼ، رغـ اختالؼ ِٕٔييعىدُّ اإلماـ جماؿ الديف بف مالؾ )ت
: ابف  ًؿ مىٍف أكثرى مف االستشياد بالحديث، فمثالن يرل أفَّ ابف  ىػ(َٖٔالضائع )تالعمماء حكؿ أكَّ

ٍف أكثرى مف االستشياد بو، فقاؿ: "كابف خركؼ يستشيد بالحديث ىػ( ىك أكَّ َٗٔخركؼ )ت ؿ مى
ٍف كاف يرل أفَّ ما قبمو قد أغفؿ  كثيرنا، فإٍف كاف عمى كجو االستظيار كالتبرُّؾ بالمركم فحسف، كا 
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ىػ(، ِّٗابف ًجنّْي )ت ومن أصحاب ىذا الموقف:، (ُ)شيئنا كجب عميو استدراكو فميس كما رأل"
ٍكىىرم )ت اح"، كابف فىاًرس )تّّٗكالجى حى ىػ(، كأبك القاسـ السُّيىٍيًمٌي ّٓٗىػ( صاحب "الصّْ

ىػ(، كالرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم ّْٔىػ(، كابف الصَّالح )تِٖٓىػ(، كابف بىرٌّْم )تُٖٓ)ت
اًرٌم )ت(ِ)ىػ(ٖٔٔ)ت اًميًني )تُٕٔ، كابف ىشاـ األٍنصى ىػ(، كعبد القادر ِٕٖىػ(، كالبدر الدَّمى
، وأدلتيم لمجواز ىػ(، كغيريىـَُُٕىػ(، ك)الشٍَّركىٌي( ابف الطيب الفىاًسي )تَُّٗاًدٌم )تالبىٍغدى 

  :(ٖ)في أربعة بنوٍد عمى النحو اآلتي

( ينتسب إلى قبيمة ىي مف ( أفصحي العرب قاطبةن، فضالن عف أنَّو )إفَّ النبي ) .ُ
"أَنا أْفَصُح الَعَرِب، (: لقكلو )أفصح القبائؿ العربيَّة كأعرًقيا، كىي قبيمة قريش؛ مصداقنا 

  (.؛ كلذلؾ يجب التسميـ بجكاز االستشياد بكالمو )(ْ)َبْيَد أنّْي ِمْن ُقَرْيٍش"
ٍبًط  .ِ فَّ أىؿ العمـ قد شٌددكا في ضى إفَّ األصؿ في ركاية الحديث عمى نحك ما سيًمعى، كا 

لحديث مركمّّ بمفظو، ألفاظو، كالتحرم في نقمو؛ كليذا األصؿ تحصؿ غمبة الظٌف بأفَّ ا
كىذا الظٌف كاؼو في إثبات األلفاظ المُّغكيَّة، كتقرير األحكاـ النٍَّحًكيَّة، فالمطمكب في ىذا 

ًديًث النَّبىًكمّْ –المقاـ  ٍرًفيُّ بالحى ، كليس  -االٍسًتٍشيىادي النٍَّحًكمُّ كالمُّغىًكمُّ كالصَّ ىك غمبة الظفّْ
: "كقد أجريتي ذلؾ لبعض مشايخنا، فصَّكب ىـ(ٕٚٛتقال البدر الدََّماِميِني )اليقيف؛ 

ىػ( فيما فعمو؛ بناءن عمى أفَّ اليقيف ليس بمطمكب في ىذا الباب، ِٕٔرأم ابًف مالؾ )ت
نَّما المطمكب غمبة الظٌف الذم ىك مناط األحكاـ الشرعية، ككذا ما يتكقؼ عميو مف  كا 

، كال يخفى أنَّو يغمب نقؿ مفردات األلفاظ، كقكانيف اإلعراب، فالظفُّ في ذل ؾ كمّْو كاؼو
 ا كأفَّ ػػؿ، ال ًسيَّمػػدـ التبديػؿ عػدٍَّؿ؛ ألفَّ األصػػبى ػعمى الظفّْ أفَّ ذلؾ المنقكؿى المحتجَّ بو لـ يي 
  .(ٓ)"يث، شائع بيف النقمة كالمحدّْثيفالتشديد في الضبط، كالتحرمى في نقؿ األحاد

                                  

، السُّييكطً  (ُ) . كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، ٌْٓي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، صانظر: االٍقًترىاحي
 . َُ/ُتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج

ًخزىانىةي  انظر:(. ىػ( جكاز االستشياد بكالـ الصحابة، كآؿ البيت )ِٕٔالذم زاد عمى ابف مالؾ )ت (ِ)
 . ٗ/ُؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، جاألدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقي

مماف ميحٌمد القضاة، ص (ّ) ، سى ًديًث النَّبىًكمّْ  . ِٔ-ِْكيتيبي إٍعرىاًب الحى
ر العىٍسقىالًنٌي، تحقيؽ: أبك عاصـ حسف بف  (ْ) اًديًث الرَّاًفًعٌي اٍلكىًبيًر، ابف حىجى ًبيًر ًفي تىٍخًريًج أىحى تىٍمًخيصي اٍلحى

 . ِٗص: ىذه الرسالة، انظر. كقد سبؽ ذكره؛ ُِْٖ: رقـ الحديث ُُ-َُ/ْعباس بف قطب، الرضاع، 
 . ُْ/ًُخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ٓ)
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 ىـ(ٓٚٚالَفيُّوِميُّ الُمْقِرئ )تؿ مف أشعار العرب؛ فيذا إفَّ األحاديثى أصحُّ سندنا ًممَّا يينق .ّ
" أكَّد أفَّ الثناء ييستعمؿ في ، ف، أثناء شرحو لمادة )ث ًنيري ل( في كتابو "الًمٍصبىاحي المي

وا ِبَجَناَزٍة، َفَأْثَنْوا َعَمْيَيا (: الخير كالشر؛ كاستشيد عمى ذلؾ بحديث رسكؿ ا ) "َمرُّ
وا ِبُأْخَرى، َفَأْثَنْوا َعَمْيَيا َشرِّا، َفَقاَل )النَِّبيُّ )َخْيرًا، َفَقاَل  (: َوَجَبْت، (: َوَجَبْت، ُثمَّ َمرُّ

(: َىَذا َأْثَنْيُتْم َعَمْيِو َخْيرًا، َفَوَجَبْت َلُو (: َما َوَجَبْت؟ َقاَل )َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب )
َـّ  ؛(ٔ)"ْم ُشَيَداُء اِ ِفي اَْلْرضِ ِو َشرِّا، َفَوَجَبْت َلُو النَّاُر، َأْنتُ الَجنَُّة، َوَىَذا َأْثَنْيُتْم َعَميْ  ث

تراخٍت إحداىما عف  -جنازتىٍيفً –في كاقعتىٍيًف  (ِ)عٌقب عميو بقكلو: "كقد نيًقؿى النكعافً 
األخرل، مف العدؿ الضابط، عف العدؿ الضابط، عف العرب الفيصحاء، عف أفصح 

، كال ييعرؼ ؽى ًمٍف نىٍقًؿ أىؿ المُّغة؛ فإنَّيـ قد يكتفكف العرب، فكاف أكث بالنقؿ عف كاحدو
  .(ّ)"حالو

إٌف المسمميف في القركف األيكلىى كانكا أحرصى عمى إتقاف الحديث مف حفظ الشٍّْعر،  .ْ
: "عمى ىـ(ٜٖٛٔقال عبد العزيز الَمْيَمِنّي )تكالتثبًت في ركايتو؛ فاالستشياد بو أسمـ؛ 

ميف في القركف األيكلىى كانكا أحرصى عمى إتقاف الحديث مف حفظ الشٍّْعر، أفَّ المسم
ٍف نىفىى عنو رسكلو ) ألحاديثكالتثبت في ركايتو، كقد قىيَّض ا  ( مف الجيابذة النُّقاد مى

ًرـى الشٍّْعري مثمىوما كاف فيو مف شبية الكضع كاالنتح   .(ْ)"اؿ، كىذا حي

  ِمَن الْسِتْشَياِد ِباْلَحِديِث النََّبِويّْ الشَِّريفِ  المطمب الثاني: اْلَماِنُعونَ 

ومن أبرز عمى مىٍف أكثر مف االستشياد بالحديث،  ة فعؿو ىذا المكقؼ في حقيقتو ردٌ 
اتخذا  ؛ حيثي ىػ(ْٕٓ، كأبك حٌياف األٍندىليًسٌي )تىػ(َٖٔالضائع )تأبك الحسف بف  أصحابو:

اة األكائؿ يمكذكف األسباب المحتممة في جعؿ النُّحى معظميا يتفؽ مع -أسبابنا كأدلةن لممنع 
اهى ىذه القضية، كتركيـ االستشياد بو  : منيا ىذه اْلدلة الثلثة -بالصمت ًتجى

                                  

مىى المىيًّْت، ص (ُ) /ثىنىاءي النَّاًس عى نىائزي ، اٍلجى اًرمُّ ، اٍلبيخى اًرمّْ ًحيحي اٍلبيخى  . ُّٕٔث : رقـ الحديَّّصى

 أم: استعماؿ )الثناء( في الخير كالشٌر. (ِ)

، الفىيُّكًمٌي الميٍقًرئ، ص (ّ)  .ّْالًمٍصبىاحي الميًنيري

 .ٗ/ُحاشية "ًخزىانىةي األدىًب" بتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ْ)



ٗٔ 

  ُمَخاَلَفُة أَوائِل النَُّحاِة: .ٔ

ىػ( كىٍثرةى استشياده بالحديث ِٕٔىػ( عمى ابف مالؾ )تْٕٓ)ت األٍندىليًسيٌ  أخذ أبك حٌياف
مف االستدالؿ بما كقع في األحاديث  (ُ)اة؛ فقد قاؿ: "قد أكثر المصنّْؼئؿى النُّحى مخالفنا بذلؾ أكا

ريف سمؾ ىذه  (ِ)عمى إثبات القكاعد الكمية في لساف العرب، كما رأيتي أحدنا مف المتقدّْميف كالمتأخّْ
ًليفى لًعٍمـً النٍَّحًك، المستقرئيفى لألح -كاـ مف لساف العرب الطريقةى غيرىه، عمى أفَّ الكاضًعيفى األكَّ

 ، ٍيًو، مف أئمة البىٍصًريّْيفى ًميؿ بف أٍحمىد، كًسيبىكى ، كالخى كأبي عىٍمرك بف العىالء، كًعيسىى بف عيمرى
ًرير، مف أئمة الكيكًفيّْيفى  لـ يفعمكا  -كالًكسىائٌي، كالفرَّاء، كعمٌي بف الميبىارىؾ األٍحمىر، كًىشىاـ الضَّ

كنيحاة بغدادى،  متأخركف مف الفريقىٍيًف، كغيريىـ مف نيحاة األقاليـ،ذلؾ، كتبعيـ عمى ذلؾ المسمًؾ ال
 . (ّ)"كأىؿ األٍندىليس

َواَيِة ِباْلَمْعَنى:  .ٕ  َجَواُز الرّْ

ا جعؿ كاة أجازكا نقمو بالمعنى؛ ماألصؿ في ركاية الحديث أٍف تككف بالٌمفظ، إالَّ أفَّ الرُّ 
 . (ْ)(ظو غيًر لفًظ رسكؿ ا )لمحديث الكاحد ركاياتو ًعدَّةن، كاشتمؿ عمى لف

ْجُتَكَيا ِبَما ( ىػ( عمى ذلؾ بحديث رسكؿ ا )ْٕٓ)ت األٍندىليًسيٌ  فقد استشيد أبك حٌياف "َزوَّ
ًكمى بألفاظ مختمفة؛ فقاؿ: "الذم  (ٓ)َمَعَك ِمَن الُقْرآِن" رىٍت في زمانو )ري (، فتجد قصة كاحدة قد جى

ًكمى مف قكلو )لـ تيقىؿ بتمؾ األلفاظ جميعيا: ن ْجُتَكَيا ِبَما َمَعَك ِمَن الُقْرآِن"(: حك ما ري ، (ٔ)"َزوَّ
، كغير ذلؾ مف األلفاظ الكاردة، (ٖ)"ُخْذَىا ِبَما َمَعَك ِمَن الُقْرآِن"، (ٕ)"َممَّْكُتَكَيا ِبَما َمَعَك ِمَن الُقْرآِن"

                                  

 ىػ( مصنّْؼ كتاب "التٍَّسًييؿ". ِٕٔييقصد بو: جماؿ الديف بف مالؾ )ت (ُ)
 ىػ(، كمىٍف سبقو بفترة كجيزة. ِٕٔابف مالؾ ) معاصركبيـ: ييقصد  (ِ)
، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، ص (ّ) . كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، ْْانظر: االٍقًترىاحي

 . َُ/ُتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج
  .ِٗص: ىذه الرسالة، انظركقد سبؽ ذكر بعضيا؛  (ْ)
مَّمىوي، ص (ٓ) ـى اٍلقيٍرآفى كىعى ٍف تىعىمَّ ـٍ مى ٍيريكي ائؿي اٍلقيٍرآًف/خى ، فىضى اًرمُّ ، اٍلبيخى اًرمّْ ًحيحي اٍلبيخى  . َِٗٓ: رقـ الحديث ُِْٖصى
مَّمىوي، صالمرجع السابؽ (ٔ) ـى اٍلقيٍرآفى كىعى ٍف تىعىمَّ ـٍ مى ٍيريكي ائؿي اٍلقيٍرآًف/خى  .َِٗٓ: رقـ الحديث ُِْٖ، فىضى
ائؿي اٍلقيٍرآًف/اٍلًقرىاءىةي عىٍف ظىٍيًر اٍلقىٍمًب، صلمرجع نفسوا (ٕ)  .ََّٓ: رقـ الحديث ُِْٖ، فىضى
ا بيذا النص في حدكد اطال (ٖ) أْنَكْحُتَكَيا عو، كيمكف استبداليا بركاية: "ىذه الركاية لـ يجد ليا الباحث تخريجن

اًرمّْ  انظر:. ِبَما َمَعَك ِمَن الُقْرآِن" ًحيحي اٍلبيخى دىاؽو، صصى ًبغىٍيًر صى مىى القيٍرآًف كى /التٍَّزًكيجي عى ، النّْكىاحي اًرمُّ -ُُِّ، اٍلبيخى
 . ُْٗٓ: رقـ الحديث ُُّّ



ٕٗ 

ـي بأنَّو قاؿ بعضيا؛ إٍذ يحتمؿ أنَّو قاؿ ( لـ يمفظ بجميع ىذه األلفاظ؛ بؿ ال ييٍجزى فتعمـ يقيننا أنَّو )
كاة بالمرادؼ، كلـ تىٍأًت بمفظو؛ إًذ المعنى ىك  لفظنا ميرادفنا ليذه األلفاظ )غيرىا(، فأتًت الرُّ
ٍبًطيا بالكتابة، كاالتّْكاؿ عمى الحفظ، كالضابط  المطمكب، كال ًسيَّما مع تقادـ السماع، كعدـ ضى

بىطى المعنىى، كأ بىطى الٌمفظ فبعيده جدنامنيـ مىٍف ضى   .(ُ)"، ال ًسيَّما في األحاديث الطكاؿمَّا مىٍف ضى

 -ييفيد التساىؿ في ىذه المسألة-ىػ( ُُٔبقكؿو منقكؿ عف سفيافى الثكرمّْ )ت (ِ)كما كاحتجَّ 
، ثـٌ عٌقب عميو (ّ)ىك: "إٍف قمتي لكـ: إنّْي أحدّْثكـ كما سمعتي فال تصدّْقكني، إنّْما ىك المعنى"

ـى اليقيف أنَّيـ يىٍركيكفى بالمعنى"قا ـى ًعٍم ًم : "كمىٍف نظر أدنى نظر عى ئالن
(ْ) . 

مىؿ": "تجكيز الركاية بالمعنى ىك السبب  ىػ(َٖٔالضائع )تكقاؿ ابف  في كتابو "شىٍرحي الجي
ٍيًو كغيًره–عندم في ترؾ األئمة  ؾ االستشيادى عمى إثبات المُّغة بالحديث، كاعتمدكا في ذل -كىًسيبىكى

  ؛ أٍم: نظمنا كنثرنا.(ٓ)"الكىًريـ"، كصريح النقؿ عف العربعمى "القيٍرآف 

  ِرَواَيُة اْْلَعاِجِم، َوُوُقوُع المَّْحِن: .ٖ

ًكمى مف الحديث؛ ألفَّ كثيرنا مف ْٕٓ)ت األٍندىليًسيٌ قاؿ أبك حٌياف  ىػ(: "كقع المٍَّحف كثيرنا فيما ري
كاة كانكا غيرى عيٍربو بالطبع، كيتعمٌ  مكف لساف العرب بصناعة النٍَّحك، فكقع المٍَّحف في كالميـ الرُّ

  .(ٔ)"ايتيـ غيري الفصيح مف لساف العربكىـ ال يعممكف، كقد كقع في كالميـ كرك 

                                  

، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، ص (ُ) . كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، ْْانظر: االٍقًترىاحي
 . ُُ/ُتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج

 ىػ(.ْٕٓأبك حٌياف األٍندىليًسٌي )ت (ِ)
ًطيبي البىٍغدىاًدٌم، ص (ّ) كىايىًة، الخى  . َِٗالًكفىايىةي ًفي ًعٍمـً الرّْ
، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، ص (ْ) . كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، ْْانظر: االٍقًترىاحي

 . ُُ/ُىاركف، جتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد 

، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، ص (ٓ) . كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، ْٓانظر: االٍقًترىاحي
 . َُ/ُتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج

، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، ص (ٔ) عبد القادر البىٍغدىاًدٌم،  . كًخزىانىةي األدىًب،ْْانظر: االٍقًترىاحي
 . ُُ/ُتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج
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  المطمب الثالث: اْلُمَتَوسُّْطوَن َبْيَن اْلَجَواِز َواْلَمْنِع ِفي الْسِتْشَياِد ِباْلَحِديِث النََّبِويّْ الشَِّريفِ 

د ًكال الفريقىٍيًف السابقىٍيًف ًفيمىا ذىبا إليو؛ فثمَّةى مكقؼ ثالث يرل عدـ التشدًُّد في المسألة تشدَّ 
: أبك إسحاؽ الشَّاًطًبٌي ومن أبرز أصحابومف بابو أٍكلىى؛ فتكسط بينيما، كأجاز بشركط كمنع، 

ٍيفً  (الحديث في النقؿ)الذم فصَّؿ في المسألة؛ فقسَّـ  ىػ(َٕٗ)ت إلى قسمى
(ُ) : 

ما عيًرؼ أفَّ المعتنىى بو فيو نىٍقؿي معانيو ال نىٍقؿي ألفاظو؛ فيذا لـ يقع بو استشياده  أحدىما:
  مف أىؿ المّْساف.

ما عيًرؼى أفَّ المعتنىى بو فيو نىٍقؿي ألفاًظو لمقصكدو خاص  بيا، فيذا يىًصحُّ االستشياد  والثاني:
(، قكلة في االستدالؿ عمى فصاحًة رسكؿ ا )بو في أحكاـ المّْساف العربٌي؛ كاألحاديث المن
ٍجر   .(ِ)، كنحك ذلؾكاألمثاؿ النبكيَّة، ككتابو إلى ىىٍمداف، ككتابو إلى كائؿ بف حي

َـّ أخذ عمى ابف مالؾ )ت ؿ ىذا التفصيؿى الضركرمَّ الذم ال بيدَّ منو، ِٕٔث ىػ( بأنَّو "لـ ييفىصّْ
  .(ّ)فبىنىى األحكاـ عمى الحديث مطمقنا"

ٍف تبعيـ مف المانعيف، تركىيـ  كما أنَّو في بادئ األمر أخذ عمى النٍَّحكيّْيفى القدامىى، كمى
االستشيادى بالحديث النبكٌم، كاستشيادىىـ بكالـ أجالؼ العرب كسيفيائيـ؛ فقاؿ: "ال تجد أحدنا مف 

كسفيائيـ، الذيف (، كىـ يستشيدكف بكالـ أجالًؼ العرب النٍَّحكيّْيفى استشيد بحديث رسكؿ ا )
نىا، كيترككف األحاديث الصحيحة؛ ألنَّيا  يبكلكف عمى أعقابيـ، كأشعاًرىـ التي فييا الفيحش كالخى
كاتىو اعتنىكا  تينقؿ بالمعنى، كتختمؼ ركاياتيا كألفاظيا؛ بخالؼ كالـ العرب كًشٍعرىـ؛ فإفَّ ري

ا يىٍنبىًني عميو مف النٍَّحك، كلك كقفتى عمى   ٍرآفػػػالقي ذا ػب، ككػجػادىـ قضيتى منو العػتياجبألفاظو، ًلمى
  .(ْ)"الكىًريـ، ككجكه القراءات

                                  

 . َْْ-َِْ/ّج العيثىٍيًميف كآخركف، سيمىٍيماف شَّاًطًبٌي، تحقيؽ: عبد الرحمفالمىقىاًصدي الشَّاًفيىةي، أبك إسحاؽ ال (ُ)
الشَّاًفيىةي، أبك إسحاؽ الشَّاًطًبٌي،  المىقىاًصدي  انظر:ىػ( أمثمة عمى ذلؾ؛ َٕٗكقد ذكر اإلماـ الشَّاًطًبٌي )ت (ِ)
 . َْْ-َِْ/ّسيمىٍيماف العيثىٍيًميف كآخركف، ج حقيؽ: عبد الرحمفت

 . َْٓ-َْْ/ّالعيثىٍيًميف كآخركف، ج سيمىٍيماف ، تحقيؽ: عبد الرحمفالمىقىاًصدي الشَّاًفيىةي، أبك إسحاؽ الشَّاًطًبيٌ  (ّ)
-َُْ/ّسيمىٍيماف العيثىٍيًميف كآخركف، ج رحمفإسحاؽ الشَّاًطًبٌي، تحقيؽ: عبد ال انظر: المىقىاًصدي الشَّاًفيىةي، أبك (ْ)
 . ُِ/ُىػ( في ًخزىانىًتًو: جَُّٗ. بتمخيص عبد القادر البىٍغدىاًدٌم )تَِْ
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  المطمب الرابع: ُمَناَقَشُة اْلُمِجيِزيَن ِْلِدلَِّة اْلَماِنِعينَ 

اًميًني )ت ىػ(، ِٕٖناقش المجيزكف أدلة المانعيف، فردُّكا عمييـ كدىحىضيكىا، منيـ البدر الدَّمى
ىػ(، كغيريىـ، إالَّ أفَّ ابف َُُٕىػ(، كابف الطيب الفىاًسي )تٌَُّٗم )تكعبد القادر البىٍغدىادً 

، المشيكر بمقب )الشٍَّركىي(، قد ناقشيا بدقة، كتتبعيا في شرحو لالقتراح المسمَّى الفىاًسيالطيب 
دًّْه عمى أبي حٌياف  ٍكًض طىيّْ االٍقًترىاًح" أثناء رى ىػ( ْٕٓت) دىليًسيٌ األنٍ "فىٍيضي نىٍشًر االٍنًشرىاًح ًمٍف رى

  :(ُ)كأتباعو؛ كيمكف تمخيص ذلؾ في تسعة بنكدو عمى النحك اآلتي

إفَّ القكؿ بأفَّ "القدامى لـ يستدلُّكا بالحديث، كال أثبتكا القكاعد الكمية بو"؛ ال دليؿى فيو عمى  .ُ
ًتًو: "ال في ًخزىانى  ىـ(ٖٜٓٔعبد القادر الَبْغَداِدّي )تأنَّيـ يمنعكف ذلؾ، كال ييجيزكنو؛ قاؿ 

يمـز عدـ استدالليـ بالحديث عدـي صحة االستدالؿ بو، كالصكاب جكاز االحتجاج 
ًكمى عف الصحابًة، كأىًؿ البيت  ٍبًط ألفاظو. كييمحؽ بو ما ري بالحديث لمنٍحكٌم في ضى

()"(ِ).  
ألفَّ  ؛باطؿ قكؿه ("؛ إفَّ القكؿ بأفَّ "األحاديث بأسرىا ليس مكثكقنا بأنَّيا مف كالـ النبي ) .ِ

ٍف كاف قميالن - (ّ)المتكاتر (، ككذلؾ ما اشتمؿ عميو مجزكـه بأنَّو مف كالمو ) -كا 
، كما صحَّ أنَّو مف كالمو ال شؾَّ في كىٍكنو في إثبات  اًرٌم كميٍسًمـ إالَّ قميالن ا البُّخى ًحيحى صى

  القكاعد مثؿى "القيٍرآف الكىًريـ".
كاة أجازكا النقؿ  .ّ بالمعنى، فاحتمؿ نقؿ المعاني دكف األلفاظ"؛ فالخالؼ إفَّ القكؿ بأفَّ "الرُّ

 ، دًّْثيفى فيو مشيكر، ككما أجازه قكـه منعو آخركف؛ بؿ ذىب إلى المنع كثيره مف الميحى
فَّ بعض األئمة قد شدَّد في الركاية بالمعنى غايةى التشديد، فمنع  كالفقياء كاألصكلييف، كا 

آخر، كذىب بعض األئمة إلى أنَّو ال تجكز عمى  كحرفناتقديـ كممةو عمى كممةو أخرل، 
الَّ فال يجكز لو الركاية  الركاية بالمعنى إالَّ ًلمىٍف أحاط بجميع دقائؽ المُّغة العربيَّة، كا 

                                  

ٍكًض طىيّْ االٍقًترىاًح، ابف الطيب الفىاًسي )الشٍَّركىي(، تحقيؽ: (ُ) محمكد يكسؼ  انظر: فىٍيضي نىٍشًر االٍنًشرىاًح ًمٍف رى
 . ِٔ-ّٓ/ُفٌجاؿ، ج

 . َُ-ٗ/ًُخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ِ)
ىػ( في كتابو "قىٍطؼي ُُٗالحديث المتكاتر: لو تعريفات عدَّة، ذكرىا اإلماـ جالؿ الديف السُّييكًطٌي )ت (ّ)

كاه جماعة يستحيؿ ٔ-ٍٓخبىاًر الميتىكىاًترىًة"، صاألٍزىىاًر الميتىنىاًثرىًة ًفي األ ، كمف تمؾ التعريفات: "ىك الحديث الذم رى
 .كأسندكه إلى شيء محسكس"، كىك حديث في أعمى درجات الصحة كالثبكتفي العادة أف يتكاطؤكا عمى الكذب، 



ََُ 

ٍف كلـ ييٍكتىٍب؛  َـّ إفَّ الخالؼ في جكاز النقؿ بالمعنى إنَّما ىك فيما لـ ييدىكَّ قال بالمعنى، ث
ـٌ " ىـ(:ٕٚٛالبدر الدََّماِميِني )ت إفَّ الخالؼ في جكاز النقؿ بالمعنى إنَّما ىك فيما لـ ث

ؿ في بطكف الكتب؛ فال يجكز تبديؿ ألفاظو مف غيًر  ٍف كال كيتب، كأمَّا ما ديكّْف كحيصّْ ييدىكَّ
اختالفيـ في نقؿ الحديث بعد أٍف ذكر – (ُ)ىـ(ٖٗٙقال ابن الصَّلح )تخالؼ بينيـ، 

فيما تضمنتو بطكف  -فيما نعمـ-ه جارينا كال أجراه الناس : "إفَّ ىذا الخالؼ ال نرابالمعنى
، كييٍثًبتى بدلو فيو لفظنا آخر  الكتب، فميس ألحدو أٍف ييغىيّْرى لفظى شيءو مف كتابو ميصنَّؼو

، كتدكيف األحاديث كاألخبار؛ بؿ ككثيرو مف المركيات، كقع في الصدر األكَّؿ (ِ)بمعناه"
يسكغي  -عمى تقدير تبديميـ-ف كاف كالـ أيكلئؾ المبدّْليف قبؿ فساد المُّغة العربيَّة، حي

االحتجاج بو، كغايتو يكمئذو تبديؿي لفظو بمفظو يصحُّ االحتجاج بو، فال فرؽى بيف الجميع في 
َـّ ديكّْف ذلؾ المبدَّؿ  كمنع مف تغييره كنقمو  -عمى تقدير التبديؿ-صحة االستدالؿ؛ ث

ـي ذلؾ السابؽ في بالمعنى، كما قاؿ ابف الصَّالح، فب ةن في بابو، كال يضرُّ تكىُّ قي حجَّ
  .(ّ)"( أعمـ بالصكابشيءو مف استدالليـ المتأخر، كا )

 

ٍيده في ذلؾ  في ًخزىانىًتًو؛ إٍذ قاؿ: "لك سمَّمنا  ىـ(ٖٜٓٔعبد القادر الَبْغَداِدّي )تكييؤى
نَّمابأفَّ )األحاديث لـ تينقؿ كما سيًمعىٍت مف النبي ) ًكيىٍت بالمعنى(؛ إنَّما كاف ذلؾ  (، كا  ري

في الصدر األكَّؿ قبؿ تدكينو في الكتب، كقبؿ فساد المُّغة، كغايتو تبديؿ لفظو بمفظو يصحُّ 
" ؛ بؿ الظفُّ كاؼو االحتجاج بو، فال فرؽ، عمى أفَّ اليقيفى غيري شرطو
(ْ).  

 

َـّ إفَّ النقؿ بالمعنى ليس مقصكرنا عمى األحاديث فحسب، ككذلؾ ا لكضع ث
: "النقؿ بالمعنى شيءه ليس بمقصكرو ىـ(ٜٖٛٔقال عبد العزيز الَمْيَمِنّي )تكاالنتحاؿ؛ 

عمى األحاديث فحسب؛ بؿ إفَّ تعدُّدى الركايات في بيتو كاحدو مف ىذا القبيؿ، كالقكؿ بأفَّ 
شٍّْعر ًزٍد إلى ذلؾ ما طرأ عمى ال ... س ًممَّا يتمشى في كؿّْ مكضكعمنشأه تعدُّدي القبائؿ لي

                                  

اًميًني )تّْٔقكؿ ابف الصَّالح )ت (ُ) مو ىذا، أٍم: يندرج تحت كالـ ىػ( أثناء كالِٕٖىػ( نقمو البدر الدَّمى
اًميًني )ت  ىػ(. ِٕٖالبدر الدَّمى

ًح، (ِ) الى ًديًث الٍبًف الصَّ ميكـي الحى ح، تحقيؽ: نكر الديف عتر، ص عي   .ُِْابفي الصَّالى

 . ُٓ/ًُخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ّ)

  .ٗ/ُ، جالمرجع السابؽ (ْ)



َُُ 

كابف األحمر، كالكمبي،  مف التصحيؼ كالكضع كاالختالؽ، مف مثؿ: ابف دأب،
  .(ُ)"كأضرابيـ

كد القصة الكاحدة بالعبارات  .ْ إفَّ القكؿ "بتعدد ركاية القصة الكاحدة"؛ ييرىدُّ عميو بأفَّ كيري
تىٍيًف ( ييعيد الكالـ مالمختمفة صحيحه مكجكده في كثيرو مف األحاديث، فقد كاف النبي ) رَّ

زالة اإلبياـ، كقد كرد أنَّو ) ( كاف مف عادتو تكرار الكالـ أك أكثر؛ لقصد البياف، كا 
اًرٌم )ت َباُب َمْن َأَعاَد الَحِديَث َثَلثًا ىػ( بابنا بعنكاف: "ِٔٓثالثى مرات، كقد كضع البيخى

  .(ِ)"ِلُيْفَيَم َعْنوُ 
كاة أتٍت بالمرادؼ، كلـ ت .ٓ أًت بمفظو؛ إًذ المعنى ىك المطمكب، كال ًسيَّما إفَّ القكؿ بأٌف "الرُّ

ٍبًطيا ب "؛ فالردُّ عميو بأفَّ الٌمفظ الكتابة، كاالتّْكاؿ عمى الحفظمع تقاديـ السماع، كعدـ ضى
ا؛ كلذلؾ يىعتني األئمة باألدعية النبكيَّة، كالخيطب، كغيًر ذلؾ، كما كتجدىـ  مطمكبه أيضن

كاة ما يعتنكف بألفاظ األحاديث، كيستنبطكف  منيا األحكاـ الشرعية، كلك كاف ذلؾ كالـى الرُّ
سيفى استنباطيـ منو؛ بؿ كال جاز تىكمُّمييـ عمى ما في األحاديث مف ألفاظ الشرط،  حى
كالعمكـ كالخصكص، كاإلطالؽ كالتقييد، كغيًر ذلؾ، كنسبة ذلؾ لمشارع، كالحكـ 

ٍف كاف تقاديـ السماع بالنسبة إلى الصحابة ) ( فيك ال ( مف النبي )بمضمنو، كا 
نا، إٍذ ال فرؽ فيما يىٍركيكنىو، سى  ٍكهي بألفاظو كما قالو النبي )يضرُّ كى (، كىك الكثير كاء رى

ٍكهي بالمعنى، كىك القميؿالمتداكؿ المشيكر، أـ  كى فإنَّو ييستدؿ بو، كييستشيد بو عمى  ... رى
ٍحب )( فال إشكاؿ، أك إثبات القكاعد؛ ألنَّو إٍف كاف كالمىو ) ( فكذلؾ؛ كالـى الصَّ

 ألٌنيـ عيٍربه فيصحاء. 
بىطى المعنىى"؛ فالردُّ عميو يىٍكميف في أفَّ الضابط مىٍف  .ٔ إفَّ القكؿ بأفَّ "الضابط منيـ مىٍف ضى

كاة بإثبات األلفاظ المختمفة عف  ا، مع المعاني؛ كليذا يعتًني الرُّ بىطى األلفاظ أيضن ضى

                                  

 . ٗ/ُحاشية "ًخزىانىةي األدىًب" بتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ُ)
ًديث لغةن  -عمى سبيؿ المثاؿ–كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة جدنا؛ منيا  مف الشاىد  ما سبؽ ذكره في تعريؼ الحى

: ُّرقـ ) ًؿ النٍُّكًرمّْ  (؛ كىك قكؿ الشاعر الميفىضَّ
  ِدُجُو، َكَما ُحِدَج الُمِطيقُ وَتحْ      اِن َلْيًوا،  ْرَء ِبالُحْدثَ ُتَميّْي المَ . ٖٔ

دىثىاًف؛ بضـ حرؼ "الحاء"، ككسره، كفتحو.  ٍدثىاًف، كالًحٍدثىاًف، كالحى ًكمى بالحي  فقد ري
  .َٗىذه الرسالة، ص انظر:

ثنا ًلييٍفيى  (ِ) ًديثى ثىالى ادى الحى ٍف أىعى ـي/مى ، الًعٍم اًرمُّ ، اٍلبيخى اًرمّْ ًحيحي اٍلبيخى ٍنوي، صصى   .ّٕ-ّٔـى عى



َُِ 

بى  طى المعانيى ما كقع التنبيو عمى ركاية األلفاظ، الشيكخ، كلك كاف الضابط مىٍف ضى
كاىا كذلؾ، كًبمىٍف خالؼ. ٍبًطيا، كًبمىٍف رى   كاالعتناء بيا، كبضى

كاة كانكا غيرى عيٍربو )ركاية األعاجـ("؛ صحيحه ال شؾَّ فيو،  .ٕ إٌف القكؿ بأفَّ "كثيرنا مف الرُّ
ا أٍطبىؽى عميو عمماء الحديث مف أفَّ  أمَّا االدّْعاءي بأنَّيـ ال يعممكف النٍَّحك؛ فيك مخالؼه  ًلمى

ا، فضالن عف العمـك  ا بالعربيَّة؛ بؿ كالغريًب مف المُّغة أيضن شرط المحدّْث أٍف يككف عالمن
المتعمقة باألسانيد كالمتكف، كمىٍف خال مف الشركط، كلـ يىٍستىٍكًفيا؛ ال تجكز ركايتو، 

كا باإلضافة إلى أفَّ األعاجـ  يدىلـ يىٍقصيري ـ عمى ركاية األحاديث فحسب؛ بؿ عىمىدكا جي
كاة ىـ(ٜٖٛٔفقد قال عبد العزيز الَمْيَمِنّي )تإلى ركاية الشٍّْعر، ككالـ العرب؛  : "كري

ا   .(ُ)"فييـ مف األعاجـ كالشعكبية أيمـ الشٍّْعر أيضن
رَّاء ركاية األعاجـ"؛ يمكف الردُّ عميو مف جية نكع المَّ  .ٖ ٍحف، فإٍف إفَّ القكؿ "بكقكع المٍَّحف جى

أراد بو الخطأ في اإلعراب؛ بحيثي ال يىقبؿ التخريج عمى ليغةو مف المُّغات، كال يمكف 
ٍف أراد بو ككنىو في الظاىر عمى خالؼ  إجراؤه عمى شيءو مف االصطالحات، فممنكعه، كا 
، كادّْعاءي كقكع  رُّ ًر المشيكر الجارم عمى خالؼ الجميكر فًمٍثميو ال يىضي األصؿ المقرَّ

اًرٌم"، مع ا ًحيح البيخى ًكمى مف الحديث دعكل خاليةه عف البرىاف، فيذا "صى لمٍَّحف كثيرنا فيما ري
رأنَّو مشتمؿ عمى سبعًة آالؼو كًمٍائىتىٍيًف  ؛ فإفَّ التراكيب كخمسةو كسبعيفى حديثنا بالمكرَّ

حو، كأزاؿ ، كمع ذلؾ بسطيا شيرَّافيو ال تكاد تبمغ أربعيف حديثنا المخالفة لظاىر اإلعراب
اًرٌم"؛ بحيثي ِٕٔالنّْقابى عف كجكه إشكاليا ابفي مالؾ )ت ًحيح البيخى ىػ( فيما كىتىبىوي عمى "صى

، كال غرابةه، كال خركجه عف الظاىر، فضالن عف ادّْعاء ا لمٍَّحف فييا، فما لـ يىٍبؽى فييا إشكاؿه
؟!، كىذا  فى ؼو كًمٍائىتىٍيًف كخمسةو كسبعيكنحًكىا في سبعًة آال نسبةي أربعيفى  إالَّ نقطةه مف بحرو
ًحيح ميٍسًمـ رجممة أحاديثو نحك  صى نىٍي عشرى ألؼى كاثٍ ، أربعًة آالًؼ حديثو دكف المكرَّ
ر ، مع ثالثيف حديثنا، كال تكاد المسائؿ المخالفة لمقياس المكجكدة فيو تبمغ حديثو بالمكرَّ

إلى  ...؟! نىٍي عشرى ألفنااثٍ مف  ىػ( ليا، كما نسبة ثالثيفْْٓض )تتحرير القاضي ًعيىا
  آخره مف األمثمة.

البميغ ( لـ يكف ًليتكمَّـى إالَّ بأفصح المُّغات"؛ ممنكعه؛ إًذ إفَّ القكؿ بأفَّ "رسكؿ ا ) .ٗ
مىٍف حصمٍت لو ىذه الممكة، ككاف قادرنا عمى اإلتياف بأفصًح المُّغات، كأحسًف  ىك المقتدر

، لكٍف في سمَّمنافال يتكجو أنَّو ال يتكمـ إالَّ بيا، التراكيب، كأجزًؿ األلفاظ متى شاء، 

                                  

 . ٗ/ُحاشية "ًخزىانىةي األدىًب" بتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج (ُ)



َُّ 

؛  الكالـ مع أمثالو، أك مىٍف يقرب منو، أك يفيـ كالمو بمالزمتو كممارستو، ال مع كؿّْ أحدو
، كمف مراعاة مقتضى (ُ)إًذ البالغة "مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ مع فصاحة ألفاظو"

بما يفيـ؛ فقد يككف التكمُّـي بكالـ األكساط  الحاؿ مراعاة المخاطبيف، فيخاطب كؿُّ أحدو 
ا إذا اقتضاه  فمىٍف دكنيـ بميغنا إذا كاف معيـ، كما يككف التكمـ بغيًر الفصيح فصيحن

( مف ليغات قريش، كمف طكائؼ المقاـ، كقد كضع الناس تصانيؼى فيما تكمَّـ بو )
مف األلسف المشيكرة، كال العرب، كما كضعكا مثميا فيما تكمَّـ بو مف ليغات غير العرب 

ٍصًر كالمو ) ( تحجيرى عميو في التكمُّـ بما شاء مف أنكاع المُّغات، كما أنَّو ال معنى ًلحى
ا.   في أفصح المُّغات؛ بؿ كال في الفصيح أيضن

  المطمب الخامس: ُمَناَقَشُة اْلَماِنِعيَن ِْلِدلَِّة اْلُمِجيِزينَ 

  مف أربعة كجكه عمى النحك اآلتي:ككذلؾ ناقش المانعكف أدلة المجيزيف 

( أفصح العرب"؛ ال خالؼى فيو؛ إالَّ أفَّ جكاز ركاية الحديث إفَّ القكؿ بأفَّ "النبي ) .ُ
: ىـ(ٓٛٙالضائع )تقال ابن (؛ بالمعنى، كركاية األعاجـ لو، تجعمو دكف فصاحتو )

في إثبات فصيح  "كلكال تصريح العمماء بجكاز النقؿ بالمعنى في الحديث، لكاف األٍكلىى
: ىـ(٘ٗٚ)ت اْلْنَدُلِسيّ  وقال أبو حّيان، (ِ)(؛ ألنَّو أفصح العرب"المُّغة كالـ النبي )

( كاف أفصحى العرب، فمـ يكف يتكمـ إالَّ "كنعمـ قطعنا مف غيًر شؾ  أفَّ رسكؿ ا )
ذا تكمـ ًبميغةو غ يًر ليغتو؛ فإنَّما بأفصًح المُّغات، كأحسًف التراكيب، كأشيًرىا، كأجزًليا، كا 

( ذلؾ لو مف غيًر يتكمـ بذلؾ مع أىؿ تمؾ المُّغة عمى طريؽ اإلعجاز، كتعميـ ا )
  .(ّ)"معمّْـ

األصؿ في ركاية الحديث أٍف تككف بالٌمفظ، كالقائمكف بجكاز الركاية بالمعنى ييدرككف أنَّو  .ِ
فَّ القكؿ بأفَّ "غمبة الظفّْ في أفَّ الحديث م ركمّّ بمفظو كافية في إثبات خالؼ األصؿ، كا 

 أبو حّياناأللفاظ المُّغكيَّة، كتقرير األحكاـ النٍَّحًكيَّة"؛ ال يعتٌد بو بعض العمماء؛ فقد اتَّخذه 

                                  

، الخطيب القىٍزًكيًني، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، ص (ُ) احي  .َِاإلٍيضى
، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، ص (ِ) ر البىٍغدىاًدٌم، . كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادْٓانظر: االٍقًترىاحي

 . َُ/ُتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج
، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، ص (ّ) . كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، ْٓ-ْْانظر: االٍقًترىاحي

 . ُِ-ُُ/ُتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج



َُْ 

سببنا في ترؾ العمماء االستشيادى بو؛ إٍذ قاؿ: "إنَّما ترؾ العمماء  ىـ(٘ٗٚ)ت اْلْنَدُلِسيّ 
ًثقيكا بذلؾ لجرل مىٍجرىل "القيٍرآف ذلؾ؛ لعدـ كثكقيـ أفَّ ذلؾ لفظ رسكؿ ا ) (؛ إذ لٍك كى

 . (ُ)الكىًريـ" في إثبات القكاعد الكمية"
 

( مف الصحابة ) بعض المحدّْثيف يمنعكف ركاية الحديث بالمعنى؛ كػابف عيمرى  .ّ
، كأبي بكر الرَّاًزٌم (ِ)ىػ(ُِٗىػ(، كثعمب النٍَّحكٌم )تَُُىػ(، كابف ًسيًريف )تّٕ)ت
ٍكفى منع ىػ(، كغيريىـ. كبناءن عميو؛ فإفَّ بعض النُّحى ُٕٔرطبٌي )تىػ(، كالقي ُُّ)ت اة يىرى

االستشياد بمثؿ ذلؾ مف بابو أٍكلىى، فيـ يرفضكف فكرة جكاز ركاية الحديث بالمعنى، 
 كيأخذكف عمى المجيزيف ذلؾ، كالمستشيديف بو. 

 

ت، كقع في الصدر إفَّ القكؿ بأفَّ "تدكيف األحاديث، كاألخبار؛ بؿ ككثير مف المركيا .ْ
جلل الدين السُُّيوِطّي "؛ ردَّه بعض العمماء؛ منيـ: ؿ قبؿ فساد المُّغة العربيَّةاألكَّ 
"؛ إذ قاؿ: "في كت ىـ(ٜٔٔ)ت فإفَّ غالب األحاديث مركمّّ بالمعنى، كقد ابو "االٍقًترىاحي

ٍكىىا بما أدٍَّت إليو كى لَّدكف قبؿ تدكينيا، فىرى عبارتيـ، فزادكا كنقَّصكا،  تداكلتيا األعاجـ كالميكى
؛ كمعناه أفَّ التدكيف قد كقع بعد فساد المُّغة. (ّ)"ركا، كأبدلكا ألفاظنا بألفاظو كقدَّمكا كأخَّ 
ن )تككذلؾ  ًح ًلميخبَّػػآًت  ىـ(ٚ٘ٓٔابن َعلَّ في شرحو لالقتراح المسمَّى "دىاًعي الفىالى

كلـ يحصؿ التدكيف إالَّ  ... عد فساد المُّغةألحاديث كقع باالٍقًترىاًح"؛ إٍذ قاؿ: "إفَّ تدكيف ا
  دّْ ػد حػنػؼ عػقػنى لـ تػةي بالمعػة، كالركايػػفي عصر التابعيف، ككقع يكمئذو االختالط في المُّغ

ٍف يتكمـ العربيَّة سميقةن" مى
(ْ).  

                                  

، السُّييكًطٌي، ت (ُ) . كًخزىانىةي األدىًب، عبد القادر البىٍغدىاًدٌم، ْْحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، صانظر: االٍقًترىاحي
 . ُُ-َُ/ُتحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، ج

ىػ(، ُِٗىك: العالمة المحدّْث، إماـ النٍَّحك، أبك العباس أحمد بف يحيى بف يزيد الشٍَّيبىاًنٌي البىٍغدىاًدٌم )ت (ِ)
ًء، الذَّىىًبٌي، تحقيؽ: شيعيب  انظر:صاحب "الفصيح" كالتصانيؼ. المشيكر بثعمب النٍَّحكٌم،  ـً النُّبىالى ًسيىري أٍعالى

 . ٕ-ٓ/ُْاألىٍرنىؤيكط كآخركف، ج

، السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ عطٌية، ص (ّ)  . ّْاالٍقًترىاحي

ف، تحقيؽ: جميؿ ع (ْ) ًح ًلميخبَّػػآًت االٍقًترىاًح، ابف عىالَّ كيتيبي  وانظر:. ُِٓ، ُّّبد ا عكيضة، صدىاًعي الفىالى
مماف ميحٌمد القضاة، ص ، سى ًديًث النَّبىًكمّْ  . ِٗإٍعرىاًب الحى



َُٓ 

  اْلَباِحِث ِمَن اْلَمْسأَلةِ  َظنُّ : دسالمطمب السا

"  (ُ)لنٍَّحًكمَّ أفَّ "االٍسًتٍشيىادى ا الباحث يظنّ  ًديًث النَّبىًكمّْ يجب التسميـ بجكازه؛ ألدلة  أمره بالحى
  .(ِ)كما سبؽ بياف ذلؾ–المجيزيف، كنقاًشيـ أدلة المانعيف، كالردّْ عمييـ كردّْىا 

نّْما ِٕٔأفَّ ابف مالؾ )ت يظفٌ ثـ إنَّو  ىػ( لـ ييًجٍز، كلـ يمنع، بؿ كلـ يتخٍذ مكقفنا مف ذلؾ؛ كا 
، فإٍف لـ يكف فيو شاىده عىدىؿى إلى  كاف مذىبو في االستشياد أٍف يستشيد بالقيٍرآف الكىًريـ أكَّالن

االستشياد بالحديث النبكٌم الشريؼ، فإٍف لـ يكف عىدىؿى إلى أشعاًر العرب، ككالًميـ؛ ًلتىكىرًُّعًو 
أمَّةن في  (ّ)كافىػ( عنو: "ُُٗكزيٍىًدًه، كبراعًتًو في عمكـ الحديث كذلؾ، فقد قاؿ السُّييكًطٌي )ت

االطّْالع عمى الحديث، فكاف أكثر ما يستشيد بالقيٍرآف الكىًريـ، فإٍف لـ يكف فيو شاىد عىدىؿى إلى 
  .(ْ)الحديث، فإٍف لـ يكف فيو شاىد عىدىؿى إلى أشعار العرب"

ىػ(، لـ يمنعا ْٕٓ)ت األٍندىليًسيٌ ، كأبا حٌياف ىػ(َٖٔالضائع )تكفي المقابؿ فإفَّ ابف 
كما زعـ معظـ الباحثيف بعدىما، ال ًسيَّما –تشياد بالحديث النبكٌم الشريؼ مطمقنا االس
نَّما كاف(ٓ)ألنَّيما نفسىيما استشيدا بو في كتبيما -اصركفالمع  حقيقة مكقفيما رىدَّةى فعؿو عمى ، كا 

داء بيـ؛ فنبذا اة، كاالقتمىٍف أكثر مف االستشياد بو؛ ظننا منيما أفَّ ذلؾ ييخالؼ منيج أكائؿ النُّحى 

                                  

(ُ) ." ٍرًفيُّ  ككذلؾ: "االٍسًتٍشيىادي المُّغىًكمُّ كالصَّ
  .(َُّ-ٗٗ(، )ٓٗ-ّٗ) انظر: ىذه الرسالة، ص (ِ)
 ىػ(.ِٕٔيقصد: ابف مالؾ )ت (ّ)
اًة، ا (ْ)  .ُّْ/ُلسُّييكًطٌي، تحقيؽ: ميحٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ، جبيٍغيىةي الكيعى
: أبي حٌياف األٍندىليًسٌي )ت (ٓ) ، أك لمتمثيؿ، ْٕٓفمثالن ا لمتأييد، أك لشبية خالؼو ىػ( استشيد بالحديث كثيرنا، إمَّ

 أك لبناء قاعدة، أك إلصدار حكـ، كنحك ذلؾ. 
ًديًث الشًَّريًؼ"؛  كقد بىيَّنىٍت الدكتكرة خديجة الحديثي ذلؾ بالتفصيؿ اًج ًبالحى اًة ًمفى االٍحًتجى في كتابيا "مىٍكًقؼي النُّحى

 . ّٓٔ-ُّٕص انظر:
كما كحدد الدكتكر ياسر عبد ا الطريقي في مقاؿو لو بعض مكاضع استشياد أبي حٌياف األٍندىليًسٌي 

 ي: كىي عمى النحك اآلت -قد اطمع عمييا الباحث كذلؾ–تبو ىػ( بالحديث في كْٕٓ)ت
": )ج -أ  ، ُّْ، ََُ/ّ(، )جُٖٓ/ِ(، )جِِٖ، ُٔٗ، ُٕٖ، ُْٔ، ُّٔ/ُ"التٍَّذًييؿي كىالتٍَّكًميؿي

 إلخ.  ... (ُّٖ، ُّْ، ْٕ، ُٔ/ٓ(، )جّْٕ، ُّْ/ْ(، )جِٖٓ
رىًب": )ج -ب   إلخ.  ... (َِّٖ، ُُٖٕ/ْ(، )جُِّٕ/ّ(، )جَٓٓ/ِ(، )جْْٓ/ُ"اٍرًتشىاؼي الضَّ

اًة ًمفى ا انظر: ًديًث، ياسر عبد ا الطريقي، صمىكىاًقؼي النُّحى  . ّالٍسًتٍشيىاًد ًبالحى



َُٔ 

كثرة االستشياد بو، ًممَّا اضطرا إلى منعو، كلكٍف ليس مطمقنا، فكاف لزامنا عمييما تبريري مكقفيما؛ 
  .(ُ)فاتخذا أسبابنا لذلؾ، سبؽ ذكرىا

، ال بٌد مف ذكر أىميا في ستَّة بنكدو عمى الباحثبعد ىذا كمو ثمة أسئمة تدكر في ذىف 
  النحك اآلتي:

  أفصحى العرب قاطبة ؟! (أليس النبٌي ) .ُ
( كحدىه، كال خالؼى في كالـ غيره مف البشر، مع أفَّ لماذا الخالؼ في كالمو ) .ِ

  األسباب التي اتَّخذىا المانعكف تنطبؽ عمى كالـ الجميع مف البشر؟!
ـى ال يككف ىك المصدرى الثانيى في  .ّ أليس الحديث النبكٌم ىك المصدرى التشريعيَّ الثاني؟! فىًم

  ياد النٍَّحكمّْ كذلؾ ؟!االستش
ٍف كاف بعض الحديث مركينا بالمعنى أك غالبيو؛ ألـ يىؾي ذلؾ في عصر االستشياد؟!  .ْ  كا 
؛ أليس شيخ النُّحى  .ٓ كىاًتًو أعاجـى ٍف كاف بعض ري مامييـ كا  ٍيًو )ت-اة كا   -ىػ(ًَُٖسيبىكى

ـ النٍَّحك"، أعاجـي أعجميِّا؟! ييضاؼ إلى ذلؾ أفَّ غالب أئمة النٍَّحك، كمىٍف يؤخذ عنيـ "ًعمٍ 
  كذلؾ.

ما  -أيِّا كاف-(؛ كتبيَّف لمباحث أليس عمماء الحديث قد برعكا في تنقية أحاديث النبي ) .ٔ
 (، كما لـ يىًصحَّ ؟! صحَّ عنو )

ٍرًفيُّ –كؿُّ تمؾ األسئمًة، كغيريىا، تجعؿ مف االستشياد النٍَّحكمّْ  بالحديث  -ككذلؾ المُّغىًكمُّ كالصَّ
 بجكازه.  أمرنا مسمَّمنالشريؼ النبكمّْ ا

***  

 

 

. 

                                  

  .ٕٗ-ٓٗصانظر: ىذه الرسالة،  (ُ)



َُٕ 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

َداَرِة ِفي  َبَيانُ  اْْلَْسَماِء الَِّتي َلَيا َحقُّ الصَّ
 َمَواِضُعَيا ، وَ َصِحيح ُمْسِمم

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



َُٖ 

ىذه الرسالة؛ كىك الجانب التطبيقٌي،  فيفي ىذا الفصؿ تناكؿ الباحث الجانب اآلخر 
دىارىًة فً اأٍلى  بىيىافً "يتمثؿ في ك  ؽُّ الصَّ اًء الًَّتي لىيىا حى ًحيح ميٍسًمـي ٍسمى مىكىاًضعً صى ؛ ككاف ذلؾ "يىا، كى

ًحيح ميٍسًمـ فيباستخراج جميع األسماء التي ليا حٌؽ الصدارة  كاالستشياد كذكر عددىا،  ،كٌمو صى
ًحيح ميٍسمً ثيَـّ تحديد مكاضعيا في لكٌؿ اسـ منيا غالبنا، عمييا بثالثة أحاديث  بذكر رقـ  ؛ـصى

؛ حسب ترقيـ رقـ الحديث ذاتو ثيَـّ الحديث تحت الكتاب الكاحد،  رقـ ثيَـّ رقـ الباب،  ثيَـّ الكتاب، 
األحكاـ التي  بعض الباحث رى كى بعد ذلؾ ذى  ثيَـّ ، المشيكرة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، كفيرستو

 ؛كزعة عمى أربعة مباحثم تقسيمات ىذا الفصؿ تٍ جاء؛ كقد اسـ منيا عمى حدة يقتضييا كؿٌ 
ا لمتقسيـ الذم جاء في الفصؿ األٌكؿ  )الجانب النظرٌم(؛ كىي:  اتباعن

ًميػًر الشَّػٍأًف ًفي المبحث اْلّول ًحيح ميٍسًمـ: بىيىافي ضى مىكىاًضعيوي صى  . ، كى

ًحيح ميٍسًمـ: بىيىافي أىٍسمىاًء االٍسًتٍفيىاـً ًفي المبحث الثاني مىكىاًضعييىاصى  . ، كى

اًء الشٍَّرًط ًفي ث الثالثالمبح ًحيح ميٍسًمـ: بىيىافي أىٍسمى مىكىاًضعييىاصى  . ، كى

دىارىًة ًفي المبحث الرابع ؽُّ الصَّ اًء الًَّتي لىيىا حى ًحيح ميٍسًمـ: بىيىافي سىائًر اأٍلٍسمى مىكىاًضعييىاصى   .، كى
 

  عمى النحك التالي: ياكبياني 

 

 

 

 

 

 

 

. 



َُٗ 

 المبحث اْلّول 

 ، َوَمَواِضُعوُ َصِحيح ُمْسِممالشَّـْأِن ِفي  َبَياُن َضِميـرِ 

ًحيح ميٍسًمـعند حصر عدد ضمير الشٍأف في  ال بٌد أٍف ندرؾ أنَّو ال يعدك ككنو مبتدأ  صى
 لجممة خبرية تأتي بعده، أك معمكالن لناسخ يتقدمو، كال بدَّ مف مراعاة أضربو، كتقسيماتو مف حيثي 

  ؛ ىي:أربع نقاط

ٍيثي اٍلمىحى  .ُ  ؿُّ اإٍلٍعرىاًبٌي. ًمٍف حى
ِ.  . اؿي ، كاالتّْصى اؿي ٍيثي االٍنًفصى  ًمٍف حى
ّ.  . ، كىالتٍَّأًنيثي ٍيثي التٍَّذًكيري  ًمٍف حى
ْ. ، كزي ٍيثي اٍلبيري ٍذؼي  ،كىاالٍسًتتىاري  ًمٍف حى   .كىاٍلحى

ًحيح ميٍسًمـحسب كركدىا في  كبيانيا  عمى النحك اآلتي:  صى

مىٍنصيكبو  فإنَّو ينقسـ؛ : ِمْن َحْيُث اْلَمَحلُّ اِْإْعَراِبيُّ ًل أوّ  ، كى في البندىٍيًف  ؛ كذلؾإلىى مىٍرفيكعو
 : اآلتيىٍيفً 

( عندما سأليا أبكىا عيمر ؛ نحك قكؿ حفصة زكج رسكؿ ا )ضمير الشْأن المرفوع .ُ
؟ َفَقاَلْت: َل َأْدِري، َىا ُىَو َذا ُمْعَتِزٌل ِفي ()َأَطمََّقُكنَّ َرُسوُل اِ " (:بف الخطاب )ا

(؛ فػ (ُ)"َىِذِه اْلَمْشُرَبةِ  مبني عمى الفتح، في محؿ رفع مبتدأ، كالجممة ضمير الشٍأف،  )ىيكى
: ذىا ميٍعتىًزؿه ًفي ىىًذًه  بىًة( خبره كمفٌسره؛ كالتقدير: )الشٍَّأفي بعده )ذىا ميٍعتىًزؿه ًفي ىىًذًه اٍلمىٍشري

بىًة(.   اٍلمىٍشري
، َفِإنَُّو َمْن َيْكِذْب ": ()؛ نحك قكؿ رسكؿ ا ضمير الشْأن المنصوب .ِ َل َتْكِذُبوا َعَميَّ

ف، مبني عمى الضـ، في محؿ نصب ( ضمير الشأٍ ًإنَّوي ؛ فالياء في )(ِ)"َعَميَّ َيِمِج النَّارَ 

                                  

قىٍكًلًو تى  (ُ) ، كى تىٍخًييًرًىفَّ ًء، كىاٍعًتزىاًؿ النّْسىاًء، كى يالى ؽي/ًفي اإٍلً اًج، الطَّالى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ِإَون ﴿عىالىى: صى
َرا َعيَۡيِّ  َٓ  . (ُْٕٗ) – ّْ : رقـ الحديثٔٔٓ-ٓٔٓ[، صْتٍَّحًريـ: ]ال ﴾حََظَّٰ

مىى رىسيكًؿ )المصدر السابؽ( (ِ  (. ُ) – ُ: رقـ الحديث ُِ(، ص، اٍلميقىدّْمىةي/تىٍغًميظي اٍلكىًذًب عى



َُُ 

(، كمفٌسره الجممة الشرطية بعده مىيَّ يىًمًج النَّارى ) اسـ )إفَّ ٍف يىٍكًذٍب عى (؛ كالتقدير: )فإفَّ مى
 : ٍف الشٍَّأفى مىيَّ يىًمًج النَّارى مى  (. يىٍكًذٍب عى

 : كذلؾ في البندىٍيًف اآلتيىٍيفً  ذلؾك ؛ ِمْن َحْيُث الْنِفَصاُل، والتَّْصالُ : ثانًيا

في األعرابي الذم أراد أٍف يقتمو:  ()؛ نحك قكؿ رسكؿ ا الشْأن المنفصل ضمير .ُ
(: ض(ُ)"َفَشاَم السَّْيَف َفَيا ُىَو َذا َجاِلٌس " ، مبني عمى الفتح، منفصؿف مير الشأٍ ؛ فػ )ىيكى

اًلسه في محؿ رفع مبتدأ، كالجممة بعده ) :ذىا جى ذىا  ( خبره كمفٌسره؛ كالتقدير: )الشٍَّأفي
اًلسه   (. جى

َماُم َفَأمُّْنوا، َفِإنَُّو َمْن َواَفَق ": ()؛ نحك قكؿ رسكؿ ا الشْأن المتصل ضمير .ِ ِإَذا َأمََّن اِإِْ
ف فالياء في )ًإنَّوي(: ضمير الشأٍ ؛ (ِ)"اْلَمَلِئَكِة، ُغِفَر َلُو َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبوِ  تَْأِميُنُو تَْأِمينَ 

(، كمفٌسره الجممة الشرطية بعده )مىٍف  متصؿ، مبني عمى الضـ، في محؿ نصب اسـ )إفَّ
ـى ًمٍف ذىٍنبً  ا تىقىدَّ ًئكىًة، غيًفرى لىوي مى : مىٍف كىافىؽى كىافىؽى تىٍأًمينيوي تىٍأًميفى اٍلمىالى ًو(؛ كالتقدير: )إفَّ الشٍَّأفى

ـى ًمٍف ذىٍنًبًو(. ا تىقىدَّ ًئكىًة، غيًفرى لىوي مى   تىٍأًمينيوي تىٍأًميفى اٍلمىالى

ا في البندىٍيًف اآلتيىٍيفً  ذلؾك ؛ ِمْن َحْيُث التَّْذِكيُر، َوالتَّْأِنيثُ : ثالثًا  : أيضن

َمْن رََأى (: "؛ نحك قكؿ رسكؿ ا )رًامذك ، واْلمر، والحديث( إذا كانالشْأن)ضمير  .ُ
؛ (ّ)"ِمْن َأِميرِِه َشْيًئا َيْكَرُىُو َفْمَيْصِبْر، َفِإنَُّو َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة ِشْبرًا، َفَماَت، َفِميَتٌة َجاِىِميَّةٌ 

متصؿ، مبني عمى الضـ، في ، كاألمر، كالحديث(؛ فالشأٍ )فالياء في )ًإنَّوي(: ضمير 
(، كمفٌسره الجممةمحؿ نصب ا ، فىًميتىةه  سـ )إفَّ مىاعىةى ًشٍبرنا، فىمىاتى ٍف فىارىؽى اٍلجى بعده )مى

اًىًميَّةه(؛ كالتقدير: )إفَّ الشٍَّأفى  ًديثى  جى ، فىًميتىةه كىاأٍلٍمرى كىاٍلحى مىاعىةى ًشٍبرنا، فىمىاتى : مىٍف فىارىؽى اٍلجى
اًىًميَّةه(.   جى

                                  

اًج،  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ائؿي صى كُّمي اٍلفىضى مىى اً تىعىالىى، كىًعٍصمىًة ( ) وي /تىكى اً تىعىالىى لىوي ًمفى النَّاًس، عى
  (.ّْٖ) - ُّ: رقـ الحديث ٖٗٗ
الةي ، المصدر السابؽ( (ِ   (.َُْ) - ِٕ: رقـ الحديث َُٔ، ص، كىالتٍَّأًميفي ، كىالتٍَّحًميدي /التٍَّسًميعي الصَّ

مىارىةي المصدر نفسو (ّ) ًة الميٍسًمًميفى /، اإٍلً مىاعى ًة جى كًج  اٍلًفتىفً  ًعٍندى ظيييكرً كيجيكبي ميالزىمى ري ـي اٍلخي تىٍحًري ، كى اؿو ًفي كيؿّْ حى كى
مىاعىةً  قىًة اٍلجى ميفىارى مىى الطَّاعىًة كى  (. ُْٖٗ) - ٓٓ: رقـ الحديث ِْٕ-ُْٕ، صعى



ُُُ 

ِإنََّيا َسَتُكوُن َبْعِدي َأَثَرٌة َوُأُموٌر ": () رسكؿ ا ؛ نحك قكؿضمير القصة إذا كان مؤنثًا .ِ
( ىك ضمير القصة، متصؿ، مبني عمى ًإنَّيىا؛ فالضمير المؤنث في )(ٔ)"ُتْنِكُروَنَيا
(، كمفٌسره الجممة بعده )سىتىكيكفي بىٍعًدم أىثىرىةه كىأيميكره  السككف، في محؿ نصب اسـ )إفَّ

كنىيىا(؛ كالتقدير ةى : )إفَّ تيٍنًكري كنىيىا(. :اٍلًقصَّ   سىتىكيكفي بىٍعًدم أىثىرىةه كىأيميكره تيٍنًكري

 : البنكد الثالثة اآلتيةفي  ذلؾك ؛ َواْلَحْذفُ  ،َوالْسِتَتارُ  ِمْن َحْيُث اْلُبُروُز،: رابًعا

َمْن َفَبشََّرِني َأنَُّو  ()َأتَاِني ِجْبِريُل ": () رسكؿ ا؛ نحك قكؿ البارز الشْأن ضمير .ُ
ف فالياء في )ًإنَّوي(: ضمير الشأٍ ؛ (ِ)"َماَت ِمْن ُأمَِّتَك َل ُيْشِرُك ِباِ َشْيًئا َدَخَل اْلَجنَّةَ 

(، كمفٌسره الجممة الشرطية بارز متصؿ ، مبني عمى الضـ، في محؿ نصب اسـ )إفَّ
ؿى اٍلجى  :بعده )مىٍف مىاتى ًمٍف أيمًَّتؾى الى ييٍشًرؾي ًباً شىٍيئنا دىخى مىٍف مىاتى  نَّةى(؛ كالتقدير: )إفَّ الشٍَّأفى

نَّةى  ؿى اٍلجى   (.ًمٍف أيمًَّتؾى الى ييٍشًرؾي ًباً شىٍيئنا دىخى
اًب رسكؿ ا"أىًبي ذىر  ؛ نحك حديث المستتر الشْأن ضمير .ِ قىاليكا ( ) أىفَّ نىاسنا ًمٍف أىٍصحى

يىصيكميكفى : يىا رىسيكؿى اً، ذىىىبى أىٍىؿي ال() ًلمنًَّبيّْ  مّْي، كى مُّكفى كىمىا نيصى كًر، ييصى دُّثيكًر ًباأٍليجي
، قىاؿى  ـٍ كًؿ أىٍمكىاًلًي دَّقيكفى ًبفيضي يىتىصى كـي، كى "َأَوَلْيَس َقْد َجَعَل اُ َلُكْم َما : () كىمىا نىصي

دَُّقوَن؟ ِإنَّ ِبُكلّْ َتْسِبيَحٍة َصَدَقًة، َوُكلّْ َتْكِبيَرٍة َصَدَقةً   مستترف ؛ فضمير الشأٍ (ّ)"إلخ ... َتصَّ
لىٍيسى (؛ إذ التقدير: )لىٍيسى في ) ةو  الشٍأف: أىكى ؟ ًإفَّ ًبكيؿّْ تىٍسًبيحى دَّقيكفى ـٍ مىا تىصَّ عىؿى اي لىكي قىٍد جى

دىقىةن  كيؿّْ تىٍكًبيرىةو صى دىقىةن، كى  (. صى
 عندما -رضي ا عنيا–( لعائشة قكؿ رسكؿ ا )؛ نحك حذوفمير الشْأن المض .ّ

، َغْيَر َأْن َل َتُطوِفي ِباْلَبْيِت َحتَّى "حاضٍت في الحج:  َفاْقِضي َما َيْقِضي اْلَحاجُّ

                                  

ًؿ فىاأٍلىكَّ  (ُ) مىفىاًء، اأٍلىكَّ فىاًء ًببىٍيعىًة اٍلخي مىارىةي/كيجيكبي اٍلكى اًج، اإٍلً جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم : رقـ الحديث ًّٕٗؿ، صصى
ْٓ - (ُّْٖ.)  

ٍف المصدر السابؽ ((ِ مى نَّةى، كى ؿى اٍلجى /مىٍف مىاتى الى ييٍشًرؾي ًباً شىٍيئنا دىخى يمىافي ؿى النَّارى ، اإٍلً -ْٓ، صمىاتى ميٍشًركنا دىخى
  (.ْٗ) - ُّٓ: رقـ الحديث ٓٓ

دىقى  بىيىافي  ، الزَّكىاةي/المصدر نفسو( (ّ مىىأىفَّ اٍسـى الصَّ كؼً  ًة يىقىعي عى  ّٓ: رقـ الحديث  ِّٔ، صكيؿّْ نىٍكعو ًمفى اٍلمىٍعري
- (ََُٔ.)  



ُُِ 

 وغىٍيرى أىنٍ ( المخففة مف الثقيمة؛ كالتقدير: )أىفٍ ؛ حيثي حيذؼ ضمير الشٍأف مف )(ُ)"َتْغَتِسِمي
تَّى تىٍغتىًسًمي   (.الى تىطيكًفي ًباٍلبىٍيًت حى

ًحيح ميٍسًمـف في كعميو فقد كرد ضمير الشأٍ  مىرَّةو؛ كذلؾ اجماالن ألضربو  ًمٍائىتىيك  اثىالثن  صى
 . (ِ)ككٌؿ؛ ألنَّيا تشترؾ فيما بينيا بشكؿ كبير

 وأرقام اْلحاديث التي ورد فييا )ضمير الشْأن( كما يأتي:
 

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

لرقم ا 
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

 ِ ِ ِ مقدمة ِ ُ ُ ِ مقدمة ُ
ّ ُ ٕ ِٗ ُٗ ْ ُ َُ ّْ ِٔ 
ٓ ُ ّٔ ُّٔ ْٖ ٔ ُ َْ ُّٓ ْٗ 
ٕ ُ ْٕ ُٕٖ ُُُ ٖ ُ ْٖ ُِٖ ُُْ 
ٗ ُ ُٖ ِٗٗ ُِٖ َُ ِ ُٗ ٔٔ ِٖٔ 
ُُ ِ ِِ ْٕ ِّٕ ُِ ِ ّْ ُُُ ِِٗ 
ُّ ّ ّ ٕ ِٕٗ ُْ ْ ُ ُ ّٕٕ 
ُٓ ْ ٕ ُُ ّْٖ ُٔ ْ ُٖ ُٕ َْٗ 
ُٕ ْ ُٖ ِٕ َُْ ُٖ ْ ُِ ّٗ ُْٖ 
ُٗ ْ ّّ ُْٗ ْْٗ َِ ْ ُْ َِٕ ْٕٗ 
ُِ ْ ُْ َِٖ ْٕٗ ِِ ْ َٓ ِٔٓ َُٓ 
ِّ ٓ ُ ٗ ِْٓ ِْ ٓ ّ ُٗ ِٓٗ 
ِٓ ٓ ٓ ِٔ ّْٓ ِٔ ٓ ٕ ّٕ َْٓ 
ِٕ ٓ ٕ ّٖ َْٓ ِٖ ٓ ُٕ ٕٔ ٓٔٓ 

                                  

جّْ كىالتَّ  (ُ) ، كىأىنَّوي يىجيكزي ًإٍفرىادي اٍلحى ٍحرىاـً كًه اإٍلً /بىيىافي كيجي جُّ اًج، اٍلحى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم كىازي صى مىتًُّع كىاٍلًقرىاًف، كىجى
اًؿ اٍلحى  مىتىى يىًحؿُّ اٍلقىاًرفي ًمٍف نيسيًكًو، صًإٍدخى مىى اٍلعيٍمرىًة، كى   (.ُُُِ) - ُُٗ: رقـ الحديث ْْٗجّْ عى

  .فشكاىد عمى ضمير الشأٍ  ةتسعلكٌؿ ضرب منيا؛ فتمؾ شاىد كاحد لذلؾ اكتفى الباحث بذكر  (ِ)



ُُّ 

ِٗ ٓ ُٗ ٖٗ ِٕٓ َّ ٓ ِْ ُِّ ْٖٓ 
ُّ ٓ ّٗ ِِْ ُْٔ ِّ ٓ َْ ِِّ ْٔٓ 
ّّ ٓ ُْ ِّٗ ْٖٔ ّْ ٓ ّْ ِٓٓ ّٔٓ 
ّٓ ٓ َٓ َِٖ ٔٔٓ ّٔ ٓ ٓٓ ُُّ ُٖٔ 
ّٕ ٔ ُّ ٕٕ ُٕٖ ّٖ ٔ ُْ ٖٗ ِٕٔ 
ّٗ ٔ ِٓ ُٕٖ ُٕٔ َْ ٔ ِٔ َُِ ُٕٕ 
ُْ ٔ ْٓ ِٓٗ ُُٖ ِْ ٔ ْٓ َِٔ ُُٖ 
ّْ ٔ ْٓ ُِٔ ُِٖ ْْ ٔ ْٓ ِِٔ ُِٖ 
ْٓ ٔ ْٓ ِّٔ ُّٖ ْٔ ٔ ْٓ ِٕٗ ّْٖ 
ْٕ ٔ ْٓ َُّ ّٖٓ ْٖ ٔ ٕٓ َّٖ َْٖ 
ْٗ ٖ - ٔ ٖٖٔ َٓ َُ ّ ٗ َْٗ 
ُٓ َُ ّ ُُ َٗٓ ِٓ ُُ ّٓ َُّ ْٕٗ 
ّٓ ُِ ٗ ّّ ْٗ ْٓ ُِ ُٔ ّٓ ََُٔ 
ٓٓ ُِ ُٔ ْٓ ََُٕ ٓٔ ُِ ُْ ُِّ َُِٓ 
ٕٓ ُِ ْٕ ُْْ َُْٔ ٖٓ ُِ ْٕ ُْٓ َُْٔ 
ٓٗ ُِ ْٕ ُْٔ َُْٔ َٔ ُّ ُّ ٕٖ َُُٗ 
ُٔ ُّ ِّ ُْٓ ُُِْ ِٔ ُّ ِٔ ُُٓ ُُْٔ 
ّٔ ُّ ِٕ ُٕٓ ُُْٗ ْٔ ُّ َْ ُِٕ ُُٕٔ 
ٔٓ ُٓ ٕ ّْ َُُٗ ٔٔ ُٓ ُٕ ُُٕ ُُُِ 
ٕٔ ُٓ ُٕ ُُٗ ُُُِ ٖٔ ُٓ ُٕ َُِ ُُُِ 
ٔٗ ُٓ ُٗ ُْٕ ُُِٖ َٕ ُٓ ّٗ َِْ ُِٔٔ 
ُٕ ُٓ ِٖ ْْٓ ُّّٓ ِٕ ُٓ ٖٔ ْٕٓ ُّْٕ 
ّٕ ُٔ ُ ِ ََُْ ْٕ ُٔ ُٖ ُُٔ ُّْْ 
ٕٓ ُٔ ِِ ُِّ ُّْٖ ٕٔ ُٔ ِِ ُّْ ُّْٗ 
ٕٕ ُٕ ِ ٓ ُْْٓ ٕٖ ُٕ ِ ٗ ُْْٓ 
ٕٗ ُٕ ّ ُّ ُْْٕ َٖ ُٕ ُِ ُْ َُْٔ 
ُٖ ُٕ ُْ ُٓ ُْٔٓ ِٖ ُٖ ٓ ُّ ُْٕٗ 
ّٖ ُٖ ٓ ّْ ُْٕٗ ْٖ ُٖ ٔ ْٓ ُُْٖ 



ُُْ 

ٖٓ ُٖ ٖ ٓٔ ُْْٖ ٖٔ ُٗ - ُٔ ُْٖٗ 
ٖٕ ُٗ - َِ ََُٓ ٖٖ َِ ْ ُٕ َُٕٓ 
ٖٗ ِِ ُّ ُٕ ُُٖٓ َٗ ِْ ْ ِٔ ُِٔٓ 
ُٗ ِٕ َُ ّٖ ُُٔٔ ِٗ ِٖ َُ ِّ َُٖٔ 
ّٗ ُّ ْ ُٖ ُِٕٖ ْٗ ِّ ُٓ ْٗ ُٕٕٓ 
ٗٓ ِّ ُٓ َٓ ُٕٕٓ ٗٔ ِّ ّْ ّٗ ُْٕٖ 
ٕٗ ِّ َْ ُُٕ ُٕٗٗ ٖٗ ِّ ْٖ ُّٗ ُُِٖ 
ٗٗ ّّ ِ ُِ ُِّٖ ََُ ّّ ٓ ُٗ ُِٖٖ 
َُُ ّّ َُ ْْ ُِْٖ َُِ ّّ َُ ْٓ ُّْٖ 
َُّ ّّ َُ ْٔ ُْْٖ َُْ ّّ ُّ ٓٓ ُْٖٗ 
َُٓ ّّ ُّ ٓٔ ُْٖٗ َُٔ ّّ ُْ ٓٗ ُِٖٓ 
َُٕ ّّ ُٔ ّٔ ُْٖٓ َُٖ ّْ ُ ّ ُِٗٗ 
َُٗ ّٓ ِ ُٔ ُٗٔٓ َُُ ّٔ ُ ِ ُٕٗٗ 
ُُُ ّٔ ُ ٓ َُٖٗ ُُِ ّٔ ّ ُِ ُْٖٗ 
ُُّ ّٔ ٔ ٔٓ ُٗٗٗ ُُْ ّٔ ٗ ّٖ ََِْ 
ُُٓ ّٔ ِّ ُْٕ َِٓٓ ُُٔ ّٕ ِ ّ َِٔٔ 
ُُٕ ّٕ ِ ُُ َِٔٗ ُُٖ ّٕ ِ ُِ َِٔٗ 
ُُٗ ّٕ ِٔ ُٗ َُِٕ َُِ ّٕ ِٔ ّٗ َُِٕ 
ُُِ ّٕ ِٔ ٖٗ َُِٗ ُِِ ّٖ ُ ْ ُِّّ 
ُِّ ّٗ ْ ُُ ُِٔٓ ُِْ ّٗ ٕ ُٕ َُِٕ 
ُِٓ ّٗ ُِ ّٔ ُِٗٗ ُِٔ ِْ - ِ ُِِٔ 
ُِٕ ِْ - ْ ُِِٔ ُِٖ ِْ ُ ُِ ِِٖٔ 
ُِٗ ِْ ُ ُّ ِِٖٔ َُّ ّْ ْ ُّ ّْٖ 
ُُّ ّْ ُِ َٓ َِّٖ ُِّ ّْ ُْ ٖٓ ُِِّ 
ُّّ ّْ ُٓ ٔٓ ُِّٖ ُّْ ّْ ِّ ٖٔ ِّّّ 
ُّٓ ّْ ِْ ُٓٗ ِّّٕ ُّٔ ْْ ِ ُْ ِّٖٗ 
ُّٕ ْْ ْ َّ َِْْ ُّٖ ْْ ْ ُّ َِْْ 
ُّٗ ْْ ْ ِّ َِْْ َُْ ْْ ْ ّٖ َِْٗ 



ُُٓ 

ُُْ ْْ َُ ّٔ ِِْٔ ُِْ ْْ َُ ْٔ ِِْٔ 
ُّْ ْْ ُِ ْٕ ِّْٓ ُْْ ْْ ُّ ْٖ ِّْْ 
ُْٓ ْْ ُّ ٖٔ ِْْْ ُْٔ ْْ ُّ ٖٕ ِْْْ 
ُْٕ ْْ ُٓ ٖٗ َِْٓ ُْٖ ْْ َِ َُٕ ُِْْ 
ُْٗ ْْ ِِ ُُِ ُِْٔ َُٓ ْْ ِْ ُِٕ ِْٔٗ 
ُُٓ ْْ ِٖ ُِّ ِّْٕ ُِٓ ْْ ّٗ ُٔٔ ِْٗٗ 
ُّٓ ْْ ّٓ ُِٕ ِّٕٓ ُْٓ ْٓ ُّ ّْ ِٓٔٗ 
ُٓٓ ْٓ ّٓ ُِٔ ُِٕٔ ُٓٔ ْٓ ْٕ ُْٓ ِّٔٓ 
ُٕٓ ْٖ ْ ُّ ِِٖٔ ُٖٓ ْٖ ُِ ُْ َِِٕ 
ُٓٗ ْٖ ِٕ ََُ ِّْٕ َُٔ ْٗ ّ ُّ َِٕٓ 
ُُٔ ْٗ ٗ ّٓ ِٕٔٗ ُِٔ ْٗ َُ ٓٔ َِٕٕ 
ُّٔ َٓ - ُٖ ِٕٖٓ ُْٔ َٓ ٕ ّٗ ِٕٖٗ 
ُٔٓ َٓ ٗ ْٗ َِْٖ ُٔٔ َٓ ُٕ ٕٔ ُِٖٔ 
ُٕٔ َٓ ُٕ ٕٖ ُِٖٖ ُٖٔ ُٓ ُْ ٖٓ َِٖٔ 
ُٔٗ ِٓ ّ ُّ ِٖٖٕ َُٕ ِٓ ُٕ ِٓ َِٕٗ 
ُُٕ ِٓ ُٗ ٖٗ ِِٕٗ ُِٕ ِٓ ُٗ ُٗ ِِٕٗ 
ُّٕ ِٓ ُٗ ٗٓ ُٔٗ ُْٕ ِٓ َِ َُٗ ِّٗٔ 
ُٕٓ ِٓ ِْ ُُٗ ِِْٗ ُٕٔ ِٓ ِْ ُُِ ِِْٗ 
ُٕٕ ّٓ - ُْ ِٕٗٔ ُٕٖ ّٓ - ِٔ ِِٕٗ 
ُٕٗ ّٓ - ِٖ ِِٕٗ َُٖ ْٓ ٔ ّّ َِّّ 

 

عدد كركد األسماء : مف الطبيعي أٍف يختمؼ الرقـ المتسمسؿ في الجدكؿ عف ملحظة ىاّمة
؛ ألٌف الرقـ المتسمسؿ يدؿ عمى عدد األحاديث التي ـمً سٍ يح مي حً التي ليا حؽ الصدارة في صى 

مف ىذه  معيفه  سـه ا قد يردمف المعمكـ أنَّو ك  األسماء نفسيا،ال عدد  ،كردٍت فييا ىذه األسماء
  مرة. سماء في الحديث الكاحد أكثر مفاأل

 



ُُٔ 

 ؛ منيا ىذه الثالثة: عٌدةه  كلضمير الشٍأف فيما سبؽ مف األحاديث خصائصي 

 جاء صدر جممتو؛ ألنَّو مف األسماء التي ليا حؽ الصدارة.  .ُ
 

 ذلؾ عف خبرنا الجممةي  كتككف الجممة، تمؾ عف بعده؛ فيك كنايةه  الجممةي  ىك مبيـ، كميفسّْريه .ِ
 لو.  كتفسيرنا الضمير،

 

  جمب انتباه السامع.نو؛ لكالتفخيـ مف شأٍ ييضفي عمى األمر المذككر نكعنا مف التعظيـ،  .ّ
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



ُُٕ 

 الثاني المبحث

 ، َوَمَواِضُعَياَصِحيح ُمْسِممَبَياُن َأْسَماِء الْسِتْفَياِم ِفي 

(، )مىٍف(، ك)مىا(، كىي:  -(ُ)كما مٌر بنا-أسماء االستفياـ تسعة  (، ك)أىٍيفى ك)مىتىى(، ك)أىيَّافى
(، ك)أىٌم( ـٍ (، ك)أىنَّى(، ك)كى (التي  )بىٍموى(، باإلضافة إلى ك)كىٍيؼى (، ك)أٍيفى ؛ كبيانيا ًبمىٍعنىى: )كىٍيؼى

ًحيح ميٍسًمـحسب كركدىا في   مف خالؿ المطالب التسعة اآلتية:  صى

 : )مىٍف(. المطمب اْلّول

 : )مىا(. المطمب الثاني

 : )مىتىى(. لثالثالمطمب ا

(. المطمب الرابع  : )أٍيفى

(. المطمب الخامس  : )كىٍيؼى

 : )أنَّى(. المطمب السادس

(. المطمب السابع ـٍ  : )كى

  : )أٌم(.المطمب الثامن

(.المطمب التاسع (، ك)أٍيفى ٍعنىى: )كىٍيؼى   : )بىٍموى( التي ًبمى

 كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 المطمب اْلّول: )َمْن( 

ًحيح ميٍسًمـفي  )مىٍف( االستفيامٌية دد كيركدحصر ع عند ا، كبيانيا؛ ال ، كتحديد مكاضعيصى
 أقساـ؛ ىي:  أربعة كالتركيب؛ إلى اإلفراد، حيثي  بدَّ مف األخذ بعيف االعتبار تقسيماتيا مف

 )مىٍف( كحدىا.  .ُ

                                  

  .ّٓانظر: ىذه الرسالة، ص (ُ)



ُُٖ 

 . (ذىا مىفٍ ) .ِ
 . (الًَّذم ذىا مىفٍ ) .ّ
 . (الًَّذم ىىذىا مىفٍ ) .ْ

بو؛ كبياف ىذه األقساـ األربعة حسب كركدىا  خاصةن  أكجينا يحتمؿ منيا قسـو  كذلؾ ألفَّ كؿَّ 
ًحيح ميٍسًمـفي   عمى النحك اآلتي:  صى

 َوْحَدَىا ( َمنْ )القسم اْلّول: 

ًحيح ميٍسًمـفي  -أٍم: دكف تركيب مع )ذىا(-كىرىدىٍت )مىٍف( االستفيامية كحدىا   يى ثىمىانً  صى
  :حاديث الثالثةىذه األ نيام؛ ةو رَّ ًمٍائىتىي مى ك  كىأىٍربىًعيفى 

(، (، َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟، َقاَل: ِجْبِريُل )َفاْسَتْفَتَح ِجْبِريُل )(: "رسكؿ ا ) قكؿ .ُ
  .(ُ)("ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟، َقاَل: ُمَحمٌَّد )

: َفَمْن َتِبَع () َقالَ  : َأَنا،() َمْن َأْصَبَح ِمْنُكُم اْلَيْوَم َصاِئًما؟ َقاَل َأُبو َبْكرٍ " (:كقكلو ) .ِ
: َفَمْن َأْطَعَم ِمْنُكُم اْلَيْوَم ِمْسِكيًنا؟ () : َأَنا، َقالَ ()َقاَل َأُبو َبْكٍر  ِمْنُكُم اْلَيْوَم َجَناَزًة؟

: (): َفَمْن َعاَد ِمْنُكُم اْلَيْوَم َمِريًضا؟ َقاَل َأُبو َبْكٍر () : َأَنا، َقالَ ()َقاَل َأُبو َبْكٍر 
  .(ٕ)": َما اْجَتَمْعَن ِفي اْمِرٍئ، ِإلَّ َدَخَل اْلَجنَّةَ ()َفَقاَل َرُسوُل اِ  ؛اَأنَ 

  .(ٖ)"َقاُلوا: َعاِمرٌ  "َمْن َىَذا السَّاِئُق؟ (:كقكلو ) .ّ

ك)مىٍف( ىنا ال يحدد ككنيا استفيامية إال السياؽ الذم جاءت فيو؛ ذلؾ ألفَّ )مىٍف( كحدىا قد 
، بخالؼ )مىٍف( إذا لح المكصكلةرىه؛ كتحتمؿ االستفياـ كغي تيا )ذىا(؛ فإنَّيا تفيد التنصيص قمثالن

 عمى االستفياـ. 

                                  

اجً  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم يمىافي صى ٍسرىاءي ، اإٍلً فىٍرضي ( )ًبرىسيكًؿ اً  /اإٍلً مىكىاًت،  ًإلىى السَّمىاكىاًت، كى الصَّ
  .(ُِٔ) – ِٗٓ : رقـ الحديثٕٗص

، ، الزَّكىاةي المصدر السابؽ (ِ) دىقىةى، كىأىٍعمىاؿى اٍلًبرّْ مىعى الصَّ  . (َُِٖ) – ٕٖ : رقـ الحديثّٗٔص/مىٍف جى

، ص ، اٍلًجيىادي المصدر نفسو( (ّ ٍيبىرى /غىٍزكىةي خى  (. َُِٖ) – ُِّ: رقـ الحديث ُٖٕكىالسّْيىري



ُُٗ 

ا دون تركيب مع )ذا( كما وحدى الستفيامية )َمْن(ْت فييا وأرقام اْلحاديث التي ورد
 :يأتي

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث

 ـوذاتــ
الرقم  

 سلالمتسم
رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ ُ ُ ٖ ِ ُ ّ َُ ُِ 
ّ ُ ٔ ِْ ُٕ ْ ُ ِّ ٗٓ ٓٓ 
ٓ ُ ْٔ ُُٕ َُٔ ٔ ُ َٔ ُِِ ُّْ 
ٕ ُ َٔ ُِّ ُّْ ٖ ُ َٔ ُِْ ُّْ 
ٗ ُ َٔ ُِٓ ُّٓ َُ ُ َٔ ُِٔ ُّٓ 
ُُ ُ َٔ ُِٕ ُّٔ ُِ ُ ٔٓ ُِّ ُْْ 
ُّ ُ ْٕ ِٓٗ ُِٔ ُْ ُ ْٕ ِّٔ ُّٔ 
ُٓ ُ ْٕ ِْٔ ُْٔ ُٔ ُ ٕٓ ِّٕ ُٔٗ 
ُٕ ُ ٕٓ ِْٕ ُٔٗ ُٖ ُ ٕٓ ِٕٓ ُٔٗ 
ُٗ ُ ٕٓ ِٕٕ ُُٕ َِ ُ ْٖ ُّٔ ُُٗ 
ُِ ُ ْٖ ِّٕ ُْٗ ِِ ُ ٖٓ ّّّ ُٕٗ 
ِّ ُ ْٗ ُّٕ ُِٖ ِْ ُ ْٗ ِّٕ ُِٖ 
ِٓ ّ ٖ ّْ ُّٓ ِٔ ْ ُِ ُٗ ُْٖ 
ِٕ ْ ُِ ِٗ ُْٖ ِٖ ْ ّّ ُّٓ َْٓ 
ِٗ ٓ ٕ ّّ ّٕٓ َّ ٓ ٓٓ ُُّ ُٖٔ 
ُّ ٔ ُّ ِٖ ّّٔ ِّ ٔ ُٖ ُّٗ ْٕٔ 
ّّ ٔ ِْ ُٖٔ ٕٖٓ ّْ ٔ ِْ ُُٕ ٕٖٓ 
ّٓ ٔ ُّ ُِِ ٕٖٓ ّٔ ٔ ْٕ ِٔٗ ُٖٕ 
ّٕ ٔ َٓ ِْٖ ِْٖ ّٖ ٔ ِٓ ِْٗ ِّٖ 
ّٗ ٔ ٕٓ ُُّ ّْٖ َْ ٖ - ُ ْٖٖ 
ُْ ُُ ِ ٓ ُٖٗ ِْ ُُ ٕ ُّ ِٗٓ 
ّْ ُُ ٗ - ِٕٗ ْْ ُُ ِّ ٖٔ ْٗٓ 
ْٓ ُِ ٖ َّ َٗٗ ْٔ ُِ ٗ ّّ ْٗ 



َُِ 

ْٕ ُِ َُ ّٓ ِٗٗ ْٖ ُِ ُّ ُْ ٕٗٗ 
ْٗ ُِ ُْ ْٓ َََُ َٓ ُِ ِٕ ٖٕ َُِٖ 
ُٓ ُِ ْٔ َُْ َُِٔ ِٓ ُِ ْٕ ُِْ َُّٔ 
ّٓ ُِ ْٕ ُّْ َُْٔ ْٓ ُِ ْٕ ُْٕ َُْٔ 
ٓٓ ُِ ْٕ ُْٖ َُْٔ ٓٔ ُّ ٗ َٓ َُٗٗ 
ٕٓ ُّ ُٓ ٖٖ ُُُّ ٖٓ ُّ ّٓ ُٖٔ ُُٓٗ 
ٓٗ ُّ ّٔ ُٕٗ ُُِٔ َٔ ُٓ ُّ ُٗ َُِٓ 
ُٔ ُٓ ُٕ َُّ ُُُِ ِٔ ُٓ ِٗ َُٗ ُِّٓ 
ّٔ ُٓ ِٕ َْٗ ُّّٔ ْٔ ُٖ ٓ ُّ ُْٕٗ 
ٔٓ ُٖ ٓ ّّ ُْٕٗ ٔٔ ُٖ ٓ ّْ ُْٕٗ 
ٕٔ ِِ ِ ٖ ُِٓٓ ٖٔ ِِ ِ َُ ُِٓٓ 
ٔٗ ِِ ِ ُّ ُّٓٓ َٕ ِِ ُٓ ٕٗ ُٖٓٔ 
ُٕ ِٕ ُّ ٖٓ ٕٗٗ ِٕ ِٖ ّ ُٕ ُِٕٔ 
ّٕ ِٗ ِ ٖ ُٖٖٔ ْٕ ِٗ ِ ٗ ُٖٖٔ 
ٕٓ ِّ ُّ ُْ ُُٕٓ ٕٔ ِّ ُّ ْٓ ُْٕٓ 
ٕٕ ِّ ِٔ ْٕ ُّٕٕ ٕٖ ِّ ّٕ ََُ ُٕٖٗ 
ٕٗ ِّ ُْ ُُٖ ََُٖ َٖ ِّ ِْ ُُٗ َُُٖ 
ُٖ ِّ ّْ ُِّ َُِٖ ِٖ ِّ ّْ ُِْ َُِٖ 
ّٖ ِّ ْٓ ُُّ َُٖٔ ْٖ ِّ ْٓ ُِّ َُٖٕ 
ٖٓ ِّ ْٖ ُّٕ ُُِٖ ٖٔ ِّ ْٖ ُّٗ ُُِٖ 
ٖٕ ِّ ْٖ َُْ ُُِٖ ٖٖ ّّ ٓ ُٗ ُِٖٖ 
ٖٗ ّّ ّْ ُِِ ُٖٖٖ َٗ ّّ ّْ ُِّ ُٖٖٖ 
ُٗ ّّ ّٔ ُُّ ُُٖٗ ِٗ ّّ ِْ ُْٗ َُْٗ 
ّٗ ّّ ُٓ ُٔٓ ُُٗٓ ْٗ ّْ ُِ ٓٗ ُٖٗٓ 
ٗٓ ّٔ ُ ِ ُٕٗٗ ٗٔ ّٔ ٗ ٖٖ ََِٕ 
ٕٗ ّٔ ِّ ُِٕ َِْٓ ٖٗ ّٕ ٗ ْٓ َِٖٓ 
ٗٗ ّٕ ِٔ َُُ ُُُِ ََُ ّٖ ٖ ّٖ ُِٓٓ 
َُُ ّٖ ٖ ّٗ ُِٓٓ َُِ ّٗ ٗ ِّ ُِْٕ 



ُُِ 

َُّ ّٗ ُٕ ّْ ُِٖٗ َُْ ّٗ ِّ ٕٗ ُِِٖ 
َُٓ ّٗ ّّ َُُ َِِِ َُٔ ّْ ْ ُّ ّْٖ 
َُٕ ّْ ِٗ َُٔ ِِّْ َُٖ ّْ ّٕ ُّْ ِّٓٗ 
َُٗ ّْ ّٕ ُّٓ ِّٓٗ َُُ ّْ ّٕ ُّٔ ِّٓٗ 
ُُُ ّْ ّٕ ُّٕ ِّٓٗ ُُِ ّْ ّٕ ُّٖ َِّٔ 
ُُّ ّْ ْْ ُٖٔ ِّٕٖ ُُْ ّْ ْٔ ُِٕ َِّٖ 
ُُٓ ْْ ُ ٖ ِّْٖ ُُٔ ْْ ُ ٗ ِّٖٓ 
ُُٕ ْْ ُ ُِ َُِٖ ُُٖ ْْ ُ ُّ ِّٖٖ 
ُُٗ ْْ ِ َِ ِّْٗ َُِ ْْ ِ ُِ ِّٗٓ 
ُُِ ْْ ّ ِٗ َِّْ ُِِ ْْ ْ ّٔ َِْٖ 
ُِّ ْْ ْ ّٕ َِْٖ ُِْ ْْ ٓ ّٗ َُِْ 
ُِٓ ْْ ٓ َْ َُِْ ُِٔ ْْ ُٔ ََُ ُِْٓ 
ُِٕ ْْ ُٗ َُٓ ِْٓٔ ُِٖ ْْ ِِ ُُْ ِِْٔ 
ُِٗ ْْ ِّ ُُٗ ِْٔٓ َُّ ْْ ِّ َُِ ِْٔٓ 
ُُّ ْْ ِٓ ُِٖ َِْٕ ُِّ ْْ ِٔ ُِٗ ُِْٕ 
ُّّ ْْ ِٖ ُِّ ِّْٕ ُّْ ْْ َّ ُّٖ ِْٕٕ 
ُّٓ ْْ ّٖ ُٔٓ ِْٖٗ ُّٔ ْْ ُْ ُٔٗ َِّٓ 
ُّٕ ْْ ْْ َُٖ ُِِٓ ُّٖ ْْ ِٓ َِٖ ِِّٓ 
ُّٗ ْْ ِٓ َِٗ ِِّٓ َُْ ْْ ٓٗ ُِّ ِْٓٔ 
ُُْ ْٓ ُ ُ ِْٖٓ ُِْ ْٓ ُ ِ ِْٖٓ 
ُّْ ْٓ ُ ْ ِْٖٓ ُْْ ْٓ ِ ٕ َِٓٓ 
ُْٓ ْٓ ِ ٖ َِٓٓ ُْٔ ْٓ ّ ٗ ُِٓٓ 
ُْٕ ْٓ ّ َُ ُِٓٓ ُْٖ ْٓ ِٓ ٖٖ ََِٔ 
ُْٗ ْٔ ُ ٗ ِْٔٗ َُٓ ْٔ ٔ ِْ ِٖٔٓ 
ُُٓ ْٕ ّ ٔ ِٔٔٗ ُِٓ ْٖ َُ َّ ِّٔٗ 
ُّٓ ْٗ ٖ ْٔ ِٕٔٔ ُْٓ ْٗ ٗ ّٓ ِٕٔٗ 
ُٓٓ ْٗ َُ ٓٔ َِٕٕ ُٓٔ ُٓ ُٕ ٕٔ ِٖٕٔ 
ُٕٓ ُٓ ُٕ ّٕ ُِٖٕ ُٖٓ ِٓ ٕ ِٔ ُْْ 



ُِِ 

ُٓٗ ِٓ ٕ ِٕ ُْْ َُٔ ّٓ ُٕ ّٕ ََّٓ 
ُُٔ ّٓ ُٖ - ََّٗ ُِٔ ّٓ ُٖ - ََُّ 
ُّٔ ّٓ ُٗ ٕٓ ََِٗ ُْٔ ْٓ ِ ِٓ َِّٖ 

 

  (َذا َمنْ )القسم الثاني: 

ًحيح ميٍسًمـالتركيب االستفيامي )مىٍف ذىا( في لـ يرد  صى
؛ إالَّ ممحقنا باالسـ المكصكؿ (ُ)

 )الًَّذم(، عمى نحك ما سنيبىيّْنيوي في القسـ الثالث اآلتي. 

 ثالث: )َمْن َذا الَِّذي( القسم ال

ًحيح ميٍسًمـ)مىٍف ذىا الًَّذم( في االستفيامي  التركيب ردك  ٍمسى  صى مىرَّاتو في ثالثًة أحاديث؛  خى
 ىي: 

"َيْنِزُل اُ ِإَلى السََّماِء الدُّْنَيا ُكلَّ َلْيَمٍة ِحيَن َيْمِضي ُثُمُث المَّْيِل : () رسكؿ اقكؿ  .ُ
ُل، َفَيُقوُل: َأَنا اْلَمِمُك، َأَنا اْلَمِمُك، َمْن َذا الَِّذي َيْدُعوِني َفَأْسَتِجيَب َلوُ  َمْن َذا الَِّذي  ؟اْْلَوَّ

َفَل َيزَاُل َكَذِلَك َحتَّى ُيِضيَء  ؟َيْسَتْغِفُرِني َفَأْغِفَر َلوُ  َمْن َذا الَِّذي ؟َيْسأَُلِني َفُأْعِطَيوُ 
  .(ِ)اْلَفْجُر"

دَّثى ( )أىفَّ رىسيكؿى اً ك  .ِ نَّ اَ َتَعاَلى َقاَل: حى "َأنَّ َرُجًل َقاَل: َواِ َل َيْغِفُر اُ ِلُفَلٍن، َواِ 
  .(ٖ)َأْغِفَر ِلُفَلٍن؟ َفِإنّْي َقْد َغَفْرُت ِلُفَلٍن، َوَأْحَبْطُت َعَمَمَك"ى َعَميَّ َأْن َل َمْن َذا الَِّذي َيتَأَلَّ 

َيا َربّْ آَمْنُت ِبَك، َوِبِكتَاِبَك، َوِبُرُسِمَك، "( في المنافؽ الذم يقكؿ يكـ القيامة: كقكلو ) .ّ
: َىاُىَنا ِإًذا، َقاَل: ُثمَّ () ُقولُ َوَصمَّْيُت، َوُصْمُت، َوَتَصدَّْقُت، َوُيْثِني ِبَخْيٍر َما اْسَتَطاَع، َفيَ 

؟ َفُيْخَتُم  ُيَقاُل َلُو: اآْلَن َنْبَعُث َشاِىَدَنا َعَمْيَك، َوَيَتَفكَُّر ِفي َنْفِسِو: َمْن َذا الَِّذي َيْشَيُد َعَميَّ

                                  

ٍف ذىا الًَّذم( أقكل كأبمغ في  (ُ) كذلؾ األمر في "القيٍرآف الكىًريـ"؛ كريبَّما يعكد ذلؾ إلى أفَّ التركيب االستفيامي )مى
ٍف ذىا(.   االستفياـ مف التركيب االستفيامي )مى

ـي  (ِ) ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم اًء كىالذٍّْكًر ًفي آًخًر المٍَّيًؿ،  صى قىٍصريىىا/التٍَّرًغيبي ًفي الدُّعى ةي اٍلميسىاًفًريفى كى الى اًج، صى جَّ بفي الحى
ابىةي ًفيًو، ص جى  (. ٖٕٓ) – ُٗٔ: رقـ الحديث ِْٕكىاإٍلً

ٍنسىافً المصدر السابؽ (ّ) /النٍَّييي عىٍف تىٍقًنيًط اإٍلً مىةي كىاآٍلدىابي : رقـ ًَُُِمٍف رىٍحمىًة اً تىعىالىى، ص ، اٍلًبرُّ كىالصّْ
 (. ُِِٔ) - ُّٕالحديث 



ُِّ 

 ؛َلْحُمُو َوِعَظاُمُو ِبَعَمِموِ َعَمى ِفيِو، َوُيَقاُل ِلَفِخِذِه َوَلْحِمِو َوِعَظاِمِو: اْنِطِقي، َفَتْنِطُق َفِخُذُه وَ 
  .(ُ)"َوَذِلَك ِلُيْعِذَر ِمْن َنْفِسوِ 

 حينئذو يحتمؿ ثالثة أكجو؛ ىي:  (ِ)كىك

ويميل إليو  ،؟(...ذىا الًَّذمىى مىٍف ؛ كالتقدير: )أٍف تككف )مىٍف( استفياميةن، ك)ذىا( اسـى إشارةو  .ُ
ـ احتياجيا إلى ما بعدىا مف الستيفاء الجممة ركنىٍييا عمى ىذا الكجو، كعد؛ الباحث
 . الكالـ

  .أٍف تككف )مىٍف ذىا( كٌميا استفياميةن عمى التركيب بمنزلًة اسـو كاحدو  .ِ
ٍف الًَّذم؛ كالتقدير: أٍف تككف )مىٍف( استفياميةن، ك)ذىا( زائدة .ّ  . (؟...)مى

 

 رابع: )َمْن َىَذا الَِّذي( القسم ال

ًحيح ميٍسًمـًذم( في التركيب االستفيامي )مىٍف ىىذىا الَّ لـ يرد  سكل مٌرةو كاحدةو؛ كذلؾ في  صى
َفَقاُلوا: َمْن َىَذا الَِّذي َيْيِتُف؟  ؛َيا َصَباَحاهْ "( عندما ىتؼ بقريش منادينا: ) رسكؿ اقكؿ 

  .(ّ)"َقاُلوا: ُمَحمَّدٌ 

لمتنبيو، ك)ذىا( كىك حينئذو ال يحتمؿ إالَّ كجينا كاحدنا؛ ىك أٍف تككف )مىٍف( استفياميةن، ك)الياء( 
 كالمبالغة.  القكة اسـى اشارة، ك)الًَّذم( مكصكلةن، كىك أعمى مراتب االستفياـ مف حيثي 

  القكة كالمبالغة في االستفياـ كما يأتي: فيذه األقساـ األربعة تتدرج مف حيثي 

 )مىٍف(.  .ُ
ٍف ذىا(. .ِ   )مى
ٍف ذىا الًَّذم(.  .ّ  )مى
  )مىٍف ىىذىا الًَّذم(. .ْ

  .لى زيادة حركفيا؛ فإفَّ زيادة المبنى تدؿ عمى زيادة المعنى غالبناكلعٌؿ ذلؾ يعكد إ

                                  

قىاًئًؽ، ص (ُ) اًج، ًكتىابي الزٍُّىًد كىالرَّ جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  (. ِٖٔٗ) - ُٔ: رقـ الحديث ُُّٔصى
ٍف ذىا الًَّذم(.أٍم:  (ِ)   التركيب االستفيامي )مى
ـي ب (ّ) ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم /ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى: صى يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ۡكَربِيَ ﴿في الحى

َ
ُِذۡر َعِيَيحََم ٱۡۡل

َ
[، ُِْراء: عى ]الشُّ  ﴾َوأ

 (. َِٖ) – ّٓٓ: رقـ الحديث َُُص



ُِْ 

" قكة كمبالغة في االستفياـ ليست في قكلو: ؟َمْن َذا الَِّذي َيْدُعوِني َفَأْسَتِجيَب َلوُ ففي قكلو: "
في االستفياـ كمبالغة " قكة َمْن َىَذا الَِّذي َيْيِتُف؟"، كفي قكلو: "َمْن َأْصَبَح ِمْنُكُم اْلَيْوَم َصاِئًما؟"

لىٍيفً في القكلىٍيًف  ليست  ، كىكذا. األىكَّ

 : ىاتاًف الخاصيَّتافً  ؛ منياةه عدٌ  ديث خصائصي احاأل ما سبؽ مفكلػ )مىٍف( االستفيامية في

  التي ليا حؽ الصدارة. األسماءمف  اصدر الجممة االستفيامية؛ ألنَّي تٍ جاء .ُ
ا لمىٍف يعقؿ. تٍ جاء .ِ   استفيامن

 )َما( لثاني: المطمب ا

كذلؾ األمر في )مىا( االستفيامية؛ فإنَّيا تنقسـ إلى  ية؛نا في )مىٍف( االستفيامبكما مرَّ 
ًحيح ميٍسًمـىذىٍيًف القسمىٍيًف حسب كيركدىما في  ، كمركبة مع )ذىا(؛ كبيافي (ُ)مفردة عمى النحك  صى
  :اآلتي

 ُدوَن َتْرِكيِب َمَع )َذا( ( االقسم اْلّول: )مَ 

ًحيح ميٍسًمـ االستفيامية كحدىا دكف تركيب مع )ذىا( في (مىا) كردتٍ   ًعٍشًريفى ًإٍحدىل ك  صى
 : منيا ىذه األحاديث الثالثةمىرَّةو؛  كًستًَّمٍائىةً 

ُل النَّاِس ِإَجاَزًة؟ َقالَ "( يسألو: قكؿ أحد أحبار الييكد لرسكؿ ا ) .ُ : ُفَقرَاُء () َمْن َأوَّ
: َفَما ُتْحَفُتُيْم ِحيَن َيْدُخُموَن اْلَجنََّة؟ َقالَ َقاَل الْ  ،اْلُمَياِجِرينَ  : ِزَياَدُة َكِبِد () َيُيوِديُّ
: َفَما ِغَذاُؤُىْم َعَمى ِإْثرَِىا؟ َقالَ  النُّوِن، َقالَ  : ُيْنَحُر َلُيْم َثْوُر اْلَجنَِّة الَِّذي () اْلَيُيوِديُّ

: َفَما َشرَاُبُيْم َعَمْيِو؟ َقالَ اْلَييُ  َقالَ  ،َكاَن َيْأُكُل ِمْن َأْطرَاِفَيا : ِمْن َعْيٍن ِفيَيا () وِديُّ
: َصَدْقتَ  َقالَ  ،ُتَسمَّى َسْمَسِبيًل   . (ِ)"اْلَيُيوِديُّ

  نَ ـَيا ابْ  َما ُيْبِكيكَ "ائو: ػػو عف سبب بكػػ( يسأل) ابػػر بف الخطػػلعيم( ) كؿ اػػرسكؿ ػكق .ِ

                                  

  .أٍم: دكف تركيب مع )ذىا( (ُ)

ٍيضي  (ِ) اًج، اٍلحى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ؿً  /بىيىافي صى ٍرأىةً ًصفىًة مىًنيّْ الرَّجي اًئًيمىا،  ،، كىاٍلمى ٍخميكؽه ًمٍف مى لىدى مى كىأىفَّ اٍلكى
  (.ُّٓ) - ّْ: رقـ الحديث ُُّص



ُِٓ 

ا َنِبيَّ اِ، َوَما ِلي َل َأْبِكي َوَىَذا اْلَحِصيُر َقْد َأثََّر ِفي : يَ (َفَقاَل ُعَمُر ) ؟اْلَخطَّابِ 
  .(ُ)"َجْنِبكَ 

: ( كقكلو ) .ّ اًئدو  َقالَ  ،َما ُتْرَبُة اْلَجنَِّة؟ َقاَل: َدْرَمَكٌة َبْيَضاُء، ِمْسٌك َيا َأَبا اْلَقاِسمِ "اًلٍبًف صى
():  ََصَدْقت"(ِ).  

فيامية إال السياؽ الذم جاءت فيو؛ ذلؾ ألفَّ )مىا( كحدىا قد ك)مىا( ىنا ال يحدد ككنيا است
ا( إذا لح المكصكلةتحتمؿ االستفياـ كغيرىه؛ ك ، بخالؼ )مى يا تفيد التنصيص تيا )ذىا(؛ فإنَّ قمثالن

  .(ّ)عمى االستفياـ

بقاء الفتحة دليالن عمييا كالغالب رٍَّت، كا  حذؼ ألؼ )مىا( االستفيامية إذا جي
ىذه  نحك ؛(ْ)

  :ألحاديث الثالثةا

( عف سبب قتمو لرجؿو قاؿ: ؛ يسأؿ أسامة بف زيد )"ِلَم َقَتْمَتُو؟"(: ) رسكؿ اقكؿ  .ُ
عى ًفي (: "أسامة ) السيؼ؛ فأجاب" عندما رأل الى ًإلىوى ًإالَّ اي " يىا رىسيكؿى اً، أىٍكجى

سىمَّى لىوي نى  ننا، كى فيالى ننا كى قىتىؿى فيالى ، كى : الى اٍلميٍسًمًميفى مىٍيًو، فىمىمَّا رىأىل السٍَّيؼى قىاؿى مىٍمتي عى نّْي حى فىرنا، كىاً 
  .(ٓ)"ًإلىوى ًإالَّ اي 

َعَمى  :() َفَعَلَم ُنَباِيُعَك؟ َقالَ "( يسألكنو: ( لرسكؿ ا )كقكؿ نىفىرو مف الصحابة ) .ِ
َمَواتِ   -َوَأَسرَّ َكِمَمًة َخِفيَّةً -اْلَخْمِس، َوُتِطيُعوا  َأْن َتْعُبُدوا اَ َوَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َوالصَّ

  .(ٔ)"َوَل َتْسأَُلوا النَّاَس َشْيًئا

                                  

قىٍكًلًو تى  (ُ) ، كى تىٍخًييًرًىفَّ ًء، كىاٍعًتزىاًؿ النّْسىاًء، كى يالى ؽي/ًفي اإٍلً اًج، الطَّالى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ِإَون ﴿عىالىى: صى
َرا َعيَۡيِّ  َٓ   (.ُْٕٗ) - َّ: رقـ الحديث ْٔٓ-ّٔٓ[، صْيـ: رً حٍ ]التَّ  ﴾حََظَّٰ

، صالمصدر السابؽ (ِ) يَّادو ًة/ًذٍكري اٍبًف صى  (. ِِٖٗ) - ِٗ: رقـ الحديث َُُِ، اٍلًفتىفي كىأىٍشرىاطي السَّاعى
 ( كما األمر في )مىٍف( االستفيامية كحدىا دكف تركيب. (ّ

ا( الخبري (ْ) ة التي تقع في سياؽ اإلخبار الذم ىك نقيض اإلنشاء، كاالستفياـ مف كذلؾ لمفرؽ بينيا، كبيف )مى
 . ّٖىذه الرسالة، ص انظر:أنكاع اإلنشاء، 

: الى ًإلىوى ًإالَّ اي، (ٓ) ـي قىٍتًؿ اٍلكىاًفًر بىٍعدى أىٍف قىاؿى /تىٍحًري يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم : رقـ ٔٓص صى
 (. ٕٗ) - َُٔالحديث 

ٍسأىلىًة ًلمنَّاًس، صالمصدر السابؽ (ٔ)  (. َُّْ) - َُٖ: رقـ الحديث ّّٕ، الزَّكىاةي/كىرىاىىةي اٍلمى



ُِٔ 

عف عباده الذيف يحضركف مجالس  -كىك أعمـ بيـ-( لمالئكتو؛ يسأليـ كقكلو ) .ّ
  .(ُ)"َوِممَّ َيْسَتِجيُروَنِني؟ َقاُلوا: ِمْن َناِرَك َيا َربّْ "الذكر: 

، أىٍكلىى مف باب ىك جيرَّتٍ إذا  )مىا( االستفياميةحذؼ ألؼ  أفَّ  مف الباحث وىذا ما مال إليو
لكيركد أحاديث كب؛جي كي كليس مف باب الٍ 

ًحيح ميٍسًمـفي  (ِ)  )مىا( االستفياميةقد جاءت فييا  صى
، َِٕالفىرَّاء )ت قكؿ، باإلضافة إلى حذؼ ألفيات كمع ذلؾ لـ ؛مجركرة ىػ( مف أفَّ إتمامىيا صكابه

نَّ   في الفصؿ األكؿ كما بىٌيف الباحث- ًلييٍعرىؼى االستفياـ مف الخبر ؛جاءتٍ  عمَّةه  ما الحذؼي كا 
  .(ّ))الجانب النظرٌم(

 (ىاء السكتػ )أفَّ تقؼ عمييا ب بعد دخكؿ الجار؛ فمؾى  تى عمييافٍ قى إذا كى )مىا( االستفيامية ك
ًحيح ميٍسًمـ، كما جاء في (ْ)ٍف كاف الجار ليا حرفناإ أنَّيا ثبتٍت في الكصؿ؛ نحك قكؿ ىك  صى

فو  ْـّ ألي  () رسكؿ ا ْعَلِق؟"مستفيمنا مستنكرنا: قىٍيسو ًبٍنتى ًمٍحصى  َعَلَمْو َتْدَغْرَن َأْوَلَدُكنَّ ِبَيَذا اِإِْ
، َفِإنَّ ِفيِو َسْبَعَة َأْشِفَيةٍ  ًحيح ميٍسًمـفي  ، كلـ يرد مف ىذا القبيؿ(ٓ)"َعَمْيُكنَّ ِبَيَذا اْلُعوِد اْلِيْنِديّْ  صى

 غير ىذا الشاىد؛ كتخريجو أمراف؛ ىما: 

ًكٌم ؛ أٍم: الكصؿ؛ كما نٌص عمى ذلؾ اإلماـ جرٍ ثبت في الدَّ ت (ىاء السكتأفَّ ) .ُ النَّكى
  (ٔ)"جرٍ ىنا في الدَّ  ثبتتٍ  (ىاء السكت)كىي ثناء شرحو ليذا الحديث فقاؿ: "أ ىػ(ٕٔٔ)ت

اًرٌم )تعمى ذلؾ  ؛ كما نٌص كيصمت ًبًنيًَّة الكقؼأنَّيا  .ِ أثناء  ىػ(ُٕٔابف ىشاـ األٍنصى
بَّما كيصمت ًبًنيًَّة الكقؼ"ىاء السكت(حديثو عف )  . (ٕ)؛ فقاؿ: "كأصميا أٍف ييكقؼ عمييا، كري

                                  

اًج، الذٍّْكري  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم اًلًس الذٍّْكًر، ص /فىٍضؿي كىااًلٍسًتٍغفىاري  كىالتٍَّكبىةي  كىالدُّعىاءي  صى : رقـ َُّٕمىجى
  (.ِٖٗٔ) - ِٓالحديث 

؛ انظر: ىذه أحاديث ؛ كىي ثالثة؛ فال داعي إلى تىٍكرارىا ىنا( تىَـّ ًذٍكرىا في الفصؿ األٌكؿ )الجانب النظرٌم((ِ
 . ّٗالرسالة، ص

  .ّٗ-ّٖ( انظر: ىذه الرسالة، ص(ّ

ا؛ أٍم: أنَّيا جرت باإلضافة، كجب إلحاقيا )ىاء السكت(؛ نحك: "ا(ْ ا إٍف كاف الجار ليا اسمن ٍو"، ( أمَّ اءى مى ٍقًتضى
ٍو"، كلـ يرد في  ًحيح ميٍسًمـك"مىًجيءى مى  شكاىد مف ىذا القبيؿ.  صى

اًج،  ((ٓ جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ـي صى ، السَّالى  – ٖٔ : رقـ الحديثِٕٖص/التَّدىاًكم ًباٍلعيكًد اٍلًيٍنًدمّْ كىىيكى اٍلكيٍستي
(ُِِْ) . 

ًحيحي ميٍسًمـو ًبشىٍرًح ال(ٔ ، ج( صى ، النَّكىًكمُّ  . ِٖٗ/ُْنَّكىًكمّْ
اًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد  ( ميٍغًني المًَّبيًب،(ٕ   .َِْ-َُْ/ِالديف عبد الحميد، ج ميٍحييابف ىشاـ األٍنصى



ُِٕ 

 تٍ رَّ جي )ىاء السكت( سكاء أى الكقكؼ عمى )مىا( االستفيامية بػ  مف أنَّو ال بأس الباحث يظنّ و 
ًقؼ عمييا )مىا( االستفيامية غير المجركرةيا في قد كردتٍ  أحاديث يناؾفأـ ال؛  بياء ؛ كمع ذلؾ كي
 : ؛ منيا ىذه الثالثةالسكت

بىٍيرو قىٍكًؿ  .ُ ٍبدى اً ٍبفى عيمىرى يىٍسأؿي  ييكنيسى ٍبًف جي ِإَذا َطمََّق الرَُّجُل اْمرََأَتُو َوِىَي َحاِئٌض، َأَتْعَتدُّ ": عى
ا(ُ)"ْو، َأَو ِإْن َعَجَز َواْسَتْحَمَق؟: َفمَ () ِبِتْمَك التَّْطِميَقِة؟ َفَقالَ    .(ِ)(؟...؛ أٍم: )فىمى

بًّْو )كسؤاؿ مكسى ) .ِ يَّرىهي بيف أٍف يمكت أك أٍف ( ًلرى ٍتًف ( حيف خى مىى مى عي يىدىهي عى يىضى
، فىمىوي، ًبمىا غىطٍَّت يىديهي ًبكيؿّْ شىٍعرىةو، سىنىةه  : ُثمَّ () َأْي َربّْ ُثمَّ َمْو؟ َقالَ "(: ؛ فقاؿ )ثىٍكرو

  .(ّ)": َفاآْلنَ () اْلَمْوُت، َقالَ 
 (ْ)؟"َموْ "(: ؛ فقاؿ )"َناَفَق َحْنَظَمةُ "(: ( حيف قاؿ لو حنظمة )كسؤاؿ رسكؿ ا ) .ّ

؟أٍم: ) مىا ذىاؾى  بدليؿ الركاية التي سبقتيا لمحديث نفسو.  (كى

الصدارة عند انجراره بحرؼ  كلىعؿَّ سؤاالن يطرح نفسو ىنا؛ كىك: ىىٍؿ يفقد اسـي االستفياـ حؽَّ 
؟   جرو أك مضاؼو

ال؛ ألنَّو حينئذو يصبح اسـي االستفياـ مع حرؼ الجر، أك المضاؼ، مركبنا كاحدنا  :والجواب
أفَّ النحاة  ، باإلضافة إلىىػ(ٖٔٔالرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم )ت، ىذا عمى رأم لو حٌؽ الصدارة ككؿٌ 

فال يفقد االسـ الذم لو حٌؽ  كالمضاؼ إليو، ، كالظرؼ،في أحكاـ الجار كالمجركرقد تكسعكا 
 . إثرىماالصدارة عمى 

                                  

ـي  (ُ) ؽي/تىٍحًري اًج، الطَّالى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم اىىا، كىأىنَّوي لىٍك خى  صى اًئًض ًبغىٍيًر ًرضى ًؽ اٍلحى ؽي، طىالى قىعى الطَّالى الىؼى كى
ييٍؤمىري ًبرىٍجعىًتيىا،   . (ُُْٕ) – ٗ : رقـ الحديثٗٓٓصكى

ًكٌم )تقاؿ اإلماـ  (ِ) ال  :أمٍ  ،كالزجر عف ىذا القكؿ يككف لمكؼٌ  فيحتمؿ أفٍ  (؛وٍ مى فى ) :ا قكلوكأمَّ : "ىػ(ٕٔٔالنَّكى
 فما يككف إفٍ  :أمٍ  ؛افيككف استفيامن (؛ امى ) (:وٍ مى ػ )المراد ب كريبَّما أٍف يككف ،تشؾ في كقكع الطالؽ كاجـز بكقكعو

 امى )أصميا  أفَّ  (امى يٍ مى )كما قالكا في  ؛فأبدؿ مف األلؼ ىاء ؛الحتساب بياا كمعناه ال يككف إالَّ  ؟لـ أحتسب بيا
، جانظر:  .ءو يٍ شى  أمُّ  :أمٍ  (؛امى  ، النَّكىًكمُّ ًحيحي ميٍسًمـو ًبشىٍرًح النَّكىًكمّْ  . ٖٗ/َُصى

اًئًؿ ميكسىىصى  (ّ) /ًمٍف فىضى ائؿي اًج، اٍلفىضى جَّ ـي بفي الحى  - ُٕٓ : رقـ الحديثِٔٗ، ص() ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم
(ِِّٕ.)  

كىازي تىٍرًؾ ذىًلؾى ًفي بىٍعًض التٍَّكبىةي ، المصدر السابؽ (ْ) /فىٍضؿي دىكىاـً الذٍّْكًر كىاٍلًفٍكًر ًفي أيميكًر اآٍلًخرىًة كىاٍلميرىاقىبىًة، كىجى
 (. َِٕٓ) - ُّ: رقـ الحديث َُٓٓأٍلىٍكقىاًت، كىااًلٍشًتغىاؿي ًبالدٍُّنيىا، صا



ُِٖ 

 : وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )َما( الستفيامية وحدىا دون تركيب مع )ذا( كما يأتي
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َُّ ٗ ِ ُّ ٖٖٗ َُْ ٗ ّ ُٔ ٖٗٗ 



َُّ 

َُٓ َُ ّ ُُ َٗٓ َُٔ َُ ّ ُِ َٗٓ 
َُٕ َُ ّ ُٕ َٕٗ َُٖ ُُ ٔ ُُ ِّٗ 
َُٗ ُُ ٗ َِ ِٕٗ َُُ ُُ ُٕ ِٓ ْٗٓ 
ُُُ ُُ ُٕ ّٓ ْٗٓ ُُِ ُُ ُٕ ْٓ ْٗٓ 
ُُّ ُُ ُِ ُٔ َٗٓ ُُْ ُُ ِٓ ِٖ ِٗٔ 
ُُٓ ُُ ّٓ َُّ ْٕٗ ُُٔ ُِ ٔ ِٕ ٖٖٗ 
ُُٕ ُِ ٔ ِٖ ٖٖٗ ُُٖ ُِ َُ ّٓ ِٗٗ 
ُُٗ ُِ ِٔ ّٖ َُِٓ َُِ ُِ ّْ َُُ َُّٗ 
ُُِ ُِ ّٓ َُٖ َُّْ ُِِ ُِ ّٗ ُُٗ ََُٓ 
ُِّ ُِ ُْ ُِِ َُِٓ ُِْ ُِ ُْ ُِّ َُِٓ 
ُِٓ ُِ ْٓ ُُّ َُٓ ُِٔ ُِ ْٔ ُِّ َُٓٗ 
ُِٕ ُِ ْٔ ُّْ َُٓٗ ُِٖ ُِ ْٔ ُّٓ َُٓٗ 
ُِٗ ُِ ْٗ ُٖٓ َُٕٔ َُّ ُّ ِ ُٔ ََُٖ 
ُُّ ُّ ُْ ُٖ ُُُُ ُِّ ُّ ُْ ٖٕ ُُُِ 
ُّّ ُّ ُٓ ِٗ ُُُٓ ُّْ ُّ ُٗ ُِِ ُُِٕ 
ُّٓ ُّ ُٗ ُِٖ َُُّ ُّٔ ُّ ِّ ُٔٗ ُُْٓ 
ُّٕ ُّ ّٓ ُِٖ ُُٓٗ ُّٖ ُّ ّٓ ُّٖ ُُٓٗ 
ُّٗ ُّ َْ ُِٕ ُُٕٔ َُْ ُٓ ُ ُ ُُٕٕ 
ُُْ ُٓ ُ ِ ُُٕٕ ُِْ ُٓ ُ ٕ َُُٖ 
ُّْ ُٓ ٓ ِٓ ُُٖٕ ُْْ ُٓ ٗ ْٕ ََُِ 
ُْٓ ُٓ ٗ ٕٓ ََُِ ُْٔ ُٓ ُٓ َُٔ َُِٖ 
ُْٕ ُٓ ُٕ َُِ ُُُِ ُْٖ ُٓ ُٕ ُِّ ُُُِ 
ُْٗ ُٓ ُٕ ُِٓ ُُُِ َُٓ ُٓ ُٕ ُّٔ ُُِّ 
ُُٓ ُٓ ُٕ ُُْ ُُِٔ ُِٓ ُٓ ُٗ ُْٕ ُُِٖ 
ُّٓ ُٓ ُِ ُّٓ َُِِ ُْٓ ُٓ ِِ ُْٓ ُُِِ 
ُٓٓ ُٓ ِِ ُٓٓ ُُِِ ُٓٔ ُٓ ِّ ُٓٗ ُِِّ 
ُٕٓ ُٓ ِٓ ُٕٔ ُِِٗ ُٖٓ ُٓ ِٓ ُٕٕ ُِِٗ 
ُٓٗ ُٓ ِٓ ُٕٗ ُِِٗ َُٔ ُٓ ِٖ ُٖٖ ُِّّ 



ُُّ 

ُُٔ ُٓ ِٗ َُٗ ُِّٓ ُِٔ ُٓ ِّ َِٔ ُِْْ 
ُّٔ ُٓ ّْ ُِّ َُِٓ ُْٔ ُٓ ّٓ ُِٗ ُِٓٓ 
ُٔٓ ُٓ ّٓ َِِ ُِٓٓ ُٔٔ ُٓ ّٔ ُِِ ُِٓٔ 
ُٕٔ ُٓ ّٔ ِِِ ُِٓٔ ُٖٔ ُٓ ّٗ ِّٕ ُِْٔ 
ُٔٗ ُٓ ّْ ِٓٗ ُِٕٕ َُٕ ُٓ ّْ َِٔ ُِٕٕ 
ُُٕ ُٓ ْٔ ِٕٓ ُِٖٓ ُِٕ ُٓ َٔ ّْٕ ُُّٔ 
ُّٕ ُٓ ٖٔ ّٖٖ ُِّٗ ُْٕ ُٓ ٖٔ ّٗٓ َُّّ 
ُٕٓ ُٓ ٔٗ َّْ ُّّّ ُٕٔ ُٓ َٕ َْٓ ُّّّ 
ُٕٕ ُٓ َٕ َْٔ ُّّّ ُٕٖ ُٓ ٕٗ ّْٔ ُّْٖ 
ُٕٗ ُٓ ُٖ ِْْ ُِّٓ َُٖ ُٓ ِٖ ْْٔ ُّْٓ 
ُُٖ ُٓ ِٖ ْْٕ ُّٓٓ ُِٖ ُٓ ٖٓ ْٕٓ ُُّٔ 
ُّٖ ُٔ ُ ٓ َُُْ ُْٖ ُٔ ّ ُٗ َُْٔ 
ُٖٓ ُٔ ّ ِٕ َُْٔ ُٖٔ ُٔ ٕ ٖٓ ُُْٓ 
ُٖٕ ُٔ ُّ ٕٔ ُِْٓ ُٖٖ ُٔ ُّ ٕٖ ُِْٔ 
ُٖٗ ُٔ ُّ ٕٗ ُِْٕ َُٗ ُٔ ُْ ْٖ ُّٔٓ 
ُُٗ ُٔ ُٓ ُٗ ُِْٖ ُِٗ ُٔ ِِ ُُّ ُّْٖ 
ُّٗ ُٔ ِِ ُِّ ُّْٖ ُْٗ ُٔ ِْ ُّْ ُّْْ 
ُٗٓ ُٕ ّ ُُ ُْْٔ ُٗٔ ُٕ ٕ ِٖ ُّْٓ 
ُٕٗ ُٕ ُٔ ٕٓ ُٕٓ ُٖٗ ُٖ ُ ِ ُُْٕ 
ُٗٗ ُٖ ُ ٕ ُُْٕ ََِ ُٖ ُ ٗ ُُْٕ 
َُِ ُٖ ُ َُ ُُْٕ َِِ ُٖ ُ ُُ ُُْٕ 
َِّ ُٖ ُ ُِ ُُْٕ َِْ ُٖ ّ َِ ُْْٕ 
َِٓ ُٖ ّ ُِ ُْْٕ َِٔ ُٖ ْ ِّ ُْٕٔ 
َِٕ ُٖ ْ ِٗ ُْٕٖ َِٖ ُٖ ٓ َّ ُْٕٗ 
َِٗ ُٖ ٓ ُّ ُْٕٗ َُِ ُٖ ٔ ُْ َُْٖ 
ُُِ ُٖ ٖ ٓٔ ُْْٖ ُِِ ُٖ ٗ ٖٓ ُْٖٗ 
ُِّ ُٗ - ُٖ ََُٓ ُِْ ُٗ - َِ ََُٓ 
ُِٓ َِ ِ ٔ َُْٓ ُِٔ َِ ِ ٖ َُْٓ 



ُِّ 

ُِٕ ُِ ٔ ُٗ ُُِٓ ُِٖ ُِ ٖ ُّ ُِٓٓ 
ُِٗ ُِ ٖ َْ ُِٖٓ َِِ ُِ ُّ ِٓ ُّْٓ 
ُِِ ُِ ُّ ٓٓ ُّٕٓ ِِِ ُِ ُٔ ْٖ ُّٓٔ 
ِِّ ُِ ُٕ ْٗ ُّٓٔ ِِْ ُِ ُٖ ُُْ ُْٖٓ 
ِِٓ ِِ ّ ُْ ُْٓٓ ِِٔ ِِ ّ ُٓ ُٓٓٓ 
ِِٕ ِِ ّ ُٔ ُٓٓٓ ِِٖ ِِ ٔ ِٕ َُٓٔ 
ِِٗ ِِ ٔ ِٖ َُٓٔ َِّ ِِ َُ ْٖ ُّٕٓ 
ُِّ ِِ ُِ ٖٔ ُٕٓٗ ِِّ ِِ ُٖ ّٗ ُِٓٗ 
ِّّ ِِ ُٖ ٕٗ ُْٓٗ ِّْ ِِ ُِ َُُ ُٕٓ 
ِّٓ ِِ ِٗ ُّٔ َُٔٗ ِّٔ ِِ َّ ُّٗ َُُٔ 
ِّٕ ِْ ّ ُِ ُِّٔ ِّٖ ِٓ ُ ٖ ُِٖٔ 
ِّٗ ِٓ ْ ُٓ ُِّٔ َِْ ِٓ ٓ ُٔ ُّْٔ 
ُِْ ِٓ ٓ َِ ُّٕٔ ِِْ ِٔ ّ ٖ ُُْٔ 
ِّْ ِٔ ْ ٗ ُِْٔ ِْْ ِٔ ْ َُ ُّْٔ 
ِْٓ ِٕ ٕ ِٖ ُٔٓٔ ِْٔ ِٕ ٖ ّّ ُٖٔٓ 
ِْٕ ِٖ ِ ُِ ُُٕٔ ِْٖ ِٖ ْ ُِ ُّٕٔ 
ِْٗ ِٗ ٓ ُٗ ُّٔٗ َِٓ ِٗ ٓ ُِ ُْٔٗ 
ُِٓ ِٗ ٓ ِِ ُٔٗٓ ِِٓ ِٗ ٓ ِّ ُٔٗٓ 
ِّٓ ِٗ ٔ ِٔ ُٔٗٗ ِْٓ ِٗ ٖ ّٔ َُٕٔ 
ِٓٓ ُّ - ٓ ُِِٕ ِٓٔ ُّ ّ ُْ ْٖ 
ِٕٓ ُّ ّ ُٕ ُِٕٕ ِٖٓ ِّ ُّ ُْ ُُٕٓ 
ِٓٗ ِّ ُّ ِْ ُِٕٓ َِٔ ِّ ُّ ّْ ُّٕٓ 
ُِٔ ِّ ُٔ ِٓ ُٕٓٗ ِِٔ ِّ ُٖ ٖٓ ُّٕٔ 
ِّٔ ِّ ُٗ ٓٗ ُْٕٔ ِْٔ ِّ ِٔ ْٕ ُّٕٕ 
ِٔٓ ِّ ُّ ٖٓ َُٕٖ ِٔٔ ِّ ُّ ٖٔ َُٕٖ 
ِٕٔ ِّ ّْ َٗ ُّٕٖ ِٖٔ ِّ ّْ ْٗ ُٕٖٓ 
ِٔٗ ِّ ُْ ُُٖ ََُٖ َِٕ ِّ ِْ ُُٗ َُُٖ 
ُِٕ ِّ ّْ ُِّ َُِٖ ِِٕ ِّ ْٕ ُّْ َُٖٗ 



ُّّ 

ِّٕ ِّ ْٗ ُّْ ُِْٓ ِْٕ ّّ ُ ٓ ُُِٖ 
ِٕٓ ّّ ُ ٕ ُُِٖ ِٕٔ ّّ ُ ٖ ُُِٖ 
ِٕٕ ّّ ُ ٗ ُُِٖ ِٕٖ ّّ ّ ُٓ ُِْٖ 
ِٕٗ ّّ ٕ َّ ُّّٖ َِٖ ّّ َُ ْْ ُِْٖ 
ُِٖ ّّ ُِ ْٗ ُْٖٔ ِِٖ ّّ ُّ ُٓ ُْٖٕ 
ِّٖ ّّ ِٔ ٗٗ ُّٖٕ ِْٖ ّّ ِٗ َُُ ُٖٕٖ 
ِٖٓ ّّ ُّ ُُٔ ُْٖٖ ِٖٔ ّّ ّٗ ُّٗ ُٖٕٗ 
ِٖٕ ّّ ّٗ َُْ ُٖٕٗ ِٖٖ ّّ ُْ ُْٓ َُُٗ 
ِٖٗ ّّ ّْ ُِٓ َُٗٓ َِٗ ّّ ْٗ َُٔ ُُِٗ 
ُِٗ ّّ ْٗ ُُٔ ُُِٗ ِِٗ ّّ ْٗ ُِٔ ُُِٗ 
ِّٗ ّّ ُٓ ُٔٓ ُُٗٓ ِْٗ ّّ ُٓ ُٔٔ ُُٗٔ 
ِٗٓ ّّ ِٓ ُٔٗ ُُٗٗ ِٗٔ ّْ ُ ٖ َُّٗ 
ِٕٗ ّْ ٓ ّّ َُِٖ ِٖٗ ّْ ٕ َٓ ُُٗٓ 
ِٗٗ ّٓ ٓ ِٖ ُُٕٗ ََّ ّٓ ٖ ّْ ُٕٖٗ 
َُّ ّٔ ُ ِ ُٕٗٗ َِّ ّٔ ُ ٓ َُٖٗ 
َّّ ّٔ ٔ ِّ ُّٗٗ َّْ ّٔ ٔ ْٕ ُٕٗٗ 
َّٓ ّٔ ٔ ٓٔ ُٕٗٗ َّٔ ّٔ ٕ ِٕ ََِِ 
َّٕ ّٔ ٗ ٖٔ ََِٔ َّٖ ّٔ َِ َُْ َِّٖ 
َّٗ ّٔ َِ ُِْ ََِْ َُّ ّٔ َِ ُّْ ََِْ 
ُُّ ّٔ َّ ُٕٔ َِِٓ ُِّ ّٔ ِّ ُْٕ َِٓٓ 
ُّّ ّٔ ِّ ُٕٔ َِٕٓ ُّْ ّٔ ِّ ُٕٕ َِٕٓ 
ُّٓ ّٕ ِ ٕ َِٖٔ ُّٔ ّٕ ِ ُٔ ََِٕ 
ُّٕ ّٕ ِٔ ٗٔ َُِٕ ُّٖ ّٕ ُّ ُُّ َُِِ 
ُّٗ ّٕ ِّ ُُْ ُُِِ َِّ ّٕ ّّ َُِ ُِِٓ 
ُِّ ّٖ ّ ُٗ ُِِْ ِِّ ّٖ ٓ ِّ ُِْْ 
ِّّ ّٖ ٓ ِٗ ُِْٗ ِّْ ّٖ ٔ ِّ ُِِٓ 
ِّٓ ّٖ ٕ ّّ ُِّٓ ِّٔ ّٖ ٕ ّْ ُِّٓ 
ِّٕ ّٖ ٕ ّٔ ُِّٓ ِّٖ ّٖ ٕ ّٕ ُِْٓ 



ُّْ 

ِّٗ ّٗ ِ ّ ُُِٔ َّّ ّٗ ّ ٓ ُُِٔ 
ُّّ ّٗ ُْ ّٓ ُِِٖ ِّّ ّٗ ُٕ ّْ ُِٖٗ 
ّّّ ّٗ ُِ َٔ ُِٖٗ ّّْ ّٗ ِّ ٔٓ َُِِ 
ّّٓ ّٗ ِّ ٔٔ َُِِ ّّٔ ّٗ ِٔ ُٕ َِِٓ 
ّّٕ ّٗ ِٖ ٖٔ ُِِْ ّّٖ ّٗ ِٖ ٖٕ ُِِْ 
ّّٗ ّٗ ّّ َُُ َِِِ َّْ ّٗ ّْ َُُ ِِِّ 
ُّْ ّٗ ّْ ُُِ ِِِْ ِّْ ّٗ ّٕ ُّٗ ِِّٔ 
ّّْ ِْ ّ ُٕ ِِٔٗ ّْْ ّْ ٗ ِٕ ِِّٗ 
ّْٓ ّْ ٗ ِٗ ِِٗٓ ّْٔ ّْ ٗ ّٔ ََِّ 
ّْٕ ّْ ُّ ُٓ َِّٗ ّْٖ ّْ ُّ ِٓ َِّٗ 
ّْٗ ّْ ُّ ّٓ َِّٗ َّٓ ّْ ُّ ْٓ َِّٗ 
ُّٓ ّْ ِِ ْٖ ُِّّ ِّٓ ّْ ِِ ٖٓ ِِّّ 
ّّٓ ّْ ِٕ ٕٗ ِّّٗ ّْٓ ّْ ّْ ُِٓ ِّْٓ 
ّٓٓ ّْ ّٓ ُِٕ ِّٓٔ ّٓٔ ّْ ّٓ ُِٖ ِّٓٔ 
ّٕٓ ّْ ّٕ ُّٔ ِّٓٗ ّٖٓ ّْ ّٕ ُّٖ َِّٔ 
ّٓٗ ّْ ّٖ ُّٗ ُِّٔ َّٔ ّْ ّٖ َُْ ِِّٔ 
ُّٔ ّْ ّٖ ُُْ ِّّٔ ِّٔ ّْ ِْ ُٕٓ ِِّٕ 
ّّٔ ّْ ِْ ُٖٓ ِِّٕ ّْٔ ّْ ِْ ُٓٗ ِّّٕ 
ّٔٓ ّْ ْٔ ُِٕ َِّٖ ّٔٔ ْْ ُ ُ ُِّٖ 
ّٕٔ ْْ ِ ُٔ ُِّٗ ّٖٔ ْْ ْ ِّ َِْْ 
ّٔٗ ْْ ْ ّٔ َِْٖ َّٕ ْْ ْ ّٖ َِْٗ 
ُّٕ ْْ ٓ َْ َُِْ ِّٕ ْْ ُْ ِٗ ِْْٖ 
ّّٕ ْْ ُٓ ٖٗ َِْٓ ّْٕ ْْ ُٓ ٗٗ َِْٓ 
ّٕٓ ْْ ُٖ َُّ ِْْٓ ّٕٔ ْْ ِٔ ُِٗ ُِْٕ 
ّٕٕ ْْ ِٖ ُِّ ِّْٕ ّٕٖ ْْ ِٖ ُّّ ِْْٕ 
ّٕٗ ْْ ِّ ُْٓ ِِْٖ َّٖ ْْ ّّ ُْٖ ِْْٖ 
ُّٖ ْْ ّّ َُٓ ِْْٖ ِّٖ ْْ ّْ ُٓٓ ِْٖٖ 
ّّٖ ْْ ّٓ َُٔ ِّْٗ ّْٖ ْْ ّٔ ُُٔ ِْْٗ 



ُّٓ 

ّٖٓ ْْ ُٓ َِٕ ُِّٓ ّٖٔ ْٓ ِ ٕ َِٓٓ 
ّٖٕ ْٓ ِ ٖ َِٓٓ ّٖٖ ْٓ ُّ ِْ ِٖٓٔ 
ّٖٗ ْٓ ُْ ْٔ ِِٕٓ َّٗ ْٓ ُْ ّٓ ِٕٓٓ 
ُّٗ ْٓ ُٓ ٓٗ ُِٖٓ ِّٗ ْٓ ُٔ ِٔ ِْٖٓ 
ّّٗ ْٓ ُٔ ّٔ ِْٖٓ ّْٗ ْٓ َِ َٕ ِٖٓٗ 
ّٗٓ ْٓ ِٓ ٖٖ ََِٔ ّٗٔ ْٓ ِٓ ٗٓ َِّٔ 
ّٕٗ ْٓ ِٓ ٗٔ َِْٔ ّٖٗ ْٓ ِٖ َُِ َِٔٔ 
ّٗٗ ْٓ َّ َُٔ َِٖٔ ََْ ْٓ َّ َُُ َُِٔ 
َُْ ْٓ ّّ ُُٕ ُِّٔ َِْ ْٓ ّّ ُُٖ ُِّٔ 
َّْ ْٓ ّّ ُُٗ ُِّٔ َْْ ْٓ ْٖ ُٖٓ ِّٕٔ 
َْٓ ْٓ َٓ ُُٔ ِّٔٗ َْٔ ْٓ َٓ ُِٔ ِّٔٗ 
َْٕ ْٓ َٓ ُّٔ ِّٔٗ َْٖ ْٓ َٓ ُْٔ ِّٔٗ 
َْٗ ْٔ ُ ْ ِْٔٓ َُْ ْٔ ُ ٓ ِْٔٔ 
ُُْ ْٔ ُ ٕ ِْٕٔ ُِْ ْٔ ُ ٖ ِْٖٔ 
ُّْ ْٔ ُ ٗ ِْٔٗ ُْْ ْٕ ٓ ُُ ُٕٓ 
ُْٓ ْٖ ُ ْ ِٕٔٔ ُْٔ ْٖ ٓ ُٕ ِٖٔٓ 
ُْٕ ْٖ ٖ ِٓ ِٖٔٗ ُْٖ ْٖ َُ ّّ ِٔٗٔ 
ُْٗ ْٖ ُُ َْ َُِٕ َِْ ْٖ ُّ ْٓ َِْٕ 
ُِْ ْٖ ُٗ ٕٗ ِِٕٔ ِِْ ْٖ ِٓ ِٗ ِّٕٓ 
ِّْ ْٗ ّ ُِ َِٕٓ ِْْ ْٗ ّ ُّ َِٕٓ 
ِْٓ ْٗ ْ ِْ ِٕٓٔ ِْٔ ْٗ ْ ِٓ ِٕٓٔ 
ِْٕ ْٗ ْ ِٕ ِٕٕٓ ِْٖ ْٗ ٗ ّٓ ِٕٔٗ 
ِْٗ ْٗ َُ ٓٔ َِٕٕ َّْ ْٗ َُ ٕٓ َِٕٕ 
ُّْ َٓ - ٖ ِٕٕٖ ِّْ َٓ ّ َّ ِِٕٗ 
ّّْ َٓ ْ ِّ ِْٕٗ ّْْ َٓ ٓ ّٕ ِٕٗٔ 
ّْٓ َٓ ٔ ّٖ ِٕٕٗ ّْٔ َٓ ُٓ ّٔ ُُِٖ 
ّْٕ َٓ ُٔ َٕ ُِٖٓ ّْٖ ُٓ ِ ٗ ِِٖٗ 
ّْٗ ُٓ ٕ ُٖ ِّٖٓ َْْ ُٓ ُِ ُّ ِْْٖ 



ُّٔ 

ُْْ ُٓ ُّ ّٓ ِْٖٔ ِْْ ُٓ ُّ ّٔ ِْٖٔ 
ّْْ ُٓ ُّ ْٗ ِٖٓٓ ْْْ ُٓ ُْ ٓٓ ِٖٖٓ 
ْْٓ ُٓ ُٓ ِٔ ِْٖٔ ْْٔ ُٓ ُٕ َٕ َِٖٕ 
ْْٕ ِٓ ْ ُْ ِٖٖٖ ْْٖ ِٓ ْ ُٖ ُٕٓ 
ْْٗ ِٓ ٔ ِْ ُِٖٗ َْٓ ِٓ ٕ ِٔ ُْْ 
ُْٓ ِٓ ٕ ِٖ ِّٖٗ ِْٓ ِٓ َُ ّٔ ِٖٖٗ 
ّْٓ ِٓ ُّ ّٗ َُِٗ ْْٓ ِٓ ُّ َْ َُِٗ 
ْٓٓ ِٓ ُٖ ٓٔ َِٖٗ ْٓٔ ِٓ ُٖ ْٕ ُِٕٗ 
ْٕٓ ِٓ ُٗ ٖٕ ِِٗٓ ْٖٓ ِٓ ُٗ َٗ ِِٕٗ 
ْٓٗ ِٓ ُٗ ِٗ ِِٖٗ َْٔ ِٓ ُٗ ٖٗ ِِّٗ 
ُْٔ ِٓ ُٗ ٗٗ ِِّٗ ِْٔ ِٓ َِ َُُ ِّٕٗ 
ّْٔ ِٓ ِِ ُُْ ِّٗٗ ْْٔ ِٓ ِِ ُُٓ ِّٗٗ 
ْٔٓ ِٓ ِّ ُُٔ َِْٗ ْٔٔ ِٓ ِْ ُُٗ ِِْٗ 
ْٕٔ ّٓ - ِ ِٕٗٓ ْٖٔ ّٓ - ُٕ ِٗٔٗ 
ْٔٗ ّٓ - ِٖ ِِٕٗ َْٕ ّٓ ْ ْٓ ِْٖٗ 
ُْٕ ّٓ ٕ ُٓ ِٖٗٗ ِْٕ ّٓ ُْ ٔٗ ََِّ 
ّْٕ ّٓ ُٕ ّٕ ََّٓ ْْٕ ّٓ ُٖ ْٕ ََّٔ 
ْٕٓ ّٓ ُٖ - َُِّ ْٕٔ ْٓ - ُٗ َِّّ 

 

  َذا(االقسم الثاني: )مَ 

عمى  أفَّ )مىا( االستفيامية إذا ريكّْبٍت مع )ذىا( فإنَّيا تيفارؽ كجكب التصدير (ُ)كما مٌر بنا
اًلؾ )ت ابفً مذىب  ًحيح كمف تبعو؛ كماؿ الباحث إلى ىذا؛ لكيركد أحاديث في  ىػ(ِٕٔمى صى
 الباحث يميؿ؛ لذلؾ بٍؿ ىك األغمبىذا ال يمنع مف أٍف تأتي صدرنا؛ لكٌف  مف ىذا القبيؿ، ميٍسًمـ
اذىا( في أنَّو ال بأس في حصر عدد كركد التركيب االستفيامي  إلى ًحيح ميٍسًمـ)مى  ، كاالستشيادصى

                                  

  .ٓٓ-ّٓىذه الرسالة، صانظر:  (ُ)



ُّٕ 

ٍمًسيفى  حيثي كردبو؛   : منيا ىذه األحاديث الثالثةمٌرةن؛  اٍثنىتىٍيًف كىخى

ٍفدً سؤاؿ  .ُ ٍبًد اٍلقىٍيسً  كى َماَذا  ،َيا َنِبيَّ اِ، َجَعَمَنا اُ ِفَداَءكَ "، قىاليكا: ()لىمَّا أىتىٍكا نىًبيَّ اً  ،عى
  .(ُ)": َل َتْشَرُبوا ِفي النَِّقيرِ () َيْصُمُح َلَنا ِمَن اْْلَْشِرَبِة؟ َفَقالَ 

: () َماَذا َفَرَض َربَُّك َعَمى ُأمَِّتَك؟ َقالَ "( يسألو: ( لرسكؿ ا )كقكؿ مكسى ) .ِ
: َفرَاِجْع َربََّك، َفِإنَّ ُأمََّتَك َل ()ْيِيْم َخْمِسيَن َصَلًة، َقاَل ِلي ُموَسى ُقْمُت: َفَرَض َعمَ 

  .(ِ)"ُتِطيُق َذِلكَ 
( يسألكنو تأكيؿ رؤيتو لثكب عيمر الذم يجره؛ فقالكا ( لرسكؿ ا )كقكؿ الصحابة ) .ّ

( :)" ِْلَت َذِلَك َيا َرُسوَل ا   .(ّ)"نَ : الدّْي() َقالَ  ،َماَذا َأوَّ

كىك حينئذو يحتمؿ أكجينا عٌدة
 ؛ منيا ىذه األربعة: (ْ)

اأٍف تككف ) .ُ ليو يميل ، ؟(...ذىاىى  مىا؛ كالتقدير: )( استفياميةن، ك)ذىا( اسـى إشارةو مى وا 
الستيفاء الجممة ركنىٍييا عمى ىذا الكجو، كعدـ احتياجيا إلى ما بعدىا مف ؛ الباحث
ٍف ذىا( ؛ الكالـ ٍف ذىاأك  تمامناكما األمر في )مى  . الًَّذم( )مى

  ؟(....الًَّذمكالتقدير: )مىا ؛ أٍف تككف )مىا( استفياميةن، ك)ذىا( مكصكلةن  .ِ
ّ.  . اذىا( كٌميا استفياميةن عمى التركيب بمنزلًة اسـو كاحدو  أٍف تككف )مى
اأٍف تككف )مىا( استفياميةن، ك)ذىا( زائدة .ْ   .؟(...؛ كالتقدير: )مى

َماَذا َفَرَض "ففي قكلو:  مبالغة في االستفياـ ليست في )مىا( كحدىا،قكة ك كفي ىذا التركيب 
التعميؿ ك ؛ "َما ُتْرَبُة اْلَجنَِّة؟"قكلو:  قكة كمبالغة في االستفياـ ليست في "َربَُّك َعَمى ُأمَِّتَك؟
  المعنى غالبنا.في زيادة الالمبنى تدؿ عمى في زيادة كسابقاتيا مف أفَّ ال

                                  

اًج،  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم يمىافي صى اًف ًباً  /اأٍلىٍمري اإٍلً يمى شىرىاًئعي () كىرىسيكًلوً ( ) ًباإٍلً  الدّْيًف، كىالدُّعىاءي  ، كى
 (. النَِّقيُر: ُىَو اْلِجْذُع ُيْنَقُر َوَسُطوُ ) .(ُٖ) – ِٖ : رقـ الحديثّّ-ِّص، ... ٍيوً ًإلى 

ٍسرىاءي المصدر السابؽ (ِ) /اإٍلً يمىافي فىٍرضي  () ًبرىسيكًؿ اً  ، اإٍلً مىكىاًت،  ًإلىى السَّمىاكىاًت، كى : رقـ ُٖ-َٖصالصَّ
  .(ُّٔ) – ِّٔ الحديث

اًئؿي المصدر نفسو (ّ) ابىًة  ، فىضى حى اًئًؿ عيمىرى ()الصَّ   .(َِّٗ) – ُٓ : رقـ الحديثّٓٗص، () /ًمٍف فىضى
اذىا( يحتمؿ ستة أكجو؛ لكف ما يعنينا ىنا األكجو األربعة المذككرة )الخاصة باالستفياـ(. (ْ  ( ذيًكرى أفَّ التركيب )مى



ُّٖ 

؛ نحك قكؿ عمٌي بف أبي  مع )ذىا( لـ تيحذؼ ألفيا إذا ريكبت ة)مىا( االستفياميك عند الجرّْ
: َقاِتْمُيْم َحتَّى َيْشَيُدوا َأْن () َعَمى َماَذا ُأَقاِتُل النَّاَس؟ َقالَ "(: ( يسأؿ رسكؿ ا )طالب )

ٍشكنا؛ أٍم: في كسط ألفَّ ألفيا ؛ كذلؾ (ُ)"َل ِإَلَو ِإلَّ اُ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اِ  قد صارت حى
اذىا( ككؿٌ    .التركيب )مى

  وأرقام اْلحاديث التي ورد فييا التركيب الستفيامي )َماَذا( كما يأتي:

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
ت الكتاب تح

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ ُ ٓ ٗ ِ ُ ُ ٕ َُ 
ّ ُ ٔ ِٖ ُٖ ْ ُ ِّ ُِٓ ُٕ 
ٓ ُ ّٔ ُّٓ ّٖ ٔ ُ ّٔ ُّٖ ٖٓ 
ٕ ُ ْٓ ُِٗ ُُِ ٖ ُ ّٕ ِِٓ َُٔ 
ٗ ُ ْٕ ِّٔ ُّٔ َُ ُ ُٖ َِّ ُّٖ 
ُُ ُ ْٗ ّْٕ َِِ ُِ ّ ُِ َٖ ّّْ 
ُّ ْ ْٖ ُِٔ َٕٓ ُْ ٔ ٗ ٔٓ ُُٕ 
ُٓ ُٓ ٗ ٕٕ ُُٗٗ ُٔ ُٓ ُٕ ُّٔ ُُِّ 
ُٕ ُٓ ُٗ ُْٕ ُُِٖ ُٖ ُٓ ْٔ ِّٕ ُِْٖ 
ُٗ ُٓ ٔٗ َّْ ُّّّ َِ ُٔ ّ َِ َُْٔ 
ُِ ُٔ ُٗ ٕٔ ُِْٓ ِِ ُٕ ْ ُٓ ُْْٗ 
ِّ ُٖ ٓ ّْ ُْٕٗ ِْ ُٗ - ُ ُِْٗ 
ِٓ ُِ ُٕ ُُِ ُْٕٓ ِٔ ِِ ٔ ِٗ َُٓٔ 
ِٕ ِّ ُٗ ٓٗ ُْٕٔ ِٖ ِّ ّٕ َُِ َُٕٗ 
ِٗ ّّ ُ ٔ ُُِٖ َّ ّّ ُٖ ُٖ ُُٖٔ 
ُّ ّْ ٓ ِٔ ُّٕٗ ِّ ّٔ ٔ ْٖ ُٕٗٗ 
ّّ ّٕ ِٔ ٗٔ َُِٕ ّْ ّٗ ِّ ِٗ ُِِٖ 

                                  

اًئؿي  (ُ) اًج، فىضى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ابى  صى حى ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو ()ًة الصَّ اًئًؿ عى : َْٗص، ()/ًمٍف فىضى
 . (َِْٓ) – ّّ رقـ الحديث



ُّٗ 

ّٓ ّٗ ّّ َُْ ُِِِ ّٔ ّٗ ّٓ ُِْ ِِِٗ 
ّٕ ْْ ِ ُٓ َِّٗ ّٖ ْْ ْ ّّ َِْٓ 
ّٗ ْٖ ٖ ِٓ ِٖٔٗ َْ ْٗ ٗ ّٓ ِٕٔٗ 
ُْ ْٗ َُ ٓٔ َِٕٕ ِْ ِٓ ُٗ ٗٓ  َِّٗ 

 

ٍيًف قسـ ثالث يتمثؿ في التركيب االستفيامي  الباحث يظنّ و  أنَّو قد ييضاؼ إلى ىذىٍيًف القسمى
ًحيح ميٍسًمـإنَّو كرد في  ؛ حيثي (َما َىَذا الَِّذي) ؛  صى  : منيا ىذه األحاديث الثالثةعىٍشرى مٌراتو

ًديث  .ُ اًبرو ، ًحيفى مىرَّ بً اٍلفىًقيري  يىًزيدى حى ٍبًد اً  ٍبفً  جى دىهي ؛ فىكى عى َجاِلٌس ِإَلى -ُيَحدُّْث اْلَقْوَم "جى
َقاَل: َفِإَذا ُىَو َقْد َذَكَر اْلَجَينَِّميّْيَن، َقاَل: َفُقْمُت َلُو: َيا (، )َعْن َرُسوِل اِ  -َساِرَيةٍ 

ٌََ حُۡدِخِو ٱَله ﴿ َصاِحَب َرُسوِل اِ، َما َىَذا الَِّذي ُتَحدُّْثوَن؟ َواُ َيُقوُل: اَر َذَلۡد إُِهَم 
ۥ   ُّ ۡخَزۡيخَ

َ
ا﴿َو  ،(ُ)﴾أ َٓ ْ ذِي ِخيُدوا

ُ
ٓ أ ا َٓ ِۡ ٌِ  ْ ٔا ن ََيۡرُُس

َ
ْ أ َراُدٓوا

َ
ٓ أ ا ٍَ ، َفَما َىَذا الَِّذي َتُقوُلوَن؟ (ٕ)﴾ُُكه

  .(ٖ)"َقاَل: َفَقاَل: َأَتْقرَُأ اْلُقْرآَن؟ ُقْمُت: َنَعمْ 
دينة؛ يسأليـ ( حيف بمغو حديث أصحابو مف نيتيـ في ترؾ الم) رسكؿ اكقكؿ  .ِ

  .(ْ)"َما َىَذا الَِّذي َبَمَغِني ِمْن َحِديِثُكْم؟"مستنكرنا: 
َما َىَذا الَِّذي َسارَِّك ِبِو َرُسوُل "تسأليا:  -رضي ا عنيما-كقكؿ عائشة لفاطمة الزىراء .ّ

َفَبَكْيُت، ُثمَّ  ؛ِتوِ َفَضِحْكِت؟ َقاَلْت: َسارَِّني َفَأْخَبَرِني ِبَموْ  ؛َفَبَكْيِت، ُثمَّ َسارَّكِ  (؛)اِ 
ُل َمْن َيْتَبُعُو ِمْن َأْىِموِ    .(ٓ)"َفَضِحْكتُ  ؛َسارَِّني، َفَأْخَبَرِني َأنّْي َأوَّ

                                  

(ُ)  :  . ُِٗآؿ ًعٍمرىافى
 . َِالسٍَّجدىة:  (ِ)
ٍنًزلىةن ًفييىا، ص (ّ) نًَّة مى /أىٍدنىى أىٍىًؿ اٍلجى يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  - َِّ: رقـ الحديث ْٗ-ّٗصى
(ُُٗ .) 

/التَّرًغيبي ًفي سيٍكنىى المدينًة، كالصبري عمىى أٍلكىاًئيىا، صالمصدر السابؽ (ْ) جُّ  - ْٕٓ: رقـ الحديث ُُٓ، اٍلحى
(ُّْٕ .) 

ابىًة )المصدر نفسو (ٓ) حى اًئؿي الصَّ ةى ًبٍنًت ا، فىضى اًئؿي فىاًطمى ٍنيىا-لنًَّبيّْ (/فىضى : رقـ الحديث ٓٓٗص -رىًضيى اي عى
ٕٗ - (َِْٓ .) 



َُْ 

( استفياميةن، ك)الياء( لمتنبيو، ك)ذىا( اىك أٍف تككف )مى كىك حينئذو ال يحتمؿ إالَّ كجينا كاحدنا؛ 
 كالمبالغة.  القكة الستفياـ مف حيثي اسـى اشارة، ك)الًَّذم( مكصكلةن، كىك أعمى مراتب ا

 وأرقام اْلحاديث التي ورد فييا التركيب الستفيامي )َما َىَذا الَِّذي( كما يأتي:

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
 تحت الكتاب
 الواحد

 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ ِٕ ُُْ ّٔ ِ ُ ْٖ َِّ ُُٗ 
ّ ْ ّّ ُْٗ ْْٗ ْ ُٓ ِِ ُٓٓ ُُِِ 
ٓ ُٓ ٖٔ ْٕٓ ُّْٕ ٔ ِّ ِِ ٕٔ ُٕٔٗ 
ٕ ِّ ْٓ ُِّ َُٖٕ ٖ ّْ ِِ ّٖ ُِّّ 
ٗ ْْ ُٓ ٕٗ َِْٓ      

 

 : الثالث؛ منيا ىذه ةه عدٌ  األحاديث خصائصي  ما سبؽ مف( االستفيامية فياكلػ )مى 

 التي ليا حؽ الصدارة.  األسماءجاءٍت صدر الجممة االستفيامية؛ ألنَّيا مف  .ُ
 

ا ل .ِ  . غير العقالءجاءٍت استفيامن
 

 : ىذه األحاديث الثالثة قد تأتي استفيامنا عف صفات العقالء كحقيقة الشيء؛ نحك .ّ
 

، ()اِ اْنَطِمِقي ِإَلى َرُسوِل "استنكار المرأة حيف قاؿ ليا أصحاب رسكؿ ا:  - أ
  .(ُ)"َقاَلْت: َوَما َرُسوُل اِ؟

 

َلْيَس اْلِمْسِكيُن ِبَيَذا "(: ) رسكؿ ا( عف المسكيف حيف قاؿ كسؤاؿ الصحابة ) - ب
 ،الطَّوَّاِف الَِّذي َيُطوُف َعَمى النَّاِس، َفَتُردُُّه المُّْقَمُة َوالمُّْقَمتَاِن، َوالتَّْمَرُة َوالتَّْمَرتَانِ 

                                  

اجً  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم مىكىاًضعي  ، اٍلمىسىاًجدي صى اءي  كى ةى/قىضى ًة اٍلفىاًئتىًة، كىاٍسًتٍحبىابي  الصَّالى الى تىٍعًجيًؿ  الصَّ
اًئيىا،   (. ِٖٔ) - ُِّ: رقـ الحديث ِْٗ-ِْٖصقىضى



ُُْ 

: الَِّذي َل َيِجُد ِغًنى ُيْغِنيِو، َوَل ُيْفَطُن () َفَما اْلِمْسِكيُن؟ َيا َرُسوَل اِ، َقالَ َقاُلوا، 
 .(ُ)"َلُو، َفُيَتَصدََّق َعَمْيِو، َوَل َيْسَأُل النَّاَس َشْيًئا

  
  .(ِ)"َأَتْدُروَن َما اْلُمْفِمُس؟"(: ) رسكؿ اكقكؿ  - ت

 

  َمَتى(الثالث: )المطمب 

ًحيح ميٍسًمـ)مىتىى( االستفيامية في  تٍ كرد  : منيا ىذه األحاديث الثالثةأٍربىعنا كىًعٍشًريفى مٌرةن؛  صى

ًديث .ُ ٍبًد اً  حى اًبرى ٍبفى عى ، عىٍف أىًبيًو، أىنَّوي سىأىؿى جى ٍعفىرو ( )َمَتى َكاَن َرُسوُل اِ ": () جى
  .(ّ)"ْذَىُب ِإَلى ِجَماِلَنا َفُنِريُحَياُيَصمّْي اْلُجُمَعَة؟ َقاَل: َكاَن ُيَصمّْي، ُثمَّ نَ 

 

ًديث  .ِ كًرمٌ  نىٍجدىة ٍبفى أفَّ  يىًزيدى ٍبًف ىيٍرميزى كحى ري بَّاسو يىٍسأىليوي  عىاًمرو اٍلحى َعِن ": كىتىبى ًإلىى اٍبًف عى
َعِن اْلَيِتيِم َمَتى َوَكَتْبَت َتْسأَُلِني "، فكتب إليو ابفي العٌباًس: "اْلَيِتيِم َمَتى َيْنَقِطُع َعْنُو اْلُيْتُم؟

نَُّو َل َيْنَقِطُع َعْنُو اْسُم اْلُيْتِم َحتَّى َيْبُمَغ َوُيْؤَنَس ِمْنُو ُرْشدٌ    .(ْ)"َيْنَقِطُع َعْنُو اْسُم اْلُيْتِم؟ َواِ 
 

قىٍكؿ رىسيكًؿ اً  .ّ :  ()كى ؛ فىسىأىؿى مىى أىٍقبيرو َفَقاَل  ُبِر؟َمْن َيْعِرُف َأْصَحاَب َىِذِه اْْلَقْ "ًحيفى مىرَّ عى
ْشرَاكِ () َرُجٌل: َأَنا، َقالَ    .(ٓ)": َفَمَتى َماَت َىُؤَلِء؟ َقاَل: َماُتوا ِفي اِإِْ

 

                                  

اًج،  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم مىٍيًو،  ًمٍسًكيفي /الٍ الزَّكىاةي صى دَّؽي عى الًَّذم الى يىًجدي ًغننى، كىالى ييٍفطىفي لىوي فىييتىصى
 (. َُّٗ) - َُُ: رقـ الحديث ِّٕص

مىةي  ، اٍلًبرُّ المصدر السابؽ (ِ) ـي كىاآٍلدىابي  كىالصّْ ،  /تىٍحًري  (. ُِٖٓ) - ٗٓ: رقـ الحديث َََُصالظٍُّمـً

ةي المصدر نفسو (ّ) الى ميعىةي/صى ، ا ، اٍلجي كؿي الشٍَّمسي ميعىًة ًحيفى تىزي  (. ٖٖٓ) - ِٗ: رقـ الحديث َّٖصٍلجي

خي لىييفَّ كىالى ييٍسيىـي، كىالنٍَّييي  اٍلغىاًزيىاتي  /النّْسىاءي كىالسّْيىري  ، اٍلًجيىادي المصدر نفسو (ْ) ٍرًب،  ييٍرضى عىٍف قىٍتًؿ ًصٍبيىاًف أىٍىًؿ اٍلحى
  (.ُُِٖ) - ُّٗ: رقـ الحديث ِٕٔ-ِٕٓص

نَّةي المصدر نفسو( (ٓ ًصفىةي  ،، اٍلجى ٍثبىاتي  نىًعيًميىا كىأىٍىميا/عىٍرضي  كى مىٍيًو، كىاً  نًَّة أىًك النَّاًر عى يًّْت ًمفى اٍلجى ٍقعىًد اٍلمى ذىاًب  مى عى
ذي  ،اٍلقىٍبرً   (. ِٕٖٔ) - ٕٔ: رقـ الحديث َُٗٗصًمٍنوي،  كىالتَّعىكُّ



ُِْ 

 وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )َمَتى( الستفيامية كما يأتي:

الرقم 
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رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
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 الواحد
 رقم الحديث
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 الرقم 
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رقم 
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رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ ُ ٓ ٗ ِ ُ ُ ٕ َُ 
ّ ُ ِٕ َِٓ ُٓٗ ْ ٓ ٓٓ ُُّ ُٖٔ 
ٓ ٕ ٗ ِٗ ٖٖٓ ٔ ُّ ٓ ِٖ َُٖٕ 
ٕ ِٓ ٓ ُٗ ُّٔٔ ٖ ِّ ْٖ ُّٕ ُُِٖ 
ٗ ِّ ْٖ ُّٗ ُُِٖ َُ ِّ ْٖ َُْ ُُِٖ 
ُُ ّٕ ِٔ ُٖ َُِْ ُِ ْْ ِٖ ُِّ ِّْٕ 
ُّ ْٓ َٓ ُُٔ ِّٔٗ ُْ ْٓ َٓ ُِٔ ِّٔٗ 
ُٓ ْٓ َٓ ُّٔ ِّٔٗ ُٔ ْٓ َٓ ُْٔ ِّٔٗ 
ُٕ ُٓ ُٕ ٕٔ ِٖٕٔ ُٖ ِٓ ُٗ ٗٗ ِِّٗ 
ُٗ ِٓ ِٕ ُّٔ ِِٗٓ َِ ِٓ ِٕ ُّٕ ِّٗٓ 
ُِ ِٓ ِٕ ُّٖ ِّٗٓ      

 

 : الثالث؛ منيا ىذه ةه عدٌ  األحاديث خصائصي  ما سبؽ مف( االستفيامية فيتىىكلػ )مى 

 جاءٍت صدر الجممة االستفيامية؛ ألنَّيا مف األسماء التي ليا حؽ الصدارة.  .ُ
 

، األزمنةي أكثري مف أٍف ييحاطى بيايراد بيا االختصار؛ فبيا ييستغنىى عف مجمكعة أسئمة؛ إٍذ  .ِ
اًىمً  "َمَتى َماَت َىُؤَلِء؟: "()ففي قكلو  ءً يًَّة كاف القياس أٍف ييقاؿ: "أًفي اٍلجى ـٍ مىاتى ىىؤيالى ؟ أى

؟   عف ذكر ذلؾ كٌمو. ىأغن (مىتىى) قكلو:ف"؛ إلخ ... ًفي اإٍلٍسالـً
 

ييستفيـ بيا عف جميع األزمنة؛ فاالستفياـ عف الماضي نحك قكؿ أبي جعفرو لجابرو بًف  .ّ
المستقبؿ  كاالستفياـ عف "ُيَصمّْي اْلُجُمَعَة؟( )َمَتى َكاَن َرُسوُل اِ عبد ا يسألو: "
كًرمٌ  بفي  نىٍجدىةي نحك ما كتب  ري َعِن اْلَيِتيِم َمَتى َيْنَقِطُع "يسألو:  ابًف عىبَّاسو  إلى عامرو اٍلحى

  ."َعْنُو اْلُيْتُم؟
 



ُّْ 

  )أْيَن(الرابع: المطمب 

ًحيح ميٍسًمـ( االستفيامية في أٍيفى )كردٍت  ثىمىاًنيفى مٌرةن؛  صى  : ثةمنيا ىذه األحاديث الثالاٍثنىتىٍيًف كى

: َمْن َأَنا؟ () َأْيَن اُ؟ َقاَلْت: ِفي السََّماِء، َقالَ "( لجارية يسأليا: ) رسكؿ اقكؿ  .ُ
  .(ُ)"َفِإنََّيا ُمْؤِمَنةٌ  ؛: َأْعِتْقَيا() َقاَلْت: َأْنَت َرُسوُل اِ، َقالَ 

: كحديث  .ِ ، قىاؿى ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف ريفىٍيعو ا"عى : أىٍخًبٍرًني عىٍف شىٍيءو عىقىٍمتىوي سىأىٍلتي أىنىسى ٍبفى مى ، قيٍمتي ًلؾو
:  َأْيَن َصمَّى الظُّْيَر َيْوَم التَّْرِوَيِة؟، ()عىٍف رىسيكًؿ اً  : ًبًمننى، قيٍمتي َفَأْيَن َصمَّى قىاؿى
" اْلَعْصَر َيْوَم النَّْفِر؟ ا يىٍفعىؿي أيمىرىاؤيؾى : اٍفعىٍؿ مى : ًباأٍلىٍبطىًح، ثيَـّ قىاؿى قىاؿى

(ِ).  
اًئشىةى كحديث  .ّ  :()َعْن َقْوِلِو  ()َسأَْلُت َرُسوَل اِ "قىالىٍت:  أنَّيا -رضي ا عنيا– عى

َُّٰت  ﴿ َمََّٰو ۡرِض َوٱلصه
َ
ۡرُض َدۡيَ ٱۡۡل

َ
ُل ٱۡۡل َٔۡم ُتتَده  ؟َفَأْيَن َيُكوُن النَّاُس َيْوَمِئٍذ َيا َرُسوَل اِ ؛ (ٖ)﴾يَ

رَاطِ () َفَقالَ    .(ْ)": َعَمى الصّْ

 وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )أْيَن( الستفيامية كما يأتي:

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
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 الواحد
 رقم الحديث
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الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
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 الواحد
 رقم الحديث
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ُ ُ ِٕ َِٓ ُٓٗ ِ ُ ٕٕ َِٗ ُٕٕ 
ّ ُ ٖٖ ّْٕ َِّ ْ ّ ٕ َّ  ُُّ 
ٓ ّ ٖ ّْ ُّٓ ٔ ّ ِٗ - ُّٕ 
ٕ ٓ ٕ ّّ ّٕٓ ٖ ٓ ُٔ ٕٔ َٓٔ 
ٗ ٓ ُّ ُٕٔ ُّٔ َُ ٓ ُّ ُٕٕ ُّٔ 
ُُ ٓ ْٕ ِّٔ ّّ ُِ ٓ ْٕ ِْٔ ّّ 

                                  

اًج، الٍ  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ةى/تىٍحًريـي صى الى مىكىاًضعي الصَّ نىٍسخي  مىسىاًجدي كى ًة، كى الى ـً ًفي الصَّ مىا كىافى ًمٍف  اٍلكىالى
ًتًو، ص   (.ّٕٓ) - ّّ: رقـ الحديث ًُٗٗإبىاحى

/اٍسًتٍحبىابي المصدر السابؽ (ِ) جُّ ًة يىٍكـى النٍَّحًر، ص ، اٍلحى فىاضى   (.َُّٗ) - ّّٔ: رقـ الحديث ْٕٖطىكىاًؼ اإٍلً
  .ْٖيـ: اىً رى بٍ إً  (ّ)
ًصفىًة اأٍلىٍرًض يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، ص ، ًصفىةي المصدر نفسو (ْ) نًَّة كىالنَّاًر/ًفي اٍلبىٍعًث كىالنُّشيكًر كى ًة كىاٍلجى : رقـ َُٕٓاٍلًقيىامى

  (.ُِٕٗ) - ِٗالحديث 



ُْْ 

ُّ ٓ ْٖ ِٖٔ َٔٔ ُْ ٓ ٓٓ ُِّ ِٖٔ 
ُٓ ٔ ْ ّٔ ََٕ ُٔ ٖ - ٗ ٖٖٗ 
ُٕ ُِ ْٔ ُّٓ َُٓٗ ُٖ ُّ ُْ ٖٕ  ُُُِ 
ُٗ ُّ ُٗ ُِٔ ُُِٗ َِ ُّ َّ ُٔٔ ُُِٓ 
ُِ ُٓ ُ ٔ َُُٖ ِِ ُٓ ُ ٖ َُُٖ 
ِّ ُٓ ُ َُ َُُٖ ِْ ُٓ ٖ ٓٗ ُُٗٔ 
ِٓ ُٓ ِّ َِٖ ُِْٓ ِٔ ُٓ ْٗ َّّ ُِْٗ 
ِٕ ُٓ ٓٔ ِّٓ  َُّٓ ِٖ ُٓ ٖٓ ّّٔ َُّٗ 
ِٗ ُٓ ٖٔ ّٖٗ ُِّٗ َّ ُٓ ٖٔ ُّٗ  ُِّٗ 
ُّ ُٓ ٖٔ ِّٗ ُِّٗ ِّ ُٓ َٖ َْْ ُُّٓ 
ّّ ُٕ ّ ُْ ُْْٖ ّْ ُٕ ُٔ ٓٓ ُٕٓ 
ّٓ ُٖ ٓ َّ ُْٕٗ ّٔ ُٖ ٔ ُْ َُْٖ 
ّٕ ُٖ ٔ ّْ َُْٖ ّٖ ِِ ْ ُٗ  ُٕٓٓ 
ّٗ ِِ ُٖ ٗٔ ُْٓٗ َْ ِّ ِِ ٔٓ ُٕٔٗ 
ُْ ِّ ِٖ ٕٔ ُٕٕٓ ِْ ِّ ْٓ ُِّ َُٖٕ 
ّْ ّّ ُْ ُّْ ُٖٗٗ ْْ ّّ ُْ ُْٖ َُّٗ 
ْٓ ّٔ َِ َُْ َِّٖ ْٔ ّٕ ٗ ْٖ َِٖٔ 
ْٕ ّٕ ّّ ُِِ ُِِٕ ْٖ ّٖ ٓ ِٗ ُِْٗ 
ْٗ ّٗ ُٕ ّْ ُِٖٗ َٓ ْْ ْ ّْ َِْٔ 
ُٓ ْْ ْ ّٖ َِْٗ ِٓ ْْ ُّ َٖ ِّْٗ 
ّٓ ْْ ُّ ْٖ ِّْْ ْٓ ْْ ِٖ ُِّ ِّْٕ 
ٓٓ ْْ ٓٓ ِِٓ ِِْٓ ٓٔ ْٓ ِ ٖ َِٓٓ 
ٕٓ ْٓ ُِ ّٕ ِٓٔٔ ٖٓ ْٓ ُِ ّٖ ِٕٓٔ 
ٓٗ ْٖ ٖ ِٓ ِٖٔٗ َٔ َٓ - ِّ ِٕٖٕ 
ُٔ َٓ - ِْ ِٕٖٖ ِٔ َٓ ِ ِٗ ُِٕٗ 
ّٔ ِٓ ْ ُْ ِٖٖٖ ْٔ ِٓ ُٖ ٕٔ ُِّٗ 
ٔٓ ِٓ ُِ ُُّ ِّٖٗ ٔٔ ِٓ ِْ َُِ ِِْٗ 
ٕٔ ِٓ ِٓ ُِٓ ِْٗٓ ٖٔ ّٓ ُٖ ْٕ ََّٔ 



ُْٓ 

 

(لػ ك   : ىذه الثالث؛ منيا ةه عدٌ  األحاديث خصائصي  ما سبؽ مففي االستفيامية )أٍيفى

 مف األسماء التي ليا حؽ الصدارة.  اصدر الجممة االستفيامية؛ ألنَّي ءتٍ جا .ُ
 . عف المكافبيا ؿ أيس .ِ
ففي أكثري مف أٍف ييحاطى بيا،  األمكنةأسئمة؛ إٍذ  مجمكعة ييستغنىى عفاالختصار؛ فبيا  .ّ

"؛ كاف القياس أٍف ييقاؿ: "أىًبًمننى الظُّْيَر َيْوَم التَّْرِوَيِة؟ -(َرُسوُل اِ )– َأْيَن َصمَّىقكلو: "
مَّى ـٍ بً الظٍُّيرى يىٍكـى التٍَّرًكيىةً  () كؿي اً رىسي  صى ؟ ؟ أى فىاتو ـٍ ًبعىرى " أٍيفى ": "؛ فقكلوإلخ ...ميٍزدىًلفىةى؟ أى

  أغنى عف ذكر ذلؾ كٌمو.

  : )َكْيَف(الخامسالمطمب 
ًحيح ميٍسًمـ( في كىٍيؼى كرد اسـ االستفياـ ) ًمائىةى مىرَّةو؛  صى ٍمًسيفى كى ديث منيا ىذه األحاًتٍسعنا كىخى

 : الثالثة
َكْيَف َتْعِرُف َمْن َلْم َيْأِت َبْعُد ِمْن ُأمَِّتَك َيا "( يسألكنو: ( لرسكؿ ا )قكؿ الصحابة ) .ُ

َمٌة َبْيَن َظْيَرْي َخْيٍل ُدْىٍم ُبْيٍم () َفَقالَ  ؟َرُسوَل اِ  : َأرََأْيَت َلْو َأنَّ َرُجًل َلُو َخْيٌل ُغرّّ ُمَحجَّ
ِميَن ِمَن  ،ْيَمُو؟ َقاُلوا: َبَمى َيا َرُسوَل اِ َأَل َيْعِرُف خَ  َقاَل: َفِإنَُّيْم َيْأُتوَن ُغرِّا ُمَحجَّ

  .(ُ)"اْلُوُضوءِ 

:  ()أىفَّ رىسيكؿى اً  (كحديث أبي ىريرة ) .ِ َل تُْنَكُح اْْلَيُّْم َحتَّى ُتْستَْأَمَر، َوَل تُْنَكُح "قىاؿى
  .(ِ)"َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِ، َوَكْيَف ِإْذُنَيا؟ َقاَل: َأْن َتْسُكتَ اْلِبْكُر َحتَّى ُتْستَْأَذَن، 

: ُقْل: () َكْيَف َأُقوُل ِحيَن َأْسَأُل َربّْي؟ َقالَ "( يسألو: ) رسكؿ اكقكؿ رجؿ أتى  .ّ
 َصاِبَعُو ِإلَّ أَ  -() رسول ا- َوَيْجَمعُ  ،ُيمَّ اْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني، َوَعاِفِني، َواْرُزْقِنيالمّ 

ْبَيامَ    .(ّ)َفِإنَّ َىُؤَلِء َتْجَمُع َلَك ُدْنَياَك َوآِخَرَتَك" ؛اِإِْ

                                  

اًج، الطَّيىارىةي  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم كًء، ص ًإطىالىةً  /اٍستٍحبىابي صى : رقـ ُُّاٍلغيرًَّة كىالتٍَّحًجيًؿ ًفي اٍلكيضي
 (. ِْٗ) - ّٗالحديث 

 - ْٔ: رقـ الحديث ِٖٓالثَّيًّْب ًفي النّْكىاًح ًبالنٍُّطًؽ، كىاٍلًبٍكًر ًبالسُّكيكًت، ص /اٍسًتٍئذىافي ، النّْكىاحي المصدر السابؽ (ِ)
(ُُْٗ.)  

/فىٍضؿي ، الذٍّْكري كىالدُّعىاءي كىالالمصدر نفسو (ّ) : رقـ َُّٗ، صكىالدُّعىاءً  كىالتٍَّحًميدً  التٍَّيًميًؿ كىالتٍَّسًبيحً  تٍَّكبىةي كىااًلٍسًتٍغفىاري
  (.ِٕٗٔ) - ّٔالحديث 



ُْٔ 

( لرسكؿ ا ا؛ نحك قكؿ الصحابة )يِّ كىك سؤاؿ عف الحاؿ، كقد يككف االستفياـ بو حقيق
( :يسألكنو )" ََوَكْيَف َتُصفُّ اْلَمَلِئَكُة ِعْنَد َربَّْيا؟ َقال ()وَن : ُيِتمُّو ُفوَف اْْلَُوَل َوَيَترَاصُّ َن الصُّ

( ينادم ( حينما رأل رسكؿ ا )ا؛ نحك قكؿ عيمر بف الخطاب )، أك مجازيِّ (ُ)"ِفي الصَّفّْ 
؛ (ِ)"َيا َرُسوَل اِ َكْيَف َيْسَمُعوا َوَأنَّى ُيِجيُبوا َوَقْد َجيَُّفوا؟" قتمى بدر المشركيف؛ فسألو متعجبنا:

  ميخرىجى التعجب. جى رً خٍ أي  ىنا قد االستفياـ فإفَّ 

 وأرقام اْلحاديث التي ورد فييا اسم الستفيام )َكْيَف( كما يأتي:

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 ثرقم الحدي
 ذاتـــو

ُ ُ ْ ُِ ُّ ِ ُ ٖ ِّ َِ 
ّ ُ ُْ َُٔ ٕٗ ْ ُ ٔٗ ِّٖ ُُٓ 
ٓ ُ ُٕ ِْْ ُٓٓ ٔ ُ ُٕ ِْٓ ُٓٓ 
ٕ ُ ُٕ ِْٔ ُٓٓ ٖ ُ ِٖ َّْ ُْٖ 
ٗ ُ ْٖ ُِّ ُٖٗ َُ ُ ْٖ ِّٖ ُْٗ 
ُُ ُ ْٖ ِّٗ ُٗٓ ُِ ِ ُِ ّٗ ِْٗ 
ُّ ِ ِٗ ٕٗ ِّٖ ُْ ِ ّّ َُُ ُِٗ 
ُٓ ّ ْ ُٗ َّّ ُٔ ّ ٔ ِٔ َّٕ 
ُٕ ّ ُُ ٓٔ ِّٖ ُٖ ّ ُّ َٔ ِّّ 
ُٗ ّ ُّ ُٔ ِّّ َِ ّ ِٖ َُُ ّٖٔ 
ُِ ْ ُٔ ِٔ َْْ ِِ ْ ُٕ ٔٓ َْٓ 
ِّ ْ ُٕ ٔٔ َْٔ ِْ ْ ُٕ ٔٗ َْٕ 
ِٓ ْ ِْ َُٖ  ِّْ ِٔ ْ ِٕ ُُٗ َّْ 
ِٕ ْ ِْ ُِِ ْٖٓ ِٖ ٓ ُِ ُُٔ َٖٓ 

                                  

اجً  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم الةي ، صى شىارىًة ًباٍليى الصَّ ًف اإٍلً ًة، كىالنٍَّييي عى الى ٍفًعيىا ًعٍندى /اأٍلىٍمري ًبالسُّكيكًف ًفي الصَّ ًد كىرى
ًؿ كىالتَّرىاٌص ًفييىا كىاأٍلىٍمر ًبااًلٍجًتمىاًع، ص فيكًؼ اأٍليكى ـي الصُّ ا ٍتمى ، كىا  ـً   (.َّْ) - ُُٗ: رقـ الحديث ُٖٔالسَّالى

ًصفىةي نىًعيًميىا كىأىٍىميا/عىٍرضي المصدر السابؽ (ِ) نَّةي، كى نًَّة أىًك ال ، اٍلجى ٍقعىًد اٍلمىيًّْت ًمفى اٍلجى ٍثبىاتي مى مىٍيًو، كىاً  ذىاًب  نَّاًر عى عى
ذي  ،اٍلقىٍبرً    (.ِْٕٖ) - ٕٕ: رقـ الحديث ًَُُُمٍنوي، ص كىالتَّعىكُّ



ُْٕ 

ِٗ ٓ ِٔ ُّٓ ُٓٗ َّ ٓ ّٕ َُِ ِّٔ 
ُّ ٓ ُْ ِّٖ ْٖٔ ِّ ٓ ُْ ُِْ ْٖٔ 
ّّ ٓ ُْ ِّْ ْٖٔ ّْ ٔ ُ ٕ ٖٖٔ 
ّٓ ٔ ٕ َٔ َٕٖ ّٔ ٔ ُٔ ُُْ ُّٕ 
ّٕ ٔ ُٕ ُِٓ ّٕٖ ّٖ ٔ َِ ُْٕ ْٕٗ 
ّٗ ٔ َِ ُْٖ ْٕٗ َْ ٔ َِ ُٓٔ ْٕٗ 
ُْ ٔ َّ ُِٕ ّٕٖ ِْ ٔ َْ ِْٕ ََٖ 
ّْ ٔ َْ ِْٖ ََٖ ْْ ٔ ْٓ ِٓٗ ُُٖ 
ْٓ ٔ ْٗ ِٕٓ ِِٖ ْٔ ٔ َٓ َِٖ ِّٖ 
ْٕ ٔ َٓ ِِٖ ِْٖ ْٖ ُُ ٕ ُّ ِٗٓ 
ْٗ ُُ ّٓ َُّ ْٕٗ َٓ ُِ ُْ ُُِ َُِٓ 
ُٓ ُّ ّٓ ُٖٔ ُُٓٗ ِٓ ُّ ّٔ ُٗٔ ُُِٔ 
ّٓ ُٓ ُ ٔ َُُٖ ْٓ ُٓ ُ ٖ َُُٖ 
ٓٓ ُٓ ُ َُ َُُٖ ٓٔ ُٓ ٖ ٓٓ ُُٓٗ 
ٕٓ ُٓ ُّ ُٗ َُِٓ ٖٓ ُٓ ُٕ ُُّ ُُُِ 
ٓٗ ُٓ ُٕ ُّْ ُُِٔ َٔ ُٓ ُٗ ُْٕ ُُِٖ 
ُٔ ُٓ ِِ ُٓٔ ُُِِ ِٔ ُٓ ْٔ ِّٕ ُِٖٕ 
ّٔ ُٓ ْٔ ِْٕ ُِٖٓ ْٔ ُٓ ْٕ ِٕٗ َُِٖ 
ٔٓ ُٓ ْٕ ِّٖ ُِٖٔ ٔٔ ُٓ ٔٔ ّٕٕ ُِّٓ 
ٕٔ ُٓ ٔٗ َِْ ُّّّ ٖٔ ُٓ ٗٔ ُْٓ ُّٖٗ 
ٔٗ ُٔ ٗ ْٔ ُُْٗ َٕ ُٔ ُْ ٖٕ ُِْٖ 
ُٕ ُٔ ُٓ ٖٗ ُِْٖ ِٕ ُٔ ُٔ َُٖ ُِّْ 
ّٕ ُٔ ِّ ُّٗ ُُْْ ْٕ ُٕ ٕ ِٔ ُّْٓ 
ٕٓ ُٖ ُ ُْ ُُْٕ ٕٔ ُٖ ٔ ُْ َُْٖ 
ٕٕ ُٗ - ُ ُِْٗ ٕٖ ُٗ - ْ ُّْٗ 
ٕٗ ُِ ُٖ ُُْ ُْٖٓ َٖ ِِ ُِ َُُ ُٕٓ 
ُٖ ِّ ِ ٓ ُُٔٔ ِٖ ِّ ِ ٔ ُُٔٔ 
ّٖ ِّ ِ ٕ ُُٔٔ ْٖ ِٓ ٓ ُٕ ُّْٔ 



ُْٖ 

ٖٓ ِٕ ٕ ِٖ ُٔٓٔ ٖٔ ِٖ ُ ُ ُٔٔٗ 
ٖٕ ِٖ ُ ِ ُٔٔٗ ٖٖ ِٖ ُ ّ ُٔٔٗ 
ٖٗ ِٖ َُ ِّ َُٖٔ َٗ ِٖ ُُ ّٔ ُُٖٔ 
ُٗ ُّ ّ ُٓ ْٖ ِٗ ِّ ِٔ ْٕ ُّٕٕ 
ّٗ ِّ ّٕ َُْ ُُٕٗ ْٗ ّّ ٓ ُٗ ُِٖٖ 
ٗٓ ّّ َُ ْٓ ُّْٖ ٗٔ ّّ ُّ ِٓ ُْٖٕ 
ٕٗ ّّ ِّ ُُٕ ُٖٖٓ ٖٗ ّّ ّٓ ُِٖ َُٖٗ 
ٗٗ ّّ ّٓ ُِٗ َُٖٗ ََُ ّْ ْ ُٕ ُّٗٓ 
َُُ ّٕ ِ َُ َِٔٗ َُِ ّٗ ْ ٕ ُِّٔ 
َُّ ّٗ ِِ ْٔ ََِِ َُْ ّٗ ّّ َُٗ ِِِِ 
َُٓ ّْ ِّ ٖٕ ِّّّ َُٔ ّْ ِٔ ْٗ ِّّٖ 
َُٕ ّْ ِٖ ٗٗ َِّْ َُٖ ّْ َْ ُْٓ ِّٔٓ 
َُٗ ّْ ُْ ُِٓ ُُٓ َُُ ّْ ْٔ َُٕ َِّٖ 
ُُُ ّْ ْٔ ُِٕ َِّٖ ُُِ ْْ ّّ َُٓ ِْْٖ 
ُُّ ْْ ّْ ُٓٔ ِْٖٗ ُُْ ْْ ٖٓ ِِٗ ِْٓٓ 
ُُٓ ْٓ ُّ ّْ ِٓٔٗ ُُٔ ْٓ َٓ ُٔٓ َِْٔ 
ُُٕ ْٔ ُ ّ ِْٔٓ ُُٖ ْٖ ٖ ِٓ ِٖٔٗ 
ُُٗ ْٖ َُ ّٔ ِٕٔٗ َُِ ْٖ َُ ّٕ ِٖٔٗ 
ُُِ ْٗ ُ ٔ ِْٕٔ ُِِ ْٗ ّ ُِ َِٕٓ 
ُِّ ْٗ ٖ ِٓ ِٕٖٔ ُِْ ْٗ َُ ٓٔ َِٕٕ 
ُِٓ َٓ ُُ ْٓ َِٖٔ ُِٔ ُٓ ُٕ ٕٔ ِّٖٕ 
ُِٕ ُٓ ُٕ ٕٕ ِْٖٕ ُِٖ ِٓ ِ ْ ِِٖٖ 
ُِٗ ِٓ ٕ ِٔ ُْْ َُّ ِٓ ُٖ ٓٔ َِٖٗ 
ُُّ ِٓ ِْ ُُٗ ِِْٗ ُِّ ّٓ - ِ ِٕٗٓ 
ُّّ ّٓ ُٗ ٕٓ ََِٗ      

 

 



ُْٗ 

( في  : ىاتاًف الخاصيتافً ؛ منيا ةه عدٌ  األحاديث خصائصي  ما سبؽ مفكالسـ االستفياـ )كىٍيؼى

 جاء صدر الجممة االستفيامية؛ ألنَّو مف األسماء التي ليا حؽ الصدارة.  .ُ
أٍف ييحاطى بيا، ففي أكثري مف  األحكاؿأسئمة؛ إٍذ  مجمكعة ييستغنىى عفاالختصار؛ فبو  .ِ

كىٍيؼى ًإٍذنييىا؟" كاف القياس أفٍ  :يـقكل ـٍ التٍَّمًميحي ىىؿ قاؿ: "يي  "كى احي ًإٍذنييىا؟ أى ـٍ ؟ اإلٍفصى أى
(، أغنى عف ذكر ذلؾ كٌمو.قكليـ"؛ فإلخ ... ؟السُّكيكتي    : )كىٍيؼى

  : )أنَّى(السادسالمطمب 

ًحيح ميٍسًمـ( االستفيامية في أنَّىكردٍت )  : كليا ثالثة معافو ثى عىٍشرىةى مىرَّةن؛ ثىال صى

 رسكؿ ا( ابنو األسكد؛ فسألو حديث الرجؿ الذم شكى لرسكؿ ا )؛ نحك )ِمْن أْيَن( .ُ
( :)"َقالَ  ... َقاَل: َنَعمْ  َىْل َلَك ِمْن ِإِبٍل؟ () َىْل ِفيَيا ِمْن َأْوَرَق؟ َقاَل: ِإنَّ ِفيَيا :

؟أٍم: )ًمٍف أىٍيفى  (ُ)"ى َأتَاَىا َذِلَك؟: َفَأنَّ () َلُوْرًقا، َقالَ   (. أىتىاىىا ذىًلؾى
:  ( أنَّو) أىًبي ذىر   حديثنحك  )َكْيَف(؛ .ِ  ، َىْل رََأْيَت َربََّك؟ َقالَ ()َسأَْلُت َرُسوَل اِ "قىاؿى

() ٌ(. أىرىاهي؟ أٍم: )كىٍيؼى  (ِ)"َأنَّى َأرَاُه؟ ،: ُنور 
ًحيح ميسٍ ؛ كلـ يرد في )َمَتى( .ّ بمعنى )مىتىى( سكل اآلية القرآنية التي  أنَّى(شكاىد لػ ) ًمـصى

ًۡ َحۡرثٞ ﴿ (:ذيكرٍت في الفصؿ األٌكؿ مف ىذه الرسالة؛ كىي قكلو ) ٔاْ  نَِصآؤُُز حُ
ۡ
ًۡ فَد ىهُس

  ًۡ َّٰ ِشۡئخُ ِنه
َ
ًۡ خ ؛ كالتي تحتمؿ المعانيى الثالثة(ّ)﴾َحۡرذَُس

؛ كقد جاءٍت في حديث جابرو مف (ْ)
ِت اْلَيُيوُد َتُقوُل: ِإَذا َأَتى الرَُّجُل اْمرََأَتُو ِمْن ُدُبرَِىا ِفي ُقُبِمَيا، َكاَن اْلَوَلُد َأْحَوَل، َكانَ "قكلو: 
ًۡ َحۡرثٞ ﴿ َفَنَزَلْت: ًۡ   نَِصآؤُُز َّٰ ِشۡئخُ ِنه

َ
ًۡ خ ٔاْ َحۡرذَُس حُ

ۡ
ًۡ فَد  . (٘)﴾ىهُس

                                  

اًج، ًكتىابي المّْعىاًف، (ُ جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  (. ََُٓ) - ُٖ: رقـ الحديث ٖٕٓص( صى
مىٍيًو السَّ اإًليمىافي ، المصدر السابؽ( (ِ ـي: /ًفي قىٍكًلًو عى ًفي قىٍكًلًو: "نيكره أىنَّى أىرىاهي "الى : رقـ ٖٔص، "رىأىٍيتي نيكرنا"، كى

 (. ُٖٕ) - ُِٗالحديث 
 . ِِّاٍلبىقىرىة:  (ّ)
  .ْٓانظر: ىذه الرسالة، ص (ْ)
اًج، (ٓ جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم كىازي الٌنكاحي ( صى اًعًو اٍمرىأىتىوي ًفي قيبيًميىا، ًمٍف قيدَّ  /جى ٍيًر ًجمى ًمٍف كىرىاًئيىا ًمٍف غى اًميىا، كى

  .(ُّْٓ) - ُُٕ: رقـ الحديث ّٖٓصتىعىرُّضو ًلمدُّبيًر ، 



َُٓ 

(، ك)مى معانييا: )أنَّى( عف  تختمؼك  (، ك)كىٍيؼى اشتراكيا في أكثر مف  ، فيتىى()ًمٍف أٍيفى
الرَُّجَل ُيِطيُل السََّفَر أنَّ "(: رسكؿ ا ) فقد تحتمؿ عدة معافو في آفو كاحد؛ نحك قكؿ ؛معنى

، َوَمْطَعُمُو َحرَاٌم، َوَمْشَرُبُو َحرَاٌم، َوَممْ  ، َيا َربّْ  َبُسوُ َأْشَعَث َأْغَبَر، َيُمدُّ َيَدْيِو ِإَلى السََّماِء، َيا َربّْ
ابي فإنَّيا تحتمؿ أٍف ييراد بيا )مً  (ٔ)َحرَاٌم، َوُغِذَي ِباْلَحرَاِم، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك؟" ٍف أٍيفى ييٍستىجى

؟( ؟(. ككذلؾ ًلذىًلؾى ابي ًلذىًلؾى   تحتمؿ أٍف ييراد بيا )كىٍيؼى ييٍستىجى

 وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )أنَّى( الستفيامية كما يأتي:

قم الر 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ ٕٖ ُِٗ ُٕٖ ِ ٓ ِِ ُُٕ ُٖٓ 
ّ ٓ ِِ ُُٖ ُٖٓ ْ ُِ ُٗ ٔٓ َُُٓ 
ٓ ُٔ ُٗ ُُٕ ُّْٓ ٔ ُٔ ُٗ ُُٖ ُّْٓ 
ٕ ُٗ - ُٖ ََُٓ ٖ ُٗ - َِ ََُٓ 
ٗ ِِ ُٖ ََُ ُْٓٗ َُ ّٕ ٕ ّٗ َِّٖ 
ُُ ّٕ ٕ َْ َِّٖ ُِ ّْ ْٔ َُٕ َِّٖ 
ُّ ُٓ ُٕ ٕٕ ِْٖٕ      

 

 : الثالث؛ منيا ىذه ةه عدٌ  األحاديث خصائصي  ما سبؽ مففي االستفيامية )أنَّى( ػكل

  ف األسماء التي ليا حؽ الصدارة.م اصدر الجممة االستفيامية؛ ألنَّي تٍ جاء .ُ
تشترؾ في أكثر مف معنى؛ أٍم: إنَّيا قد تحتمؿ أكثر مف معنى في آفو كاحد مف  .ِ

 .  معانييا؛ كما تىبىيَّفى
لبنائيا المُّغكم، فالتشديد الذم فييا، كالمدة الطكيمة ىي أقكل في االستفياـ مف معانييا؛  .ّ

اًف ذلؾ؛  حى مف التعجب ليس في:  "ُنوٌر، َأنَّى َأرَاُه؟": ()ففي قكلو التي في آخرىا ييرىجّْ
 . )كىٍيؼى أىرىاهي؟(

                                  

اًج، الزَّكىاةي/قىبيكؿي  (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم دىقىًة ًمفى اٍلكىٍسًب الطَّيّْبً  صى تىٍرًبيىتي  ،الصَّ : رقـ الحديث ّْٔ، صيىاكى
ٔٓ - (َُُٓ.)  



ُُٓ 

  )َكْم(السابع: المطمب 

ـٍ كردٍت ) ًحيح ميٍسًمـ( االستفيامية في كى ثىالًثيفى مىرَّةن،  صى ٍمسنا كى  : منيا ىذه األحاديث الثالثةخى

اًئشىةى حديث  .ُ ُيَصمّْي  ()َكْم َكاَن َرُسوُل اِ " -رىًضيى اي عىٍنيىا-ميعىاذىة، أىنَّيىا سىأىلىٍت عى
َحى؟ َقاَلْت:   .(ُ)"َرَكَعاٍت َوَيِزيُد َما َشاءَ  َأْرَبعَ  َصَلَة الضُّ

ٍيرىةى كحديث أبي  .ِ :  أنَّو ىيرى ْجُت اْمرََأًة ِمَن ()َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيّْ "قىاؿى ، َفَقاَل: ِإنّْي َتَزوَّ
ْجَتَيا؟ (:)لنَِّبيُّ َفَقاَل َلُو ا ... اْْلَْنَصارِ    .(ِ)"َقاَل: َعَمى َأْرَبِع َأَواقٍ  َعَمى َكْم َتَزوَّ

  .(ّ)"َعَشَرَة َأْوُسقٍ  :َكْم َبَمَغ َثَمُرَىا؟ َفَقاَلتْ "( يسأؿ المرأة عف حديقتيا: ) رسكؿ اكقكؿ  .ّ

 وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )َكْم( الستفيامية كما يأتي:

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ ٕٔ ِّٓ ُْٗ ِ ٓ - ُ َِٓ 
ّ ٓ - ِ َِٓ ْ ٓ ّٗ ِِٓ ِْٔ 
ٓ ٓ ٓٓ ُِِ ِٖٔ ٔ ٔ ُ ُٓ ّٔٗ 
ٕ ٔ ُّ ٕٖ ُٕٗ ٖ ُُ ُّ ْٕ ُْٗ 
ٗ ُّ ٗ ْٕ َُٕٗ َُ ُٓ ّٓ ُِٕ ُِّٓ 
ُُ ُٓ ّٓ ُِٖ ُِْٓ ُِ ُٓ ّٓ َِِ ُِٓٓ 
ُّ ُٓ ٖٔ ّٖٗ ُِّٗ ُْ ُٓ ٖٔ ُّٗ ُِّٗ 
ُٓ ُٓ ٖٔ ِّٗ ُِّٗ ُٔ ُٔ ُِ ٕٓ ُِْْ 
ُٕ ُٔ ُّ ٕٖ ُِْٔ ُٖ ُٔ ُّ ِٖ ُِْٕ 

                                  

ًحي (ُ) قىٍصريىىا/اٍسًتٍحبىابي صى ةي اٍلميسىاًفًريفى كى الى اًج، صى جَّ ـي بفي الحى ٍكعىتىاًف،  حي ميٍسًمـ، ميٍسًم ى، كىأىفَّ أىقىمَّيىا رى حى ًة الضُّ الى صى
مىٍييىا،  افىظىًة عى مىى اٍلميحى ، أىٍك ًسٌت، كىاٍلحىثُّ عى ، كىأىٍكسىطييىا أىٍربىعي رىكىعىاتو مىيىا ثىمىاف رىكىعىاتو  ٖٕ: رقـ الحديث ُِٔصكىأىٍكمى

- (ُٕٗ.)  
/نىٍدبي المصدر السابؽ (ِ) يىا، ص ، النّْكىاحي كُّجى ٍف ييًريدي تىزى كىفٍَّييىا ًلمى  ٕٓ: رقـ الحديث ِٗٓالنَّظىًر ًإلىى كىٍجًو اٍلمىٍرأىًة كى
- (ُِْْ.)  

/ًفي ميٍعًجزىاًت النًَّبيّْ ال، المصدر نفسو (ّ) اًئؿي   (.ُِّٗ) - ُُ : رقـ الحديثٖٗٗ-ٖٖٗ، ص()فىضى



ُِٓ 

ُٗ ُٔ ُٓ ْٗ ُِْٖ َِ ُٖ ٔ ْٖ َُْٖ 
ُِ ُّ ٓ ُٗ ُِٕٗ ِِ ِّ ْٗ ُّْ ُِْٓ 
ِّ ّّ ُٖ ٔٗ ُٖٓٔ ِْ ّّ ُٖ ْٕ ُٖٓٔ 
ِٓ ّْ ّ ٔ ِِٕٗ ِٔ ّْ ّ ُُ ُِّٗ 
ِٕ ّْ ّّ ُُٔ َِّٓ ِٖ ّْ ّّ ُُِ ِّّٓ 
ِٗ ْْ ِٖ ُِّ ِّْٕ َّ ْٔ ِ ُٓ ِِٔٓ 
ُّ َٓ - ُُ ِٕٕٗ ِّ ِٓ ُٓ ّْ َِّٗ 
ّّ ِٓ ِّ ُُٔ َِْٗ      

 

( االستفيامٌية في ـٍ  ىاتاًف الخاصٌيتاًف:  ؛ منياةه عدٌ  األحاديث خصائصي  ما سبؽ مفكلػ )كى

  جاءٍت صدر الجممة االستفيامية؛ ألنَّيا مف األسماء التي ليا حؽ الصدارة. .ُ
 ييستفيـ بيا عف العدد.  .ِ

 الثامن: )أّي( المطمب 

ًحيح ميٍسًمـ( االستفيامية في أمٌ كردٍت ) ًمٍائىةى مٌرةو؛  صى ما تيضاؼ  كىي بحسبسىٍبعنا كىأىٍربىًعيفى كى
  :إليو

: يسألو ()قكؿ رجؿو لرسكؿ ا  فإٍف أيضيفت إلى العاقؿو كانت استفيامنا عف العقالء؛ نحك
  .(ُ): َمْن َسِمَم اْلُمْسِمُموَن ِمْن ِلَساِنِو َوَيِدِه"() َقالَ ف"َأيُّ اْلُمْسِمِميَن َخْيٌر؟ 

فٍ  رضي ا –نحك حديث عائشة  عقالء؛ال غيرً  عف استفيامنا كانت العاقؿً  غيرً  إلى أيضيفت كا 
ْن َقلَّ () َقالَ فَ َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإَلى اِ؟ " :سيًئؿى  ()أىفَّ رىسيكؿى اً  -عنيا   .(ِ)": َأْدَوُمُو َواِ 

                                  

/بىيىافي (ُ يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ؿي، ص ( صى ، كىأىمُّ أيميكًرًه أىٍفضى ـً ٍسالى ًؿ اإٍلً : رقـ الحديث َْتىفىاضي
ْٔ - (َْ .) 
قىٍصريىىا/فىًضيمىةي المصدر السابؽ( (ِ ةي اٍلميسىاًفًريفى كى الى ًؿ الدَّاًئـً ًمفٍ  ، صى ٍيًرهً ًقيى  اٍلعىمى : رقـ ِّٖ، صاـً المٍَّيًؿ كىغى

 (. ِٖٕ) - ُِٔالحديث 



ُّٓ 

فٍ  يسأؿ أصحابو  () رسكؿ انحك قكؿ  الزماف؛ عف استفيامنا كانت زمافو  إلى أيضيفت كا 
() :." َا؟ ُقْمَنا: اُ َوَرُسوُلُو َأْعَمُم، َفَسَكَت َحتَّى َظَننَّا َأنَُّو َسُيَسمّْيِو ِبَغْيِر اْسِمِو، َأيُّ َشْيٍر َىذ
ِة؟ ُقْمَنا: َبَمى"() َقالَ فَ    .(ُ): أََلْيَس َذا اْلِحجَّ

فٍ  مف نفس – (رسكؿ ا )نحك قكؿ  المكاف؛ عف استفيامنا كانت مكافو  إلى أيضيفت كا 
"َفَأيُّ َبَمٍد َىَذا؟ ُقْمَنا: اُ َوَرُسوُلُو َأْعَمُم، َفَسَكَت َحتَّى : (يسأؿ أصحابو ) -الحديث السابؽ

  .(ِ): أََلْيَس اْلَبْمَدَة؟ ُقْمَنا: َبَمى"() َقالَ فَ َظَننَّا َأنَُّو َسُيَسمّْيِو ِبَغْيِر اْسِمِو، 

فٍ  ما سبؽ ( االستفيامٌية فيكلػ )أمٌ  إليو، أيضيفت ما بحسب كانت ذلؾ غيرً  إلى أيضيفت كا 
  خاصية حٌؽ الصدارة؛ ألنَّيا مف األسماء التي ليا حؽ الصدارة. حاديثاأل مف

 وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )أّي( الستفيامية كما يأتي:

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ ُْ ّٔ ّٗ ِ ُ ُْ ْٔ َْ 
ّ ُ ُْ ٔٔ ِْ ْ ُ ّٔ ُّٓ ّٖ 
ٓ ُ ّٔ ُّٔ ْٖ ٔ ُ ّٔ ُّٕ ٖٓ 
ٕ ُ ّٔ ُّٖ ٖٓ ٖ ُ ّٔ ُّٗ ٖٓ 
ٗ ُ ّٕ ُُْ ٖٔ َُ ُ ّٕ ُِْ ٖٔ 
ُُ ُ ٓٔ ُٕٗ ُِْ ُِ ُ ٔٓ ُِّ ُْْ 
ُّ ُ ّٕ ِٕٓ ُُٔ ُْ ُ ْٕ ِٖٔ ُٔٔ 
ُٓ ُ ْٕ ِٔٗ ُٔٔ ُٔ ُ ٕٖ ِِٗ ُٕٖ 
ُٕ ُ ُٖ َِّ ُّٖ ُٖ ُ ْٖ ِّٗ ُٗٓ 
ُٗ ُ ْٗ ّْٕ َِِ َِ ُ ٗٔ ّٕٗ ِِِ 

                                  

اًج، اٍلقىسىامىةي (ُ جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم اًربي  ( صى ـي كىالدّْيىاتي  فى كىاٍلًقصىاصي ك كىاٍلميحى اًء كىاأٍلىٍعرىاًض كىاأٍلىٍمكىاًؿ،  /تىٍحًري الدّْمى
 (. ُٕٗٔ) - ِٗ: رقـ الحديث ّٔٔص
اًء كىاأٍلىٍعرىاًض كىاأٍلىٍمكىاًؿ، صسابؽالمصدر ال( (ِ ـي الدّْمى /تىٍحًري اصي كىالدّْيىاتي اًربيكفى كىاٍلًقصى : رقـ ّٔٔ، اٍلقىسىامىةي كىاٍلميحى

 (. ُٕٗٔ) - ِٗالحديث 



ُْٓ 

ُِ ِ ُٓ ْٕ ِّٓ ِِ ّ ُ ِ ِّٗ 
ِّ ْ ُِ ْٕ ّٖٗ ِْ ْ ُِ ْٖ ّٖٗ 
ِٓ ْ ُٔ ِٔ َْْ ِٔ ٓ - ُ َِٓ 
ِٕ ٓ - ِ َِٓ ِٖ ٓ َُ ْْ ْْٓ 
ِٗ ٓ َُ ْٓ ْْٓ َّ ٓ ِٕ ُْٗ ََٔ 
ُّ ٓ ّٗ ِِٓ ِْٔ ِّ ٔ ٗ ٕٔ ُٕٔ 
ّّ ٔ ُٕ ُُّ ُْٕ ّْ ٔ ِِ ُٔٓ ٕٓٔ 
ّٓ ٔ ِٔ ََِ َٕٕ ّٔ ٔ َّ ُِٔ ِٕٖ 
ّٕ ٔ َّ ُِٕ ّٕٖ ّٖ ٔ ُْ ُِٓ َّٖ 
ّٗ ٔ ْْ ِٖٓ َُٖ َْ ٔ ْٓ ِّٔ ُّٖ 
ُْ ٔ َٓ ِْٖ ِْٖ ِْ ٔ ِٓ ِْٗ ِّٖ 
ّْ ٕ - ّ ْٖٓ ْْ ٕ ٗ ِٖ ٖٖٓ 
ْٓ ٕ ُٔ ّٔ ٖٕٖ ْٔ ُُ ِ ّ ُٖٗ 
ْٕ ُِ ُْ ْٓ َََُ ْٖ ُِ ُّ ِٗ َُِّ 
ْٗ ُِ ُّ ّٗ َُِّ َٓ ُّ ٔ ِٗ َُٖٖ 
ُٓ ُّ ٗ ْٗ َُٗٗ ِٓ ُّ ُُ ٕٓ َُُّ 
ّٓ ُّ ُِ ْٔ َُُٔ ْٓ ُّ ّٔ ُْٗ َُُٔ 
ٓٓ ُّ ُٖ َِّ ُُّٔ ٓٔ ُّ َْ َِِ ِٕٔ 
ٕٓ ُّ َْ ِِِ َُُٕ ٖٓ ُٓ ٕ ّٔ ُُٖٗ 
ٓٗ ُٓ ُٕ ُّٖ ُُِّ َٔ ُٓ ِٖ ُٖٖ ُِّّ 
ُٔ ُٓ ُّ ُٖٗ َُِْ ِٔ ُٓ ٗٔ ُْٓ ُّٖٗ 
ّٔ ُٔ ُُ ّٕ ُِّْ ْٔ ُٖ ٔ ُْ َُْٖ 
ٔٓ ِٖ ْ ِّ ُْٕٔ ٔٔ ِٖ ٗ ِٗ ُٕٔٗ 
ٕٔ ِٖ ٗ َّ ُٕٔٗ ٖٔ ِٖ ٗ ُّ ُٕٔٗ 
ٔٗ ِّ ُّ ِْ ُِٕٓ َٕ ِّ ُٖ ٖٓ ُّٕٔ 
ُٕ ِّ ِٔ ْٕ ُّٕٕ ِٕ ِّ َّ ّٖ ُٕٕٗ 
ّٕ ِّ ّٗ َُٕ ُْٕٗ ْٕ ِّ ّْ ُِّ َُِٖ 
ٕٓ ّّ ُٖ َٖ َُٖٔ ٕٔ ّّ َِ ْٖ ُّٖٔ 



ُٓٓ 

ٕٕ ّّ ّْ ُِِ ُٖٖٖ ٕٖ ّّ ّْ ُِّ ُٖٖٖ 
ٕٗ ّّ ِْ َُٓ َُْٗ َٖ ّْ ُ ّ ُِٗٗ 
ُٖ ّْ ُ ٓ ُِٗٗ ِٖ ّْ ٓ ّّ َُِٖ 
ّٖ ّٔ ٔ ْٕ ُٕٗٗ ْٖ ّٕ ٓ ِّ َِٕٗ 
ٖٓ ّٗ ُٕ ّْ ُِٖٗ ٖٔ ّْ ُٗ ٕٔ ِِّٔ 
ٖٕ ّْ ْٔ َُٕ َِّٖ ٖٖ ْْ ُ ٖ ِّْٖ 
ٖٗ ْْ ّْ ُٓٓ ِْٖٖ َٗ ْْ ِٓ ُُِ ِّّٓ 
ُٗ ْْ ِٓ ُِٔ ِّٓٔ ِٗ ْٓ ُ ْ ِْٖٓ 
ّٗ ْٖ ٗ ِٔ َِٔٗ ْٗ ْٖ ِِ ْٖ ُِّٕ 
ٗٓ ُٓ ِ ٗ ِِٖٗ ٗٔ ُٓ ٔ ُْ ِّْٖ 
ٕٗ ِٓ ٕ ِٔ ُْْ ٖٗ ِٓ ُُ ّٕ ِٖٗٗ 
ٗٗ ِٓ ِْ ُُٗ ِِْٗ ََُ ِٓ ِٖ ُّْ ِٗٓٓ 
َُُ ّٓ - ِ ِٕٗٓ َُِ ّٓ - ٕ ِِٗٔ 
َُّ ّٓ - َُ ِْٗٔ َُْ ّٓ ُٖ - ََّٖ 
َُٓ ّٓ ُٖ - ََُّ َُٔ ْٓ - ٓ َُّٕ 
َُٕ ْٓ - ُِ َِّْ َُٖ ْٓ ْ ِٖ ََّّ 

 

  )َبْمَو( التي ِبَمْعَنى: )َكْيَف(، و)أْيَن(المطمب التاسع: 

ًحيح ميٍسًمـفي  )بىٍموى(لـ ترد كممة  تىٍيًف لحديثو  صى تىٍيفً ر قد تكر  كاحدو  سكل مىرَّ ؛ كىك قكؿ مىرَّ
اِلِحيَن، َما َل َعْيٌن رََأْت، َوَل أُُذٌن َسِمَعْت، ()َقاَل اُ : "() رسكؿ ا : َأْعَدْدُت ِلِعَباِدَي الصَّ

  (ُ)"َوَل َخَطَر َعَمى َقْمِب َبَشٍر، ُذْخرًا، َبْمَو َما َأْطَمَعُكُم اُ َعَمْيوِ 

 
                                  

اًج، كً (ُ جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ًصفىًة نىعً  ابي تى ( صى نًَّة كى  - ّلحديث : رقـ إَُٖ، صيًميىا كىأىٍىًميىااٍلجى
(ِِْٖ .) 



ُٓٔ 

ؿ أكجينا عدة؛ منيا ىذه الثالثةفي ىذا الحديث تحتم )بىٍموى(ك
(ُ) : 

مىٍيوً كالجممة بعدىا )بمعنى: )دىٍع(،  ؛اسـ فعؿ أمر .ُ ـي اي عى ا أىٍطمىعىكي  ( منصكبة المحؿ؛مى
مىٍيًو(.كالتقدير:  ـي اي عى ا أىٍطمىعىكي   )دىٍع مى

ٍيراالستثناء؛ بمعنى: ) .ِ مى (، سيكىل(، ك)غى ـي اي عى ا أىٍطمىعىكي  مجركرةٍيًو( كالجممة بعدىا )مى
مىٍيوً  ،ذيٍخرنا) المحؿ؛ كالتقدير: ـي اي عى ا أىٍطمىعىكي ٍيرى مى ـي اي ( أك )غى ا أىٍطمىعىكي ذيٍخرنا، سيكىل مى

مىٍيًو(.   عى
مىٍيوً ) كالجممة بعدىا (،كىٍيؼى االستفياـ؛ بمعنى: ) .ّ ـي اي عى ا أىٍطمىعىكي المحؿ؛ مرفكعة  (مى

ا أى  كىٍيؼى كالتقدير: )ذيٍخرنا،  مىٍيوً مى ـي اي عى   .حينئذو تقتضي صدر الكالـ (ِ)، كىي(؟ٍطمىعىكي

أفَّ الكجو األقرب ليا في ىذا الحديث ىك الكجو الثاني )االستثناء(؛ كذلؾ  الباحث يظنّ و 
ـٍ عميو حسب معنى الحديث؛ إٍذ إفَّ ا ) ( قد نفى عف عباده ًعٍممىيـ بالجنة سكل ما أىٍطمىعىيي

. ًممٍَّف ىك مكجكد ف ، كاألحاديًث، كغيًر ذلؾ، فاألسمكب ىنا أسمكب حصرو  ي القرآف الكريـ مثالن

ًحيح ميٍسًمـ نياية ىذا المبحث يمكف إجماؿ عدد أكفي  سماء االستفياـ حسب كركدىا في صى
 مف خالؿ ىذا الجدكؿ اآلتي: 

 في َصِحيح ُمْسِمم عدد وروده اسم الستفيام

 ِْٖ مىفٍ 
 َ ذىا مىفٍ 

ٍف ذىا الَّ   ٓ ًذممى
 ُ ذىا الًَّذمىى مىٍف 

 ُِٔ مىا
 ِٓ ذىامىا

 َُ الًَّذم ذىاىى  مىا

                                  

، ج انظر: (ُ) ، النَّكىًكمُّ ًحيحي ميٍسًمـو ًبشىٍرًح النَّكىًكمّْ  . ِْْ-ِِْ/ُٕصى

(.؛ عند مجيئيا بمعنى )بىٍموى(أٍم:  (ِ)   )كىٍيؼى



ُٕٓ 

 ِْ مىتىى
 َ أىيَّافى 
 ِٖ أىٍيفى 
 ُٗٓ كىٍيؼى 
 ُّ أىنَّى
ـٍ   ّٓ كى
 ُْٕ أىمٌ 
 ِ بىٍموى 

 ُّٗٗ المجموع

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 



ُٖٓ 

  الثالثالمبحث 

 اِضُعَيا، َوَموَ َصِحيح ُمْسِممَبَياُن َأْسَماِء الشَّْرِط ِفي 

كىي: )مىٍف(، ك)مىا(، ك)مىٍيمىا(، ك)مىتىى(،  -(ُ)كذلؾ كما مٌر بنا-أسماء الشرط تسعة 
ٍيثيمىا(، ك)أىٌم(؛ كبيانيا حسب كركدىا في  (، ك)أىنَّى(، ك)حى (، ك)أىٍيفى ًحيح ميٍسًمـك)أىيَّافى مف خالؿ  صى

 اآلتية:  السبعةالمطالب 

 : )مىٍف(. المطمب اْلّول

 )مىا(.  :المطمب الثاني

 : )مىٍيمىا(. المطمب الثالث

  : )مىتىى(.المطمب الرابع

(. المطمب الخامس  : )أٍيفى

ٍيثيمىا(. المطمب السادس  : )حى

  : )أٌم(.المطمب السابع

 كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 المطمب اْلّول: )َمْن( 
ًحيح ميٍسًمـكردٍت )مىٍف( الشرطية في  سىٍبعىًمٍائى ًتسٍ  صى منيا ىذه األحاديث مىرَّةو؛  ةً عنا كىًعٍشًريفى كى

 : الثالثة

َمْن كاَن ُيْؤِمُن ِباِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْمَيُقْل َخْيرًا َأْو ِليْصُمْت، َوَمْن (: "قكؿ رسكؿ ا ) .ُ
ُيْكِرْم ِم اآْلِخِر َفمْ َكاَن ُيْؤِمُن ِباِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْمُيْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِ َواْلَيوْ 

  .(ِ)"َضْيَفوُ 

                                  

 . ٗٓانظر: ىذه الرسالة، ص (ُ)
مىى ًإٍكرىاـً  (ِ) /اٍلحىثُّ عى يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ٍيًر، صى ًف اٍلخى ٍمًت ًإالَّ عى كـي الصَّ ليزي ٍيًؼ، كى اًر كىالضَّ اٍلجى
كىٍكفي  يمىافً  كى  (. ْٕ) - ْٕ: رقـ الحديث ُْ، صذىًلؾى كيٌمو ًمفى اإٍلً



ُٓٗ 

"َمْن َكاَن َمَعُو َفْضُل َظْيٍر، َفْمَيُعْد ِبِو َعَمى َمْن َل َظْيَر َلُو، َوَمْن َكاَن َلُو (: كقكلو ) .ِ
  .(ُ)"ِبِو َعَمى َمْن َل زَاَد َلوُ  َفْضٌل ِمْن زَاٍد، َفْمَيُعدْ 

َبًة ِمْن ُكَرِب الدُّْنَيا، َنفََّس اُ َعْنُو ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب "َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكرْ (: كقكلو ) .ّ
َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسََّر َعَمى ُمْعِسٍر، َيسََّر اُ َعَمْيِو ِفي الدُّْنَيا َواآْلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر 

َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِو،  ُمْسِمًما، َسَتَرُه اُ ِفي الدُّْنَيا َواآْلِخَرِة، َواُ ِفي
َوَمْن َسَمَك َطِريًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما، َسيََّل اُ َلُو ِبِو َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم 

َبْيَنُيْم، ِإلَّ َنَزَلْت َعَمْيِيِم السَِّكيَنُة، ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اِ، َيْتُموَن ِكتَاَب اِ، َوَيَتَداَرُسوَنُو 
ْم َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة َوَحفَّْتُيُم اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُىُم اُ ِفيَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن َبطََّأ ِبِو َعَمُمُو، لَ 

  .(ِ)"ُيْسِرْع ِبِو َنَسُبوُ 
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 الواحد
 رقم الحديث
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 ِ ِ ِ مقدمة ِ ُ ُ ِ مقدمة ُ
 ْ ْ ِ مقدمة ْ ّ ّ ِ مقدمة ّ
ٓ ُ ْ ُٓ ُْ ٔ ُ ٖ ِّ َِ 
ٕ ُ ٖ ّّ ُِ ٖ ُ ٖ ّٕ ِّ 
ٗ ُ ٖ ّٖ ِّ َُ ُ َُ ّْ ِٔ 
ُُ ُ َُ ْٔ ِٖ ُِ ُ َُ ْٕ ِٗ 
ُّ ُ َُ ِٓ ُّ ُْ ُ ُٓ ٕٔ ّْ 
ُٓ ُ ُٓ ٖٔ ّْ ُٔ ُ ُٗ ْٕ ْٕ 
ُٕ ُ ُٗ ٕٓ ْٕ ُٖ ُ ُٗ ٕٕ ْٖ 
ُٗ ُ َِ ٕٖ ْٗ َِ ُ َِ َٖ َٓ 

                                  

كًؿ اٍلمىاًؿ، ص (ُ) اًج، المُّقىطىةي/اٍسًتٍحبىابي اٍلميؤىاسىاًة ًبفيضي جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  - ُٖ: رقـ الحديث ٕٖٔصى
(ُِٕٖ .) 

مىى الذٍّْكًر، المصدر السابؽ (ِ) كىًة اٍلقيٍرآًف كىعى مىى ًتالى اًع عى /فىٍضؿي ااًلٍجًتمى ، الذٍّْكري كىالدُّعىاءي كىالتٍَّكبىةي كىااًلٍسًتٍغفىاري
 (. ِٗٗٔ) - ّٖ: رقـ الحديث َُّٗص



َُٔ 

ُِ ُ ِٓ َُٔ ٖٓ ِِ ُ ِٕ ُُِ ُٔ 
ِّ ُ ِٕ ُُّ ِٔ ِْ ُ ِٕ ُُْ ّٔ 
ِٓ ُ ِٕ ُُٓ ّٔ ِٔ ُ ّّ ُِٗ ٕٓ 
ِٕ ُ ّٕ ُِْ ٖٔ ِٖ ُ َْ َُٓ ِٗ 
ِٗ ُ َْ ُُٓ ّٗ َّ ُ َْ ُِٓ ّٗ 
ُّ ُ َْ ُّٓ ْٗ ِّ ُ ِْ ُُٔ ٖٗ 
ّّ ُ ِْ ُِٔ ٗٗ ّْ ُ ِْ ُّٔ ََُ 
ّٓ ُ ّْ ُْٔ َُُ ّٔ ُ ّْ ُْٔ َُِ 
ّٕ ُ ْٕ ُٕٓ َُٗ ّٖ ُ ْٕ ُٕٔ َُُ 
ّٗ ُ ْٕ ُٕٕ َُُ َْ ُ ّٓ َُٗ َُِ 
ُْ ُ ْٓ ُّٗ ُِِ ِْ ُ ٓٗ َِٔ َُّ 
ّْ ُ ٓٗ َِٕ ُُّ ْْ ُ َٔ ُِِ ُّْ 
ْٓ ُ ُٔ ُِٖ ُّٕ ْٔ ُ ُٔ َِِ ُّٖ 
ْٕ ُ ُٔ ُِِ ُّٖ ْٖ ُ ُٔ ِِِ ُّٖ 
ْٗ ُ ُٔ ِِْ ُّٗ َٓ ُ ِٔ ِِٔ ُُْ 
ُٓ ُ ْٕ ِٓٗ ُِٔ ِٓ ُ ٕٕ ِٖٕ ُٕٕ 
ّٓ ُ ُٖ ِٗٗ ُِٖ ْٓ ُ ُٖ َِّ ُّٖ 
ٓٓ ُ ِٖ َّْ ُْٖ ٓٔ ُ ْٖ َِّ ُُٗ 
ٕٓ ُ ْٖ ِّٔ ُّٗ ٖٓ ُ ٖٕ ّْٔ َِِ 
ٓٗ ِ ّ ّ ِِٔ َٔ ِ ّ ْ ِِٔ 
ُٔ ِ ْ ٖ ِِٗ ِٔ ِ ْ ُُ ُِّ 
ّٔ ِ ْ ُِ ِِّ ْٔ ِ ْ ُّ ِِّ 
ٔٓ ِ ٖ ِِ ِّٕ ٔٔ ِ ُُ ّّ ِْٓ 
ٕٔ ِ ُِ ّْ ِْٔ ٖٔ ِ ُِ ّٓ ِْٔ 
ٔٗ ْ ٕ ُُ ّْٖ َٕ ْ ٕ ُّ ّٖٔ 
ُٕ ْ ُُ ّٖ ّٗٓ ِٕ ْ ُُ َْ ّٗٓ 
ّٕ ْ ُُ ُْ ّٗٓ ْٕ ْ ُُ ْْ ّٗٔ 
ٕٓ ْ ُٕ َٕ َْٖ ٕٔ ْ ُٖ ُٕ َْٗ 



ُُٔ 

ٕٕ ْ ُٖ ِٕ َُْ ٕٖ ْ ِِ َُِ ُِْ 
ٕٗ ْ ّٕ ُٖٔ ْٖٔ َٖ ْ ْٕ َِٓ َّٓ 
ُٖ ٓ ْ ِْ ّّٓ ِٖ ٓ ْ ِٓ ّّٓ 
ّٖ ٓ ٕ ّّ ّٕٓ ْٖ ٓ ُٕ ٖٔ ُٓٔ 
ٖٓ ٓ ُٕ ٔٗ ُٓٔ ٖٔ ٓ ُٕ َٕ ِٓٔ 
ٖٕ ٓ ُٕ ُٕ ّٓٔ ٖٖ ٓ ُٕ ِٕ ْٓٔ 
ٖٗ ٓ ُٕ ّٕ ْٓٔ َٗ ٓ ُٕ ْٕ ْٓٔ 
ُٗ ٓ ُٕ ٕٓ ْٓٔ ِٗ ٓ ُٕ ٕٔ ٓٔٓ 
ّٗ ٓ ُٕ ٕٖ ٕٓٔ ْٗ ٓ ُٖ ٕٗ ٖٓٔ 
ٗٓ ٓ ِٔ ُْٔ ٕٓٗ ٗٔ ٓ َّ ُُٔ َٕٔ 
ٕٗ ٓ َّ ُِٔ َٕٔ ٖٗ ٓ َّ ُّٔ َٖٔ 
ٗٗ ٓ َّ ُْٔ َٔٗ ََُ ٓ َّ ُٔٓ َٖٔ 
َُُ ٓ ّٓ َُِ ِٔٔ َُِ ٓ ّٕ ُِٓ ّٔٓ 
َُّ ٓ ْْ ِٕٓ ْٔٓ َُْ ٓ ْٔ َِٔ ٔٓٔ 
َُٓ ٓ ْٔ ُِٔ ٕٔٓ َُٔ ٓ ْٔ ِِٔ ٕٔٓ 
َُٕ ٓ ْٕ ِْٔ ّّ َُٖ ٓ ُٓ ِِٖ ٔٔٔ 
َُٗ ٓ ُٓ ِٖٓ ٔٔٗ َُُ ٓ ٓٓ َّٔ َٖٔ 
ُُُ ٓ ٓٓ ُُّ ُٖٔ ُُِ ٓ ٓٓ ُّْ ْٖٔ 
ُُّ ٓ ٓٓ ُّٓ ْٖٔ ُُْ ٔ ُٓ َُُ ِٕٖ 
ُُٓ ٔ ُٓ َُِ ِٕٖ ُُٔ ٔ ُٖ ُِْ ْٕٕ 
ُُٕ ٔ َِ َُٓ ُٕٓ ُُٖ ٔ َِ ُِٓ ُٕٓ 
ُُٗ ٔ َِ ُٔٓ ْٕٗ َُِ ٔ ُِ ُِٔ ٕٓٓ 
ُُِ ٔ ُِ ُّٔ ٕٓٓ ُِِ ٔ ِٓ ُّٕ ٕٓٗ 
ُِّ ٔ ِٓ ُْٕ ٕٓٗ ُِْ ٔ ِٓ ُٕٓ َٕٔ 
ُِٓ ٔ ِٓ ُٕٔ َٕٔ ُِٔ ٔ ِٓ ُٕٗ ِٕٔ 
ُِٕ ٔ ّْ ِٓٓ َٖٕ ُِٖ ٔ ّْ ِٓٔ َٖٖ 
ُِٗ ٔ ْْ ِٕٓ َٖٗ َُّ ٔ ُٓ ِِٗ َّٖ 
ُُّ ٕ - ِ ْْٖ ُِّ ٕ ِ َُ َٖٓ 



ُِٔ 

ُّّ ٕ ٖ ِٔ ٖٕٓ ُّْ ٕ ٖ ِٕ ٖٕٓ 
ُّٓ ٕ َُ ّٓ ِٖٔ ُّٔ ٕ ُّ ّْ ٖٕٔ 
ُّٕ ٕ ُّ ْٓ ٖٕٔ ُّٖ ٕ ُّ ْٔ ٖٖٔ 
ُّٗ ٕ ُّ ْٖ َٖٕ َُْ ٕ ُٖ ٔٗ ُٖٖ 
ُُْ ُُ ٗ َِ ِٕٗ ُِْ ُُ ٗ ِٖ ّّٗ 
ُّْ ُُ ُٕ ِٓ ْٗٓ ُْْ ُُ ُٕ ّٓ ْٗٓ 
ُْٓ ُُ ُٕ ْٓ ْٗٓ ُْٔ ُُ ُٕ ٓٓ ْٗٓ 
ُْٕ ُُ ُٕ ٓٔ ْٗٓ ُْٖ ُُ ُٕ ٕٓ ْٗٔ 
ُْٗ ُُ َِ َٔ ْٗٗ َُٓ ُُ ِْ ٕٕ ٗٓٗ 
ُُٓ ُِ ٔ ِْ ٖٕٗ ُِٓ ُِ ٔ ِٔ ٖٕٗ 
ُّٓ ُِ ٗ ِّ ْٗ ُْٓ ُِ ٗ ّّ ْٗ 
ُٓٓ ُِ ُٔ ْٓ ََُٕ ُٓٔ ُِ َِ ٔٔ َُُٔ 
ُٕٓ ُِ َِ ٖٔ َُُٔ ُٖٓ ُِ َِ ٔٗ َُُٕ 
ُٓٗ ُِ ِِ ْٕ ََُِ َُٔ ُِ ِٕ ٖٓ َُِٕ 
ُُٔ ُِ ِٕ ٖٔ َُِٕ ُِٔ ُِ ِّ ٗٔ َُّٓ 
ُّٔ ُِ ّّ ٖٗ َُّٕ ُْٔ ُِ ّّ ََُ َُّٕ 
ُٔٓ ُِ ّٓ َُٓ َُُْ ُٔٔ ُِ ُْ ُُِ َُِٓ 
ُٕٔ ُِ ُْ ُِِ َُِٓ ُٖٔ ُِ ُْ ُِّ َُِٓ 
ُٔٗ ُِ ِْ ُِْ َُّٓ َُٕ ُِ ْٔ ُّٕ ََُٔ 
ُُٕ ُّ ُّ ٕٓ َُُٗ ُِٕ ُّ ُٓ ٖٖ ُُُّ 
ُّٕ ُّ ُٓ ٗٔ ُُُٔ ُْٕ ُّ ُٕ َُٕ ُُُِ 
ُٕٓ ُّ ُٗ ُُّ ُُِٓ ُٕٔ ُّ ُٗ ُُْ ُُِٓ 
ُٕٕ ُّ ُٗ ُُٓ ُُِٓ ُٕٖ ُّ ُٗ ُُٔ ُُِٓ 
ُٕٗ ُّ ُٗ ُُٕ ُُِٔ َُٖ ُّ ُٗ ُُٖ ُُِٔ 
ُُٖ ُّ ُٗ ُُٗ ُُِٔ ُِٖ ُّ ُٗ ُُِ ُُِٔ 
ُّٖ ُّ ُٗ ُِٔ ُُِٗ ُْٖ ُّ ُِ ُّٓ ُُّٓ 
ُٖٓ ُّ ُِ ُّٔ ُُّٔ ُٖٔ ُّ ِٓ َُٓ ُُْٓ 
ُٖٕ ُّ ِٕ ُّٓ ُُْٕ ُٖٖ ُّ ُّ ُٖٔ ُُّٓ 



ُّٔ 

ُٖٗ ُّ ّّ ُُٕ ُُٓٓ َُٗ ُّ ّٗ َِْ ُُْٔ 
ُُٗ ُّ َْ َِٓ ُُٔٓ ُِٗ ُّ َْ َُِ ُُٔٓ 
ُّٗ ُّ َْ ُِّ ُُٕٔ ُْٗ ُّ َْ ُِٓ ُُٕٔ 
ُٗٓ ُّ َْ ُِٔ ُُٕٔ ُٗٔ ُّ َْ َِِ ِٕٔ 
ُٕٗ ُٓ ُ ّ ُُٕٕ ُٖٗ ُٓ ُ ٓ ُُٕٗ 
ُٗٗ ُٓ ِ ُُ ُُُٖ ََِ ُٓ ِ ُِ ُُُٖ 
َُِ ُٓ ٗ ٕٗ ُُٗٗ َِِ ُٓ َُ ُٖ َُُِ 
َِّ ُٓ َُ ِٖ َُُِ َِْ ُٓ َُ ٖٔ َُُِ 
َِٓ ُٓ ُٕ ُُُ ُُُِ َِٔ ُٓ ُٕ ُُِ ُُُِ 
َِٕ ُٓ ُٕ ُُّ ُُُِ َِٖ ُٓ ُٕ ُُْ ُُُِ 
َِٗ ُٓ ُٕ ُُٓ ُُُِ َُِ ُٓ ُٕ ُُٔ ُُُِ 
ُُِ ُٓ ُٕ ُِّ ُُُِ ُِِ ُٓ ُٕ ُّٖ ُُِّ 
ُِّ ُٓ ُٗ ُْٕ ُُِٖ ُِْ ُٓ ِِ ُْٓ ُُِِ 
ُِٓ ُٓ ِِ ُٓٓ ُُِِ ُِٔ ُٓ ِْ ُْٕ ُِِٕ 
ُِٕ ُٓ ِٔ ُُٖ َُِّ ُِٖ ُٓ ِٗ ُُٗ ُِّٔ 
ُِٗ ُٓ ُّ ُٗٗ َُِْ َِِ ُٓ ُّ َِّ ُُِْ 
ُِِ ُٓ ّْ ُِٔ ُِٕٕ ِِِ ُٓ ّْ ِِٔ ُِٕٕ 
ِِّ ُٓ ّْ ِّٔ ُِٕٕ ِِْ ُٓ ّْ ِْٔ ُِٕٕ 
ِِٓ ُٓ ْٔ ّٔٗ ُُِّ ِِٔ ُٓ ٕٗ ّْٖ َُّٓ 
ِِٕ ُٓ ِٖ ْْٕ ُّٓٓ ِِٖ ُٓ ِٖ ْْٖ ُّٓٓ 
ِِٗ ُٓ ٖٓ ّْٔ ُّٔٔ َِّ ُٓ ٖٓ ْْٔ ُّٔٔ 
ُِّ ُٓ ٖٓ ْٕٔ َُّٕ ِِّ ُٓ ٖٓ ْٖٔ َُّٕ 
ِّّ ُٓ ٖٓ ْٔٗ ُُّٕ ِّْ ُٓ ٖٓ َْٕ ُُّٕ 
ِّٓ ُٓ ٖٔ ُْٖ ُّٕٕ ِّٔ ُٓ ٖٔ ّْٖ ُّٕٕ 
ِّٕ ُٓ ٖٗ ِْٗ ُّٖٔ ِّٖ ُٓ ٖٗ ّْٗ ُّٖٔ 
ِّٗ ُٓ ٖٗ ْْٗ ُّٖٕ َِْ ُٓ ٖٗ ْٗٓ ُّٖٕ 
ُِْ ُٓ ّٗ َّٓ ُِّٗ ِِْ ُٔ ُ ُ ََُْ 
ِّْ ُٔ ُ ّ ََُْ ِْْ ُٔ ُ ٓ َُُْ 



ُْٔ 

ِْٓ ُٔ ّ ُٗ َُْٔ ِْٔ ُٔ ّ ُِ َُْٔ 
ِْٕ ُٔ ّ ِٖ َُْٔ ِْٖ ُٔ ُْ ْٖ ُّٔٓ 
ِْٗ ُٔ ُْ ٖٖ ُّٔٓ َِٓ ُٔ ُٔ َُُ ُِْٗ 
ُِٓ ُٔ ُٔ َُٕ ُِّْ ِِٓ ُٔ ُٔ َُُ ُِّْ 
ِّٓ َِ - ُ َُُٓ ِْٓ َِ ُ ّ َُّٓ 
ِٓٓ َِ ِ ٔ َُْٓ ِٓٔ َِ ْ ُٖ َُٖٓ 
ِٕٓ َِ ْ ُٗ َُٖٓ ِٖٓ َِ ْ َِ َُّٕ 
ِٓٗ َِ ٓ ُِ َُٓٗ َِٔ َِ ٓ ِِ َُٓٗ 
ُِٔ َِ ٓ ِّ َُٓٗ ِِٔ ُِ ْ ُُ ُُٓٓ 
ِّٔ ُِ ٕ ِّ ُِْٓ ِْٔ ُِ ٕ ِْ ُِْٓ 
ِٔٓ ُِ ٕ ِٓ ُِْٓ ِٔٔ ُِ ٕ ِٔ ُِْٓ 
ِٕٔ ُِ ٕ ِٕ ُِْٓ ِٖٔ ُِ ٖ ِٗ ُِٓٓ 
ِٔٗ ُِ ٖ َّ ُِٓٓ َِٕ ُِ ٖ ُّ ُِٓٓ 
ُِٕ ُِ ٖ ِّ ُِٓٔ ِِٕ ُِ ٖ ّْ ُِٓٔ 
ِّٕ ُِ ٖ ّٓ ُِٓٔ ِْٕ ُِ ٖ ّٔ ُِٓٔ 
ِٕٓ ُِ ٖ ّٗ ُِٖٓ ِٕٔ ُِ ُِ ْٖ ُّّٓ 
ِٕٕ ُِ ُٓ ٕٕ ُّْٓ ِٕٖ ُِ ُٓ َٖ ُّْٓ 
ِٕٗ ُِ ُٔ ٖٖ ُّٓٔ َِٖ ُِ ُٕ ٖٗ ُّٓٔ 
ُِٖ ُِ ُٕ ُٗ ُّٓٔ ِِٖ ُِ ُٕ ِٗ ُّٓٔ 
ِّٖ ُِ ُٕ ْٗ ُّٓٔ ِْٖ ُِ ُٕ ٗٓ ُّٓٔ 
ِٖٓ ُِ ُٕ ٗٔ ُّٓٔ ِٖٔ ُِ ُٕ ٕٗ ُّٓٔ 
ِٖٕ ُِ ُٕ َُِ ُْْٓ ِٖٖ ُِ ُِ ُِّ َُٓٓ 
ِٖٗ ِِ ٓ ِِ ُٓٓٗ َِٗ ِِ ٔ ِّ ُّٓٔ 
ُِٗ ِِ َُ َٓ ُْٕٓ ِِٗ ِِ َُ ُٓ ُْٕٓ 
ِّٗ ِِ َُ ِٓ ُْٕٓ ِْٗ ِِ َُ ّٓ ُْٕٓ 
ِٗٓ ِِ َُ ْٓ ُْٕٓ ِٗٔ ِِ َُ ٓٔ ُْٕٓ 
ِٕٗ ِِ َُ ٕٓ ُٕٓٓ ِٖٗ ِِ َُ ٖٓ ُٕٓٓ 
ِٗٗ ِِ َُ ٓٗ ُٕٓٓ ََّ ِِ َُ َٔ ُٕٓٓ 



ُٔٓ 

َُّ ِِ َُ ُٔ ْٕٓٔ َِّ ِِ ُِ ٕٔ ُٕٖٓ 
َّّ ِِ ُٓ َٖ ُٖٕٓ َّْ ِِ ُٓ ِٖ ُْٖٓ 
َّٓ ِِ ُٓ ّٖ ُٖٖٓ َّٔ ِِ ُٓ ْٖ ُٖٖٓ 
َّٕ ِِ ُٕ ِٗ ُُٓٗ َّٖ ِِ ُٖ َُُ ُٓٗٔ 
َّٗ ِِ َِ َُٕ ُٓٗٗ َُّ ِِ ِٓ ُِٕ َُْٔ 
ُُّ ِِ ِٓ ُِٖ َُْٔ ُِّ ِِ ِٔ ُِٗ َُٔٓ 
ُّّ ِِ ِٖ ُّّ َُٖٔ ُّْ ِِ َّ ُّٕ َُُٔ 
ُّٓ ِِ َّ ُّٖ َُُٔ ُّٔ ِِ َّ ُّٗ َُُٔ 
ُّٕ ِِ َّ َُْ َُُٔ ُّٖ ِِ َّ ُِْ ُُِٔ 
ُّٗ ِّ ْ ُْ ُُٔٗ َِّ ِّ ْ ُٕ ُُٔٗ 
ُِّ ِْ ْ ُِ ُِٔٓ ِِّ ِْ ٓ ِٔ ُِٔٓ 
ِّّ ِٕ ُ ّ ُْٔٔ ِّْ ِٕ ُ ْ ُْٔٔ 
ِّٓ ِٕ ِ ٓ ُْٕٔ ِّٔ ِٕ ّ ُُ َُٔٓ 
ِّٕ ِٕ ّ ُِ َُٔٓ ِّٖ ِٕ ّ ُّ َُٔٓ 
ِّٗ ِٕ ّ ُٓ ُُٔٓ َّّ ِٕ ّ ُٔ ُُٔٓ 
ُّّ ِٕ ّ ُٖ ُُٔٓ ِّّ ِٕ ٖ ِٗ ُٕٔٓ 
ّّّ ِٕ ٖ َّ ُٕٔٓ ّّْ ِٕ ٗ ّٕ َُٔٔ 
ّّٓ ِٕ َُ ّٖ ُُٔٔ ّّٔ ِٕ َُ َْ ُُٔٔ 
ّّٕ ِٕ ُِ ْٕ َُُٓ ّّٖ ِٕ ُِ ْٖ َُُٓ 
ّّٗ ِٕ ُِ ْٗ َُُٓ َّْ ِٕ ُِ َٓ َُُٓ 
ُّْ ِٕ ُِ ُٓ َُُٓ ِّْ ِٕ ُِ ّٓ َُّٓ 
ّّْ ِٕ ُِ ْٓ َُّٓ ّْْ ِٗ ٔ ِٖ ََُٕ 
ّْٓ ِٗ َُ ُْ َُٕٗ ّْٔ ِٗ َُ ّْ َُٕٗ 
ّْٕ َّ ّ ْ ُُّٕ ّْٖ َّ ّ ٓ ُُّٕ 
ّْٗ َّ ٖ ُٕ ُُٕٖ َّٓ َّ ٖ ُٖ ُُٕٖ 
ُّٓ ُّ ُ ُِ ُِٕٓ ِّٓ ُّ ّ ُْ ْٖ 
ّّٓ ُّ ْ ُٖ ُِٕٖ ّْٓ ِّ ُّ ُْ ُُٕٓ 
ّٓٓ ِّ َِ ُٔ ُٕٔٓ ّٓٔ ِّ ُّ ْٖ َُٕٖ 



ُٔٔ 

ّٕٓ ِّ ُّ ٖٔ َُٕٖ ّٖٓ ِّ ّْ ّٗ ُْٕٖ 
ّٓٗ ِّ َْ ُُٔ ُٕٖٗ َّٔ ّّ ٕ َّ ُّّٖ 
ُّٔ ّّ ٖ ِّ ُّٖٓ ِّٔ ّّ ٖ ّّ ُّٖٓ 
ّّٔ ّّ َُ ْٔ ُْْٖ ّْٔ ّّ ُّ ُٓ ُْٖٕ 
ّٔٓ ّّ ُّ ّٓ ُْٖٖ ّٔٔ ّّ ُّ ْٓ ُْٖٖ 
ّٕٔ ّّ ُّ ٓٓ ُْٖٗ ّٖٔ ّّ ُّ ٓٔ ُْٖٗ 
ّٔٗ ّّ ُّ ٕٓ َُٖٓ َّٕ ّّ ُّ ٖٓ ُُٖٓ 
ُّٕ ّّ ُْ ٓٗ ُِٖٓ ِّٕ ّّ ُْ َٔ ُِٖٓ 
ّّٕ ّّ ُٔ ِٔ ُْٖٓ ّْٕ ّّ ُٔ ّٔ ُْٖٓ 
ّٕٓ ّّ ُٔ ْٔ ُْٖٓ ّٕٔ ّّ ُِ ٖٖ ُٖٔٔ 
ّٕٕ ّّ ِّ ُٗ ُٖٖٔ ّٕٖ ّّ ُّ ُُٔ ُْٖٖ 
ّٕٗ ّّ ّٖ ُّّ ُّٖٗ َّٖ ّّ ّٖ ُّٓ ُٖٗٓ 
ُّٖ ّّ ّٖ ُّٔ ُٖٗٓ ِّٖ ّّ ُْ ُْٓ َُُٗ 
ّّٖ ّّ ِْ ُْٗ َُْٗ ّْٖ ّّ ِْ َُٓ َُْٗ 
ّٖٓ ّّ ِْ ُُٓ َُْٗ ّٖٔ ّّ ْٓ ُٓٓ َُٕٗ 
ّٖٕ ّّ ْٔ ُٓٔ َُٖٗ ّٖٖ ّّ ْٔ ُٕٓ َُٗٗ 
ّٖٗ ّّ ْٕ ُٖٓ َُُٗ َّٗ ّّ ُٓ ُٔٓ ُُٗٓ 
ُّٗ ّّ ِٓ ُٔٗ ُُٗٗ ِّٗ ّّ ّٓ ُٕٓ َُّٕ 
ّّٗ ّٓ ُ ُ َُٗٔ ّْٗ ّٓ ُ ِ َُٗٔ 
ّٗٓ ّٓ ُ ّ َُٗٔ ّٗٔ ّٓ ُ ْ ُُٗٔ 
ّٕٗ ّٓ ُ ٔ ُُٗٔ ّٖٗ ّٓ ُ ٕ ُُٗٔ 
ّٗٗ ّٓ ُ َُ ُِٗٔ ََْ ّٓ ُ ُُ ُِٗٔ 
َُْ ّٓ ُ ُِ ُِٗٔ َِْ ّٓ ٓ ّْ ُْٕٗ 
َّْ ّٔ ٓ ِِ ُٖٕٗ َْْ ّٔ ٕ ّٕ ََِّ 
َْٓ ّٔ ٖ ٕٔ ََِّ َْٔ ّٔ ٖ ٕٕ ََِّ 
َْٕ ّٔ ٖ ٕٖ ََِّ َْٖ ّٔ ُْ ُُٔ َِِٔ 
َْٗ ّٔ ِٕ ُْٓ َِْٕ َُْ ّٔ ِٕ ُٓٓ َِْٕ 
ُُْ ّٔ ِّ ُٕٔ َِٕٓ ُِْ ّٕ ُ ِ َِٔٓ 



ُٕٔ 

ُّْ ّٕ ِ ُُ َِٔٗ ُْْ ّٕ ِ ُِ َِّٕ 
ُْٓ ّٕ ِ ِِ َِْٕ ُْٔ ّٕ ٗ ْْ َِٖٓ 
ُْٕ ّٕ ٗ ْٓ َِٖٓ ُْٖ ّٕ َِ ُٕ َِٗٗ 
ُْٗ ّٕ ِٔ ََُ َُُِ َِْ ّٖ ٗ ّْ ُِٖٓ 
ُِْ ّٗ ُِ ُّ ُِٕٗ ِِْ ّٗ ُِ ُٔ ُِٗٗ 
ِّْ ّٗ ُِ ِٔ ُِٗٗ ِْْ ّٗ ُِ ّٔ ُِٗٗ 
ِْٓ ّٗ ِّ ٗٔ ُِِٖ ِْٔ ّٗ ّٓ ُُِ ّٕٓ 
ِْٕ ّٗ ّٓ ُِٓ َِِّ ِْٖ ّٗ ّٕ ُُْ ِِّٔ 
ِْٗ ّٗ ّٖ ُْٔ َِِْ َّْ ّٗ ّٖ ُْٕ َِِْ 
ُّْ َْ ٓ َِ ِِّٓ ِّْ ُْ ُ َُ َِِٔ 
ّّْ ِْ - ّ ُِِٔ ّْْ ِْ ُ َُ ِِٔٔ 
ّْٓ ِْ ُ ُُ ِِٔٔ ّْٔ ِْ ُ ُُ ِِٕٔ 
ّْٕ ِْ ُ ُِ ِِٖٔ ّْٖ ِْ ُ ُّ ِِٖٔ 
ّْٗ ِْ ّ ُٕ ِِٔٗ َْْ ّْ ّ َُ َٕٔ 
ُْْ ّْ ّ ُُ ُِّٗ ِْْ ّْ ٗ ِٔ َِِٗ 
ّْْ ّْ ٗ ِٕ ِِِٗ ْْْ ّْ ٗ ّٓ ِِٗٗ 
ْْٓ ّْ ٗ ّٔ ََِّ ْْٔ ّْ ُْ َٔ ُِّْ 
ْْٕ ّْ ُْ ُٔ ُِّْ ْْٖ ّْ ُٓ ٔٓ ُِّٖ 
ْْٗ ّْ ُٓ ٔٔ ُِّٗ َْٓ ّْ ّٕ ُّٔ ِّٓٗ 
ُْٓ ْْ ْ ّٔ َِْٖ ِْٓ ْْ ْ ّٕ َِْٖ 
ّْٓ ْْ ِِ ُُْ ِِْٔ ْْٓ ْْ ّّ َُٓ ِْْٖ 
ْٓٓ ْْ ّٓ ُٓٗ ِِْٗ ْٓٔ ْْ ٓٓ ِِّ ِِْٓ 
ْٕٓ ْٓ ٔ ُٕ ِٓٓٓ ْٖٓ ْٓ ٔ َِ ِٕٓٓ 
ْٓٗ ْٓ ٔ ُِ ِٕٓٓ َْٔ ْٓ ُّ َْ ِٖٓٔ 
ُْٔ ْٓ ُّ ِْ ِٖٓٔ ِْٔ ْٓ ُْ - ِْٕٓ 
ّْٔ ْٓ ُٓ ٓٓ ِٕٕٓ ْْٔ ْٓ ُٓ ٖٓ َِٖٓ 
ْٔٓ ْٓ ِّ ْٕ ِِٓٗ ْٔٔ ْٓ ِّ ٕٓ ِِٓٗ 
ْٕٔ ْٓ ِّ ٕٔ ِِٓٗ ْٖٔ ْٓ ّٓ ُِٓ ُِٔٔ 



ُٖٔ 

ْٔٗ ْٓ ّٖ ُّٔ َِِٔ َْٕ ْٓ ْٔ ُْٕ ِِٔٗ 
ُْٕ ْٓ ْٔ ُْٗ ُِّٔ ِْٕ ْٔ ُ ٔ ِْٕٔ 
ّْٕ ْٔ ٔ ِْ ِٖٔٓ ْْٕ ْٕ ٔ ُٓ َُُٕ 
ْٕٓ ْٕ ٔ ُٔ ِْٕٔ ْٕٔ ْٖ ِ ٓ ِٕٕٔ 
ْٕٕ ْٖ ِ ٔ ِٕٕٔ ْٕٖ ْٖ ٓ ُْ ِّٖٔ 
ْٕٗ ْٖ ٓ ُٓ ِْٖٔ َْٖ ْٖ ٓ ُٔ ِْٖٔ 
ُْٖ ْٖ ٓ ُٕ ِٖٔٓ ِْٖ ْٖ ٔ ِِ ِٖٕٔ 
ّْٖ ْٖ َُ ِٖ ُِٔٗ ْْٖ ْٖ َُ ِٗ ِِٔٗ 
ْٖٓ ْٖ َُ َّ ِّٔٗ ْٖٔ ْٖ ُُ ّٖ ِٔٗٗ 
ْٖٕ ْٖ ُِ ّْ َِّٕ ْٖٖ ْٖ ُٔ ْٓ َِٕٖ 
ْٖٗ ْٖ ِّ ٖٕ ِِّٕ َْٗ ْٗ ُ ُ ِٕٔٓ 
ُْٗ َٓ - ُِ َِٕٖ ِْٗ َٓ - ُّ َِٕٖ 
ّْٗ َٓ ٕ ّٗ ِٕٖٗ ْْٗ َٓ ٕ َْ ِٕٖٗ 
ْٗٓ ُٓ ٖ ُِ ِّٖٔ ْٗٔ ُٓ ُٖ ٕٗ ِٖٕٔ 
ْٕٗ ُٓ ُٖ َٖ ِٖٕٔ ْٖٗ ِٓ ّ َُ ِٖٖٔ 
ْٗٗ ِٓ ّ ُُ ِٖٖٔ ََٓ ِٓ ّ ُِ ِٖٖٔ 
َُٓ ِٓ ّ ُّ ِٖٖٕ َِٓ ِٓ ٖ َّ ِْٖٗ 
َّٓ ِٓ ٖ ُّ ِْٖٗ َْٓ ِٓ َِ َُٕ ِّٗٓ 
َٓٓ ِٓ َِ َُٖ ِّٗٓ َٓٔ ِٓ َِ َُُ ِّٕٗ 
َٕٓ ِٓ ِْ ُُٗ ِِْٗ َٖٓ ّٓ ّ ّْ ّّٓ 
َٓٗ ّٓ ّ ْْ ّّٓ َُٓ ّٓ ٓ ْٔ ِٖٗٓ 
ُُٓ ّٓ ٓ ْٕ ِٖٗٔ ُِٓ ّٓ ٓ ْٖ ِٖٕٗ 
ُّٓ ّٓ ُٔ ِٕ ََّْ ُْٓ ّٓ ُٕ ّٕ ََّٓ 
ُٓٓ ّٓ ُٖ ْٕ ََّٔ ُٓٔ ْٓ - َُ َُّٗ 
ُٕٓ ْٓ - ُُ َُّٗ ُٖٓ ْٓ - ُٔ َِّّ 
ُٓٗ ْٓ - ُٖ َِّّ َِٓ ْٓ - َِ َِّّ 
ُِٓ ْٓ ّ ِٔ َِّٗ      

 



ُٔٗ 

 : ؛ منيا ىاتاًف الخاصيَّتافً ةه عدٌ  األحاديث خصائصي  ما سبؽ مفكلػ )مىٍف( الشرطية في

 الصدارة.  جاءٍت صدر الجممة الشرطية؛ ألنَّيا مف األسماء التي ليا حؽُّ  .ُ
ٌف؛ لكفَّ الباحث لـ جاءٍت شرطنا لمىٍف يعقؿ؛ كىي تككف لإلنساف كغيره؛ كالمالئكة كالجً  .ِ

ًحيح ميٍسًمـفي  يجد شكاىدى  عمى خطاب المالئكة كالجٌف في إطار االشتراط عمييـ؛  صى
 ( جاءت لمبشرية كىدايتيا.  )ذلؾ ألفَّ رسالة رسكؿ ا

 المطمب الثاني: )َما( 

ًحيح ميٍسًمـالشرطية في  )مىا(كردٍت   : منيا ىذه األحاديث الثالثةثىالثنا كىأىٍربىًعيفى مىرَّةن؛  صى
َلُة َفَل تَْأُتوَىا َتْسَعْوَن، َوْأُتوَىا َتْمُشوَن َوَعَميْ "(: ) رسكؿ اقكؿ  .ُ ُكُم ِإَذا ُأِقيَمِت الصَّ

  .(ُ)"السَِّكيَنُة، َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصمُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّوا
اًتـو كحديث  .ِ : سىأىٍلتي رىسيكؿى اً  أنَّو ،() عىًدمّْ ٍبًف حى ٍيًد اٍلًمٍعرىاًض، فىقىاؿى ()قىاؿى  ، عىٍف صى

() :" ٍُيًد اٍلكىٍمًب، "َو َوِقيذٌ َما َأَصاَب ِبَحدِّْه َفُكْمُو، َوَما َأَصاَب ِبَعْرِضِو َفي سىأىٍلتيوي عىٍف صى ، كى
  .(ِ)"َما َأْمَسَك َعَمْيَك َوَلْم َيْأُكْل ِمْنُو َفُكْمُو، َفِإنَّ َذَكاَتُو َأْخُذهُ ": () فىقىاؿى 

َطْعُتْم، َفِإنََّما َما َنَيْيُتُكْم َعْنُو، َفاْجَتِنُبوُه َوَما َأَمْرُتُكْم ِبِو َفاْفَعُموا ِمْنُو َما اْستَ "(: كقكلو ) .ّ
  .(ّ)"َأْىَمَك الَِّذيَن ِمْن َقْبِمُكْم َكْثَرُة َمَساِئِمِيْم، َواْخِتَلُفُيْم َعَمى َأْنِبَياِئِيمْ 

؛ )مىا( أعـٌ مف )مىٍف( في جميع أحكاليا: "أفَّ كىنا ال بد مف كقفة عند قكؿ بعض النحاة مف 
أفَّ  الباحث يرىحقيقة الشيء، كغير ذلؾ"؛ إٍذ ألنَّيا تستعمؿ لغير العقالء، كصفات العقالء، ك 

عنا سٍ تً  ةن، في مقابؿرَّ مى  يفى عً بى رٍ أى الثنا كى ثى  بمغ عددىا تعماالن مف )مىف(؛ حيثي اس )مىا( في الشرط أقؿُّ 
 يثي بخالؼ االستفياـ؛ فإفَّ )مىا( فيو أكثر استعماالن مف )مىٍف(؛ ح لػ )مىٍف(، ةو رَّ مى  ةً ئى اٍ مً عى بٍ سى كى  يفى رً شٍ عً كى 

اًنيى كىأىٍربىًعيفى كًمٍائىتىي مىرَّةو  ، في مقابؿمىرَّةو  ٍحدىل كًعٍشًريفى كًستًَّمٍائىةً إً  بمغ عددىا  . لػ )مىٍف( ثىمى

                                  

مىكىاًضعي  (ُ) اًج، اٍلمىسىاًجدي كى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم سىًكينىةو، كىالنٍَّييي  صى قىارو كى ًة ًبكى الى ةى/اٍسًتٍحبىابي ًإٍتيىاًف الصَّ الى الصَّ
ٍف ًإٍتيىاًنيىا سىٍعينا، ص  (. َِٔ) - ُُٓ: رقـ الحديث َِِعى

ًة، صالمصدر السابؽ (ِ) ًب اٍلميعىمَّمى ٍيدي ًباٍلًكالى يىكىاًف/الصَّ ا ييٍؤكىؿي ًمفى اٍلحى مى ٍيدي كىالذَّبىاًئحي كى : رقـ ٖٕٔ-ٕٕٔ، الصَّ
 (. ُِٗٗ) - ْالحديث 

/تىٍكًقيريهي )نفسوالمصدر  (ّ) اًئؿي ا ، الفىضى مى ، كى كرىةى ًإلىٍيًو، أىٍك الى يىتىعىمَّؽي ًبًو تىٍكًميؼه ري تىٍرؾي ًإٍكثىاًر سيؤىاًلًو عىمَّا الى ضى (، كى
، ص نىٍحًك ذىًلؾى  (. ُّّٕ) - َُّ: رقـ الحديث َِٗالى يىقىعي، كى



َُٕ 

  وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )َما( الشرطية كما يأتي:
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رقم 
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رقم الحديث 
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رقم 
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ُ ُ ُٖ َِّ ُّٖ ِ ٓ ِٖ ُُٓ َِٔ 
ّ ٓ ِّ ُٖٕ ُٕٔ ْ ُِ ِٔ ْٖ َُِّ 
ٓ ُِ ِْ ُِْ َّْٓ ٔ ُٓ ُ ٕ َُُٖ 
ٕ ُٓ ُٗ ُْٕ ُُِٖ ٖ ُٖ ّ َِ ُْْٕ 
ٗ َِ ِ ٖ َُْٓ َُ ُِ ُٖ ُُْ ُْٖٓ 
ُُ ِِ ِ ٕ ُِٓٓ ُِ ِِ ُٔ ٖٔ ُٖٓٗ 
ُّ ِِ ُٖ ََُ ُْٓٗ ُْ ِّ ُ ِ ُُٔٓ 
ُٓ ِّ ُ ّ ُُٔٓ ُٔ ُّ ُ ُِ ُِٕٓ 
ُٕ ِّ ُٔ ٓٓ َُٕٔ ُٖ ّّ ٕ َّ ُّّٖ 
ُٗ ّْ ُ ْ ُِٗٗ َِ ّْ ُ ٖ َُّٗ 
ُِ ّٔ ٕ َٕ ُّّٕ ِِ ّٗ ِِ ْٔ ََِِ 
ِّ ّٗ ّٓ ُِْ ِِِٗ ِْ ّْ َِ ٕٕ ِِّٕ 
ِٓ ّْ ّٕ َُّ ُّّٕ ِٔ ْْ ْ ّٔ َِْٖ 
ِٕ ْْ ِٖ ُِّ ِّْٕ ِٖ ْٓ ُٖ ٖٔ ِٖٕٓ 
ِٗ ْٓ ْٗ ُٓٗ ِّٖٔ َّ ْٖ ٕ ِّ ِٖٖٔ 

 

  ؛ منيا ىاتاًف الخاصيَّتاًف:ةه عدٌ  األحاديث خصائصي  ما سبؽ مف( الشرطية فياكلػ )مى 

 الصدارة.  جاءٍت صدر الجممة الشرطية؛ ألنَّيا مف األسماء التي ليا حؽُّ  .ُ
 

، كتأتي شرطنا لصفات العقالء، كحقيقة الشيء؛ لكفَّ الباحث يعقؿال ا لمىٍف جاءٍت شرطن  .ِ
ًحيح ميٍسًمـلـ يجد في   مف ىذا القبيؿ.  شكاىدى  صى

 
 
 



ُُٕ 

 المطمب الثالث: )َمْيَما( 

ًحيح ميٍسًمـفي  )مىٍيمىا(اسـ الشرط  دٍ رً لـ يى  رضي –سكل مرةو كاحدةو؛ كذلؾ في قكؿ عائشة  صى
؛ كقد جاء صدر الجممة الشرطية كما ىك بىيّْفه في (ُ)"ا َيْكُتِم النَّاُس َيْعَمْمُو اُ َمْيمَ ": -ا عنيا
 الحديث. 

  )َمَتى(المطمب الرابع: 

ًحيح ميٍسًمـالشرطية في  )مىتىى(كردٍت  كذلؾ في ؛ (ِ)نفس المعنىب ثىالثى مىرَّاتو في حديثىٍيفً  صى
( أٍف يصمي بالناس؛ ( أبا بكر )) حيف أمر رسكؿ ا -رضي ا عنيا–قكؿ عائشة 

نَُّو َمَتى َيُقْم َمَقاَمَك َل ُيْسِمِع النَّاَس  ،َيا َرُسوَل اِ، ِإنَّ َأَبا َبْكٍر َرُجٌل َأِسيفٌ "فقالت:  َفَمْو  ،َواِ 
 .(ّ)"َأَمْرَت ُعَمرَ 

؛ منيا ىاتاًف ةه عدٌ  خصائصي  -رضي ا عنيا–قكؿ عائشة ( الشرطية في تىىكلػ )مى 
 لخاصيَّتاًف: ا

  الصدارة. الجممة الشرطية؛ ألنَّيا مف األسماء التي ليا حؽُّ  جاءٍت صدرى  .ُ
 . شرط لمزماف عمكمنا )مىتىى(جاءٍت شرطنا ًلمىا يستقبؿ مف الزماف؛ ذلؾ ألفَّ  .ِ

  )أْيَن(المطمب الخامس: 

( الشرطية في  ًحيح ميٍسًمـكردٍت )أٍيفى ا( بػ  ممحقةن إالَّ  دٍ رً لـ تى ؛ ك ثىالثى مىرَّاتو  صى  زائدةً ال)مى
(التي بيا تزداد  ؛مؤكّْدةً ال سنناتإبيامنا كعمكمنا، ك  )أٍيفى  ؛ كذلؾ في قكليف، ىما: زداد المجازاةي بيا حي

َلُة َفَصلّْ َفُيَو َمْسِجدٌ "(: ) رسكؿ اقكؿ  .ُ   .(ْ)"َوَأْيَنَما َأْدَرَكْتَك الصَّ

                                  

ًحيحي مي  (ُ) كًؿ اٍلقيبيكًر كىالدُّعىاءي أًلىٍىًميىا، صصى ا ييقىاؿي ًعٍندى ديخي /مى نىاًئزي اًج، اٍلجى جَّ ـي بفي الحى : رقـ ّْٗ-ٍّْٖسًمـ، ميٍسًم
 (. ْٕٗ) - َُّالحديث 

؛ كىك قكؿ عائشة  (ِ)  . الذم ذيكر -رضي ا عنيا–أٍم: إفَّ القكؿى كاحده؛ قد تكرر ثالثى مراتو
ًحيحي ميٍسًمـ، (ّ) ، كىغىٍيرً  صى سىفىرو اـً ًإذىا عىرىضى لىوي عيٍذره ًمٍف مىرىضو كى مى ؼي اإٍلً ةي/اٍسًتٍخالى الى اًج، الصَّ جَّ ـي بفي الحى ا، ميٍسًم ًىمى

ٍف ييصمّْي ًبالنَّاسً   (. َِْ-َُُ(، )ُْٖ-ٓٗ: رقـ الحديث )ُٓٔ، ُْٔ.، ص..مى
ةى المصدر السابؽ (ْ) الى مىكىاًضًع الصَّ  (. َِٓ) - ُ: رقـ الحديث ُْٗ، ص، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى



ُِٕ 

ًه ﴿ (:كقكلو ) .ِ ٔاْ َذرَ ىُّ َٔ ا حُ ٍَ ۡحَِ
َ
ِِۚ فَد ُّ ٱَّلله  . (ِ)؛ حيثي إنَّو قد تكرر مرتىٍيفً (ُ)﴾وَۡس

الجممة الشرطية؛  صدرى  ىذىٍيًف القكلىٍيفً في ، كقد جاءٍت شرط لممكاف كما ىك معمكـ ىيك 
 . الصدارة ألنَّيا مف األسماء التي ليا حؽُّ 

 ( َحْيُثَماالسادس: ) المطمب

ٍيثيمىا(كرد اسـ الشرط  ًحيح ميٍسًمـفي  )حى   ؛ كذلؾ في قكليف؛ ىما:مىرَّاتو  ثىالثى  صى

َلُة َفَصمِّْو، َفِإنَُّو َمْسِجدٌ "(: قكؿ رسكؿ ا ) .ُ ؛ حيثي إنَّو قد (ّ)"ُثمَّ َحْيُثَما َأْدَرَكْتَك الصَّ
 تكرر مرتيف. 

ۥ  ﴿ (:كقكلو ) .ِ ًۡ َشۡطَرهُ ُس َْ ْ وُُسٔ ٔا ىُّ َٔ ًۡ فَ ا ُنِخُ ٌَ ؛ كقد مرٍت بنا في الفصؿ (ْ)﴾وََحۡيُد 
 . (ٓ)األٌكؿ

ٍيثيمىا(كلػ )   ؛ منيا ىاتاًف الخاصيَّتاًف:ةه عدٌ  خصائصي في ىذىٍيًف القكلىٍيًف  حى

  الصدارة. الجممة الشرطية؛ ألنَّو مف األسماء التي ليا حؽُّ  جاء صدرى  .ُ
ٍبيىـو ىك شرط  .ِ  ؛ كما ىك كاضح في القكلىٍيًف. لمكافو مي

  أّي(السابع: ) المطمب

ًحيح مي في  الشرطيةكردٍت )أٌم(   ؛ كىي بحسب ما تيضاؼ إليو: مٌرةن  كثىالًثيفى سىٍبعنا  ٍسًمـصى
 اُس ِإنَّ ـَيا َأيَُّيا النَّ (: "كؿ ا )ػرسمعقالء؛ نحك قكؿ ل شرطنافإٍف أيضيفت إلى العاقؿو كانت 

                                  

 . ُُٓاٍلبىقىرىة:  (ُ)

مىى الدَّابًَّة  (ِ) ًة النَّاًفمىًة عى الى كىازي صى قىٍصريىىا/جى ةي اٍلميسىاًفًريفى كى الى اًج، صى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ٍيثي صى ًفي السَّفىًر حى
يىٍت، ص  (. ََٕ) - ّّ: رقـ الحديث ِٓٓتىكىجَّ

ةى، صر السابؽالمصد (ّ) الى مىكىاًضًع الصَّ  (. َِٓ) - ُ: رقـ الحديث ُْٗ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
 . ُْْاٍلبىقىرىة:  (ْ)

  .َٕ-ٗٔانظر: ىذه الرسالة، ص (ٓ)



ُّٕ 

ِعيفَ َفِإنَّ ِمْن َورَاِئِو اْلَكِبيَر،  ؛ِمْنُكْم ُمَنفِّْريَن، َفَأيُُّكْم َأمَّ النَّاَس، َفْمُيوِجزْ    .(ُ)"َوَذا اْلَحاَجةِ  ،َوالضَّ

ٍف أيضيفت إلى غيًر العاقًؿ كانت شرطنا  ( لرسكؿ ا جبريؿ ) قكؿ غيًر العقالء؛ نحكلكا 
( :)" َُتَك اْلُقْرآَن َعَمى َسْبَعِة َأْحُرٍف، َفَأيَُّما َحْرٍف َقر ُءوا َعَمْيِو َفَقْد ِإنَّ اَ َيْأُمُرَك َأْن َتْقرََأ ُأمَّ

  .(ِ)"اُبواَأصَ 

ٍف أيضيفت إلى مكافو كانت شرطنا  َأيَُّما َقْرَيٍة َأَتْيُتُموَىا، (: ")ممكاف؛ نحك قكؿ رسكؿ ا لكا 
ِو، ُثمَّ ِىَي َوَأَقْمُتْم ِفيَيا، َفَسْيُمُكْم ِفيَيا، َوَأيَُّما َقْرَيٍة َعَصِت اَ َوَرُسوَلُو، َفِإنَّ ُخُمَسَيا ِلمَِّو َوِلَرُسولِ 

  .(ّ)"مْ َلكُ 

ٍف أيضيفت إلى غيًر ذلؾ كانت بحسب ما أيضيفت إليو ما سبؽ في الشرطية، كلػ )أٌم( (ْ)كا 
  الصدارة. الصدارة؛ ألنَّيا مف األسماء التي ليا حؽُّ  األحاديث خاصية حؽّْ  مف

 وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )أّي( الشرطية كما يأتي:
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رقم الحديث 
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ُ ُ ِٔ ُُُ َٔ ِ ُ  ُّ ُِِ ٖٔ 
ّ ُ ُّ ُِّ ٔٗ ْ ُ ٔٓ ُِّ ُْْ 
ٓ ْ َّ ُّْ ْْْ ٔ ْ ّٕ ُِٖ ْٔٔ 
ٕ ٓ - ّ ُِٓ ٖ ٔ ُِ ُّٔ ٕٓٓ 
ٗ ٔ ْٖ ِْٕ ُِٖ َُ ُٖ ّ َِ ُْْٕ 
ُُ َِ ٓ ِْ َُٓٗ ُِ ُِ ُٓ ٕٖ ُّْٓ 
ُّ ُِ ُٓ ٕٗ ُّْٓ ُْ ِِ َُ ٓٓ ُْٕٓ 
ُٓ ِّ ْ ُٓ ُُٔٗ ُٔ ِّ ْ ُٔ ُُٔٗ 

                                  

، ص (ُ) اـو ًة ًفي تىمى الى ًة ًبتىٍخًفيًؼ الصَّ الةي/أىٍمري اأٍلىًئمَّ اًج، الصَّ جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم رقـ الحديث : ُٖٕصى
ُِٖ - (ْٔٔ .) 
ٍعنىاهي، صالمصدر السابؽ (ِ) بىيىافي مى مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو كى قىٍصريىىا/بىيىافي أىفَّ اٍلقيٍرآفى عى ةي اٍلميسىاًفًريفى كى الى -ِْٗ، صى
 (. ُِٖ) - ِْٕ: رقـ الحديث ِٓٗ
ـي اٍلفىٍيًء، صالمصدر نفسو (ّ) ٍك /حي  (. ُٕٔٓ) - ْٕديث : رقـ الحٔٗٔ، اٍلًجيىادي كىالسّْيىري
ًحيح ميٍسًمـفي إشارة مف الباحث إلى أفَّ )أٌم( الشرطية لـ تيضؼ إلى الزماف في شكاىد  (ْ)   .صى



ُْٕ 

ُٕ ِْ ْ َِ ُِٔٓ ُٖ ِْ ْ ُِ ُِٔٓ 
ُٗ ِْ ْ ِِ ُِٔٓ َِ ِّ ِ ّ ُُّٕ 
ُِ ِّ ُٓ ْٕ ُٕٓٔ ِِ ّّ ّٖ ُّٖ ُٖٗٔ 
ِّ ّٔ ِّ ُْٕ َِٓٓ ِْ ْْ ّٓ َُٔ ِّْٗ 
ِٓ ْْ َٓ َِٔ َِّٓ ِٔ ْٓ ِٓ ٖٖ ََِٔ 
ِٕ ْٓ ِٓ ٖٗ َُِٔ ِٖ ْٓ ِٓ َٗ َُِٔ 
ِٗ ْٓ ِٓ ُٗ َُِٔ َّ ْٓ ِٓ ِٗ َُِٔ 
ُّ ْٓ ِٓ ّٗ َُِٔ ِّ ْٓ ِٓ ْٗ َِِٔ 
ّّ ْٓ ِٓ ٗٓ َِّٔ ّْ ْٗ ٖ ْٔ ِٕٔٔ 
ّٓ ْٗ َُ ٓٔ َِٕٕ ّٔ ِٓ ِّ ُُٖ ُِْٗ 

 

ًحيح ميٍسًمـ كفي نياية ىذ ا المبحث يمكف إجماؿ عدد أسماء الشرط حسب كركدىا في صى
 مف خالؿ ىذا الجدكؿ اآلتي: 

 في َصِحيح ُمْسِمم عدد وروده اسم الشرط

 ِٕٗ مىفٍ 
 ّْ مىا
 ُ مىٍيمىا
 ّ مىتىى
 َ أىيَّافى 
 ّ أىٍيفى 
 َ أىنَّى
ٍيثيمىا  ّ حى
 ّٕ أىمٌ 

 ُٖٗ المجموع

*** 



ُٕٓ 

  المبحث الرابع

َداَرِة ِفي بَ    ، َوَمَواِضُعَياَصِحيح ُمْسِممَياُن َسائِر اْْلْسَماِء الَِّتي َلَيا َحقُّ الصَّ

 حؽُّ  مف: ضمير الشٍأف، كأسماء االستفياـ، كالشرط، مف األسماء التي ليا بياف كؿ   َـّ تى 
ًحيح ميٍسًمـركدىا في حسب كي  ؛الصدارة لظٍَّرًفيَّتىيًف، ك)كيمَّمىا(، مف: )بىٍينىا، كبىٍينىمىا( ا كبقي كؿّّ  ،صى

ًبيًَّة؛ كبيانيا  ا( التَّعىجُّ بىًريًَّة، ك)كىأىيٍّْف(، ك)مى ( اٍلخى ـٍ ًحيح ميٍسًمـفي حسب كركدىا ك)كى مف خالؿ  صى
  المطالب الخمسة اآلتية:

 : )بىٍينىا(، ك)بىٍينىمىا(؛ الظٍَّرًفيَّتىاًف. المطمب اْلّول

 : )كيمَّمىا(. المطمب الثاني

بىًريَّةي. مب الثالثالمط ( اٍلخى ـٍ  : )كى

ًبيَّةي. المطمب الرابع ا( التَّعىجُّ  : )مى

ـٍ يىًرٍد ًفي المطمب الخامس ًحيح ميٍسًمـ: ما لى دىارىًة. صى ؽُّ الصَّ   ًمفى اأٍلٍسمىاءي الًَّتي لىييا حى

 : كذلؾ عمى النحك اآلتي

  الظَّْرِفيََّتانِ  ؛)َبْيَنا(، و)َبْيَنَما(اْلّول: المطمب 

 : كبيانيما في المقصدىٍيًف اآلتيىٍيفً 

  )َبْيَنا(المقصد اْلّول: 

ًحيح ميٍسًمـالظرفية في  )بىٍينىا( كردتٍ  ٍمًسيفى مىرَّةن؛  صى  : منيا ىذه األحاديث الثالثةخى

ًديث  .ُ كىـً السُّمىًميّْ حى :  أنَّو ميعىاًكيىةى ٍبًف اٍلحى ، ِإْذ َعَطَس () َبْيَنا َأَنا ُأَصمّْي َمَع َرُسوِل اِ "قىاؿى
  .(ُ)"َفَرَماِني اْلَقْوُم ِبَأْبَصارِِىمْ  ،َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْمُت: َيْرَحُمَك اُ 

                                  

نىٍسخي مى  (ُ) ًة، كى الى ـً ًفي الصَّ ـي اٍلكىالى ةى/تىٍحًري الى مىكىاًضعي الصَّ اًج، اٍلمىسىاًجدي كى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ا كىافى ًمٍف صى
ًتًو، صًإبى   (. ّٕٓ) - ّّ: رقـ الحديث ُٗٗاحى



ُٕٔ 

ًديث  .ِ : كحى ٍيرىةى، أىنَّوي قىاؿى  َفَقاَل: (؛)َبْيَنا َنْحُن ِفي اْلَمْسِجِد ِإْذ َخَرَج ِإَلْيَنا َرُسوُل اِ "أىًبي ىيرى
  .(ُ)"ُيودَ اْنَطِمُقوا ِإَلى يَ 

ُأ ِإَلى َجاِنِب "(: كقكؿ رسكؿ ا ) .ّ َبْيَنا َأَنا َناِئٌم ِإْذ رََأْيتُِني ِفي اْلَجنَِّة، َفِإَذا اْمرََأٌة َتَوضَّ
  .(ِ)"َقْصرٍ 

 

 وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )َبْيَنا( الظرفية كما يأتي:

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
لكتاب تحت ا

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ َٔ ُِٓ ُّٓ ِ ُ ّٕ ِٓٓ ُُٔ 
ّ ُ ّٕ ِٓٔ ُُٔ ْ ُ ْٕ ِْٔ ُْٔ 
ٓ ِ ِِ ٕٔ ِْٕ ٔ ْ ُْ ّٓ ََْ 
ٕ ٓ - ٔ ِّٓ ٖ ٓ ٕ ّّ ّٕٓ 
ٗ ٓ ٗ - ّْٓ َُ ٓ ُٗ ََُ ّٕٓ 
ُُ ٓ ِْ ِْٖ ْٔٗ ُِ ٕ - ّ ْٖٓ 
ُّ ٕ ُُ ّٖ ّٖٔ ُْ ٕ ُْ ْٓ ٖٕٓ 
ُٓ ٗ ِ ٗ ٖٕٗ ُٔ ُِ َُ ّْ ِٗٗ 
ُٕ ُِ ْٕ ُْٖ َُْٔ ُٖ ُّ ُْ ٖٕ ُُُِ 
ُٗ ُّ ِٕ ُٕٓ ُُْٗ َِ ُٓ ٕٓ ِّٗ َُّٔ 
ُِ ُٓ ْٗ َٕٓ ُّْٗ ِِ ُٔ ّ ِٕ َُْٔ 
ِّ ِِ َّ ُّٗ َُُٔ ِْ ِٗ ٗ َْ َُٕٖ 
ِٓ ِّ ُّ ِْ ُِٕٓ ِٔ ِّ ُّ ْٓ ُْٕٓ 
ِٕ ِّ َِ ُٔ ُٕٔٓ ِٖ ِّ ِٔ ْٕ ُّٕٕ 
ِٗ ّٔ ُ ِ ُٕٗٗ َّ ّٔ َِ َُْ َِّٖ 
ُّ ّٗ ّٕ ُِٗ ِِّّ ِّ ُْ - ٗ ِِٓٗ 

                                  

ًحيحي مي  (ُ) اجً صى ـي بفي الحىجَّ اًز، صٍسًمـ، ميٍسًم ءي اٍليىييكًد ًمفى اٍلًحجى /ًإٍجالى  - ُٔ: رقـ الحديث َُٕ، اٍلًجيىادي كىالسّْيىري
(ُٕٔٓ .) 

ابىًة )المصدر السابؽ (ِ) حى اًئؿي الصَّ اًئًؿ عيمىرى )، فىضى  (. ِّٓٗ) - ُِرقـ الحديث : ّٔٗ(، ص(/ًمٍف فىضى



ُٕٕ 

ّّ ِْ ْ ُِ ِِْٕ ّْ ِْ ْ ِِ ِِْٕ 
ّٓ ْْ ُ ُّ ِّٖٖ ّٔ ْْ ِ ُٓ َِّٗ 
ّٕ ْْ ِ ُٔ ُِّٗ ّٖ ْْ ِ ُٕ ِِّٗ 
ّٗ ْْ ِ ُٖ ِِّٗ َْ ْْ ِ ُِ ِّٗٓ 
ُْ ْْ ٓ َْ َُِْ ِْ ْْ ِٖ ُِّ ِّْٕ 
ّْ ْٓ ِ ٖ َِٓٓ ْْ ْٓ ْ ُّ ِِٓٓ 
ْٓ ْٗ ُ ٕ ِْٕٕ ْٔ ْٗ ٗ ّٓ ِٕٔٗ 
ْٕ ْٗ َُ ٓٔ َِٕٕ ْٖ ّٓ ْ ْٓ ِْٖٗ 

 

؛ ألنَّيا مف كمَّوالكالـ  تً ر األحاديث أفَّ )بىٍينىا( قد تصدَّ  ما سبؽ مفككما ىك كاضح في
  ؛ ككأنَّيا مفتاح ييفتتىح بيا الكالـ.الصدارة ليا حؽُّ  األسماء التي

  )َبْيَنَما(الثاني: المقصد 

ًحيح ميٍسًمـالظرفية في  )بىٍينىمىا(كردٍت  ثىمىاًنيفى مىرَّةن؛  صى  : منيا ىذه األحاديث الثالثةاٍثنىتىٍيًف كى

ْلَكْعَبِة، َفِإَذا َرُجٌل آَدُم، َسِبُط الشَّْعِر، َبْيَنَما َأَنا َناِئٌم رََأْيُتِني َأُطوُف ِبا"(: قكؿ رسكؿ ا ) .ُ
ُقْمُت: َمْن َىَذا؟ َقاُلوا: َىَذا اْبُن  -َأْو ُيَيرَاُق رَْأُسُو َماءً -َبْيَن َرُجَمْيِن َيْنِطُف رَْأُسُو َماًء 

  .(ُ)"َمْرَيمَ 
َرُه، َفَشَكَر َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي ِبَطِريٍق، َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعمَ "(: كقكلو )  .ِ ى الطَِّريِق َفَأخَّ

  .(ِ)"اُ َلُو، َفَغَفَر َلوُ 
ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل َلُو: َىْل َتْعَمُم  َبْيَنَما ُموَسى ِفي َمَلٍ "(: كقكلو ) .ّ

  .(ّ)"َل  :َأَحًدا َأْعَمَم ِمْنَك؟ َقاَل ُموَسى

                                  

ـى ) (ُ) ٍريى ًسيًح اٍبًف مى /ًذٍكري اٍلمى يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم اًؿ، صصى : رقـ ْٖ(، كىاٍلمىًسيًح الدَّجَّ
 (. ُُٕ) - ِٕٕالحديث 

مىارىةي/بىيىافي الشُّيىدىاًء، صالمصدر السابؽ (ِ)  (. ُُْٗ) - ُْٔ: رقـ الحديث ِٕٔ، اإٍلً
ًضًر )نفسوالمصدر  (ّ) اًئًؿ اٍلخى /ًمٍف فىضى اًئؿي  (. َِّٖ) - ُْٕ: رقـ الحديث ُّٗ-َّٗ(، ص، الفىضى



ُٕٖ 

 ا )َبْيَنَما( الظرفية كما يأتي:ييوأرقام اْلحاديث التي وردْت ف

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ ُ ُ ٖ ِ ُ ْٕ ُٕٖ ُُُ 
ّ ُ ٕٓ ِٕٕ ُُٕ ْ ِ َّ ََُ ِٖٓ 
ٓ ّ ِ ٓ ِٗٔ ٔ ّ ّ ُّ ِٗٗ 
ٕ ْ ْٖ ِٓٗ َٓٓ ٖ ٓ - ٕ ِّٓ 
ٗ ٓ - ٖ ِّٓ َُ ٓ ِ ُّ ِٓٔ 
ُُ ٓ ِ ُْ ِٓٔ ُِ ٓ ِٕ َُٓ َُٔ 
ُّ ٓ ِٖ ُٓٓ َّٔ ُْ ٓ ْٓ ِٗٓ ٕٔٓ 
ُٓ ٓ ٓٓ ُُّ ُٖٔ ُٔ ٓ ٓٓ ُِّ ِٖٔ 
ُٕ ٔ ّٔ ِِْ ٕٗٔ ُٖ ٔ َْ ِْٗ َُٖ 
ُٗ ٔ ّْ ِْٓ َٖٔ َِ ٕ - ْ ْٖٓ 
ُِ ٖ ْ ِِ ّٖٗ ِِ َُ ٓ ِٓ ُّٗ 
ِّ َُ ٓ ِٕ ُّٗ ِْ ُِ ُٓ ُٕٔ َُِٕ 
ِٓ ُٓ ٖ ٓٗ ُُٗٔ ِٔ ُٓ ٖ َٔ ُُٗٔ 
ِٕ ُٓ ُْ ْٗ َُِٔ ِٖ ُٓ ٔٓ ُّٕ ُِِّ 
ِٗ ُٓ ٔٓ ِّٕ ُِِّ َّ ُٓ ٔٗ َْْ ُّّّ 
ُّ ُٖ ٓ ُّ ُْٕٗ ِّ ِِ َّ ُّٖ َُُٔ 
ّّ َّ َُ َِ َُِٕ ّْ ُّ ْ ُٖ ُِٕٖ 
ّٓ ِّ ُٖ ٖٓ ُّٕٔ ّٔ ِّ ّٗ َُٕ ُْٕٗ 
ّٕ ِّ ّٗ َُٖ ُْٕٗ ّٖ ِّ ْٓ ُِّ َُٖٕ 
ّٗ ّّ ُٓ ُْٔ ُُْٗ َْ ّّ ّٓ ُٕٔ ُِْٗ 
ُْ ّْ ٕ ْٕ ُْٖٗ ِْ ّٕ َُ ْٗ َِٖٖ 
ّْ ّٕ َُ َٓ َِٖٖ ْْ ّٗ َُ ِٔ ُِٕٔ 
ْٓ ّٗ ّٓ ُِْ ِِِٗ ْٔ ّٗ ّٕ ُّٓ ِِّّ 
ْٕ ّٗ ّٕ - ِِّْ ْٖ ّٗ ّٕ َُْ ِِّٔ 



ُٕٗ 

ْٗ ّٗ ُْ ُّٓ ِِْْ َٓ ّٗ ُْ ُٓٓ ِِْٓ 
ُٓ ّْ ِْ ُٓٗ ِّّٕ ِٓ ّْ ْٔ َُٕ َِّٖ 
ّٓ ّْ ْٔ ُِٕ َِّٖ ْٓ ّْ ْٔ ُْٕ َِّٖ 
ٓٓ ْْ ُ ُّ ِّٖٖ ٓٔ ْْ ّ ِٖ َِّْ 
ٕٓ ْْ ّّ َُٓ ِْْٖ ٖٓ ْٓ ِْ َٖ ِٓٗٓ 
ٓٗ ْٓ ِْ ِٖ ِٓٗٔ َٔ ْٓ ّٔ ُِٕ ُُْٗ 
ُٔ ْٓ َٓ ُْٔ ِّٔٗ ِٔ ْٖ ُّ - ْٓ 
ّٔ ْٖ ِٕ ََُ ِّْٕ ْٔ ْٗ ُ ٓ ِْٕٓ 
ٔٓ ْٗ ٕ ْٓ ِٕٔٓ ٔٔ ْٗ ٗ ّٓ ِٕٔٗ 
ٕٔ ْٗ َُ ٓٔ َِٕٕ ٖٔ َٓ ْ ِّ ِْٕٗ 
ٔٗ َٓ ٖ ْْ ََِٖ َٕ ُٓ ُٕ ٕٔ ِٖٕٔ 
ُٕ ِٓ ٗ ّْ ِٖٕٗ ِٕ ِٓ ُُ ّٕ ِٖٗٗ 
ّٕ ِٓ ُٖ - َِِٗ ْٕ ِٓ َِ َُُ ِّٕٗ 
ٕٓ ّٓ ُٕ ّٕ ََّٓ      

 

؛ ألنَّيا مف ومَّ الكالـ ك رتً في )بىٍينىمىا(؛ حيثي إنَّيا قد تصدَّ ككما األمر في )بىٍينىا( كذلؾ 
  ؛ ككأنَّيا مفتاح ييفتتىح بيا الكالـ.الصدارة األسماء التي ليا حؽُّ 

  )ُكمََّما(المطمب الثاني: 

ًحيح ميٍسًمـفي  )كيمَّمىا(كردٍت  ٍمسنا كىًعٍشًريفى مىرَّةن؛  صى  : منيا ىذه األحاديث الثالثةخى

( أنَّو في الرجؿ الذم تتبع رجالن شيد عميو رسكؿ ا ) سىٍيؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمّْ  قىٍكؿ .ُ
َذا َأْسَرَع َأْسَرَع َمَعوُ "مف أصحاب النار؛ فقاؿ:    .(ُ)"َفَخَرَج َمَعُو، ُكمََّما َوَقَف َوَقَف َمَعُو، َواِ 

                                  

ٍنسىاًف نىٍفسىوي، كىأىفَّ مىٍف قىتىؿى نىفٍ  (ُ) /ًغمىظي تىٍحًريـً قىٍتًؿ اإٍلً يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  سىوي ًبشىٍيءو عيذّْبى ًبوً صى
نَّةى ًإالَّ نىٍفسه ميٍسًممىةه، ص  (. ُُِ) - ُٕٗ: رقـ الحديث ُٔ-ًَٔفي النَّاًر، كىأىنَّوي الى يىٍدخيؿي اٍلجى



َُٖ 

َمَثِل َرُجَمْيِن َعَمْيِيَما ُجنَّتَاِن ِمْن َحِديٍد، َمَثَل اْلَبِخيِل َواْلُمَتَصدِّْق، كَ "(: كقكؿ رسكؿ ا ) .ِ
َقْد اْضُطرَّْت َأْيِديِيَما ِإَلى ثُِديِّْيَما َوَترَاِقيِيَما، َفَجَعَل اْلُمَتَصدُّْق ُكمََّما َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة 

َبِخيُل ُكمََّما َىمَّ ِبَصَدَقٍة َقَمَصْت، اْنَبَسَطْت َعْنُو، َحتَّى ُتَغشَّْي َأَناِمَمُو َوَتْعُفَو َأَثَرُه، َوَجَعَل الْ 
  .(ُ)"َوَأَخَذْت ُكلُّ َحْمَقٍة َمَكاَنَيا

 ،َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِمِم ِْلَِخيِو ِبَظْيِر اْلَغْيِب ُمْسَتَجاَبٌة، ِعْنَد رَْأِسِو َمَمٌك ُمَوكَّلٌ "(: كقكلو ) .ّ
  .(ِ)َوَلَك ِبِمْثٍل" ،ُك اْلُمَوكَُّل ِبِو: آِمينَ ُكمََّما َدَعا ِْلَِخيِو ِبَخْيٍر، َقاَل اْلَممَ 

 

 وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )ُكمََّما( كما يأتي:

الرقم 
 المتسمسل

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

الرقم  
 سلالمتسم

رقم 
 الكتاب

رقم 
 الباب

رقم الحديث 
تحت الكتاب 

 الواحد
 رقم الحديث
 ذاتـــو

ُ ُ ْٕ ُٕٗ ُُِ ِ ُ ُٖ َِّ ُّٖ 
ّ ُ ْٖ َِّ ُُٗ ْ ُُ ّٓ َُِ ْٕٗ 
ٓ ُِ ٔ ِْ ٖٕٗ ٔ ُِ ٔ ِٔ ٖٕٗ 
ٕ ُِ ٖ َّ َٗٗ ٖ ُِ ِّ ٕٔ َُُِ 
ٗ ُٓ ُٗ ُْٕ ُُِٖ َُ ُٓ ِٗ ُّٗ ُِّٕ 
ُُ ِٗ ٓ ُٕ ُِٔٗ ُِ ِٗ ٓ ُٖ ُِٔٗ 
ُّ ِٗ ٓ َِ ُْٔٗ ُْ ّّ َُ ْْ ُِْٖ 
ُٓ ّّ ّّ ُِٓ ُٖٖٗ ُٔ ّٕ ِٔ ٖٖ َُِٕ 
ُٕ ْْ ٓٓ ِِٓ ِِْٓ ُٖ ْٖ ُّ ْٓ َِْٕ 
ُٗ ْٖ ُّ ْٓ َِْٕ َِ ْٖ ِّ ٖٖ ِّّٕ 
ُِ ِٓ ِْ ُُٗ ِِْٗ      
 

ا( في الصدارة في جممتيا؛ لتضمنيا معنى الشرط،  األحاديث حؽُّ  ما سبؽ مفكلػ )كيمَّمى
  .كما تبٌيف–كلمشرط صدر الكالـ 

                                  

اًج، الزَّكىاةي/مىثىؿي اٍلميٍنًفًؽ كىاٍلبىًخيًؿ، ص (ُ) جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  (. َُُِ) - ٕٔ: رقـ الحديث ّٕٔصى
/فىٍضؿي الدُّعىاًء ًلٍمميٍسًمًميفى ًبظىٍيًر اٍلغىٍيًب، ص، الذّْكٍ المصدر السابؽ (ِ) : رقـ َُْٗري كىالدُّعىاءي كىالتٍَّكبىةي كىااًلٍسًتٍغفىاري

 (. ِّّٕ) - ٖٖالحديث 



ُُٖ 

  َكْم( اْلَخَبِريَّةُ )ث: المطمب الثال

( نكعاف:  ـٍ  )كى

( االستفيامية. : اْلّول ـٍ  )كى
( الخبرية؛ كىي: الثانيو  ـٍ ًحيح ميٍسًمـكقد كردٍت في ؛ عنينا ىناما ت )كى ثىالثى مىرَّاتو في ثالثًة  صى

 ىي:  ؛أحاديثى 
  .(ُ)"ِة ِلْبِن الدَّْحَداحِ ِفي اْلَجنَّ  -َأْو ُمَدلِّى-َكْم ِمْن ِعْذٍق ُمَعمٍَّق "(: قكؿ رسكؿ ا ) .ُ
َوَكْم ِمْن ُمَصلٍّ َيُقوُل ِبِمَساِنِو َما َلْيَس ِفي َقْمِبِو، َفَقاَل َرُسوُل "(: كقكؿ خالد بف الكليد ) .ِ

  .(ِ)"ِإنّْي َلْم ُأوَمْر َأْن َأْنُقَب َعْن ُقُموِب النَّاِس، َوَل َأُشقَّ ُبُطوَنُيمْ (: )اِ 
اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَنا، َوَكَفاَنا "ًإذىا أىكىل ًإلىى ًفرىاًشًو:  (كقكؿ رسكؿ ا ) .ّ

  .(ّ)"َوآَواَنا، َفَكْم ِممَّْن َل َكاِفَي َلُو َوَل ُمْؤِويَ 
 

( الخبريةكلػ  ـٍ  : ىذه الثالث؛ منيا ةه عدٌ  خصائصي األحاديث  ما سبؽ مففي )كى

  الصدارة. مف األسماء التي ليا حؽُّ ؛ ألنَّيا تياجمم جاءٍت صدرى  .ُ
 جاء بعدىا حرؼ الجر )ًمٍف(؛ فغالبنا ما يأتي بعدىا.  .ِ
 . لإلخبار عف معدكدو كثيرو  ىي أداةه  .ّ

ِبيَّةُ المطمب الرابع:    )َما( التََّعجُّ

ًبيَّةي كردٍت  ا( التَّعىجُّ ًحيح ميٍسًمـفي  )مى ؛  عىٍشرى  صى  : منيا ىذه األحاديث الثالثةمىرَّاتو
َفُيْصِبُح "(: ( ييخبر عٌما سكؼ يىحدث مف شٍأف األماف؛ فيقكؿ )يث رسكؿ ا )حد .ُ

َحتَّى ُيَقاَل: ِإنَّ ِفي َبِني ُفَلٍن َرُجًل َأِميًنا،  ؛النَّاُس َيَتَباَيُعوَن َل َيَكاُد َأَحٌد ُيَؤدّْي اْْلََماَنةَ 

                                  

، ص (ُ) رىؼى نىازىًة ًإذىا اٍنصى مىى اٍلجى مّْي عى /ريكيكبي اٍلميصى نىاًئزي اًج، اٍلجى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم قـ الحديث : ر ّْٔصى
ٖٗ - (ٗٔٓ .) 
، صالمصدر السابؽ (ِ) ـٍ ًصفىاًتًي كىاًرًج كى  (. َُْٔ) - ُْْ: رقـ الحديث ِّٖ، الزَّكىاةي/ًذٍكري اٍلخى
ع، صنفسو المصدر (ّ) ا يىقيكؿي ًعٍندى النٍَّكـً كىأىٍخذي اٍلمىٍضجى /مى : َُْٓ-َُْْ، الذٍّْكري كىالدُّعىاءي كىالتٍَّكبىةي كىااًلٍسًتٍغفىاري
 (. ُِٕٓ) - ٓٔـ الحديث رق



ُِٖ 

َوَما ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل  !َما َأْعَقَموُ  !وُ َما َأْظَرفَ  !َحتَّى ُيَقاَل ِلمرَُّجِل: َما َأْجَمَدهُ 
  .(ُ)"ِمْن ِإيَمانٍ 

اًمرو كقكؿ  .ِ ُأ َفُيْحِسُن "(: يتعجب مف قكؿ رسكؿ ا ) عيٍقبىةى ٍبًف عى َما ِمْن ُمْسِمٍم َيَتَوضَّ
 "ا ِبَقْمِبِو َوَوْجِيِو، ِإلَّ َوَجَبْت َلُو اْلَجنَّةُ ُوُضوَءُه، ُثمَّ َيُقوُم َفُيَصمّْي َرْكَعَتْيِن، ُمْقِبٌل َعَمْيِيمَ 

  .(ِ)"!َما َأْجَوَد َىِذهِ "فيقكؿ: 
  .(ّ)"َما َأْسَرَع النَّاَس ِإَلى َأْن َيِعيُبوا َما َل ِعْمَم َلُيْم ِبِو!: "-رضي ا عنيا–كقكؿ عائشة  .ّ

 

ِبيَّةُ   كما يأتي: وأرقام اْلحاديث التي وردْت فييا )َما( التََّعجُّ
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رقم 
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رقم 
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الرقم  
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ُ ُ ْٔ َِّ ُّْ ِ ُ ُٖ ِٗٗ ُِٖ 
ّ ِ ٔ ُٕ ِّْ ْ ٓ ِٓ ُِٗ ٖٓٗ 
ٓ ُُ ّْ ٗٗ ّٕٗ ٔ ُُ ّْ ََُ ّٕٗ 
ٕ ِٓ ُٔ ُٓ َِٗٓ      

 

ًبيَّةكلػ  ا( التَّعىجُّ ثىؿ  فيما سبؽ مف األحاديث حؽُّ  )مى الصدارة؛ ألفَّ تركيبيا يجرم مجرل المى
  .الذم ال تتغٌير مكاقع كمماتو

َداَرِة ي َلُيا َحقُّ التِ الَّ  اءُ مَ سْ ِمَن اْْل  َصِحيح ُمْسِممِرْد ِفي يَ َلْم ما  المطمب الخامس:  صَّ

ًحيح ميٍسًمـفي  دٍ رً الصدارة لـ تى  األسماء التي ليا حؽُّ  ىناؾ بعضي  ؛ كىي دةن كاح ، كلك مرةن صى
 كما يأتي:  ؛أربعة أسماء

                                  

اًف ًمٍف بىٍعًض اٍلقيميكًب، كىعىٍرضي اٍلفً  (ُ) يمى انىًة كىاإٍلً ٍفعي اأٍلىمى /رى يمىافي اًج، اإٍلً جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم مىى صى تىًف عى
 (. ُّْ) - َِّ: رقـ الحديث ُٕاٍلقيميكًب، ص

كًء، ص، الطَّيىارىةي/الذٍّْكري اٍلميٍستى المصدر السابؽ (ِ)  (. ِّْ) - ُٕ: رقـ الحديث َُٗحىبُّ عىًقبى اٍلكيضي

نىازىًة ًفي اٍلمىٍسًجًد، صنفسوالمصدر  (ّ) مىى اٍلجى ةي عى /الصَّالى نىاًئزي  (. ّٕٗ) - ََُ: رقـ الحديث ّْٖ، اٍلجى



ُّٖ 

( االستفيامية .ُ   .)أيَّافى
ِ. )   الشرطية. )أيَّافى
  )أنَّى( الشرطية. .ّ
  )كأيف(. :كنايات العدد .ْ

 

سماء التي ليا حٌؽ الصدارة حسب كفي نياية ىذا المبحث يمكف إجماؿ عدد سائر األ
ًحيح ميٍسًمـ مف خالؿ ىذا الجدكؿ اآلتي:   كركدىا في صى

 في َصِحيح ُمْسِمم عدد ورودىا اْلداة

 َٓ بىٍينىا
 ِٖ بىٍينىمىا
 ِٓ كيمَّمىا

بىًريَّةً  ( اٍلخى ـٍ  ّ )كى
 َ كىأىيّْفٍ 

ًبيَّةً  ا( التَّعىجُّ  َُ )مى
 َُٕ المجموع

 
حسب كركدىا كٌميا يمكف إجماؿ عدد األسماء التي ليا حٌؽ الصدارة  ؿالفصكفي نياية ىذا 

ًحيح ميٍسًمـ مف خالؿ ىذا الجدكؿ اآلتي:   في صى
 في َصِحيح ُمْسِمم عدد ورودىا التي ليا حّق الصدارة اْلسماء

 َِّ ضمير الشٍأف
 ُّٗٗ أسماء االستفياـ
 ُٖٗ أسماء الشرط

 َُٕ سائر األسماء التي ليا حؽ الصدارة
 ُِٗٓ المجموع

*** 



ُْٖ 

 اْلَخـــــــــــاِتَمـــةُ 

ًحيح ميٍسًمـالحديث عف األسماء التي ليا حٌؽ الصدارة في  َـّ بعد أٍف تى ك  في ىذه الخاتمة،  صى
يقترح  النتائج التي تكٌصؿ إلييا، كمف ثىَـّ  الباحث يكجز، كالتطبيقيٌ ، مف خالؿ الجانبىٍيًف: النظرمٌ 

 تيتىٍيًف: البحث؛ كبيانيما في النقطتىٍيًف اآلالالئقة بالتكصيات  بعض

  ائجُ تَ أّوًل: النَّ 

 : التسعكمنيا ىذه 

(يجكز حذؼ ضمير الشٍأف في  .ُ عامة سكاء أكاف الحذؼ في لغة الشعر أـ  باب )إفَّ
 غيًرىا؛ بدليؿ أحاديث كرد فييا ضمير الشٍأف محذكفنا، منيا ىذه الثالثة: 

ْن َكاَن َرُسوُل اِ "يىا قىالىٍت: أىنَّ  -رضي ا عنيا–حديث عائشة  -أ  َلَيَدُع اْلَعَمَل  () َواِ 
؛ حيثي حيذؼ (ُ)"َوُىَو ُيِحبُّ َأْن َيْعَمَل ِبِو، َخْشَيَة َأْن َيْعَمَل ِبِو النَّاُس َفُيْفَرَض َعَمْيِيمْ 

نٍ ( المخففة مف الثقيمة؛ كالتقدير: )فٍ إً ضمير الشٍأف مف )  () كىافى رىسيكؿي اً  وي كىاً 
 ....(. لىيىدىعي اٍلعىمىؿى 

ِإنَّ ِمْن َأَشدّْ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة، الَِّذيَن ُيَشبُّْيوَن (: "كقكؿ رسكؿ ا ) -ب 
ًمٍف أىشىدّْ النَّاًس  وي ًإنَّ (؛ كالتقدير: )فَّ إً ؛ حيثي حيذؼ ضمير الشٍأف مف )(ِ)"ِبَخْمِق اِ 

ٍمًؽ اً عىذىابنا يىٍكـى اٍلًقيىامىةً   (. ، الًَّذيفى ييشىبّْييكفى ًبخى
َأرََأْيَتُكْم َلْيَمَتُكْم َىِذِه؟ َفِإنَّ َعَمى َرْأِس ِماَئِة َسَنٍة ِمْنَيا َل َيْبَقى ": (كقكؿ رسكؿ ا ) -ج 

(؛ كالتقدير: فَّ إً ؛ حيثي حيذؼ ضمير الشٍأف مف )(ّ)"ِممَّْن ُىَو َعَمى َظْيِر اْْلَْرِض َأَحدٌ 
ده  وي ًإنَّ )فى  مىى ظىٍيًر اأٍلىٍرًض أىحى مىى رىٍأًس ًمائىًة سىنىةو ًمٍنيىا الى يىٍبقىى ًممٍَّف ىيكى عى  (. عى

 

                                  

قىٍصريىىا/اٍسًتٍحبىا (ُ) ةي اٍلميسىاًفًريفى كى الى اًج، صى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ٍكعىتىاًف، صى ى، كىأىفَّ أىقىمَّيىا رى حى ًة الضُّ الى بي صى
مىيىا ثىمىاف رىكىعىاتو   (. ُٖٕ) - ٕٕ: رقـ الحديث ُِٔ، ص...كىأىٍكمى

ينىةي/تى المصدر السابؽ (ِ)  ةو نى يى تى مٍ ر مي يٍ غى  ةه كرى صي  يوً ا فً مى  اذً خى اتّْ  يـي رً حٍ تى ، كى افً كى يى حى الٍ  ةً كرى صي  يرً كً صٍ تى  يـي رً حٍ ، المّْبىاسي كىالزّْ
ًئكىةى هً كً حٍ نى كى  شً رٍ فى الٍ بً  ميكفى الى يى  -ـي الى السَّ  ـي يً يٍ مى عى –، كأفَّ اٍلمىالى ، ص ٍدخي  - ُٗ: رقـ الحديث ّٖٗبىٍيتنا ًفيًو صيكرىةه كىالى كىٍمبه
(َُِٕ.)  

ابىًة )نفسوالمصدر  (ّ) حى اًئؿي الصَّ مىى اأٍلى (/قىٍكليوي )، فىضى "، (: "الى تىٍأًتي ًمائىةي سىنىةو كىعى ٍنفيكسىةه اٍليىٍكـى ٍرًض نىٍفسه مى
  (.ِّٕٓ) - ُِٕ: رقـ الحديث ْٖٗص
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رٍَّت مف بابو  .ِ لكركد أىٍكلىى، كليس مف باًب اٍلكيجيكب؛ حذؼ ألؼ )مىا( االستفيامية إذا جي
ٌيد ذلؾ؛ كىي:  ًحيح ميٍسًمـ تيؤى  ثالثة أحاديث في صى

"ِبَما َأْوَلَم َرُسوُل اِ رضي ا عنيما: –يسأؿ أنسى بف مالؾو  قكؿ ثىاًبتو اٍلبينىاًنيّْ  -أ 
("ُ؟ َفَقاَل أنُس: َأْطَعَمُيْم ُخْبزًا َوَلْحًما َحتَّى َتَرُكوه)(ُ) )؛ حيثي لـ تيحذؼ ألؼ )مىا

 . "ِبَما َأْوَلَم؟"االستفيامية المجركرة بحرؼ الجٌر )الباء( في قكلو: 
"َفَبْيَنَما َأَنا ِفي َأْمٍر أَْأَتِمُرُه؛ ِإْذ َقاَلْت ِلي اْمرََأِتي: َلْو (: كقكؿ عيمر بف الخطاب ) -ب 

؛ حيثي لـ تيحذؼ ألؼ (ِ)َصَنْعَت َكَذا َوَكَذا، َفُقْمُت َلَيا: َوَما َلِك َأْنِت، َوِلَما َىاُىَنا؟"
  ".َوِلَما َىاُىَنا؟)مىا( االستفيامية المجركرة بحرؼ الجٌر )الالـ( في قكلو: "

:  -ج  ؛ فىقىاؿى اًلؾو اءى سيرىاقىةي ٍبفي مى : جى ، أىنَّوي قىاؿى اًبرو ًديث جى "َيا َرُسوَل اِ َبيّْْن َلَنا ِديَنَنا كحى
َكَأنَّا ُخِمْقَنا اآْلَن، ِفيَما اْلَعَمُل اْلَيْوَم؟ َأِفيَما َجفَّْت ِبِو اْْلَْقَلُم، َوَجَرْت ِبِو اْلَمَقاِديُر، َأْم 

(: َل، َبْل ِفيَما َجفَّْت ِبِو اْْلَْقَلُم َوَجَرْت ِبِو اْلَمَقاِديُر، َقاَل: ُل؟ َقاَل )ِفيَما َنْسَتْقبِ 
؛ حيثي لـ تيحذؼ ألؼ )مىا( االستفيامية (ّ)َقاَل: اْعَمُموا َفُكلّّ ُمَيسٌَّر" ...َفِفيَم اْلَعَمُل؟ 

 ". ْوَم؟ِفيَما اْلَعَمُل اْليَ المجركرة بحرؼ الجٌر )في(؛ كذلؾ في قكلو: "

نَّما الحذؼي عمَّةه جاءٍت؛ َِٕباإلضافة إلى قكؿ الفىرَّاء )ت ، كا  ىػ( مف أفَّ إتمامىيا صكابه
ًلييٍعرىؼى االستفياـ مف الخبر
(ْ).  

 

كىذا ال يمنع مف أٍف  )مىا( االستفيامية إذا ريكّْبٍت مع )ذىا( فإنَّيا تيفارؽ كجكب التصدير؛ .ّ
ًحيح ميٍسًمـال تستكجبو؛ بدليؿ أحاديثى كردٍت في  تأتي صدرنا؛ بٍؿ ىك األغمب؛ كلكفٍ   صى
 مف ىذا القبيؿ؛ منيا ىذه الثالثة: 

                                  

كىاجي (ُ /زى اًج، النّْكىاحي جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم كؿي  ( صى نيزي ، كى ٍحشو ٍينىبى ًبٍنًت جى ٍثبىاتي  زى اًب، كىاً  ًة اٍلعيٍرًس،  اٍلًحجى ًليمى كى
 . (ُِْٖ) - ُٗ: رقـ الحديث ّْٓص

قىٍكًلًو تىعىالىى: ﴿لسابؽالمصدر ا( (ِ ، كى تىٍخًييًرًىفَّ ًء، كىاٍعًتزىاًؿ النّْسىاًء، كى يالى ؽي/ًفي اإٍلً َرا َعيَۡيِّ ، الطَّالى َٓ  ﴾ِإَون حََظَّٰ
 (. ُْٕٗ) – ُّ: رقـ الحديث ٓٔٓ-ْٔٓ[، صْ]التٍَّحًريـ: 

ٍمًؽ اآٍلدىًميّْ ًفي بىٍطًف أيمّْوً  /كىٍيًفيَّةي ، اٍلقىدىري المصدر نفسو ((ّ ًكتىابىةي  ،خى سىعىادىًتًو،  كى ًتًو كى شىقىاكى ًمًو كى ًمًو كىعىمى ًرٍزًقًو كىأىجى
   (.ِْٖٔ) - ٖ: رقـ الحديث َُُِص

 . ِِٗ/ِمىعىاًني القيٍرآًف، الفىرَّاء، ج (ْ)



ُٖٔ 

: () قىاؿى فسىطى يىًمينىوي، ( بى ( رسكؿ ا )حيف بايع عىمرك بف العاص ) -أ 
 الَ : ُقْمُت: َأَرْدُت َأْن َأْشَتِرَط، قَ () : َما َلَك َيا َعْمُرو؟ َقالَ () َفَقَبْضُت َيِدي، َقالَ "
(): اذىا تىٍشتىًرطي ؛ كالتقدير أٍف ييقاؿ: )(ُ)"َتْشَتِرُط ِبَماَذا؟ ُقْمُت: َأْن ُيْغَفَر ِلي  ؟(. ًبمى

: -ب  ٍبدي اً ٍبفي عيبىٍيدو ًمًؾ ٍبًف مىٍركىافى ًفي  قىاؿى عى ٍبًد اٍلمى مىى عى ٍبًد اً عى اًرثي ٍبفي عى فىدى اٍلحى كى
ًمًؾ: ٍبدي اٍلمى فىًتًو، فىقىاؿى عى اًئشىةى مىا  ًخالى بىٍيًر، سىًمعى ًمٍف عى بىٍيبو يىٍعًني اٍبفى الزُّ مىا أىظيفُّ أىبىا خي

 : : بىمىى أىنىا سىًمٍعتيوي ًمٍنيىا، قىاؿى اًرثي ـي أىنَّوي سىًمعىوي ًمٍنيىا، قىاؿى اٍلحى َسِمْعَتَيا َتُقوُل كىافى يىٍزعي
اذىا: )ييقاؿ؛ إذ التقدير أٍف (ِ)"َماَذا؟  ؟(. قيكؿي سىًمٍعتىيىا تى  مى

، قىالىٍت:  -ج  ًبيبىةى ًبٍنًت أىًبي سيٍفيىافى ٍف أيْـّ حى ، َفُقْمُت َلُو: َىْل ()َدَخَل َعَميَّ َرُسوُل اِ "عى
كالتقدير ؛ (ٖ)": َأْفَعُل َماَذا؟ ُقْمُت: َتْنِكُحَيا() َلَك ِفي ُأْخِتي ِبْنِت َأِبي ُسْفَياَن؟ َفَقالَ 

اذىا: )أٍف ييقاؿ  ؟(. أىٍفعىؿي  مى
 

أـ ال؛ فيناؾ  تٍ رَّ جي الكقكؼ عمى )مىا( االستفيامية بػ )ىاء السكت( سكاء أى  مف ال بأس .ْ
ًقؼ عمييا  بياء أحاديث قد كردٍت فييا )مىا( االستفيامية غير المجركرة؛ كمع ذلؾ كي

 ؛ منيا ىذه الثالثة: السكت
بىٍيرو قىٍكًؿ  -أ  ٍبدى اً ٍبفى عيمىرى يىٍسأؿي  ييكنيسى ٍبًف جي َطمََّق الرَُّجُل اْمرََأَتُو َوِىَي َحاِئٌض،  ِإَذا": عى

؛ أٍم: (ْ)": َفَمْو، َأَو ِإْن َعَجَز َواْسَتْحَمَق؟() َأَتْعَتدُّ ِبِتْمَك التَّْطِميَقِة؟ َفَقالَ 
 . (ٓ)(؟)فىمىا...

                                  

كىذى  (ُ) ا قىٍبمىوي، كى ـي مى ـً يىٍيًد ٍسالى /كىٍكفي اإٍلً اًج، اإًليمىافي جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم ، صصى جّْ : رقـ ْٔ-ّٔا اٍلًيٍجرىًة كىاٍلحى
 . (ُُِ) – ُِٗ الحديث

ًبنىاؤىىا، صالمصدر السابؽ (ِ) /نىٍقضي اٍلكىٍعبىًة كى جُّ  . (ُّّّ) – َّْ : رقـ الحديثْٖٗ، اٍلحى

ٍرأىًة، صالمصدر نفسو (ّ) ًبيبىًة، كىأيٍختي اٍلمى ـي الرَّ اعي/تىٍحًري  . (ُْْٗ) – ُٓ : رقـ الحديثْٔٓ، الرَّضى
ـي المصدر نفسو (ْ) ؽي/تىٍحًري ييٍؤمىري ًبرىٍجعىًتيىا،  ، الطَّالى ؽي، كى قىعى الطَّالى الىؼى كى اىىا، كىأىنَّوي لىٍك خى اًئًض ًبغىٍيًر ًرضى ًؽ اٍلحى طىالى
 . (ُُْٕ) – ٗ : رقـ الحديثٗٓٓص
ًكٌم )تقاؿ اإلماـ  (ٓ) ال  :أمٍ  ،كالزجر عف ىذا القكؿ يككف لمكؼٌ  فيحتمؿ أفٍ  (؛وٍ مى فى ) :ا قكلوكأمَّ : "ىػ(ٕٔٔالنَّكى

 فما يككف إفٍ  :أمٍ  ؛افيككف استفيامن (؛ امى ) (:وٍ مى ػ )المراد ب كريبَّما أٍف يككف ،تشؾ في كقكع الطالؽ كاجـز بكقكعو
 امى )أصميا  أفَّ  (امى يٍ مى )كما قالكا في  ؛فأبدؿ مف األلؼ ىاء ؛الحتساب بياا كمعناه ال يككف إالَّ  ؟لـ أحتسب بيا

، جانظر:  .ءو يٍ شى  أمُّ  :مٍ أ (؛امى  ، النَّكىًكمُّ ًحيحي ميٍسًمـو ًبشىٍرًح النَّكىًكمّْ  . ٖٗ/َُصى
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بًّْو )كسؤاؿ مكسى ) -ب  يَّرىهي بيف أٍف يمكت أك أٍف ( ًلرى ٍتًف ( حيف خى مىى مى عي يىدىهي عى يىضى
، فىمىوي، ًبمىا غىطٍَّت يىديهي ًبكيؿّْ شىٍعرىةو، سىنىةه ثى  : () َأْي َربّْ ُثمَّ َمْو؟ َقالَ "(: ؛ فقاؿ )ٍكرو

 . (ُ)": َفاآْلنَ () ُثمَّ اْلَمْوُت، َقالَ 
(: ؛ فقاؿ )"َناَفَق َحْنَظَمةُ "(: ( حيف قاؿ لو حنظمة )كسؤاؿ رسكؿ ا ) -ج 

؟أٍم: ) ؛(ِ)؟"َموْ " مىا ذىاؾى  دليؿ الركاية التي سبقتيا لمحديث نفسو. ( بكى
 

مف مكاطف االستشياد المُّغكم الغني بالشكاىد؛ فضالن  كنزنا دُّ الحديث النبكٌم الشرؼ؛ ييعى  إفَّ  .ٓ
 في ىذه الرسالة.  ألفىٍيتيو(، كىذا ما عف أنَّو كالـ رسكؿ ا )

 

ًحيح ميٍسًمـاحتكل  .ٔ جاءٍت  الصدارة، كقد بيف دفتيو عمى أغمب األسماء التي ليا حؽُّ  صى
 . بيا الكالـ اًلستيالؿ عف مفاتيحى  ؛ ذلؾ ألنَّيا عبارةه كبيرو  فيو بشكؿو 

 

ًحيح ميٍسًمـالصدارة في  بمغ عدد األسماء التي ليا حؽُّ  .ٕ ًتٍسًعيفى ( كىاحً ُِٗٓ) صى دنا كى
ٍمسىًمٍائىةو   . كىأىٍلفىي اٍسـو  كىخى

 

بمغ عددىا ثىالثنا كىأىٍربىًعيفى مىرَّةن، في  ؛ حيثي فَّ )مىا( في الشرط أقؿُّ استعماالن مف )مىف(إ .ٖ
سىٍبعىًمٍائىًة مىرَّةو  بخالؼ االستفياـ؛ فإفَّ )مىا( فيو أكثر  لػ )مىٍف(، مقابؿ ًتٍسعنا كىًعٍشًريفى كى

ثىمىاًنيى  ، في مقابؿمىرَّةو  ًإٍحدىل كًعٍشًريفى كًستًَّمٍائىةً  بمغ عددىا استعماالن مف )مىٍف(؛ حيثي 
ٍف( ًعيفى كًمٍائىتىي مىرَّةو كىأىٍربى  :  ،لػ )مى مىٍف( في الشرط أكثر )كباختصار يمكف القكؿ بأفَّ

االستفياـ، عمى العكس مف )مىا(؛ فإفَّ استعماليا في االستفياـ أكثر  يا في مناستعماالن 
 . الشرط مجيئيا في مف

 

ًحيحالصدارة في  كاف النصيب األكبر مف كيركد األسماء التي ليا حؽُّ  .ٗ ألسماء  ميٍسًمـ صى
ًتٍسًعيفى كثىالثىًمٍائىةو  عىةن ًتسٍ  بمغ عددىا االستفياـ؛ حيثي  ، كىك عدده أكثر مف  كى كىأىٍلؼى اٍسـو

 ألفَّ غالب األحاديث عبارة عف أسئمة كأجكبة.  كذلؾ ؛لبكاقي األسماءالنصؼ 

                                  

اًئًؿ ميكسىى (ُ) /ًمٍف فىضى ائؿي اًج، اٍلفىضى جَّ ـي بفي الحى ًحيحي ميٍسًمـ، ميٍسًم  - ُٕٓ : رقـ الحديثِٔٗ، ص() صى
(ِِّٕ.)  

كىازي تىٍرًؾ ذىًلؾى ًفي بىٍعًض /فىٍضؿي دىكىاـً الذّْكٍ التٍَّكبىةي ، المصدر السابؽ (ِ) ًر كىاٍلًفٍكًر ًفي أيميكًر اآٍلًخرىًة كىاٍلميرىاقىبىًة، كىجى
 (. َِٕٓ) - ُّ: رقـ الحديث َُٓٓاأٍلىٍكقىاًت، كىااًلٍشًتغىاؿي ًبالدٍُّنيىا، ص
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  اتُ يَ صِ وْ ثانًيا: التَّ 

 : كمنيا ىذه الثالث

، ؛ فإنَّو يفتقر كثيرنا لياغكٌيةن ديث النبكٌم الشريؼ دراسةن لي تكجيو الباحًثيفى إلى دراسة الح .ُ
 . مف اىتماـ عظيـ أسكة بما لقيو القيٍرآف الكىًريـ

ٍيًف مف األلفاظ التي ليا حؽُّ  .ِ ًحيح ميٍسًمـالصدارة في  دراسة الجانبىٍيًف اآلخرى ما: ؛ كىي صى
 . الدراسات الالحقة ح لي فيطرفنا مف ذلؾ إذا ما أيتي ، كلىعٌمي أستدرؾي كالحركؼ ،األفعاؿ

 

، بحكـ االىتماـ بالمُّغة العربية عمى كجو العيمكـ، كالدراسات النٍحكٌية عمى كجو الخصكص .ّ
الميف؛ كألفَّ النٍحك كاإلعراب ىي ليغة الديف العالمي الذم جاء رحمة لمع العزيزة أفَّ ليغتنا

 . يسيـ بنصيب كافر في تجمية المعاني لمنصكص

؛ فإفَّ الباحث يرجك ا ) مة الشاقة، كالميٍمتعةد ىذه الرحكبع ( أٍف يككف ىذا في آفو كاحدو
ا يينتفع بو؛ فتمؾ بيغيتو  ا لكجيو الكريـ، كًعٍممن كغايتو، كما كيسألو  منوالعمؿ المتكاضع خالصن

؛ عميو أفضؿ ميحٌمدو  سيدنا التكفيؽ، كصمى ا عمى ا كليُّ إلخالص في النّْيَّة كالقكؿ، ك ا
ـٌ التسميـ  . ، كعمى آلو، كصحبو، كالتابعيف، كتابعييـ بإحساف إلى يـك الديفالصالة كأت

 

  تّم بحمد ا

 

 

 

 

 

. 
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 الَمَصاِدُر َوالَمَراِجعُ 

." ـي  "اٍلقيٍرآفي اٍلكىًري

يكىمدم ، صالح الديف خميؿ بف كإثىارىةي الفىكىائًد المىٍجميكعىًة ًفي اإلشىارىًة إلىى الفىرىائًد المىٍسميكعىةً  .ُ
مكتبة العمـك  -العىالئٌي، تحقيؽ: مرزكؽ بف ىيىاٍس آؿ مرزكؽ الزَّىىرانٌي، المدينة المنكرة

 ـ.ََِْ/ىػُِْٓ، ُط ،دار العمكـ كالحكـ -سكريا ،كالحكـ
ًديًث، محمكد حسني محمكد،  .ِ اجي النٍَّحًكيّْيفى ًبالحى السَّنىة  مجمة المُّغة العربيَّة األردني،اٍحًتجى

 . ِْ(، صْ( ك )ّعدد المزدكج: )الثانية، ال
رىًب ًمٍف ًلسىاًف العىرىًب  .ّ ، أبك حٌياف ميحٌمد بف يكسيؼ األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: رجب اٍرًتشىاؼي الضَّ

 ـ. ُٖٗٗ/ىػُُْٖ ،ُمكتبة الخانجي، ط عثماف ميحٌمد، القاىرة،
ٍكفىاًنٌي؛ ميحٌمد بف إبراىيـ بف ، ابف األإٍرشىادي القىاًصًد إلىى أٍسنىى المىقىاًصًد ًفي أٍنكىاًع العيميكـً  .ْ

ٍنًعـ ميحٌمد عيمر، القاىرة، دار الفكر العربي، د.ط اًرٌم، تحقيؽ: عبد المي ، سىاعد األٍنصى
 د.ت. 

، القاىرة، مكتبة ٓط، عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، األسىاًليبي اإلٍنشىائيَّةي ًفي النٍَّحًك العىرىًبيّْ  .ٓ
 ـ. ََُِىػ/ُُِْالخانجي، 

، عبد الكريـ محمكد يكسؼ، إٍعرىابيوي( –االٍسًتٍفيىاـً ًفي القيرٍآًف الكىًريـً )غىرىضيوي  أيٍسميكبي  .ٔ
 ـ. َََِ/ىػُُِْ ،ُدمشؽ، مكتبة الغزالي، كمطبعة الشاـ، ط

، جالؿ الديف عبد الرحمف السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ األٍشبىاهي كالنَّظىائري ًفي النٍَّحكً  .ٕ
، بيركت،  ـ.ُٖٓٗ/ىػَُْٔ ،ُة الرسالة، طمؤسس مكـر

ٍيب األٍصمىًعٌي، تحقيؽ: األٍصمىًعيَّاتي؛ ًاٍخًتيىاري األٍصمىًعيٌ"" .ٖ ، أبك سعيد عبد الممؾ بف قيرى
 د.ف، د.ت. ، ٓط لبناف،-أحمد ميحٌمد شاكر كعبد السالـ ميحٌمد ىاركف، بيركت

ؿ النٍَّحًكٌم البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد ، ابف السَّرَّاج؛ أبك بكر ميحٌمد بف سىياأليصيكؿي ًفي النٍَّحكً  .ٗ
 ـ.ُٔٗٗ/ىػُُْٕ ،ّمؤسسة الرسالة، ط الحسىٍيف الفتمي، بيركت،

اٍس، تحقيؽ: الشيخ خالد إٍعرىابي القىرٍآفً  .َُ ، أبك جعفر أحمد بف ميحٌمد بف إسماعيؿ النَّحَّ
 ـ.ََِٖ/ىػُِْٗ ،ِالعمي، بيركت، دار المعرفة، ط



َُٗ 

يىاًنٌي؛ عمٌي بف الحسىٍيًف، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ دار إحياء ، أبك الفرج األٍصفى األغىاًني .ُُ
 ـ.ُْٗٗ/ىػُُْٓ، ُالتراث العربي، بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط

، جالؿ الديف عبد الرحمف السُّييكًطٌي، تحقيؽ: عبد الحكيـ االٍقًترىاحي ًفي أيصيكًؿ النٍَّحكً  .ُِ
 ـ. ََِٔ/ُِْٕ ،ِعطٌية، د.ـ، دار البىٍيركتي، ط

، عالء الديف ميٍغمىطام بف قميج، تحقيؽ: عادؿ إٍكمىاؿي تىيًٍذيًب الكىمىاًؿ ًفي أٍسمىاًء الرّْجىاؿً  .ُّ
 ـ. ََُِىػ/ُِِْ، ُميحٌمد كأسامة إبراىيـ، القاىرة، الفاركؽ الحديثة، ط

اًجب؛ جماؿ الديف عثماف بف عيمر بف أبي بكر الًمٍصًرٌم، أىمىاًلي اٍبًف الحىاًجًب  .ُْ ، ابفي الحى
لبناف، دار -تاألردف، دار عمار(، )بيرك -)عماف يؽ: فخر صالح سيميماف قدارىه،تحق

 الجيؿ(، د.ط، د.ت. 
جىًرمٌ  .ُٓ سىًنٌي العىمىًكٌم، تحقيؽ: أمىاًلي اٍبًف الشَّ ًرٌم؛ ًىبىة ا بف عمٌي بف ميحٌمد الحى ، اٍبفي الشَّجى

 ـ.ُِٗٗ/ىػُُّْ ،ُط محمكد ميحٌمد الطناحي، القاىرة، مكتبة الخانجي،
ًحيًح كىميحىدّْثي اإلٍسالـً الكىًبير .ُٔ اج صىاًحبي الميٍسنىًد الصَّ ـي ميٍسًمـ ٍبف الحىجَّ ، مىٍشييكر اإلمىا

ٍمماف، دمشؽ، دار القمـ، ط سىف مىحميكد سى  ـ. ُْٗٗىػ/ُُْْ، ُحى
ـه كمىٍنيىجيوي ًفي صىًحيًحوً  .ُٕ ـي ميٍسًم ، ِط ، ميحٌمد عبد الرحمف طىكىالبة، عىمَّاف، دار عمار،اإلمىا

 ـ. َََِىػ/ُُِْ
، أبك سعد عبد الكريـ بف ميحٌمد بف منصكر السَّمىعىاًنٌي، تحقيؽ: األىٍنسىابي ًلمسَّمىعىاًنيٌ  .ُٖ

، ُالشيخ عبد الرحمف بف يحيى الميعىمًّْمٌي اليىمىاًنٌي، القاىرة، الفاركؽ الحديثة، ط
 ـ. ُٕٗٗىػ/ُّٗٗ

ًؼ بىٍيفى اٍلبىصٍ  .ُٗ ، أبك البركات بف األٍنبىاًرٌم؛ عبد ًريّْيفى كىاٍلكيكًفيّْيفى اإٍلٍنصىاؼي ًفي مىسىائًؿ الًخالى
الرحمف بف أبي الكفاء محمد بف عبيد ا األٍنبىاًرٌم، تحقيؽ: جكدة مبركؾ ميحٌمد مبركؾ، 

 ـ. ََِِ ،ُالقاىرة، مكتبة الخانجي، ط
لىًؿ كالتٍَّضًميًؿ كالميجىازىفىةاألٍنكىاري الكىاًشفىةي ًلمىا ًفي ًكتىاًب "أٍضكىاءه عىمىى السُّنًَّة" ًمفى ا .َِ ، عبد لزَّ

اًنٌي، بيركت، عالـ الكتب، د.ط، د.ت.   الرحمف بف يحيى الميعىمًّْمٌي اليىمى
، أبك عمٌي الفىاًرًسٌي؛ الحسف بف أحمد بف عبد الغفار، تحقيؽ: حسف اإليضىاحي العىضيًدم .ُِ

 ـ. ُٗٔٗ/ىػُّٖٗ ،ُط ،شاذلي فرىكد، د.ـ، د.ف



ُُٗ 

غىًة )المىعىاًني، كىالبىيىافي، كىالبىًديعي(اإلٍيضىاحي ًفي عي  .ِِ ، الخطيب القىٍزًكيًني؛ ميحٌمد بف ميكـً البىالى
 ،ُدار الكتب العممية، ط عبد الرحمف، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، بيركت،

 ـ. ََِّ/ىػُِْْ
السُّييكًطٌي، تحقيؽ:  ، جالؿ الديف عبد الرحمفبيٍغيىةي الكيعىاًة ًفي طىبىقىاًت المُّغىًكيّْيفى كىالنُّحىاةً  .ِّ

 ،ُمطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، ط ميحٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ، القاىرة،
 ـ. ُْٔٗ/ىػُّْٖ

بً ، ميحٌمد ميرتتىاجي العىريكًس ًمٍف جىكىاًىًر القىاميكسً  .ِْ ٍيًنٌي الزَّ سى ى الحي ٍيًدٌم، تحقيؽ: عمٌي ضى
 ـ. ُٕٖٗ/ىػَُْٕ ،ًِىاللي، الككيت، مطبعة حككمة الككيت، ط

، كارؿ برككمماف، ترجمة، عبد الحميـ النَّجار، القاىرة، دار تىاًريخي األدىًب العىرىًبيّْ  .ِٓ
 ، د.ت. ّالمعارؼ، ط

اًنيىا العيمىمىاًء ًمٍف غىٍيًر أىىًٍميىا  .ِٔ تىاًريخي بىٍغدىادى أك مىًدينىًة السَّالـً كأٍخبىاري ميحىًدًثييىا كًذٍكري قيطَّ
ًطيبي اكىكىاًرًدييىا كؼ، ، الخى لبىٍغدىاًدٌم؛ أبك بكر أحمد بف عمٌي، تحقيؽ: بشار عكَّاد مىٍعري

 ـ. ََُِىػ/ُِِْ، ُبيركت، دار الغرب العربي، ط
، أبك البقاء عبد ا بف الحيسىٍيف العيٍكبىًرٌم، تحقيؽ: عمٌي ميحٌمد التّْبٍيىافي ًفي إٍعرىاًب القيرٍآفً  .ِٕ

 ـ. ُٕٔٗ ،د.ط البجاكم، القاىرة، عيسى البابي الحمبي كشركاه،
، جالؿ الديف عبد الرحمف السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أبك تىٍدًريبي الرَّاًكم ًفي شىرًٍح تىٍقًريًب النَّكىاًكمّْ  .ِٖ

 ىػ. ُُْٓ، ِمكتبة الككثر، ط قتيبة نظر ميحٌمد الفىاريىاًبي، الرياض،
بيركت، دار الكتب  ، أبك عبد ا شمس الديف ميحٌمد بف أحمد الذَّىىًبٌي،تىٍذًكرىةي الحيفَّاظً  .ِٗ

 د.ت.  ،العممية، د.ط
، أبك حٌياف ميحٌمد بف يكسيؼ األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: التٍَّذًييؿي كىالتٍَّكًميؿي ًفي شىرًٍح ًكتىاًب التٍَّسًييؿً  .َّ

 ـ.ُٖٗٗ/ىػُُْٗ ،ُحسف ىنداكم، دمشؽ، دار القمـ، ط
ليًسٌي، تحقيؽ: عبد الرازؽ ، أبك حٌياف ميحٌمد بف يكسيؼ األٍندى طً يميحً تىٍفًسيري البىٍحًر ال .ُّ

 ـ. ََِِ/ىػُِّْ ،ُالميدم، بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط
 فارس معركؼ كعصاـ عٌكاد ، محمد بف جرير الطَّبىًرٌم، تحقيؽ: بشارتىٍفًسيري الطَّبىًرمٌ  .ِّ

 ـ. ُْٗٗىػ/ُُْٓت، مؤسسة الرسالة، بيرك  الحرستاني،
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، ِكثير، تحقيؽ: سامي السالمة، الرياض، دار طيبة، ط، ابفي تىٍفًسيري اٍلقيرٍآًف اٍلعىًظيـً  .ّّ
 ـ.ُٗٗٗىػ/َُِْ

ًت اٍلحىمىاسىةً  .ّْ ، أبك الفىتح عيثماف بف ًجنّْي، تحقيؽ: حسف محمكد التَّنًٍبيوي عىمىى شىرًٍح ميٍشًكالى
 ـ. ََِٗ/ىػَُّْ ،ُكزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية، ط ىنداكم، الككيت،

ًكٌم، بيركت، ميٍحيي، أبك زكريا اًت تىيًٍذيبي األٍسمىاًء كالمُّغى  .ّٓ دار  الديف يحيى بف شىرىؼ النَّكى
 د.ت.  د.ط، ،الكتب العممية

ر العىٍسقىالًنٌي، اليندتىيًٍذيبي التَّيًٍذيًب  .ّٔ جى –، أبك الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمٌي بف حى
 ىػ. ُِّٕ، ُمجمس دائرة المعارؼ النظامية، ط ،حيدر آباد الدكف

اٍف، الرياض،مىًح الحىًديًث تىٍيًسيري ميٍصطى  .ّٕ  ،ُُالمعارؼ، ط مكتبة ، محمكد الطَّحَّ
 ـ. ََُِ/ىػُُّْ

اًة، ) .ّٖ ًديًث ًعٍندى النُّحى تو ًفي االٍسًتٍشيىاًد ًباٍلحى قىاالى ثي مى مىكىاًقؼي النُّحىاًة ًمفى االٍسًتٍشيىاًد ( ُثىالى
كالدراسات اإلسالمية، ، ياسر عبد ا الطريقي، جامعة القصيـ، كمية الشريعة ًبالحىًديًث 

 قسـ السنة كعمكميا بريدة. 
بيركت، -صيدا ، مصطفى الغىالييني، تحقيؽ: عبد المنعـ خفاجة،جىاًمعي الدُّريكًس اٍلعىرىًبيَّةً  .ّٗ

  المكتبة العصرية، د.ط، د.ت.
اًلح السَّاًمرَّائٌي، عىمَّ الجيمٍمىةي العىرىًبيَّةي، تىٍأًليفييىا، كىأٍقسىامييىا .َْ  ،ِدار الفكر، ط اف،، فىاًضؿ صى

 ـ.ََِٕ/ىػُِْٕ
اًني ًفي حيريكًؼ اٍلمىعىاًني .ُْ ، الحسف بف قاسـ الميرىاًدٌم، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، اٍلجىنىى الدَّ

 ـ. ُِٗٗ/ىػُُّْ ،ُطدار الكتب العممية،  كميحٌمد نديـ فاضؿ، بيركت،
ى بف ، ميحٌمد بف مصطفاٍبًف ًماًلؾو  حىاًشيىةي الخيضىًرمّْ عىمىى شىرًٍح اٍبًف عىًقيؿو عىمىى أٍلًفيَّةً  .ِْ

ًرٌم، دار الفكر،  د.ط، د.ت.  حسف الخيضى
بَّاًف عىمىى شىرًٍح األٍشميكًنيّْ عىمىى أٍلًفيًَّة اٍبًف ًماًلؾو  .ّْ بَّاف، حىاًشيىةي الصَّ ، ميحٌمد بف عمٌي الصَّ

ية المكتبة التكفيق سيدنا الحسيف(،-)أماـ الباب األخضر تحقيؽ: طو عبد الرؤؼ سعد،
 د.ط، د.ت. 
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حىاًح الًستَّةً  .ْْ اف الًقنَّكًجٌي، تحقيؽ: الًحطَّةي ًفي ًذٍكًر الصّْ ، أبك الطٌيب السٌيد صدّْيؽ حسف خى
مىًبٌي،  د.ط، د.ت.  ،دار عمار-دار الجيؿ، عىمَّاف-بيركت عمٌي حسف الحى

دىارىًة ًفي النٍَّحًك العىرىًبيّْ بىٍيفى النَّظىًريًَّة كالتٍَّطبً  .ْٓ ، عزمي ميحٌمد عياؿ سمماف، دار يؽً حىؽُّ الصَّ
 ـ.َُُِ ،ُالحامد، ط

، أبك تمَّاـ حبيب بف أىٍكس الطَّائٌي، تحقيؽ: عبد ا بف عبد الرحيـ حىمىاسىةي أىًبي تىمَّاـ .ْٔ
 (،ُْالمجمس العممي )-عسيالف، السعكدية، جامعة اإلماـ ميحٌمد بف سعكد االسالمية

 ـ. ُُٖٗ/ىػَُُْ ،د.ط
، عبد القادر بف عمر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد كىليبُّ ليبىاًب ًلسىاًف العىرىًب  ًخزىانىةي األىدىًب  .ْٕ

 ـ. ُٕٗٗ/ىػُُْٖ ،ْمكتبة الخانجي، ط السالـ ميحٌمد ىاركف، القاىرة،
ًح ًلميخبَّػػآًت االقًٍترىاًح ًفي النٍَّحكً  .ْٖ ف، دىاًعي الفىالى ف؛ ميحٌمد عمٌي بف ميحٌمد عىالَّ ، ابف عىالَّ

 ـ. َُُِ/ىػُِّْيؿ عبد ا عكيضة، د.ـ، د.ف، د.ط، تحقيؽ: جم
 ـ.ُٖٗٗ ،، كماؿ بشر، القاىرة، دار غريب، د.طًدرىاسىاته ًفي ًعمٍـً المُّغىةً  .ْٗ
، د.ط ، ميحٌمد عبد الخالؽ عًضيمىة، القاىرة، دار الحديث،ًدرىاسىاته أليٍسميكًب القيرٍآًف الكىًريـً  .َٓ

 د.ت. 
، أحمد بف األميف الشٍَّنًقيًطٌي، ًع اليىكىاًمًع ًفي شىرًٍح جىٍمًع الجىكىاًمعً الدُّرىري المَّكىاًمعي عمى ىىمٍ  .ُٓ

 ـ. ُٗٗٗ/ىػُُْٗ ،ُتحقيؽ: ميحٌمد باسؿ عيكف السكد، بيركت، دار الكتب العممية، ط
مىًبٌي؛ أحمد بف يكسيؼ، تحقيؽ: الدُّرُّ اٍلمىصيكفي ًفي عيميكـً اٍلًكتىاًب اٍلمىٍكنيكفً  .ِٓ ، السًَّميًف الحى

  أحمد ميحٌمد الخٌراط، دمشؽ، دار القمـ، د.ط، د.ت.
سىٍيف، مصر، مكتبة ًديكىافي األىٍعشىى الكىًبير .ّٓ ، مىٍيميكف بفي قىٍيس، تحقيؽ كشرح: ميحٌمد حي

 د.ت. ،اآلداب بالجماميز، د.ط
ـي الطَّائٌي، بيركت، دار صادر، د.طًديكىافي حىاًتـً الطَّائيٌ  .ْٓ اًت  ـ.ُُٖٗ/ىػَُُْ ،، حى
، بيركت، دار الكتب العممية، ، تحقيؽ: عمٌي حسف فاعكرزيىىٍير ٍبًف أىًبي سيٍممىى ًديكىافي  .ٓٓ

 ـ. ُٖٖٗىػ/َُْٖ، ُط
ًمٌي التًَّميًمٌي، تحقيؽ: عبد ًديكىافي الفىرىٍزدىؽً  .ٔٓ عىة الدَّارى ٍعصى ، أبك فراس ىٌماـ بف غالب بف صى

 ا الصاكم، مصر، مطبعة الصاكم، د.ط، د.ت.



ُْٗ 

اًرٌم، تحقيؽ: مجيد طراد، مىاًلؾو األٍنصىاًرمٌ  ًديكىافي كىٍعًب ٍبفً  .ٕٓ اًلؾو األٍنصى ، كىٍعبي ٍبفي مى
 ـ. ُٕٗٗ ،ُدار صادر، ط بيركت،

ًبيعىةى العىاًمًرٌم، بيركت، دار صادر، د.طًدٍيكىافي لىًبيًد ٍبًف رىًبيعىةى العىاًمًرمٌ  .ٖٓ   د.ت. ،، لىًبيدي ٍبًف رى
بي العىٍبًدٌم، تحقيؽ: حسف كامؿ الصيرفي، القاىرة، جامعة ، الميثىقّْ ًديكىافي الميثىقًّْب العىبًٍدمٌ  .ٗٓ

  ـ.ُُٕٗىػ/ُُّٗ، ُمعيد المخطكطات العربٌية، ط-الدكؿ العربٌية
 ، ميحٌمد بف جعفر الكىتَّاًنٌي، بيركت،الرّْسىالىةي الميٍستىٍطرىفىةي ًلبىيىاًف مىٍشييكًر كيتيًب السُّنًَّة الميشىرَّفىةً  .َٔ

 ـ. ُّٗٗ/ىػُُْْ، ٓطدار البشائر اإلسالمية، 
الىًقٌي، تحقيؽ: أحمد ميحٌمد رىٍصؼي اٍلمىبىاًني ًفي شىرًٍح حيريكًؼ المىعىاًني .ُٔ ، أحمد عبد النكر المى

 د.ط، د.ت. ، مطبكعات مجمع المُّغة العربٌية، الخراط، دمشؽ
ءً  .ِٔ ـً النُّبىالى يؽ: شيعيب ، أبك عبد ا شمس الديف ميحٌمد بف أحمد الذَّىىًبٌي، تحقًسيىري أٍعالى

 ـ. ُٔٗٗ/ىػُُْٕ ،ُُمؤسسة الرسالة، ط األىٍرنىؤيكط كآخركف، بيركت،
 ميٍحيي، عبد ا بف عقيؿ العىًقيًمٌي، تحقيؽ: ميحٌمد شىرٍحي اٍبًف عىًقيؿو عىمىى أٍلًفيًَّة اٍبًف ًماًلؾو  .ّٔ

 ـ.َُٖٗ/ىػََُْ ،َِط الديف عبد الحميد، القاىرة، دار التراث،
، عبد القادر بف عيمر البىٍغدىاًدٌم، تحقيؽ: عبد العزيز رباح ي المًَّبيًب أبٍيىاًت ميٍغنً  شىرٍحي  .ْٔ

 ـ. ُٖٕٗ/ىػُّٖٗ ،ُدار المأمكف لمتراث، ط كأحمد يكسؼ دقاؽ، دمشؽ،
ٔٓ. "" ؛ الميسٌمى: مىٍنيىجي السَّاًلًؾ ًإلىى أىٍلًفيًَّة اٍبًف مىاًلؾو ، أبك شىرٍحي األٍشميكًنيّْ عىمىى أٍلًفيًَّة اٍبًف ًماًلؾو

سىف نكر الديف عمٌي بف ميحٌمد األٍشميكًنٌي، تحقيؽ: ميحٌمد   الديف عبد الحميد، ميٍحييالحى
 ـ. ُّٗٗىػ/ُّٖٓ، ِ، طالبابي الحمبي مصر،

اًلؾ؛ جماؿ الديف ميحٌمد بف عبد ا بف مالؾ األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: شىرٍحي التٍَّسًييؿً  .ٔٔ ، ابفي مى
 ،ُط مصر، ىجر،-كف، الجيزةعبد الرحمف السٌيد، كميحٌمد بدكم المخت

 ـ. َُٗٗ/ىػَُُْ
، ناظر الجيش؛ محٌب شىرٍحي التٍَّسًييًؿ؛ اٍلميسىمَّى: تىٍمًييدي القىكىاًعًد ًبشىرًٍح تىٍسًييًؿ اٍلفىكىائًد"" .ٕٔ

دار  الديف ميحٌمد بف يكسيؼ بف أحمد، تحقيؽ: عمٌي ميحٌمد فاخر، كآخركف، القاىرة،
 ـ. ََِٕ/ىػُِْٖ ،ُط السالـ،



ُٗٓ 

سىف الرًَّضيّْ عىمىى الكىاًفيىةً  شىرٍحي  .ٖٔ سىف الرًَّضٌي األٍستىرىابىاًذٌم، تحقيؽ: ييكسيؼ حى ، ميحٌمد بف الحى
 ىػ.ُٔٗٗ ،ِمنشكرات جامعة قاريكنس، ط عيمىر، بنغارم،

ًؼ شىاًىدو ًشٍعرً  .ٗٔ ٍعًريًَّة ًفي أيمَّاًت اٍلكيتيًب النٍَّحًكيًَّة "ألٍربىعىًة آالى كىاًىًد الشّْ ، ميحٌمد ٌم"شىرٍحي الشَّ
 ـ. ََِٕ/ىػُِْٕ ،ُميحٌمد حىسف شيرَّاب، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

ٍشًقٌي، تحقيؽ: شىرٍحي اٍلعىًقيدىًة الطَّحىاًكيَّة .َٕ سىف ميحٌمد بف عمٌي الدّْمى ، ابفي أبي الًعٌز؛ أبك الحى
 جماعة مف العمماء، تخريج، ميحٌمد ناصر الديف األٍلبىاًنٌي، بيركت، المكتب اإلسالمي،

 ـ. ُْٖٗ/ىػَُْْ، ٖط
، ابفي بىٍرىىافى العيٍكبىًرٌم؛ أبك القاسـ عبد الكاحد بف عمٌي األىسدٌم، تحقيؽ: فائز شىرٍحي المُّمىعً  .ُٕ

 ـ.ُْٖٗ/َُْْ، ُالككيت، د.ف، طفارس، 
مىٍخشىًرٌم"" .ِٕ ًؿ ًلمزَّ ، ابفي يعيش؛ مكٌفؽ الديف أبك البقاء يعيش بف عمٌي بف يعيش شىرٍحي الميفىصَّ

، ًُمٌي، تحقيؽ: إميؿ بديع يعقكب، بيركت، دار الكتب العممية، طالميٍكصً 
 ـ. ََُِ/ىػُِِْ

اًجيٌ  .ّٕ ، ابفي عصفكر اإلٍشًبيًمٌي، تحقيؽ: فٌكاز الشٌعار، بيركت، دار الكتب شىرٍحي جيمىًؿ الزَّجَّ
 ـ. ُٖٗٗىػ/ُُْٗ، ُ، طالعممية

ٌي، تحقيؽ: أحمد ظافر ككجاف، ، جالؿ الديف عبد الرحمف السُّييكطً شىرٍحي شىكىاًىًد اٍلميٍغًني .ْٕ
 ـ. ُٔٔٗ/ىػُّٖٔ، د.ط ،د.ـ، لجنة التراث العربي

ٍنبىًمٌي، تحقيؽ: نكر الديف عتر، شىرٍحي ًعمىًؿ التٍّْرًمًذم .ٕٓ ، عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحى ٌّ
 دار المالح، د.ط، د.ت.  ،د.ـ

، أبك د كالتٍّْرًمًذٌم كالنَّسىائٌي كاٍبف مىاجىو(شيريكطي األئمًَّة السّْتًَّة )البيخىاًرٌم كميٍسًمـ كأًبي دىاكيك  .ٕٔ
ٍقًدًسٌي، بيركت،  ـ. ُْٖٗ/ىػَُْٓ، ُدار الكتب العممية، ط الفىٍضؿ ميحٌمد بف طاًىر المى

ٍبدي اً ٍبفي ىىمَّاـو السَّميكًلٌي، تحقيؽ: كليد ميحٌمد ًشٍعري عىبًٍد اً ٍبًف ىىمَّاـو السَّميكًليٌ  .ٕٕ ، عى
 ـ.ُٔٗٗىػ/ُُْٕ، ُي، مطبكعات مركز جمعة الماجد لمثقافة كالتراث، طالسَّرىاقبٌي، دب

، ميحٌمد نايؼ الدليمٌي،  .ٖٕ ٍيًر السَّميكًليّْ ، مجمة المىٍكًردي، بغداد، دار الحرية لمطباعةًشٍعري العيجى
 (. ِِْ-َِٕـ، ص)ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ، ُ، عٖـ



ُٗٔ 

ًت الجىا .ٕٗ ًحيحً شىكىاًىدي التٍَّكًضيًح كىالتٍَّصًحيًح ًلميٍشًكالى اًلؾ؛ جماؿ الديف ميحٌمد ًمًع الصَّ ، ابفي مى
 ،ِبف عبد ا بف مالؾ األٍندىليًسٌي، تحقيؽ: طو ميٍحًسف، د.ـ، مكتبة ابف تىٍيًميَّة، طا

 ق. ُُّْ
حىاحي، تىاجي المُّغىًة كًصحىاحي العىرىًبيَّةً " .َٖ ٍكىىًرٌم، تحقيؽ: أحمد عبد "الصّْ ، إسماعيؿ بف حٌماد الجى

 ـ. ُٕٗٗ/ىػُّٗٗ ،ِدار العمـ لممالييف، ط ، بيركت،الغفكر عطَّار
، قاسـ ميحٌمد يكسؼ غناـ، بحث مقدـ إلى المؤتمر صىًحيح اإلماـ ميٍسًمـ )رؤية منظكمية( .ُٖ

-، األردف، كمية الشريعةََِْالعربٌي الرابع حكؿ "المدخؿ المنظكمي في التدريس"، 
 جامعة جرش.

اًرٌم، ، أبك عبد ا ميحمٌ صىًحيحي اٍلبيخىاًرمٌ  .ِٖ )دمشؽ، كبيركت(، دار ابف د بف إسماعيؿ اٍلبيخى
 ـ. ََِِىػ/ُِّْ، ُكثير، ط

ًكٌم، ميٍحيي، أبك زكريا صىًحيحي ميٍسًمـو ًبشىرًٍح النَّكىًكمّْ  .ّٖ  د.ـ، الديف يحيى بف شىرىؼ النَّكى
 ـ. ُْٗٗ/ىػُُْْ، ِمؤسسة قرطبة، ط

اج صىًحيحي ميٍسًمـ .ْٖ جَّ سىٍيف ميٍسًمـ بف الحى القيشىٍيًرٌم النٍَّيسىابيكًرٌم، تحقيؽ: ميحٌمد فيؤىاد ، أبك الحي
ٍبدي الباًقي، بيركت، دار الكتب العممية،  ـ. َُِٓ/ىػُّْٔ،ٕط عى

دىارىةي ًفي النٍَّحًك اٍلعىرىًبيّْ  .ٖٓ األردف، دار -عماف ، عبد الرحمف محمكد ميختار الشٍَّنًقيًطٌي،الصَّ
  ـ.َُُِ، ُالحامد، ط

، ابف الصَّالح؛ ًمفى اإلٍخالًؿ كىالغىمىًط كىًحمىايىتيوي ًمفى اإلٍسقىاًط كالسَّقىطً  ًصيىانىةي صىًحيًح ميٍسًمـ .ٖٔ
كًرٌم، تحقيؽ: ميكفؽ بف عبدا  زي أبك عىٍمرك عثماف بف صالح الديف عبد الرحمف الشٍَّيرى

 ـ. ُْٖٗ/ىػَُْْ، بف عبدالقادر، بيركت، دار الغرب اإلسالمي، د.طا
عىرىاءً  .ٕٖ مىًحٌي، بيركت، دار الكتب العممية، د.ط، ميحطىبىقىاتي الشُّ ، ٌمد بف سالـ الجي

 ـ.ََُِ/ىػُِِْ
ىىًبيٌ  .ٖٖ ، تحقيؽ: أبك الًعبىر ًفي خىبىًر مىٍف غىبىر، أبك عبد ا شمس الديف ميحمٌد بف أحمد الذَّ

ر ميحٌمد السًَّعيد بف بىسييكني زىغميكؿ، بيركت،  د.ت.، دار الكتب العممية، د.ط ىىاجى
ـي المىعى  .ٖٗ  ـ.ََِٗ/ىػَُّْ ،ُط ، عبد العزيز عىًتيؽ، بيركت، دار النيضة العربية،اًنيًعٍم



ُٕٗ 

حً  .َٗ ـي الحىًديًث الٍبًف الصَّالى ، ابفي الصَّالح؛ أبك عىٍمرك عثماف بف صالح الديف عبد عيميك
كًرٌم، تحقيؽ: نكر الديف عتر، بيركت زي  -دمشؽر، دار الفكر المعاص -الرحمف الشٍَّيرى

  د.ط، د.ت. ،دار الفكر
، القاضي ًعيىاض؛ أبك الفضؿ ًعيىاض بف "الغينٍيىةي؛ ًفيٍرٍست شيييكخي القىاًضي ًعيىاض" .ُٗ

مكسى بف ًعيىاض اليىحصيبي السٍَّبتي، تحقيؽ: ماىر زىير جرَّار، بيركت، دار الغرب 
 ـ.ُِٖٗىػ/َُِْ، ُاإلسالمي، ط

اجً  .ِٗ ٍير ميحٌمد بف عبد الرحمف  ،غينٍيىةي الميٍحتىاًج ًفي خىتٍـً صىًحيًح ميٍسًمـً ٍبًف الحىجَّ أبك الخى
اًكم، تحقيؽ: جماؿ فرحات صاكلي، الرياض ، ُإٍشًبيميىا، ط كينيكز، السَّخى

 ـ. ََِْ/ىػُِْٓ
، أبك الفضؿ فىٍتحي اٍلبىاًرم ًبشىرًٍح صىًحيًح اإلمىاـً أًبي عىبًٍد اً ميحىمًَّد ٍبًف إٍسمىاًعيؿى البُّخىاًرم .ّٗ

ر العىٍسقىالًنٌي، تحقيؽ: عبد القادر شىيبة الحمد، شياب الديف أحمد بف عمٌي بف  جى حى
 ـ. ََُِ/ىػُُِْ ،ُالرياض، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، ط

ازبي األٍندىليًسٌي، فىيٍرىسي اٍبفي عىًطيَّة .ْٗ ، ابفي عىًطيَّة؛ أبك ميحٌمد عبد الحٌؽ بف عطٌية المحى
، ِط ،رب اإلسالميتحقيؽ: ميحٌمد أبك األجفاف كميحٌمد الزاىي، بيركت، دار الغ

 ـ. ُّٖٗ
ـي المىعىاًجـً كالمىٍشيىخىاًت كالمسىمسىالًت  .ٓٗ ، عبد الحٌي بف عبد فىيٍرىسي الفىيىاًرًس كىاألثٍبىاًت كىميٍعجى

 ـ. ُِٖٗ/ىػَُِْ ،ِدار الغرب اإلسالمي، ط الكبير الكىتَّاًنٌي، بيركت،
اًىًريًَّة المينتى  .ٔٗ ، ميحٌمد ناصر خىبي ًمٍف مىٍخطيكطىاًت الحىًديًث فىيٍرىسي مىٍخطيكطىاًت دىاًر الكيتيًب الظَّ

ٍمماف، الرياض، سىف مىحميكد سى  ،ُط المعارؼ، الديف األٍلبىاًنٌي، تحقيؽ: مىٍشييكر حى
 ـ. ََُِ/ىػُِِْ

نَّفىًة ًفي ضيريكًب الًعمٍ  .ٕٗ ـً فىيٍرىسىةي اٍبفي خىٍير اإلٍشًبيًمٌي )مىا رىكىاهي عىٍف شيييكًخًو ًمفى الدَّكىاًكيًف الميصَّ
ٍير بف عيمر بف خميفة، كأٍنكىاًع المىعىاًرًؼ( ٍير اإلٍشًبيًمٌي؛ أبك بٍكر ميحٌمد بف خى ، اٍبفي خى

 ـ. ُٖٗٗ/ىػُُْٗ، ُط تحقيؽ: ميحٌمد فؤاد منصكر، بيركت، دار الكتب العممية،
اًدٌم، بيركت، ، ابفي النًَّديـ؛ أبك الفرج ميحٌمد بف إسحاؽ الكىرَّاؽ البىٍغدى الًفيًٍرٍست البف النًَّديـ .ٖٗ

 د.ت.  ،د.ط دار المعرفة،



ُٖٗ 

يىائيَّةي عىمىى مىتًٍف كىاًفيىًة اٍبًف الحىاًجًب؛ المشيكر باسـ )شىرٍح ميالَّ جىاًمي("" .ٗٗ ، الفىكىائدي الضّْ
المكلى عبد الرحمف بف أحمد نكر الديف الجامي، تحقيؽ: أحمد عٌزك عناية، كعمٌي 

 ـ. ََِٗ/ىػَُّْ ،ُعربي، طميحٌمد مصطفى، بيركت، دار إحياء التراث ال
، ابف الطيب الفىاًسي )الشٍَّركىي(، تحقيؽ: فىٍيضي نىٍشًر االٍنًشرىاًح ًمٍف رىٍكًض طىيّْ االٍقًترىاحً  .ََُ

حياء التراث، ،محمكد يكسؼ فٌجاؿ، دبي ، ِط دار البحكث لمدراسات اإلسالمية كا 
 ـ.ََِِ/ىػُِّْ

كزي آبىاًدٌم، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في ، ميحٌمد بف يعقكب الفىٍيري طي يميحً القىاميكسي ال .َُُ
 مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، إشراؼ: ميحٌمد نعيـ العرقسيكًسي، بيركت،

 ـ. ََِٓ/ىػُِْٔ،ٖط
، جالؿ الديف عبد الرحمف السُّييكًطٌي، قىٍطؼي األٍزىىاًر الميتىنىاًثرىًة ًفي األٍخبىاًر الميتىكىاًترىةً  .َُِ

المكتب  (،سكريا-لبناف، دمشؽ-بيركت) الديف الميس، ميٍحييتحقيؽ: الشيخ خميؿ 
  ـ.ُٖٓٗ/ىػَُْٓ ،ُاإلسالمي، ط

اًجب؛ جماؿ الديف عثماف بف عيمر بف أبي بكر الكىاًفيىةي ًفي ًعمٍـً النٍَّحكً  .َُّ ، ابفي الحى
 د.ت.  ،مكتبة اآلداب، د.ط الًمٍصًرٌم، تحقيؽ: صالح عبد العظيـ الشاعر، القاىرة،

ٍعًر  .َُْ ، أبك عمٌي الفىاًرًسٌي؛ الحسف بف أحمد بف أك شىرٍحي األىبٍيىاًت اٍلميٍشًكمىًة اإلٍعرىاًب ًكتىابي الشّْ
، ُالقاىرة، الخانجي، طعبد الغفار، تحقيؽ: محمكد محمد الطناحي، 

 ـ. ُٖٖٗىػ/َُْٖ
ك بف عيثماف بف قىٍنبىر، تحقيؽ: الًكتىابي؛ ًكتىابي ًسيبىكىٍيًو"" .َُٓ ٍيًو؛ أبك ًبشر عىٍمري عبد ، ًسيبىكى

 ـ.ُٖٖٗ/ىػَُْٖ ،ّط مكتبة الخانجي، السالـ ميحٌمد ىاركف، القاىرة،
مماف ميحٌمد القضاة، عىمَّاف،كيتيبي إٍعرىاًب الحىًديًث النَّبىًكمّْ )تىٍعًريؼه كىتىٍحًميؿه كىميتىابىعىةه( .َُٔ  ، سى

 ـ. ََُِ،دار األبجدية، د.ط
اؼي  .َُٕ ، ّيركت، دار المعرفة، طب ، الزمىٍخشىًرٌم، تحقيؽ: خميؿ مٍأمكف شيحا،اٍلكىشَّ

 ـ. ََِٗىػ/َُّْ



ُٗٗ 

نيكًف عىٍف أىسىاًمي الكيتيًب كىالفينيكفي  .َُٖ ًميفىة، كىٍشؼي الظُّ اجي خى ، مصطفى بف عبد ا؛ الشيير ًبحى
مىٍبي، تحقيؽ: ميحٌمد شرؼ الديف يالتقايا كرفعت بيمكو الكميسى، بيركت، دار  كًبكىاًتًب چى

 د.ت.  ،إحياء التراث العربي، د.ط
كىايىةً الكً  .َُٗ ًطيبي البىٍغدىاًدٌم؛ أبك بكر أحمد بف عمٌي، حيدر آباد الدكف، فىايىةي ًفي ًعمٍـً الرّْ ، الخى

 ىػ. ُّٕٓ ،د.ط دائرة المعارؼ العثمانية،
ـه ًفي اٍلميٍصطىمىحىاًت كىالفيريكًؽ المُّغىًكيًَّة"" .َُُ ، أبك البقاء أيُّكب بف مكسى الحيسىٍيًنٌي اٍلكيٍميَّاتي؛ ميٍعجى

 ،ًِكٌم، تحقيؽ: عدناف دركيش كميحٌمد المصرم، بيركت، مؤسسة الرسالة، طالكىفى 
 ـ. ُٖٗٗ/ىػُُْٗ

ـ بف مىٍنظيكر، بيركت،ًلسىافي العىرىًب  .ُُُ  دار صادر، ، أبك الفضؿ جماؿ الديف ميحٌمد بف مكرى
 د.ت.  ،د.ط

اًلؾ؛ جماؿ الديف ميحٌمد بف عبد ا بف مالؾ األمىٍتفي اأٍلىٍلًفيَّةً  .ُُِ بيركت،  ٍندىليًسٌي،، ابفي مى
  المكتبة الشعبية، د.ط، د.ت.

، أبك العٌباس أحمد بف يحيى ثعمب، تحقيؽ: عبد السالـ ميحٌمد ىاركف، مىجىاًلسي ثىعٍمىب .ُُّ
 د.ت.  ،ِدار المعارؼ، ط مصر،

، تقي الديف بف تىٍيًميَّة الحرَّاًنٌي، تحقيؽ: عامر الجزار كأنكر الباز، مىٍجميكعىةي اٍلفىتىاكىل .ُُْ
 ـ. ُٕٗٗ/ىػُُْٖ ،ُكرة، دار الكفاء، طالمنص

ـي كال .ُُٓ ـي يميحً الميٍحكى ، ابفي ًسيدىه؛ أبك الحسف عمٌي بف إسماعيؿ بف ًسيدىه الميرسي، طي األٍعظى
 ـ. َََِ/ىػُُِْ ،ُدار الكتب العممية، ط تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، بيركت،

أحمد بف عبد الغفار، تحقيؽ: ميحٌمد  ، أبك عمٌي الفىاًرًسٌي؛ الحسف بفاٍلمىسىائؿي البىٍصًريَّاتي  .ُُٔ
 ـ. ُٖٓٗ/ىػَُْٓ ،ُط، الشاطر أحمد ميحٌمد أحمد، د.ـ، د.ف

، تحقيؽ: شيعيب األىٍرنىؤيكط كآخركف، ميٍسنىدي اإًلمىاـً أىٍحمىدى ٍبًف حىنٍبىؿو  .ُُٕ ٍنبىؿو ، أىٍحمىدي ٍبفي حى
 ـ. ُٕٗٗىػ/ُُْٕ، ُبيركت، مؤسسة الرسالة، ط

، القاضي ًعيىاض؛ القاًضي أبك الفضؿ ًعيىاض بف ى ًصحىاًح اآلثىارً مىشىاًرؽي األٍنكىاًر عىمى  .ُُٖ
بي السٍَّبتي، تكنس  د.ط، ،دار التراث -القاىرة، المكتبة العتيقة-مكسى بف ًعيىاض اليىحصي

 د.ت. 



ََِ 

، أحمد بف ميحٌمد الفىيُّكًمٌي الميٍقًرئ، بيركت، مكتبة عىرىبي(–الًمٍصبىاحي الميًنيري )ميٍعجىـ عىرىبي .ُُٗ
 ـ. ُٕٖٗ ،ف، د.طلبنا

 ،ّط ، أبك زكريا يحيى بف ًزيىاد الفىرَّاء، بيركت، عالـ الكتب،مىعىاًني القيرٍآفً  .َُِ
 ـ. ُّٖٗ/ىػَُّْ

 ـ. َََِ/ىػَُِْ ،ُ، فاضؿ صالح السَّاًمرَّائٌي، عىمَّاف، دار الفكر، طمىعىاًني النَّحيك .ُُِ
ـي اٍلكىاًفي ًفي أدىكىاًت النٍَّحًك اٍلعىرىًبيٌ  .ُِِ مىد، كيكسؼ جميؿ الزعبي،  ، عميٌ الميٍعجى تكفيؽ الحى

 ـ. ُّٗٗ/ىػُُْْ ،ِط دار األمؿ، األردف،
ـي الكىًسيطي  .ُِّ ًبيًَّة ًبالقىاًىرىًة، القاىرة، مكتبة الشركؽ الدكلية، طالميٍعجى ، ْ، مىٍجمىعي المُّغىًة العىرى

 ـ. ََِْ/ىػُِْٓ
ـي ميٍصطىمىحىاًت الرّْجىاًؿ  .ُِْ ا جدً كالٌدرىايىةً ميٍعجى يدل نژاد، إشراؼ: ميحٌمد كاظـ ، ميحٌمد رضى

 د.ت. ، ِد.ـ، دار الحديث، ط رحماف ستايش،
اًرٌم؛ أبك محمد عبد ا جماؿ الديف ميٍغًني المًَّبيًب عىٍف كيتيًب األعىاًريًب  .ُِٓ ، ابف ىشاـ األٍنصى

المكتبة العصرية،  بيركت،-الديف عبد الحميد، صيدا ميٍحييبف يكسؼ، تحقيؽ: ميحٌمد ا
 ـ.ُُٗٗ/ىػُُُْ ،د.ط

ؿي ًفي ًعمٍـً اٍلعىرىًبيَّةً  .ُِٔ دار الجيؿ،  ، أبك القاسـ محمكد بف عيمر الزمىٍخشىًرٌم، بيركت،اٍلميفىصَّ
 د.ت.  ،ِط

صىًة الكىاًفيىةً  .ُِٕ اًفيىةي ًفي شىرًٍح الخيالى ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الشَّاًطًبٌي، المىقىاًصدي الشَّ
ـٌ القيرل، تحقيؽ: عبد الرحمف بف سيمىٍيماف العيثىٍيمً  يف كآخركف، مكة الميكٌرمة، جامعة أ

حياء التراث اإلسالمٌي،  ـ. ََِٕ/ىػُِْٖ ،ُط معيد البحكث العممٌية كا 
اًنٌي، تحقيؽ: كاظـ بحر المرجاف، الميقٍتىًصدي ًفي شىرًٍح اإليضىاحً  .ُِٖ ٍرجى ، عبد القاىر الجي

 د.ت. ، د.ط دار الرشيد لمنشر، الجميكرية العراقية،
، أبك العبَّاس ميحٌمد بف يىزيد الميبىرّْد، تحقيؽ: ميحٌمد عبد الخالؽ عضيمة، الميقٍتىضىبي  .ُِٗ

لجنة إحياء التراث -المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية-كزارة األكقاؼ القاىرة،
 ـ.ُْٗٗ/ىػُُْٓ ،ّط اإلسالمي،



َُِ 

 ٍقًنيىة المعمكمات،مىٍركز البيحكث كتى -دىاري التٍأًصيؿ ، القاىرة،ميقىدّْمىةي تىٍحًقيًؽ صىًحيًح ميٍسًمـ .َُّ
 ـ. َُِْ/ىػُّْٓ، ُط

ـٍ كىبىٍعًض ًشٍعًرًىـٍ  .ُُّ ـٍ كىأٍنسىاًبًي ـٍ كىأٍلقىاًبًي عىرىاًء كىكينىاىي ، أبك الميٍؤتىًمؼي كىالميٍختىًمؼي ًفي أٍسمىاًء الشُّ
القاسـ الحسف بف بشر اآلًمًدٌم، تحقيؽ: المستشرؽ سالـ الكرنككم، بيركت، دار الكتب 

 ـ. ُِٖٗ/ىػَُِْ ،ِط العممية،
ًريؼً  .ُِّ  دار الرشيد، ، خديجة الحديثي، العراؽ،مىٍكًقؼي النُّحىاًة ًمفى ااٍلٍحًتجىاًج ًباٍلحىًديًث الشَّ

 ـ.ُُٖٗ، د.ط
فىة، القاىرة،النٍَّحكي كىالنُّحىاةي بىٍيفى األٍزىىًر كىاٍلجىاًمعىةً  .ُّّ  ،ُمطبعة السعادة، ط ، ميحٌمد أحمد عىرى

 ـ. ُّٕٗ
حً النُّكىتي عىمىى ميقىدّْ  .ُّْ ٍركىًشٌي، مىًة اٍبًف الصَّالى ، أبك عبد ا بدري الديف ميحٌمد بف عبد ا الزَّ

 /ىػُُْٗ ،ُط ،تحقيؽ: زيف العابديف بف ميحٌمد بالفريج، الرياض، أضكاء السَّمؼ
 ـ. ُٖٗٗ

اًرٌم، تحقيؽالنَّكىاًدري ًفي المُّغىةً  .ُّٓ اًرٌم؛ سعيد بف أكس بف ثابت األٍنصى ٍيد األٍنصى : ميحٌمد ، أبك زى
 ـ. ُُٖٗ/ىػَُُْ، ُدار الشركؽ، ط (،بيركت، كالقاىرة)عبد القادر أحمد، 

، جالؿ الديف عبد الرحمف السُّييكًطٌي، تحقيؽ: أحمد ىىٍمعي اليىكىاًمًع ًفي شىرًٍح جىٍمًع الجىكىاًمعً  .ُّٔ
 ـ.ُٖٗٗ/ىػُُْٖ ،ُدار الكتب العممية، ط شمس الديف، بيركت،

الجزائر، عالـ المعرفة،  ، ميحٌمد بف ميحٌمد أبك شىٍيبىة،طىمىًح الحىًديًث الكىًسيطي ًفي عيميكـً كىميصٍ  .ُّٕ
 د.ت. ، د.ط

مىافً  .ُّٖ ، أبك العٌباس شمس الديف أحمد بف ميحٌمد بف أبك بكر كىفىيىاتي األٍعيىاًف كىأنٍبىاءي أبٍنىاًء الزَّ
بَّاس، بيركت، دار صادر، د.طا مّْكاف، تحقيؽ: إٍحسىاف عى  . ـُٕٕٗ/ىػُّٕٗ ،بف خى

 

. 


