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  المستخلص

 -دراسة نحوية) اإلمام مالك النعت في موطإ(باحث في هذا البحث التناول 

واهد من األحاديث تطبيقية داللية، اتبع الباحث المنهج الوصفي التطبيقي، استخرج الش
اإلمام مالك بن أنس وأجرى التطبيق على بعض األحاديث النبوية  الواردة في موطإ

الشريفة وأردفه بإحصائية لما بقي من شواهد، بين الباحث موضع الشاهد في كال 
التطبيقية واإلحصائية، بين المعنى العام وشرح األلفاظ الصعبة، وأعرب  - الدراستين

وشبهها، وبين  ،والجملة ،ول بهوالمؤ  ،النعت والمنعوت وبين نوع النعت من االشتقاق
أربعمائة صحة االستشهاد بالحديث النبوي الشريف، جميع ما أحصاه من أنواع النعت 

وال النعت بالمصدر،  ،صفًة، لم يجد من أنواع النعت، النعت السببيوخمٍس وتسعين 
 به، وتواضعه، وأمانته وشِ دبين مكانة اإلمام مالك وعلمه، وأ اهللا  صلى(ة حبه للنبي د

وبين الباحث أن اإلمام مالك فريد عصره ووحيد أقرانه، وأن موطأه صالح  )عليه وسلم
  . للدراسة التطبيقية في النحو، والصرف، وعلم اللغة

ف في المِؤلّ : الفصل األول: قسم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول

: وابع والنعت، والفصل الثالثتعريف الت: والفصل الثاني. ف من الوالدة إلى الوفاةل والمؤ 

ل به والجملة وشبهها وأخيرًا الخاتمة وبها النتائج  ،النعت بالمفرد المشتق والمؤو
  . والتوصيات
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Abstract 

The researcher tackled the adjective in Muwatta Alimam Malik, 

through a grammatical, applied, semantic study. The researcher followed the 

analytical descriptive study. Some examples from the Muwatta were 

reviewed and some Hadiths were subjected to study, then, the rest of the 

examples were presented. The researcher showed the position of the 

examples in each of the applied and the statistical studies, illustrated the 

general meaning, explained the difficult words, clarify the I’rab (the cases of 

nominal and adjectival suffixes) of the adjective and noun, and the type of 

adjective from deriving and the tool of interpreting, the sentence and the 

phrase, and clarified the inference using the firm hadith, and he counted 495 

adjective, but he did not find the causative adjective and source adjective. 

The researcher illustrated the position of Imam Malik, his scientific legacy, 

his morals, his humbleness, his faithfulness, and his extreme love for the 

prophet Mohammed (PUH). The researcher also showed that Imam Malik 

was the major scholar of his era and the most respected among his peers. 

Moreover, he showed that the Muwatta can be studied grammatically and 

linguistically, at least the conclusion content recommendations and results.  
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  : المقدمة
ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ ده مُ حْ ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، أَ الحمد هللا كما   

چٺ ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ ڀٺٺچ وأنزل عليه  .)1(چۉۉ  ې  ې
م على السراج سلّ أصلى و أو  .)2(

وعلى آله وصحبه ) أوتيت الكتاب ومثله معه: (المنير المبعوث بخير دين القائل
  . وسلم

  .. أما بعد
المصدر األول من مصادر التشريع القرآن الكريم والثاني هو السنة لما كان 

، وكلها )صلى اهللا عليه وسلم(للنبي  النبوية الشريفة، وهي أقوال، وأفعال، وتقريرات
على القرآن الكريم فاخترت عناوين : وقع اختياري أوالً . يعبر عنها باللفظ والقول

قالوا إلى كثرت الدراسات حول القرآن ألطبقها عليه، فاستشرت المختصين في ذلك، ف
الكريم، فعمدت مباشرة نحو الحديث النبوي الشريف، ألنه المصدر الثاني من 

من الصحيح وهو موطأ اإلمام مالك  همصادر التشريع اإلسالمي، واخترت ما ألف في
ألنه من أول الصحاح، وألن صاحبه يتمتع بقدر كبير من العلم والمعرفة واألدب 

نحوية  :دراسة–اإلمام مالك  النعت في موطإ: (نوانلتواضع؛ لذلك جاء العالجم وا
اإلمام مالك النعت الذي ورد في  النعت في موطإ(، وأعنى بقولي - ليةتطبيقية دال

 مأ )صلى اهللا عليه وسلم(األحاديث في موطإ اإلمام مالك سواًء كان القول للنبي 
كما لم أدرس النعت الذي ورد في عنعنة أم لتابع تابعي؛ لتابعي  ملصحابي أ
، )صلى اهللا عليه وسلم(وكذلك النعت بابن وكذلك النعت ألزواج النبي األحاديث، 

  . وكذلك النعت الذي ورد في أقوال وأجوبة اإلمام مالك غير المرقمة في الكتاب
كما أسأل اهللا تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يوفقني في مسيرتي 

أن يعلمني من لدنه علمًا نافعًا ويرزقني العمل بما علمني وأن يتقبل مني العلمية و 
  . جهدي في هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم وفي كل عمل أقوم به

                                                 

 . 1: سورة الكهف، اآلية  )1(

 . 103: سورة النحل، اآلية  )2(
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  : موضوع البحث
اإلمام مالك  الدراسة التطبيقية للنعت على موطإيدور موضوع البحث حول 

اإلمام مالك لذلك جاء  النعت في موطإالقواعد النحوية في ريثما نتمكن من إبراز 
  ). نحوية، داللية(اإلمام مالك دراسة  إالعنوان النعت في موط

  : مشكلة البحث
تتحدد مشكلة البحث التي يريد الباحث معالجتها في الدراسة حول تطبيق 

وبال شك  ،ألن رواده كثر عبر األزمنة واألمكنة ؛اإلمام مالك إالنعت على موط
واالستمتاع  ،وتساعد على فهمه ،حية علمية لغوية تبرز معانيهدراسته من نا

  . بنصوصه
  : أسباب اختيار الموضوع

إبرازًا علميًا وثراؤه العلمي ) إمام األئمة وعالم المدينة(إبراز شخصية اإلمام مالك  .1
 . واضحاً 

قناعة الباحث بأن هذا الكتاب يحتاج إلى دراسة علمية على مستويات ومنها  .2
 . ذي تناولهالجانب ال

مساعدة المسلمين على فهم ما في الموطأ من األحاديث فهمًا صحيحًا واستنباط  .3
 . هاعمل باألحكام منها وال

  . كثرة المادة موضوع الدراسة .4
  : أهمية البحث

 ،رواية ام كثير من السابقين بكتاب الموطإتكمن أهمية البحث في اهتم
وكثرة النعت ودوره في  ،وتمسكًا بما جاء فيه من األحاديث، والجزم بصحتها ،وشرحاً 

  . تقلب المعاني فهي بال شك مفيدة إذا ما تمت دراستها دراسة علمية لغوية
 . تزيين المعنى فهو بال شك مفيد إذا ما تمت دراسته دراسة علمية لغوية
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  : أهداف البحث
  : يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية

صلى اهللا (خدمة اللغة التي أنزل بها ربنا أقدس الكتب، وأرسل بها أفضل الرسل  .1
 . )عليه وسلم

 . معرفة أثر قواعد النحو العربي في فهم الحديث النبوي الشريف .2

رًا معرفة دور النحو العربي الذي يعتبر عمدة في الدراسات اللغوية بل وأولها ظهو  .3
والخوض في  ،ومن أهميته أنه ال يتم فهم كتاب اهللا عز وجل ،في التدوين

وأي كتاب مؤلف بالعربية إال بعد التعمق في  ،تفسيره، والحديث النبوي الشريف
اللغة العربية، وال يكفي مجرد معرفة البديهيات في اللغة فهي التي تنقل بها األمم 

 . تهااعبر القرون حضار 

ق النعت على األحاديث الواردة في الموطأ، ومعرفة معانيها العمل على تطبي .4
 . ودالالتها

 . وبغيرها لعربيةأن يكون البحث ثمرة علمية مرجوة للناطقين با .5

 . اإلمام مالك إاإلسهام الحقيقي في فهم موط .6

لذين ينتمون لمذهبه وغيرهم بصورة علمية اإلمام مالك وموطأه للكم الهائل اتقديم  .7
  . واضحة

  : ة البحثأسئل
 هل يجوز االستشهاد بالحديث النبوي الشريف؟  .1

ما عالقة القواعد اللغوية باألحاديث وهل أسهمت الدراسات الحديثة على  .2
 الدراسات النحوية؟ 

 تطبيقًا علميًا؟  ت على األحاديث الواردة في الموطإهل نستطيع تطبيق النع .3

  ؟ األحاديث الواردة في الموطإت على ما الفائدة التي نجنيها من تطبيق النع .4
  : منهج البحث

ألنه المناسب للدراسة  ؛المنهج الوصفي ،سلك الباحث بمشيئة اهللا في بحثه
بوصف ظاهرة معينة وتفسيرها، وكذلك  ية السيما النحوية والصرفية منها،اللغو 

وٕاجرائها عليه؛ وذلك  تخراج نماذج للنعت من كتاب الموطإالمنهج التطبيقي بعد اس
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 ،والمعنى العام ،ومعاني الكلمات الصعبة ،بتبيين موضع الشاهد في الحديث
  . واإلعراب
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  : يمكانالحدود البحث ومحوره 
اإلمام مالك،  إيحدد البحث في محوره الموضوعي على النعت في كتاب موط

) موطإ اإلمام مالك: (وهو فهو األحاديث الواردة في ذلك الكتابالمجال التطبيقي أما 
  . م2001-هـ1422، 1تحقيق محمود بن جميل، مكتبة الصفا، ط

  : وسائل البحث وأدواته
ث موطأ اإلمام مالك ألخذ النعت منه، ثم استعان بُكُتْب الحديث حاستخدم البا

النبوي الشريف، وشروحها، والسير، واللغة العربية، والمعاجم، وأي مرجع رآه الباحث 
  . له على تحقيق هذا الهدف السامي والنبيل معيناً 

  : تقسيم البحث
 ةبعد اطالع الباحث على مادة البحث رأى أن يقسمه إلى مقدمة وثالث

  : على النحو التالي التقسيم جاءبفهارس عامة  هلي ذوخاتمة و  ،فصول
  : المِؤّلف والمَؤلف، وتحته مبحثان: الفصل األول

  المِؤّلف من الوالدة إلى الوفاة : المبحث األول

  المَؤلْف : المبحث الثاني

  : تعريف التوابع والنعت، وبه ستة مباحث: الفصل الثاني

  تعريف التوابع وعددها : المبحث األول

  تعريف النعت ومعانيه : المبحث الثاني

  ما ينعت به : المبحث الثالث

  أقسام النعت : المبحث الرابع

  النعت المفرد والجملة وشبه الجملة : حث الخامسالمب

  النعت المقطوع وأحكام تتعلق بالنعت: المبحث السادس
  : خمسة مباحثفي النعت بالمفرد المشتق والمؤول به والجملة وشبهها، : الفصل الثالث

  النعت بالمفرد المشتق : المبحث األول

  لجامد المشبه أو المؤول بالمشتق النعت بالمفرد ا: المبحث الثاني

  النعت بالجملة الفعلية : المبحث الثالث

  النعت بشبه الجملة : المبحث الرابع

  تطبيقية في النعتتكملة : المبحث الخامس
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  : الدراسات السابقة
  : )1()م2006(آدم بخيت مبروك  :الدراسة األولى، دراسة

في ديوان جرير بن عطية، اهتم الباحث في هذه الدراسة بالشعر الذي ورد   
نظم شعره وفق قواعد النحاة، أما من حيث عالقة دراستي بدراسته  اً ثبت أن جرير أو 

  . فقد تناول التوابع ومن التوابع النعت الذي تناولته
  :)2()م2006(رضية أحمد يوسف  :الدراسة الثانية، دراسة

النبوي الشريف هاد بالحديث في هذه الدراسة حاولت الباحثة أن تثبت االستش  
ي كان ينبغي لها االجتهاد أكثر في إثبات ذلك ثم أثبتت أن النعت موجود وفي رأي

في صحيح مسلم الذي تناولته وفي غيره،  ،بكل أنواعه في الحديث النبوي الشريف
وهذه الدراسة تربطني بها عالقة وطيدة من حيث أنها في النعت وفي أحد الصحاح 

  . اءاتواستفدت منها في بعض اإلض
  :)3(يوسف عبد اهللا إبراهيم :الثالثة، دراسةالدراسة 
حاول الباحث أن يثبت أن مسلم بن الوليد من فحول الشعراء وأنه نظم شعره   

العالقة بين ما  أماعلى قواعد اللغة العربية وزينه وجمله بالتوابع السيما النعت، و 
  . عالقة نسبيةه تتناوله وتناول

  :)4()م2010(فضل ضحية محمد بحر  :دراسةالدراسة الرابعة، 
حاول الباحث أن يثبت مكانة ديوان المتنبي في التراث العربي وأنه متعدد   

صلى اهللا عليه (المباحث وله عالقة وطيدة بالنحو الذي يخدم كتاب اهللا وسنة رسوله 
  . بموضوعي فهي عالقة عامة أما من حيث العالقة )وسلم

                                                 

آدم بخيت مبروك، التوابع في شـعر جريـر، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة أم درمـان اإلسـالمية، كليـة ) 1(
 . م2006-هـ1427اللغة العربية، 

حــديث النبــوي الشــريف، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة أم درمــان رضــية أحمــد يوســف، النعــت فــي ال) 2(
 . م2006-هـ1427اإلسالمية، كلية اللغة العربية، 

يوســف عبــد اهللا إبــراهيم، التوابــع فــي شــعر ُصــريع الفــواني، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة أم درمــان ) 3(
 . م2010-هـ1431اإلسالمية، كلية اللغة العربية، 

فضل ضحية محمد بحر، التوابع في شعر المتنبي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسـالمية، ) 4(
 . م2010-هـ1431معهد بحوث دراسات العالم اإلسالمي، 
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  :)1(زكية عبد الحليم مصطفى :الدراسة الخامسة، دراسة
تعرض تلم لكنها  ؛طبق التوابع على الحماسة البصريةتأن  ةالباحث تحاول

 تأعرب .نماذج منها تلكل الشواهد التي وردت في الحماسة البصرية وٕانما أخذ
جميع شواهد التطبيق على باب الحماسة، كان إعراب الشواهد بالطريقة  ةحثاالب

المعاني اللغوية، أما من حيث  توشرحوضحت الباحثة بحر كل شاهد . العرضية
  . الصلة أنها تطبيقية وحصل اتفاق في اإلعراب وشرح بعض المعاني

                                                 

زكيــة عبــد الحلــيم مصــطفى، التوابــع فــي الحماســة الِبصــرية، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة أم درمــان ) 1(
 . م2010-هـ1431اإلسالمية، كلية اللغة العربية، 
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  : تمهيد

  . قضية االحتجاج بالحديث النبوي الشريف في اللغة والنحو

ال يخفــى علــى أحــٍد مــن النــاس أن الســيرة النبويــة الشــريفة هــي المصــدر الثــاني مــن   
، وهـو كـالم رّب العـالمين بلسـان عربـي القـرآن الكـريم هـو المصـدر األولصادر التشريع، و م

مبين، لـذلك اعتنـى بـه العلمـاء واللغويـون والنحويـون اعتنـاًء شـديدًا وذلـك النبهـارهم ببالغتـه 
  . وفصاحته المتحدية، لذلك جعلوه المصدر األول في قضية االحتجاج باللغة

أما الحديث النبوي الشريف فقد وقفوا عنده، فمنهم معارض، ومنهم مؤيد ومنهم بـين 
  . ذلك وٕاليك تفصيل ذلك باختصار

  : المانعون

هـذا المنـع فـي القـرن السـابع الهجـري، أي بعـد وضـع قواعـد اللغـة بخمسـة قـرون  بدأ
كـان . )2(هــ680علي بن محمد المعروف بابن الضائع المتوفى سـنة  )1(الحسن يعلى يد أب

زعــيم المــانعين لالحتجــاج بالحــديث الشــريف، وقــد تابعــه فــي منــع االحتجــاج بالحــديث أبــو 
  . )3(هـ745حيان محمد بن يوسف األندلسي المتوفى سنة 

كالمـه وأمـا : (ابـه االقتـراحهــ الـذي قـال فـي كت911وجالل الدين السـيوطي المتـوفى 
فُيْستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفـظ المـروي، وذلـك نـادٌر جـدًا،  )صلى اهللا عليه وسلم(

إنما يوجد في األحاديث القصار على قلـة أيضـًا فـإن غالـب األحاديـث مـروي بـالمعنى، وقـد 
دموا تداولها األعاجم والمولدون قبل تدوينها ورووها بما أدت إليه عباراتهم فـزادوا ونقصـوا وقـ

وأخروا وأبدلوا ألفاظًا بألفاظ ولهذا ترى الحديث الواحد فـي القصـة الواحـدة مرويـًا علـى أوجـه 
إذ ) همـع الهوامـع(ومرة أخـرى يـذكر السـيوطي رأيـه هـذا فـي كتابـه . )4(شتى بعبارات مختلفة

وقــد بينــت فــي كتــاب أصــول النحــو مــن كــالم ابــن الضــائع وأبــي حيــان أنــه ال يســتدل (يقــول 
علـى مـا خـالف القواعـد النحويـة ألنـه مـروي بـالمعنى، ال بلفـظ الرسـول واألحاديـث  بالحديث

  . رواها العجم والمولدون، ال من يحسن العربية فأدوها على قدر ألسنتهم
                                                 

أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الضائع األشبيلي بلغ الغاية فـي النحـو، والزم الشـلوبيين، كـان إمامـًا فـي   )1(

وقــد قــارب الســبعين بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة، جــالل الــدين عبــد الــرحمن ) هـــ608(مــات  العربيــة،
  .204، ص2السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ج

 . 5، ص1خزانة األدب، ج  )2(

 . 5، ص1خزانة األدب، ج  )3(

أحمــد محمــد قاســم، . الل الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي، تحقيــق وتعليــق داالقتــراح فــي علــم أصــول النحــو، جــ) 4(
 . 52م، ص1971، 1نشر المحقق، ط
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  : خالصة هذا الرأي إذن أنه ال يجوز االحتجاج بالحديث النبوي الشريف لسببين
وٕانمــا رويــت  )ى اهللا عليــه وســلمصــل(أن األحاديــث لــم تنقــل كمــا ســمعت مــن النبــي / 1

  . بالمعنى
   .)1(أن أئمة النحو من المتقدمين لم يحتجوا بشيء منه/ 2

  : المجوزون
ابـن مالـك األندلسـي من أشـهرهم وأما المجوزون فهم فريق يفوق المانعين عددًا 

وممـن انتصـر  )2(هـ ومنهم عبد اهللا بن يوسـف المعـروف بـابن هشـام673المتوفى سنة 
فــي شــرحه لكفايــة المــتحفظ المســمي بتحريــر الروايــة  )3(لهــذا المــذهب البــدر الــدماييني
   :وعد من أصحاب هذا المذهب

   .)6(، وابن فارس)5(وابن سيده )4(الجوهري

                                                 

 . 5، ص1انظر خزانة األدب، ج  )1(

عبد اهللا بن يوسف بن أحمـد بـن عبـد اهللا بـن يوسـف، أبـو محمـد جمـال الـدين ابـن هشـام، ولـد : ابن هشام هو  )2(
غنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، وقطــر النــدى وبــل الصــدى، مــن آثــاره م) هـــ761(وتــوفى ) هـــ708(بمصــر 

 . 465، ص1هداية العارفين، ج: انظر

محمـد بـن أبـي بكـر بـن عمـر بـن أبـي بكـر بـن محمـد المخزومـي القرشـي بـدر الـدين، ولـد فـي : الدماميني هـو  )3(
هدايـــة العـــارفين، : هـــ، انظـــر827واســـتوطن القـــاهرة، والزم ابــن خلـــدون، تـــوفى بالهنـــد، ) هــــ763(اإلســكندرية 

2/185 . 

إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصـر، لغـوي مـن أئمـة اللغـة ذو خـط جيـد، رحـل إلـى العـراق : الجوهري هو   )4(
إشـارة التعيـين فـي : مـن آثـاره الصـحاح فـي اللغـة، انظـر) هــ393(وقرأ العربية على أبي علي الفارسـي، مـات 
، مركـز الملـك 1عبـد المجيـد ديـاب، ط. المجيـد اليمـاني، تحقيـق دتراجم النحاة واللغويين، عبد الباقي بن عبد 

 . 55م، ص1986-هـ1406فيصل للبحوث الدراسات اإلسالمية، 

علي بن إسماعيل بن سيده اللغوي، من أهل مرسيه وكان أعمي ابن أعمي، من آثـاره المحكـم : ابن سيده هو  )5(
 . 210لتعيين في تراجم النحاة واللغويين، صإشارة ا: ، انظر)هـ458(في اللغة وكتاب المخصص، توفى 

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا بــن محمــد بــن حبيــب اللغــوي، مــن أهــل قــزوين، ســكن الــري، هــو : ابــن فــارس هــو  )6(
صاحب كتاب المجمل في اللغة، ومعجم مقاييس اللغة ومتخير األلفاظ، انظر إشارة التعيين في تـراجم النحـاة 

  . 43المجيد اليماني، ص واللغويين، عبد الباقي بن عبد
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حتـــى قـــال ال نعلـــم  )4(، والســـهيلي)3(، وابـــن بـــري)2(، وابـــن جنـــي)1(وابـــن خـــروف
لمسألة إال مـا أبـداه الشـيخ أبـو حيـان فـي شـرح اأحدًا من علماء العربية خالف في هذه 

ــــــى ذلــــــك الجــــــالل  التســــــهيل وأبــــــو الحســــــن الضــــــائع فــــــي شــــــرح الجمــــــل، تابعهمــــــا عل
   .)5(السيوطي

أكثــر مــا يستشــهد بــالقرآن،  -كمــا وصــفه الســيوطي–كــان ابــن مالــك األندلســي 
عــدل إلــى الحــديث، فــإذا لــم يكــن فيــه شــاهد عــدل إلــى أشــعار فــإن لــم يكــن فيــه شــاهد 

   .)6(العرب
وقـد عـد ابـن مالــك بحـق زعـيم المـذهب الــذي يـرى االحتجـاج بالحـديث الشــريف 

قــد لهــج هـــذا : "وقــد وصــفه بــذلك أبــو حيـــان األندلســي فــي ســباق النقــد واإلنكـــار قــائالً 
بــات القواعــد الكليــة فــي المصــنف فــي تصــانيفه باالســتدالل بمــا وقــع فــي الحــديث فــي إث

   .)7("لسان العرب

                                                 

علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن ابن خـروف األندلسـي، كـان إمامـًا : ابن خروف هو  )1(
بأشـبيلية، انظـر بغيـة الوعـاة ) هــ609(في العربية، أقام بحلب مدة، صنف شرح سيبويه، وشرح الجمـل، مـات 

 . 203، ص2في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، ج

جنـي الموصـلي، أبـو الفـتح مـن أئمـة األدب والنحـو، ولـد بالموصـل، وتـوفى ببغــداد  عثمـان بـن: ابـن جنـي هـو  )2(
مـــن آثـــاره اللمـــع فـــي النحـــو، وســـر صـــناعة اإلعـــراب، والمحتســـب فـــي القـــراءات، انظـــر هديـــة ) هــــ392(ســـنة 

 . 652، ص1العارفين، ج

عبــد اهللا بــن بــري بــن عبــد الجبــار أبــو محمــد المقدســي المصــري النحــوي اللغــوي، أقــرأ كتــاب : ابــن بــري هــو  )3(
ســـيبويه، صـــنف اللبـــاب فـــي الـــرد علـــى ابـــن الخشـــاب فـــي رده علـــى الحريـــري فـــي دره الغـــواص ولـــد بمصـــر 

  . 34، ص2، انظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، ج)هـ582(وتوفى ) هـ499(

هـ 508عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد الخثعمي السهيلي، عالم باللغة والسيرة، ولد في مالقة : السهيلي هو  )4(

، 1هــ، مـن آثـاره الـروض األنـف شـرح السـيرة البـن هشـام، انظـر هدايـة العـارفين، ج581وتوفى بمراكش سـنة 
 . 520ص

 . 168م، ص1960، 2ين، المكتب اإلسالمي بدمشق، طدراسات في العربية وتاريخها، محمد الخضر الحس  )5(

بغيـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة، جـــالل الـــدين الســـيوطي، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار   )6(
 . 52االقتراح ص. 134، ص1م، ج1979، 2الفكر، ط

، دار الكتــاب العربــي للطباعــة تسـهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد البــن مالـك حققــه وقــدم لــه محمــد كامـل بركــات  )7(
 . يوسف خليف لهذا الكتاب. و من مقدمة د-م، ص هـ1967والنشر، 



 - 11  - 

 

كيـــف ال يكـــون ابـــن مالـــك كـــذلك وقـــد قـــال عنـــه شـــوقي ضـــيف كـــان أمـــة فـــي 
القــراءات وروايــة الحــديث الشــريف وجعلــه ذلــك يكثــر االستشــهاد بــالقرآن فــي مصــنفاته 

   .)1(فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث الشريف
أفصــح العــرب  ) عليــه وســلمصــلى اهللا(ويستشــهد المجــوزون علــى أن الرســول 

منكـرًا علـى ) الفصـل فـي الملـل واألهـواء والنحـل(فـي كتابـه  )2(لهجة كمـا قـال ابـن حـزم
بــن  )صــلى اهللا عليــه وســلم(لقــد كــان محمــد : (مــن لــم يجعلــوا الحــديث حجــة فــي اللغــة

عبـــد اهللا قبـــل أن يكرمـــه اهللا تعـــالى بـــالنبوة وأيـــام كـــان بمكـــة أعلـــم بلغـــة قومـــه وأفصـــح 
   .)3()فكيف بعد أن اختصه اهللا تعالى للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه

وبعد حساب نسبة الرواة العرب إلى الرواة الموالى فـي البصـرة والمدينـة المنـورة 
الطبقـات ككتـاب الطبقـات الكبـرى البـن سـعد وجـد مـا ومكة المكرمة مسـتمدة مـن كتـب 

  : يلي
مـن المـوالى أي  71بيـنهم  433مجموع التابعين في طبقات الرواة فـي البصـرة 

  . من الموالي% 16من العرب و% 84بنسبة 
مــن المــوالي أي بنســبة  147بيــنهم  504ومجمــوع التــابعين فــي طبقــات المدينــة 

  . من الموالى% 16من العرب و% 70
مـــن المـــوالي أي  22بيـــنهم  131ومجمـــوع التـــابعين فـــي طبقـــات مكـــة المكرمـــة 

  . من الموالي% 17من العرب و% 83بنسبة 
   

                                                 

وانظــــر بغيــــة الوعــــاة  310م، ص1976، دار المعــــارف المصــــرية، 3المــــدارس النحويــــة، شــــوقي ضــــيف، ط  )1(
 . 134، ص1للسيوطي، ج

) هــ384(م األندلس فـي عصـره، ولـد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، عال: ابن حزم هو  )2(

وكـــان ظـــاهري المـــذهب، مـــن آثـــاره المحلـــي، واألحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام، انظـــر هدايـــة ) هــــ456(وتـــوفى 
 . 690، ص1العارفين، ج

نقًال عن رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم درمان اإلسالمية إعداد الطالبة رضية أحمد يوسف، اطلعت   )3(
لكــن بيانــات النشــر والطباعــة غيــر البــن حــزم ) الفصــل فــي الملــل واألهــواء والنحــل(و وهــعلــى الكتــاب نفســه 

 . واضحة
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مـن % 79وتكون النسبة العامة للعرب والموالي في البصرة والمدينة ومكة هي 
   .)1()تقريباً (من الموالي % 21العرب و
  : التوسط

  . فجوز االحتجاج باألحاديث التي اعتنى بنقل ألفاظها )2(توسط الشاطبي
  : قال في شرح األلفية

 )صــلى اهللا عليــه وســلم(لــم نجــد أحــدًا مــن النحــويين استشــهد بحــديث الرســول "
وهـــــم يستشـــــهدون بكـــــالم أجـــــالف العـــــرب وســـــفهائهم، الـــــذين يبولـــــون علـــــى أعقـــــابهم، 

الصحيحة ألنهـا تنقـل بـالمعنى وأشعارهم التي فيها الفحش والخنى، ويتركون األحاديث 
وتختلــف روايتهــا وألفاظهــا، بخــالف كــالم العــرب وشــعرهم، فــإن رواتــه اعتنــوا بألفاظهــا، 
لما ينبني عليه من النحو، ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجـب، وكـذا القـرآن 

  . "ووجوه القراءات
ذا لـم يقـع بـه قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهـ: وأما الحديث فعلى قسمين

عــرف اعتنــاء ناقلــه بلفظــه لمقصــود خــاص؛ كاألحاديــث : استشــهاد أهــل اللســان وقســم
لكتابـه لهمـدان، وكتابـه لوائـل بـن  )صـلى اهللا عليـه وسـلم(التي قصد بها بيان فصاحته 

  .)3(الخ.. فجر واألمثال النبوية؛ فهذا يصح االستشهاد به في العربية
ال يحـتج : (لغة العربية بالقاهرة الذي جاء عنـهوأذيل هذا التمهيد بقرار مجمع ال

فــي العربيــة بحــديث ال يوجــد فــي الكتــب المدونــة فــي الصــدر األول كالكتــب الصــحاح 
  ). الخ.. البخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وأبو داؤود، والترمذي(الستة 

                                                 

، 1بنـــاء الجملـــة فـــي الحـــديث النبـــوي الشـــريف فـــي الصـــحيحين، تـــأليف الـــدكتور عـــودة خليـــل أبـــو عـــودة، ط  )1(
 . 687م، ص1990م، دار البشير، 1991-هـ1411

مـد الرعينـي أبـو محمـد الشـاطبي، إمـام القـراء، ولـد بشـاطبه فـي القاسم بن فيـرة بـن خلـف بـن أح: الشاطبي هو  )2(
وكـــان عالمـــًا بالحـــديث والتفســـير واللغـــة، انظـــر البدايـــة والنهايـــة ) هــــ590(هــــ، وتـــوفى بمصـــر 538األنـــدلس 

 . 10، ص13م، ج1991-هـ1411، بيروت، مكتبة المعارف، 2إسماعيل بن عمر بن كثير، ط

 . 13، ص1م، ج1967ر صادر، بيروت، ، دا1خزانة األدب للبغدادي، ط  )3(
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  : يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب على الوجه اآلتي
  . والمشهورة )1(المتواترةاألحاديث / 1
كألفـاظ القنـوت والتحيـات وكثيـر مـن (األحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبـارات / 2

  ...). األذكار واألدعية 
التـــي كانـــت تـــروى لالســـتدالل بهـــا علـــى (األحاديـــث التـــي تعـــد مـــن جوامـــع الكلـــم / 3

  ). وكمال بالغته تهفصاح
  ). ائله إلى الملوكرس( )صلى اهللا عليه وسلم(كتب النبي / 4
  . األحاديث المروية لبيان أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم/ 5
  . متعددة وألفاظها واحدة قاألحاديث المروية من طرائ/ 6
: األحاديث التي عن من حال رواتهـا أنهـم ال يجيـزون روايـة الحـديث بـالمعنى مثـل/ 7

ــــن محمــــد تالقاســــم  ــــن حيــــوه) هـــــ136: (ب ــــن ســــيرين ت) هـــــ112: (ت ورجــــاء ب : واب
مـــا فهمـــه الباحـــث مـــن هـــذا أن األحاديـــث التـــي رواهـــا مـــن ال يجيـــز روايـــة ). هــــ110(

  .الحديث بالمعنى يحتج بها
األحاديث التي دونها من نشـأ بـين العـرب الفصـحاء أي لـم ينتشـر فيهـا فسـاد اللغـة / 8

   .)2(مثل مرويات مالك بن أنس واإلمام الشافعي
يث النبوي الشريف الذي صح عنه يجوز االستشهاد بالحد أنه يرى المؤيد

: )صلى اهللا عليه وسلم(وذلك؛ ألن الذين َروْوُه يعلمون قوله  )صلى اهللا عليه وسلم(
صلى اهللا عليه (ويعلمون قوله  .)3()من كذب على متعمدًا فليتبوْء مقعده من النار(

ا حديثًا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من من ر اهللا امرءًا سمع نض( :)وسلم

                                                 

 واهو ما رواه اسـتنادًا إلـى الحـس ولـيس العقـل الصـرف عـدد مـن الـرواة يسـتحيل فـي العـادة أن يكونـ: المتواترة  )1(

 . 8، ص1متواطئين على الكذب صحيح البخاري ج

 . نقًال عن ماجستير غير منشور جامعة أم درمان اإلسالمية للباحثة رضية أحمد يوسف  )2(

ومسـلم، صـحيح . 111، ص1البخاري، كتاب العلم، باب إثم مـن كـذب علـى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم، ج  )3(
، 1مســلم، مــن حــديث أبــي هريــرة فــي المقدمــة، بــاب تغلــيظ الكــذب علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، ج

 . 10ص
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فكيف بعد ذلك يكذبون على النبي  .)1()أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه هو
أو يحرفوا حديثه الشريف باإلضافة إلى النسبة التي أوضحتها  )صلى اهللا عليه وسلم(

ولكن  اً نحن نوقن بأن من الرواة عجم. من الرواة عرب% 79وهي  .لك فيما سبق
  .نوقن كذلك بأنهم تعلموا العربية بل وساروا بحارًا فيها

  
    

                                                 

فـي كتـاب العلـم بـاب الحـث علـى باب فضـل نشـر العلـم، الترمـذي  -10في كتاب العلم،  -26رواه أبو داود   )1(
 . 33، ص5تبليغ السماع، ج
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  املبحث األول

 من الوالدة إىل ال
ْ
ف

ّ
ل
َ
   وفاةاملؤ

  : نسبه
  : قال ابن كثير في البداية والنهاية عن اإلمام مالك

هو أشهرهم وهو أحد األئمة األربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فهـو مالـك ابـن   
أنس بن مالك بن عامر بن أبي عامر بن عمـرو بـن الحـارث بـن غـيالن بـن حشـد بـن 

الهجـرة فـي عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح الُحميري، أبو عبد اهللا المدني إمـام دار 
   .)1(زمانه

اإلمام مالـك بـن  )4(أنه: )3(بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس )2(حكي الزبير
أنــس بــن مالــك بــن أبــي عــامر بــن عمــرو بــن غيمــان بــن ُخثيــل بــن عمــرو بــن الحــارث 

  . وهو ذو أصبح
كــذا هــو غيمــان بــالغين المعجمــة مفتوحــة واليــاء بــاثنتين مــن أســفل ســاكنة ذكــره 

  . غير واحدٍ 
وكــذا غــيالن قيــده األميــر أبــو نْصــر وحكــاه عــن محمــد بــن ســعيد عــن أبــي بكــر 

  . وقال أبو الحسن الدارقطني ُجثيل بالجيم وحكاه عن الزبير. بن أبي أويس
ثيـــرًا وال خـــالف أنـــه مـــن ولـــد وأمـــا ذو أصـــبح فقـــد اختلـــف فـــي نســـبه اختالفـــًا ك

  . قحطان

                                                 

 .  هـ، مكتبة المعارف بيروت، لبنان1411، 2، ط174، ص 9البداية والنهاية البن كثير ج  )1(

الزبير بن بكار بن عبد اهللا القرشـي األسـدي المكـي، مـن أحفـاد الزبيـر بـن العـوام، عـالم باألنسـاب : الزبير هو  )2(
مـن تصـانيف أخبـار ) هــ256(ولـى قضـاء مكـة وتـوفى فيهـا ) هــ172(وأخبار العرب، رواية، ولد فـي المدينـة 

م، 2005ار العلــم للماليــين، ، بيــروت، د16العــرب، ونســب قــريش، انظــر األعــالم، خيــر الــدين الزركلــي، ط
 . 42، ص3ج

إسماعيل بن أبي أويس عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر المدني، حدث عن خالـه مالـك   )3(
انظر سير أعالم النبالء، محمـد ) هـ226(ومات سنة ) هـ139(بن أنس وحدث عنه البخاري ومسلم ولد سنة 

، 7محمــد نعــيم العرقوســي، وأشــرف علــى التحقيــق شــعيب األرنــاوؤط، ط بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، تحقيــق
 . 391، ص10م، ج1990-هـ1410بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 . الصحيحة أن  )4(
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لـــم يختلـــف علمـــاء النســـب فـــي نســـب مالـــك هـــذا ) أبـــو الفضـــل(القاضـــي : قـــال
وبعضـهم مـن أنـه مـولى لبنـي تـيم  )1(واتصاله بذي أْصَبْح إال ما ذكر عـن أبـي إسـحاق

وُهو َوَهٌم له سبب؛ وذلك لما كـان بـين سـلفه وبينـه مـن ِحْلـٍف علـى اَألشـهر مـن صـهٍر 
ال أعلم أن أحدًا أنكر أن مالـك بـن أنـس : قال أبو ُعَمْر بن عبد البر. جميعاً  أو منهما

ومن ولده كانوا ُحلفاء لبني تيم بن مرَة وال خالف فيه إال ما ذكر عـن ابـن إسـحاق أنـه 
   .)2(من مواليهم
  : الحمل به

، ومعــن، )3(اختلــف أيضــًا فــي حمــل ُأمــه بــه فقــال ابــن نــافع الصــائغ، والواقــدي
بن الضحاك حملت به أمُه ثالث سنين وقال نحـوه بكـار بـن عبـد اهللا الزبيـدي،  ومحمد
ــجته واهللا الــرحم قــال ابــن المنــذر، وهــو المعــروف، وروي عــن الواقــدي أيضــًا : وقــال نض

   .)4(أنها حملت به سنتين، ومثله قال عطاف بن خالد
  : ُأمهُ 

  . بن شريك األزدية هي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن: قال الزبير
  . إنها طليحة موالة عبيد اهللا بن معمر: وقال ابن عائشة

ــه مــوالة  وقــد قــال ابــن عمــران التميمــي القاضــي مــا بيننــا وبينــه نســٌب إال أن ُأم
   .)5(واهللا أعلم -لعمي عثمان بن عبيد اهللا

                                                 

محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني من أقدم مـؤرخي العـرب، مـن أهـل المدينـة، ولـد : ابن إسحاق هو  )1(
من آثاره السيرة النبوية رواها عنه ابن هشـام، انظـر معجـم مـؤلفي ) ـه151(وتوفى ببغداد ) هـ85(في المدينة 

 . 32مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف، ص

تحقيـق وتعليـق  84-83، ص 1الديباج المذهب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب البـن فرحـون المـالكي، ج   )2(
شــارع  24ر التــراث للطباعــة والنشــر، الــدكتور محمــد األحمــدي أبــو النــور مــدرس الحــديث بجامعــة األزهــر، دا

 . الجمهورية، القاهرة

محمد بن عمر بن واقـد األسـلمي المعـروف بالواقـدي اإلمـام أبـو عبـد اهللا المـدني، ولـي القضـاء، : الواقدي هو  )3(
هــــ، وتـــوفى ببغـــداد ســـنة 129أربـــع ســـنين ببغـــداد للمـــأمون وكـــان عالمـــًا بالمغـــازي والســـيرة والفتـــوح، ولـــد ســـنة 

ـــدين خليـــل ابـــن أيبـــك الصـــفدي، تحق207 يـــق أحمـــد األرنـــاؤوط وتركـــي هــــ، انظـــر الـــوافي بالوفيـــات صـــالح ال
 . 168، ص4م، ج2000-هـ1420، دار إحياء التراث، بيروت، 1مصطفى، ط

 . 89، ص1الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن فرحون المالكي، ج  )4(

 . 84المرجع السابق، ص   )5(
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  : آله
جـد أبـي مالـك : ذكر القاضي بكـر بـن العـالء القشـيري أن أبـا عـامر بـن عمـرو

وشــهد المغــازي : ، قــال-صــلي اهللا عليــه وســلم-مــن أصــحاب رســول اهللا  -رحمــه اهللا–
وابنـه مالـك جـد مالـك، كنيتـه أبـو أنـس، . كلها مع النبي صلي اهللا عليه وسلم خـال بـدراً 

ذكــره غيــر واحــٍد يــروي عــن عمــر، وطلحــة، وعائشــة، وأبــو هريــرة . مــن كبــار التــابعين
وهــو أحــد األربعــة الــذين حملــوا عثمــان رضــي اهللا . وحســان بــن ثابــت رضــي اهللا عــنهم

قبـره ودفنــوه وكــان خـدنًا لطلحــة يــروي عنـه بنــوه أنــس، وأبـو ســهل، نــافع،  عنـه لــيًال إلــى
  . والربيع

   .)1(مات سنة اثَنتْي عشرة ومائة
  : والده

كان أبوه وعمُه َوَجده من أصحاب العلم وأرباب الفضل، لهـم مـع العلـم صـالٌت 
  . ووشائٌج، ومع الفضل روابط وأسبابٌ 

ـــيمن كمـــا ـــا النســـب فهـــم مـــن عـــرب ال لمصـــطفي  -جـــاَء فـــي األئمـــة األربعـــة أم
، هـاجرت األسـرة  َيمِنـي ـيـا النسـب فعرب كعة عندما تحدث عن اإلمـام مالـك قـال فأمالش
علـى عهــد جــده َوَسـميُه مالــك المكنــي بـأبي أنــس، وقيــل بـل هــو أبــو عـامر الجــد الثــاني 

اًال، أي الـــك نبـــكـــان أنـــس والـــد م.. لإلمــام الـــذي جـــاء إلـــى المدينـــة يشـــكو بعــض الـــوالة
  . يصنع النبال، وليس في ذلك ما يعيبه

فــالمرُء مطالــٌب بكســب رزقــه، علــى أن يكــون ذلــك مــن حــالل، وقــد كــان اإلمــام 
أحسـن مـن الحاجـة  ةٍ هطلـب الـرزق فـي شـب: مالك بعد أن استوت لـه ُأمـور الـدنيا يقـول

  .)2(إلى الناس

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 85ص ، 1الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب البن فرحون، ج  )1(

 . مصطفي الشكعة، دار الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت/ األئمة األربعة، الدكتور) 2(
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  : أوالده
ي، ومحمـد، وابنـٌة اسـمها فاطمـُة زوج يـيح: ابنـان -رضـي اهللا عنـه–كان لمالك 

  . ابن ُأخته وابن عمِه إسماعيل بن أبي أويس
ي يـــأربعـــة بنـــين، يح -رحمـــه اهللا–كـــان لمالـــك : أبـــو ُعمـــر بـــن عبـــد البـــر: وقـــال

  . ومحمد، وحماد، وأم البهاء
  : ابتداء طلبه للعلم

  قلت ُألمي أذهُب فأكُتُب العلم؟ : ، قال مالك)1(قال مطرف
فألبستني ثيابًا مشـمرة ووضـعت الطويلـة علـى . تعالى فألبس ثياب العلم: فقالت

  . اذهب فاكتب اآلن: ثم قالت. رْأسي وعممتني فوقها
فـتعلم مـن  )2(اذهـب إلـى ربيعـة: منـي وتقـولَعم كانـت أمـي تُ : -رحمه اهللا-وقال 

  . أدبه قبل علمه
نقــض ســقف بيتــه فبــاع أفضــى بمالــك طلــب العلــم إلــى أن : )3(قــال ابــن القاســم

  . خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعد
قال مالٌك كان لي أٌخ في سن ابن شهاب فَألقي أبي يومًا علينا مسَألًة فَأصـاب 

 -يعنــي اللعــب بالحمــام-َأخــي وَأخطــْأت فقــال لــي َأبــي َألهتــك الحمــام عــن طلــب العلــم 
... نين لــم أخلــط بغيــرهوفـي روايــة ثمــان سـ. َفغِضـْبُت وانقطعــت البــن ُهْرمـز ســبع ســنين

قال ابن أبي ُزْنَبْر سمعُت مالكـًا .. وكان يقود نافع مولى ابن عمر إلى المسجد فيحدثه
كتبــت بيــدي مائــة ألــف حــديث وروي عنــه ابــن إســحاق كــان اإلمــام مالــك ذكــي : يقــول

ما روي عنه َأنه قال قدم علينا الزهري فَأتيناه، ومعنا ربيعـة : فطن ومما يدل على ذلك
                                                 

مطــرف بــن عبــد اهللا بــن الشــخير البصــري، ذكــره ابــن ســعد وقــال كــان ثقــة وقــال تــوفى مطــرف فــي أول واليــة   )1(
 . 187، ص4سير أعالم النبالء للذهبي، ج: انظر) هـ86(الحجاج، وقيل توفى 

ربيعـة أبـو عثمـان بـن أبـي عبـد الـرحمن فـروخ التميمـي الفقيـه العلـم، مفتـى أهـل المدينـة روى : ربيعة الرأي هو) 2(
كتاب الوافي . وروى له الجماعة) هـ136(عن ابن عباس، وروى عنه األوزاعي وسفيان الثوري ومالك، توفى 

 . 64، ص4بالوفيات للصفدي، ج

بد الرحمن بن القاسـم العتقـي المصـري، أثبـت النـاس فـي مالـك وأعلمهـم بأقوالـه أبو عبد اهللا ع: ابن القاسم هو  )3(
هــ ومـات 133صحب مالك عشرين سنة وروى عن مالك الموطـأ خـرج عنـه البخـاري فـي صـحيحه، ولـد سـنة 

هـــ، انظــر شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة، محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن قاســم 191بمصــر ســنة 
 . 88، ص1م، ج2003-هـ1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 1المجيد خيالي طمخلوق تحقيق عبد 
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حدثنا نيفًا وأربعين حديثًا ثم َأتينـاه الغـد فقـال انظـروا كتابـًا حتـى ُأحـدثكم منـه أرَأْيـُتْم مـا ف
مـــا . َحـــدثتكم أمـــس أفـــي شـــيٍء فـــي أيـــديكم منـــه؟ فقـــال لـــه ربيعـــة هاهنـــا مـــن يـــرد عليـــك

قــال هــات  -يعنــي اإلمــام مالــك: ابــن أبــي عــامر: حــدثت بــه أمــس فقــال ومــن هــو؟ قــال
  . ما كنت أري بقي من يحفظ هذا غيري: فقال الزهري. ثًا منهافحدثته بأربعين حدي

ــ د إلــى ابــن شــهاب فعنــدما جــاء قــال حــدثني ويشــهد لذكائــه عنــدما جــاء يــوم العْي
ثـــه ســـبعَة عشـــر حـــديثًا ثـــم قـــال ومـــا ينفعـــك إن حـــدثتك وال تحفظهـــا قلـــت إن شـــئت فحدّ 

واحي فحــــدثني رددتهــــا عليــــك فرددتهــــا عليــــه، وفــــي روايــــة قــــال لــــي هــــات فأخرجــــت َأْلــــ
فقلـــت زدنـــي قـــال حســـبك إن كنـــت رويـــت هـــذه األحاديـــث فَأنـــت مـــن . بـــأربعين حـــديثاً 

 هــا إلــىث فحدثتــه بهــا فردــواح مــن يــدي ثــم قــال حــد ــَذ اَألْل الحفــاظ قلــت قــد رويتهــا فَجَب
  .)1(قم فّأنت من أوعية العلم: وقال

 ةْ صفته الَخْلِقي :  
وصفه غير واحٍد مـن َأصـحابه مـنهم مطـرف، وٕاسـماعيل، والشـافعي، وبعضـهم 

شـديد : ْحَيـةعظـيم الهامـِة، أبـيض الـَرأِس والل كان طويًال جسـيمًا : يزيد على بعٍض قالواْ 
ْفَرِة أعين 2(البياِض إلى الص(.   

عظــــيم اللحيــــة تامهــــا تبلــــغ صــــدره، ذات ســــعٍة  .)3(حســــن الصــــورة أصــــلع أشــــم
  .)5(لويري حلقه من الُمث .)4(ان يأخذ أطراف شاربه وال يحلقه وال يخفيهوطوٍل، وك

                                                 

أحمــد بكيــر / تحقيــق الــدكتور: ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــالم مــذهب مالــك للقاضــي عيــاض) 1(
 . ، وما بعدها119، ص1محمود منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، لبنان ج

 . واسع العين: األعين) 2(

 . ُشم الَعرانين أبطال لبوسهم. الشمم ارتفاع قصبة األنف واستواء أعالها ومنه قول كعب) 3(

 . ُيْحِفُيهُ  -الصحيح) 4(

 . الُمَثل جمع ُمثله، ومثله الشعر حلقه من الخدود، وقيل نتفه أو تغييره بالسواد) 5(
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لشـاربه  -رضـي اهللا عنـه–طويلتين، يحـتج بفتـل عمـر  )1(وكان يترك له سبلتين
  . إذا أهمه أمرٌ 

  ). أزرق(َأنه أشقر : ووصفه أبو حنيفة
وأنقـاهم وقال مصعب الزبيدي كان مالك من أحسن الناس وجهًا وَأحالهـم عينـًا 

   .)2(كان َرْبَعًة واَألول َأشهر: وقال بعضهم. بياضًا، وَأتمهم طوًال في جودة بدنٍ 
  : صفته الُخُلِقيْة والشهود له بالعلم واإلمامة والتواضع

فقــال . ال ُأحِســُنها: ســأل رجــٌل مالكــًا عــن مســَألٍة فقــال: قــال )3(عــن ابــن مهــدي
فـإذا رجعـت إلـى : فقـال لـه مالـكٌ . ِإني ضربت إليك من كذا وكذا ألسألك عنهـا: الرجل

  . مكانك وموضعك فأخبرهم أني قلت لك ال ُأْحِسنها
مـا أفتيـت حتـى شـهد لـي : سـمعت مالـك بـن أنـس يقـول: وعن أبي مصعب قال

  . ْهٌل لذلكسبعون َأني أَ 
هـــل يرانـــي : مـــا أجبـــت فـــي الفتيـــا حتـــى ســـَألت مـــن هـــو َأعلـــم منـــي: وعنـــه قـــال

يـا أبـا عبـداهللا : موضعًا لذلك؟ سَألت ربيعة، وسَألت يحي بن سعيد فَأمراني بذلك فقلـت
كنــت أنتهــي، ال ينبغـي للرجــل أن يـري نفســه أهــًال لشـيٍء حتــى يســَأل : فلـو نهــوك؟ قـال

إنـي ألُفكـر فـي مسـَألٍة منـُذ : ال ابن القاسم سـمعت مالكـًا يقـولق .)4(..من هو أعلم منه
  . بضع عشرَة سنًة فما اتفق لي فيها رأي إلى اآلن

   .)5(وكان يقول ُربما عرضت على المسَألُة فَأسهر فيها عامُة ليلتي

                                                 

 . السبلة الشارب، والجمع السبال) 1(

 . 90، ص1الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن فرحون المالكي، ج) 2(

ابـن مهــدي، أبــو عمــر، مسـند الوقــت عبــد الواحــد بـن محمــد بــن عبــد اهللا بـن مهــدي الفارســي البغــدادي، حــدث   )3(
انظــر ســير أعــالم ) هـــ318(ومولــده فــي ســنة ) هـــ410(عنــه أبــوبكر الخطيــب ووثقــه، وقــال مــات فــي رجــب 

 . 17/221النبالء للذهبي، 

هـ ضبطها وكتب هوامشـها إبـراهيم 597-510صفوة الصفوة لإلمام العالم جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي ) 4(
 . دار الكتب العلمية، بيروت. 221-220، ص2و 1رمضان وسعيد اللحام، مج

 . 111، ص1، جالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن فرحون المالكي) 5(
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يه للُفتْ تَ  ايَ حر :  
كــان مالــك إذا ســئل عــن المســَألة قــال للســائل انصــِرف : )1(قــال ابــن عبــد الحكــم

إنــي أخـاف أن يكــون : حتـى انظــر فينصـرف ويتــردد فيهـا فقلنــا لـه فــي ذلـك فبكــى وقـال
وكــــان يقــــول مــــن أحــــب أن يجيــــب علــــى مســــَألٍة !.. لــــي مــــن المســــائل يــــوم وأي يــــوم؟

  . فليعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خالصه في اآلخرِة ثم يجيب
مــا شــيٌء أشــد علــى مــن أن أســأل عــن مســألٍة مــن الحــالل والحــرام؛ َألن : وقــال

هــذا هــو القطــع فــي حكــم اهللا، ولقــد أدركنــا أهــل العلــم ببلــدنا وإِن أحــدهم إذا ســئل عــن 
  . المسَألة كَأن الموت أشرف عليه

. ال ُأحسـن: مـا رأيـت أحـدًا مـن العلمـاء أكثـر أن يقـول )2(وقال موسـى ابـن داود
  . مالكمن 

شهدت مالكًا سِئل عن ثماٍن وأربعين مسـَألة فقـال فـي : )3(وقال الهيثم بن جميل
  . اثنين وثالثين منها ال َأْدِري

حتـــى يكـــون ذلـــك ) ال َأدري(وكـــان يقـــول ينبغـــي أن يـــورث العـــالم جلســـاَءه قـــول 
  .)4()ال أدري(أصًال في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما ال يدري قال 

                                                 

عبد اهللا بن عبد الحكم بن عين بن الليث فقيه مصري من أجـل أصـحاب مالـك، أفضـت : ابن عبد الحكم هو  )1(
) هــ155(ولـد بمصـر سـنة . إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب، روي عن مالـك الموطـأ وكـان مـن اعلـم أصـحابه

فـي طبقـات المالكيـة  انظر شجرة النور الزكيـة. وقبره بجانب قبر اإلمام الشافعي بمصر) هـ214(وتوفى سنة 
 . 89محمد بن محمد بن عمر بن قاسم، ص

موســى بــن داود أبــو عبــد اهللا الضــبي الطرســوي الكــوفي األصــل نزيــل بغــداد، ثــم قاضــي طرســوس وعالمهــا،   )2(
حدث عنه ابن حنبل، واحتج به مسلم ولي قضـاء المصيصـة، وقـال ابـن سـعد كـان ثقـة صـاحب حـديث مـات 

 . 136، ص1أعالم النبالء للذهبي، جانظر سير ) هـ217(بطرسوس، 

الهيثم بن جميل الحافظ الكبير الثبت أبو سـهل األنطـاكي، وهـو بغـدادي سـكن أنطاكيـة، حـدث عـن مالـك ابـن ) 3(
، انظــر ســير أعــالم )هـــ203(أنــس، قــال الــدارقطني ثقــة، وقــال العجلــي ثقــة صــاحب حــديث تــوفى فــي ســنة 

 . 10/396النبالء للذهبي، 

 . 112-111بق، صالمرجع السا) 4(
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  : هيبته
ما كان يتهيأ َألحٍد بالمدينة أن يقول قـال رسـول اهللا صـلي : قال ابن أبي أويس

يصـــحح مـــا قـــال ثـــم : اهللا عليـــه وســـلم إال حبســـه مالـــك فـــي الحـــبس فـــِإذا ُســـئل فيـــه قـــال
  . كان مالك مهيبًا في مجلسه، ال يرد عليه إعظاماً : وقال ابن حنبل. يخرج

  : ا رأي إجالل الناس له وٕاجالله للعلم أنشدفي مجلسه فلم  )1(وكان الثوري
  يـــــــــَأبي الجـــــــــواَب فمـــــــــا يــــــــــراجع هيبـــــــــةً 

  

  فالســــــــــــــــــــــائلون نــــــــــــــــــــــواِكُسو اَألذقـــــــــــــــــــــانِ   **
  

  َأدُب الوقــــــــــاِر وِعــــــــــز ســــــــــلطان التقــــــــــى
  

  )2(وهـــــــــو المهيـــــــــب ولـــــــــيس ذا ســـــــــلطان  **

  

  : إتباعه السنن وكراهته البدع
  : كثيرًا يتمثل -رحمه اهللا تعالى-كان 

  الـــــــديِن مـــــــا كـــــــان ُســـــــنةً وخيـــــــُر َأمـــــــوِر 
  

  َوَشـــــــــــر اُألْمـــــــــــُوِر الُمَحـــــــــــدثَاُت اَلبـــــــــــدائعِ   **

  

قال ابـن حنبـل مالـك اتبـع مـن سـفيان وٕاذا رأيـت الرجـل يـبغض مالكـًا فـاعلم َأنـه 
  . مبتدع

  . المراُء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد: وكان مالك يقول
ال ولكـن ليخبـر بالسـنة فـِإن : وقيل له الرجل لـه علـٌم بالسـنة أيجـادل عنهـا؟ قـال

  . قبل منه وإِال سكت
ـا أنـا : إذا جـاءه َأحـٌد مـن َأهـل اَألهـواءِ : وسمعت مالكًا يقـول )3(قال ابن وهب َأم

ـا َأنـت فشـاك؛ فاذهـب إلـى شـاٍك مثلـك فخاصـمه ثـم قـرأ ـي وَأمڇ ڇ   چ: فعلى بينـة مـن رب

چڑ   ک  ک  ک  ک   گ  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڌ     ڌ ڍ 
)4(.)5(.   

                                                 

، )هــ161(ووفاتـه سـنة ) هـ97(سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد اهللا الثوري الكوفي، ولد سنة : الثوري هو) 1(
 . 174، ص15انظر كتاب الوافي بالوفيات للصفدي، ج

 . 114-113المرجع السابق، ص) 2(

نــاس فــي مالــك، تفقــه بمالــك بــن أنــس أبــو محمــد عبــد اهللا بــن وهــب بــن مســلم القرشــي، اثبــت ال: ابـن وهــب هــو) 3(
انظـر شـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات ) هــ197(ومـات بمصـر سـنة ) هــ125(وصحبه عشرين سنة، ولد سنة 

 . 89المالكية، ص

 . 108: سورة يوسف، اآلية) 4(

 . 115-114الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب البن فرحون المالكي، ص) 5(
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  وتعظيم حديثه  )صلي اهللا عليه وسلم(خشيته من اهللا وشدة حبه لرسوله 
.. ما رأيت أحدًا اهللا في قلبه أهيب منه في قلب مالك بن أنـس: قال ابن مهدي

عنـده تغيـر  )عليـه وسـلمصـلي اهللا (مصعب بن عبد اهللا كان مالك إذا ذكـر النبـي قال 
لـو رأيـتم : فقـال. فقيـل لـه يومـًا فـي ذلـك. هنه وأنحني حتـى يصـعب ذلـك علـى جلسـائلو 

لما أنكرتم على ما ترون كنت آتي محمـد بـن المنكـدر وكـان سـيد القـراء ال نكـاد نسـأله 
إال بكــى حتــى نرحمــه، ولقــد أتــي جعفــر  )صــلي اهللا عليــه وســلم(عــن حــديث رســول اهللا 

 )صــلي اهللا عليــه وســلم(كثيــر المــزاْح والتبســْم فــإذا ذكــر عنــده النبــي  بــن محمــد وكــان
 ر وأصفر◌َ 1(أْخض(.  

كـــان مالـــك إذا أراد أن يحـــدث توضـــأ وجلـــس علـــى : عـــن ابـــن َأبـــي أويـــس قـــال
فعنــدما ســئل .. صــدر فراشــه وســرح لحيتــه وتمكــن فــي الجلــوس بوقــار وهيبــٍة ثــم حــدث

اهللا عليـــه وســـلم، وأال أحـــدث بـــه إال علـــى أحـــب أن ُأعظـــم حـــديث النبـــي صـــلي : قـــال
  . )صلي اهللا عليه وسلم(وأحب أن ُيْفهم ما أحدث به عن رسول اهللا .. طهارة متمكناً 

كـان مالـك بـن أنـس إذا : سمعت معن بن عيسي يقول: قال إبراهيم بن المنكدر
ـر وتطيـب، و  )صـلي اهللا عليـه وسـلم(أراد أن يحدث بحديث رسول اهللا  ٕاذا اغتسـل وتبخ

ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ: أغضض من صوتك فإن اهللا عز وجـل يقـول: رفع أحٌد صوته عنده قال

 -صــلي اهللا عليــه وســلم-فمــن رفــع صــوته عنــد حــديث رســول اهللا  .)2(چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  
   .)3(فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

جـــاء فـــي وفيـــات األعيـــان وكـــان ال يركـــب فـــي المدينـــة مـــع ضـــعفه وكبـــر ِســـّنه 
   .)4(مدفونةٌ  )صلي اهللا عليه وسلم(ال أركب في مدينة فيها ُجثُة رسول اهللا : ويقول

. مــا أحســب بلــغ مالــك مــا بلــغ إال بَســريرٍة كانــت بينــه وبــين اهللا: )1(قــال القْعَنبــي
   .)2(!بين يدي األمير؟رأيته يقام بين يديه الرجل كما يقام 

                                                 

 . 179، ص 1يب المسالك لمعرفة مذهب مالك للقاضي عياض جترتيب المدارك وتقر ) 1(

 . 2: سورة الحجرات، اآلية) 2(

 . 221-220، ص2و 1صفوة الصفوة البن الجوزي، ج) 3(

أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم أبــي بكــر بــن خلكــان : تــأليف: وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان) 4(
منشـورات  3، ص4مـريم قاسـم طويـل، ج/ الـدكتورة: يوسف علـي طويـل/ هـ تحقيق الدكتور681المتوفى سنة 

 . دار الكتب العلمية بيروت، لبنان
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  : شهادات السلف الصالح وأهل العلم له باألمانة والعلم
: وقـال. إنمـا كنـا َنتبـع آثـار مالـك. مـا نحـن عنـد مالـك: )3(قال سفيان بـن عيينـه

ومالـــك ســـيد أهـــل المدينـــة : إن المدينـــة أو مـــا أري المدينـــة إال ســـتخرب بعـــد مالـــك قـــال
: مالـك عـالم أهـل الحجـاز وقــال: وقـال. مالـك إمـام: وقـال. مالـك سـيد المسـلمين: وقـال

وقد بلغه وفـاة مالـك، مـا تـرك مثلـه : ومالك حجة اهللا في زمانه وقال. كان مالك سراجاً 
ومـن مثـل مالـك متبـع آلثـار مـن مضـى، مـع : ثـم قـال... أو ما ترك على األرض مثله

  . حدثني مالك الصدوق: مالك إمام في الحديث وقال: وقال. عقٍل وأدب
إذا جـاء الخبــر : وقــال. إذا جــاء األثـر عــن مالـك فشـد بــه يـديك: وقـال الشـافعي

ولم يبلغ أحد في العلم ما بلـغ مالـك . إذا ذكر العلماء فمالك النجم: فمالك النجم، وقال
ومـــن أراد الحــديث الصـــحيح فعليــه بمالـــك، وقــال مالـــك ابـــن . لحفظــه وٕاتقانـــه وصــيانته

. وعنــه أخــذنا العلــم. ، ومــا أحــد أمــن علــى مــن مالــكوفــي روايــة أســتاذي. أنــس معلمــي
ة بيني وبين اهللا: وقال. وٕانما أنا غالم من غلمان مالك جعلت مالك حج .  

هذا قـول : كان الشافعي دهره إذا سئل عن الشيْء يقول: وقال محمد بن الحكم
  . األستاذ يريد مالكاً 

العلم يدور على ثالثة، مالك، والليُث، وابـن عيينـه : وذكر األحكام والسنن فقال
وقــال لــوال مالــك وابــن عيينــه لــذهب . مالــك وســفيان قرينــان ومالــك الــنجم الثاقــب: وقــال

قال ابن مهدي أئمة الحـديث الـذين يقتـدى بهـم أربعـة، سـفيان بالكوفـة، ... علم الحجاز
لشــام وحمــاد بــن زيــد بالبصــرة وســئل مــن أعلــم مالــك أو ومالــك بالحجــاز، واألوزاعــي با

الثـوري إمـام فـي الحـديث : وقـال. مالـك أعلـم مـن أسـتاذي أبـي حنيفـة: أبو حنيفة؟ فقال

                                                                                                                                            

عنب اإلمام الثبت القـدوة شـيخ اإلسـالم نزيـل البصـرة ثـم مكـة، مولـده بعـد هو عبد اهللا بن مسلمة بن ق: القعنبي) 1(
انظـر سـير أعـالم النـبالء ) هــ221(سنة ثالثين ومائة بيسير حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود، مات سـنة 

 . 257، ص10للذهبي ج

 . 114-113، ص 1الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن فرحون المالكي، ج) 2(

) هــ198(ووفاته سـنة ) هـ107(سفيان بن عيينه بن أبي عمران ميمون الهاللي الكوفي ثم المكي، مولده سنة ) 3(

، 15طلـــب الحـــديث وهـــو غـــالم ولقـــي الكبـــار، روى لـــه الجماعـــة، انظـــر كتـــاب الـــوافي بالوفيـــات للصـــفدي، ج
 . 175ص



 - 26  - 

 

وليس بإمام في السنة واألوزاعـي إمـام فـي السـنة ولـيس بإمـام فـي الحـديث ومالـك إمـام 
  . فيهما

.  يخطـئ فـي الحـديثمالك أحفظ أهل زمانه، ومالـك ال: وقال ابن مهدي أيضاً 
يبـق علـى وجـه األرض آمـن علـى حـديث رسـول اهللا صـلي اهللا عليـه وسـلم  )1(لم: وقال

ة الحديث أحداً : وقال. من مالك ال أقدم على مالك في صح .  
   .)2(حدثنا مالك: إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل: قال بشر الحافي

  : شيوخ اإلمام مالك
من شيوخ اإلمام مالـك الـذين أسـهموا فـي علمـه الغزيـر وأدبـه الرفيـع عـدٌد مقـدٌر 

  : وهم
وهـو ... ربيعة الرأي، وهو أول الفقهاء الذين جلس إلـيهم مالـك مـن علمـاء المدينـة،/ 1

  . هـ130ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المديني المتوفى سنة 
لـك مـن حيـث الترتيـب الزمنـي، أمـا مـن وهـو األسـتاذ الثـاني لما: عبد اهللا بـن هرمـز/ 2

هو أبوبكر عبد اهللا بن يزيد المعروف بابن هرمـز .. الناحية العلمية فهو األستاذ األول
  . هـ148المتوفى في المدينة المنورة 

مــولى ابـــن عمــر الفقيــه المحـــدث كــان مالـــك ينتظــره فــي الشـــمس حتــى يجـــد : نــافع/ 3
ه صــحبته بعــد أن ُكــف بصــره فكــان مالــك ســبيًال للتحــدث إليــه واألخــذ منــه وتهيــأت لــ

نــافع بــن ســرجيس، وكنيتــه، أبــو عبــد اهللا الــدْيَلمي، وهــو : اســمه... يقــوده إلــى المســجد
  . هـ120هـ وقيل 117سنة  -رحمه اهللا–مولى عبد اهللا بن عمر توفى نافع 

بــابن شــهاب الزهــري، : أبـوبكر محمــد بــن مســلم المشـهور: هــو: ابـن شــهاب الزهــري/ 4
مدني أصيل منسوب إلى زهره جُد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم من ناحية أمـه وهو 

  . وهو تابعي صغير لقي بعض أصحاب رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وأخذ عنهم
هو اإلمام جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين، وهـو المعـروف : جعفر الصادق/ 5

  . هـ148منورة توفى سنة كان رأس آل البيت في المدينة ال... بجعفر الصادق

                                                 

 . ما بقي) 1(

 . 132-130، ص1عالم مذهب مالك للقاضي عياض، جترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أ) 2(
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من الذين ساهموا في تكوينه ونضجه كذلك، يحي بـن سـعيد األنصـاري قاضـي 
: بــأبي الزنــاد المكنــي: هـــ، وعبــد اهللا بــن ذكــوان المشــهور143المدينــة الــذي تــوفى ســنة 

هــ، ومحمـد بـن المنكـدر التميمـي 130بأبي عبد الرحمن وأصله من الموالي توفى سـنة 
   .)1(..الك في زهده وعلمه وروايتهتأثر به م.. القرشي

هؤالء بعض مشايخ اإلمام مالك، ولكن لهـؤالء القـدح المعلـى فـي تكـوين اإلمـام 
مالك على تفـاوت بيـنهم، فمـنهم عـالم األثـر، ومـنهم عـالم الـرأي ومـنهم مـن ملـك السـنة 

   .)2(وٕاال فلإلمام مالك المئات لم نذكر أسماءهم. والرأي جميعاً 
  : لكتالميذ اإلمام ما

  : أذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر
) المدونــة( عبــد الــرحمن بــن القاســم، ولــه فضــٌل كبيــٌر فــي المــذهب يتضــح بمراجعــةِ / 1

التي كتبهـا سـحنون عليـه، بـل بعـض المتـرجمين لـه مـن أصـحاب الطبقـات يقولـون إنـه 
  . أبو عبد اهللا عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة: اسمه .)3()المدونة(صاحب 

أحد أقرب أصحاب مالك إليـه، فقـد لـزم مالـك أكثـر مـن عشـرين : عبد اهللا بن وهب/ 2
عبــد اهللا بــن وهــب بــن مســلم : اســمه... ســنة، وقضــى حياتــه كلهــا طلبــًا للعلــم وســماعه
مــام ســفيان بــن عيينــه بشــيخ لقبــه اإل.. الفقيــه المــالكي المصــري المولــود فــي الفســطاط

  . أهل مصر
قيـل إن اسـمه الحقيقـي مسـكين، .. عاش في مصـر: أشهب بن عبد العزيز القيسي/ 3

  .. وأشهب لقُبه، وهو مصري الميالد والوفاة
وكـان فقيـه المدينـة .. من تالميذه كذلك في المدينة، محمد بن إبراهيم بن دينـار

ازم، وعثمـان بـن عيسـي، والمغيـرة ابـن عبـد وعبـد العزيـز بـن أبـي حـ... على أيام مالـك
الرحمن، ومعن بن عيسي الذي كان يعرف بوصية مالك، وعبد الملك بـن عبـد العزيـز 

  ... الماجشون، وعبد اهللا بن نافع الزبيري، وأبو مصعب الزهري

                                                 

مصـــطفى الشــكعة، أســـتاذ األدب والدراســات اإلســـالمية بكليــة اآلداب جامعـــة عـــين / األئمــة األربعـــة، الــدكتور) 1(
 . 320-305شمس، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص 

 . 320المرجع السابق، ص) 2(

 . ترجمة -األعالم ووفيات األعيان: انظر) 3(
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وفــي الشــرق مــنهم، عبــد الــرحمن بــن القاســم، وعبــد اهللا بــن وهــب، وأشــهب بــن 
  . بن الحكمعبد العزيز وعبد اهللا 

وفي أفريقيا مـنهم فـي تـونس اسـتقر علـي بـن زيـاد التونسـي، وعبـد اهللا بـن غـانم 
  . اإلفريقي

  . وفي األندلس أبو محمد يحي بن يحي األندلسي
وهناك اثنان عاشا جوالين هما أبو مصـعب مطـرف بـن عبـد اهللا وقـد رحـل إلـى 

   .)1( ...ثم عاد إلى الحجاز، وأسد بن الفرات.. العراق
للثالثــة األوائــل فضــل التــأليف والنشــر أكثــر مــن البــاقين الــذين ذكــرتهم تباعــًا؛ 

  . لذلك رقمتهم وتركت ما عداهم من غير ترقيم
  : رواة اإلمام مالك باختصار

ذكر ولـي اهللا الـدهَلِوي فـي كتابـه المسـوى شـرح الموطـأ مـن َكثُـَرْت ِرَوايـُة اإلمـام 
  : أكتفي بالعشر منهم وهم اويًة، وهأنذار مالك عنهم أوصلهم إلى سٍت وخمسين 

هـو مـن المكثـرين فـي روايـة الحـديث، ومـن الفقهـاء الـذين كانـت : عبد اهللا بن عمر/ 1
  . توفى سنة ثالث وسبعين هجرية.. تدور عليهم الفتيا في آخر عهد الصحابة

أبيـه أحد فقهاء المدينة من المتورعين الثقات أكثر عن : سالم بن عبد اهللا بن عمر/ 2
  . توفى سنة ستة ومائة هجرية

هــو محمــد بــن مســلم بــن عبيـد اهللا بــن عبــد اهللا بــن شــهاب الزهــري هــو : ابـن شــهاب/ 3
  . توفى سنة أربع وعشرين ومائة هجرية.. من أئمة اإلسالم في الفقه والحديث

مــن ثقــات المحــدثين عليــه يــدور : مــولى عبــد اهللا بــن عمــر هــو: نــافع بــن َســْرجْس / 4
تــوفى ســنة ســبع عشــرة ومائــة وقيــل ســنة عشــرين ... مــر مرفوعــًا وموقوفــاً حــديث ابــن ع

  . ومائة
عبــد اهللا بـــن دينــار مـــولى عبـــد اهللا بــن عمـــر مــن ثقـــات التـــابعين مــن أهـــل المدينـــة / 5

  . توفى سنة سبع وعشرين ومائة أو اثنين وثالثين ومائة
بنـــت أبـــي بكـــر الصـــديق، فقيهـــٌة حاِفَظـــٌة  -رضـــي اهللا عنهـــا-ُأم المـــؤمنين عائشـــة / 6

  . توفيت سنة سبع أو ثماٍن وخمسين... كثيرة الحديث، كانت تُقدم على الرجال
                                                 

 . 432-423مصطفى الشكعة، ص/ األئمة األربعة، الدكتور) 1(
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هـــو مـــن الثقـــات المتـــورعين كثيـــر الحـــديث والفتـــوى، مـــن فقهـــاء : عـــروة بـــن الزبيـــر/ 7
  . المدينة، توفى سنة أربع وتسعين

هــــو مــــن الثقــــات  -رضــــي اهللا عنهمــــا–قاســــم بــــن محمــــد بــــن أبــــي بكــــر الصــــديق / 8
  . المتورعين من فقهاء المدينة توفى سنة احدى ومائة

حصــلت لهــا التربيــة مــن ُأم المــؤمنين عائشــة، : عمــرة بنــت عبــد الــرحمن األنصــارية/ 9
سـنة  توفيـت. كانت فقيهة محدثة، يروي عنها ابنها أبـو الرجـال محمـد بـن عبـد الـرحمن

  . ثالث ومائة
القاضـــي ثقـــٌة ثَْبــٌت، لقـــد أكثـــر عنـــه اإلمـــام : يحــي بـــن ســـعيد بـــن قــيس األنصـــاري/ 10

  .)1(مالك مرفوعًا وموقوفًا، توفى سنة أربع وأربعين ومائة
  ): رحمه اهللا تعالى(وفاته 

  : اختلف في تاريخ وفاته اختالفًا كبيرًا، وٕاليك بعض األقوال
قـال اإلمـام القاضـي أبـو الفضـل  .)2(ودفن بالبقيع بلغ سبعين سنةً : قال الواقدي

ـا وفاتـه فالصـحيح مـا عليـه الجمهـور مـن أصـحابه، ومـن بعـدهم  -رضي اهللا عنـه– وَأم
مــن الحفــاظ وأهــل علــم األثــر ممــن ال يعــد كثــرًة أنــه تــوفى ســنة تســع وســبعين ومائــة، 

   .)3(..واختلفوا في أّي وقٍت منها فاألكثر على أنه في ربيع األول
الصحيح أنهـا كانـت يـوم األحـد لتمـام اثنـين وعشـرين : جاء في الديباج المذهب

ل ســنة تســع وســبعين ومائــة وقيــل وقــال حبيــب كاتبــه .. يومــًا مــن مرضــه فــي ربيــع األو
  . سنة ثمانين وحكي ابن إسحاق ثماٍن وتسعين وهو وهمٌ : ومطرف

سـنِه مـن أربـع  واختلف على هـذا وعلـى الخـالف المتقـدم فـي مولـده وفـي مقـدار
وقال بكر بن سليمان الصواف دخلنا علـى مالـك بـن أنـس . وثمانين إلى اثنين وتسعين
مـا أدري كيـف : فقلنا لـه يـا أبـا عبـد اهللا كيـف تجـدك؟ قـال. في العشية التي قبض فيها

                                                 

راجع في ذلك المسوي شرح الموطأ، تـأليف اإلمـام ولـي اهللا الـدهلوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ج، ) 1(
 . 44-38ص

 . 174، ص9البداية والنهاية البن كثير، ج) 2(

 . 174، ص9بداية والنهاية، البن كثير، جال) 3(
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أقول لكم إال أنكم ستعاينون غدًا من عفو اهللا ما لم يكن في حسبان ثـم مـا برحنـا حتـى 
   .)1(چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : وقيل إنه تشهد ثم قال -حمه اهللار –أغمضناه 

  : روي عمر بن يحي بن سعيد األنصاري في الليلة التي مات فيها مالك قائًال يقول
ــــــــه   لقــــــــد أصــــــــبح اإلســــــــالم ُزعــــــــزع ركُن

  

ـــــرِ   ** ـــــَد القب ـــــَدى ُمْلَح ـــــوى الهـــــادي ل   غـــــداة ث
  

  إمـــــــام الهـــــــدى مـــــــا زال للعلـــــــم صـــــــائناً 
  

  اهللا فـــــــــي آخـــــــــر الـــــــــدهرِ عليـــــــــه ســـــــــالم   **
  

رحمــه – )2(فانتبهــت وكتبــت البيتــين فــي الســراج، وٕاذا بصــارخٍة علــى مالــك: قــال
  . -اهللا تعالى
  

                                                 

 . 4: سورة الروم، اآلية) 1(

 . 134-133، ص1الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن فرحون المالكي، ج) 2(
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  املبحث الثاني

 
َّ
 املؤل

ْ
  ف

  : وجه التسمية بالموطأ
شــيٌء صــنعه : موطــًأ مالــك لــم ســمَي الموطــأ؟ فقــال: )1(قيــل ألبــي حــاتم الــرازي

كمــا قيــل جــامع ســفيان، وروي أبــو الحســن بــن  ووطــأه للنــاِس، حتــى قيــل موطــأ مالــك،
عرضـت : قـال مالـك: سـمعت بعـض المشـايخ يقـول: فهر عن أبيـه عـن علـي الخلنجـي

كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة، فكلهم َواَطـأني عليـه، فسـميته الموطـأ، 
مالكــًا لــم يسـبق : فهــذه التسـمية أوَجــْه لنقلهـا عــن صـاحب التســمية، قـال ابــن فهـر: قلـت

أحٌد إلى هذه التسمية، فإن من ألف في زمانه بعضهم سمى بالجـامع، وبعضـهم سـمى 
   .)2(بالمؤلف، وبعضهم بالُمصنف، ولفَظُة الموطأ بمعنى الُمَمهْد الُمَنقح

  : تأليفه الموطأ
كنت نائمًا في الروضة بين القبر والمنبر فرأيت النبي صـلي : )3(قال الدراوردي

: اهللا عليه وسلم قد خرج من القبر متكئًا على أبي بكر وعمر ثم رجع فقمت إليه فقلـت
مــن أيــن جئــت؟ قــال مضــيت إلــى مالــك بــن أنــس فأقمــت لــه الصــراط  .)4(يــا رســول اهللا

فأتيــت مالكـــًا فأصــبته يـــدون الموطـــأ فأخبرتــه بـــالخبر فبكــي، جـــاء فـــي : قـــال. المســتقيم
أن أبــا جعفــر أدنــاه وقربــه منــه وســأله أســئلة : كتــاب ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك

رحمــه –كثيــرًة، فقــال لــه َأنــت أعلــم النــاس، وفــي روايــة أعلــم أهــل األرض فقــال مالــك 
ولـئن بقيـت ألكتـبن كتابـك . بلـى ولكنـك تكـتم ذلـك: قـال. ال واهللا يا أمير المؤمنين -اهللا

                                                 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داؤود بن مهران الحافظ الناقد شيخ المحـدثين، ولـد سـنة : أبي حاتم الرازي هو) 1(
ببغـــداد وهـــو مـــن أقـــران ) هــــ277(وثقـــة البخـــاري، تـــوفى ســـنة ) هــــ209(وأول كتابـــه للحـــديث ســـنة  )هــــ195(

 . 19، ص2وهدية العارفين ج. 247، ص13البخاري ومسلم، ولد في الري، سير أعالم النبالء للذهبي، ج

، 33، ص1ي، جأوجـز المسـالك إلـى موطـأ مالـك، تـأليف العالمــة شـيخ الحـديث موالنـا محمـد زكريـا الكانــدهلو ) 2(
 . دار الفكر

هــو عبــد العزيــز بــن محمــد أبــو محمــد الجهنـي المــدني، أصــله مــن دراورد قريــة بخراســان، قــال أبــو : الـدراوردي) 3(
بالمدينـة، سـير أعـالم النـبالء للـذهبي، ) هــ187(ال يحـتج بـه، تـوفى سـنة : سيئ الحفظ وقال أبـو حـاتم: زرعة

 . 366، ص8ج

 . صلي اهللا عليه وسلم) 4(
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يـا : فقـال. س عليهابماِء الذهب كما تكتب المصاحف ثم أعلقها في الكعبة وأحمل النا
ال تفعل إن أصحاب رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم تفرقـوا فـي الـبالد . أمير المؤمنين

  . فأفتى كٌل في مصره بما رآه، وفي روايٍة لو طاوعتني على ذلك ألمرت به
ن كتبـــًا : وفــي روايـــة أن المنصــور قـــال لــه هــذا العـــالم ودو يـــا أبـــا عبــد اهللا ُضـــم

بــن عمــر، ورخــص ابــن عبــاس، وشــواذ ابــن مســعود وأقصــد أوســط وجنــب فيهــا شــدائد ا
  .)1(األمور وما اجتمع عليه األئمة والصحابة

  : درجة الموطأ من بين كتب الحديث
، "عدوا الموطأ في الطبقة األولى من طبقات كتب الحـديث" :اعلم أن الجمهور

فيمـا يجـب حفظـه  )نـور اهللا مرقـده(واختاره شيخ مشايخنا العالمة عبـد العزيـز الـدهلوي 
للنــــاظر، وجعــــل كتــــب الحــــديث خمــــس طبقــــات، جعــــل فــــي األولــــى منهــــا الصــــحيحين 

فـي حجـة ) بـرد اهللا مضـجعه(والموطأ وغيرها، وسبقه في ذلك الشيخ ولي اهللا الـدهلوي 
البخـــاري ثـــم : عـــد ترتيـــب كتـــب الحـــديث هكـــذا: وصـــاحب مفتـــاح الســـعادة. اهللا البالغـــة

وأعلــم أن اإلمــام النــووي عــد : ي، ثــم النســائي، ثــم قــالمســلم، ثــم أبــو داود، ثــم الترمــذ
كتب األصول خمسة وهي التـي ذكرناهـا إال أن الجمهـور جعلهـا سـتًة وعـد منهـا موطـأ 

   .)2(اإلمام مالك، وجعلوه بعد الترمذي وقبل النسائي والحق أنه بعد مسلم في الرتبة
رحمـه اهللا (لثقات عـن مالـك واألئمة والمشاهير وا ةل الموطأ من األجِ  بعض من روى

  ): تعالى
عبــدالرحمن بــن : أكثــر رواتــه فــي المشــرق والمغــرب، ولكنــي أذكــر بعضــًا مــنهم

القاسم، وعبـد اهللا بـن وهـب، ومطـرف بـن عبـد اهللا، وأبـو مصـعب الزهـري، ومحمـد ابـن 
إدريــس الشــافعي، وعبــد اهللا بــن الحكــم، ويحــي بــن بكيــر، ومحمــد بــن الحســن صــاحب 

عب بــن عبــد اهللا الزبيــري، وأخــوه بّكــار، ويحــي بــن يحــي النيســابوري أبــي حنيفــة، ومصــ
وس و ويحــــي بــــن يحــــي األندلســــي، وشــــبطون بــــن عبــــد اهللا األندلســــي، ومحمــــد بــــن طــــا

                                                 

 . 163-161، ص1ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض، ج) 1(

  .، دار الفكر33، ص1ي مديث موالنا محمد زكريا الكاندهلو أوجز المسالك إلى موطأ مالك تأليف شيخ الح) 2(
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الصـــنعاني وأبـــو قـــرة السكســـكي، ومحمـــد بـــن المبـــارك الصـــوري، وعبـــد اهللا بـــن ســـلمة 
  .)1(..القْعنبي، وعبد اهللا بن يوسف التْيِسْي وأبو حذافة السهمي

  : نسخ الموطأ
ــا رويتــه، أو : )2(قــال القاضــي عيــاض والــذي أشــتهر مــن نســخ الموطــأ عنــه، مم

وقفت عليه، أو كان في رواية شيوخنا، أو نقـل عنـه أصـحاب اخـتالف الموطـآت نحـوًا 
   .)3(أنها ثالثون: من عشرين نسخًة، وذكر بعض الفضالء

  : وأشهر هذه النسخ ستة عشر نسخة، وأكتفي منها بخمسة نسخ فقط
يحــي بــن يحــي : وهــي نســخة: علــى اإلطـالق) الموطــأ(النسـخة المشــهورة ويــراد بهــا / 1

: الَمْصــُمودي -بفــتح فســكون ففــتح–ابــن شــْمَلْل  -بفــتح فســكون-بــن كثيــر بــن وســالس 
أخـذ الموطـأ أوًال مـن زيـاد بـن ينسب إلى قبيلة مـن البربـر، الليثـي األندلسـي، ويحـي قـد 

ل مـن أدخـل مـذهب مالـك ) بشبطون(عبد الرحمن بن زياد اللخمي، المعروف  وزيـاد أو
  . في األندلس

  . هـ197-هـ125أبو عبد اهللا بن وهب الفهري : وهو: نسخة ابن وهب/ 2
أبـــو عبـــد اهللا عبـــد الـــرحمن بـــن القاســـم بـــن خالـــد العتقـــي : وهـــو: نســـخة ابـــن القاســـم/ 3

  ). المدونة(هـ وهو أول من دون المسائل عن مالك في 191-132ري المص
  . هـ198معن بن عيسي بن دينار، القزار، المدني األشجعي موالهم توفى : نسخة/ 4

وقْعَنـْب –وهو أبـو عبـد الـرحمن عبـد اهللا بـن مسـلمة بـن قعنـب، الحـارثي : نسخة القعنبي/ 5
  . )4(هـ221بصرة وتوفى بمكة سنة أصله من المدينة وسكن ال -بفتح فسكون ففتح

                                                 

 . 203-202، ص1ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب اإلمام مالك للقاضي عياض، ج) 1(

عياض بن موسى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي، عـالم المغـرب وٕامـام أهـل : ضي عياض هوالقا) 2(
مـن آثـاره إكمـال المعلـم شـرح صـحيح مسـلم، انظـر ) هــ544(وتوفى بمـراكش ) هـ476(الحديث في وقته، ولد 

 . 805، ص1هدية العارفين، ج

 . 9مقدمة اختالف الموطأ للدارقطني وتنوير الحوالك، ص) 3(

جمهورية مصـر العربيـة، وزارة األوقـاف المجلـس األعلـى للشـئون اإلسـالمية، لجنـة إحيـاء  -موطأ اإلمام مالك) 4(
، تعليـق وتحقيقـق عبـدالوهاب عبـد اللطيـف أسـتاذ علـم الحـديث 5التراث، رواية محمد بن الحسـن الشـيباني، ط

 . م1996-هـ1417ورئيس قسم السنة بكلية أصول الدين بجامعة األزهر، القاهرة، 
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  : شراح الموطأ المشهورون
للموطــأ مــن الشــراح مشــهورون وغيــر مشــهورين مــا اهللا بهــم علــيم، ولكــن أكتفــي 

  : بالمشهورين الذين وردوا في رواية محمد بن الحسن الشيباني وهم
بفتحتـــين –أبـــو محمـــد، عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن الســـيد، بكســـر الســـين، الَبَطْلَيْوســـي / 1

هــــ لــــه شـــرح يســــمي 515ينســـب لمدينــــة األنـــدلس نــــزل بلنســـية وتـــوفى ســــنة  -فســـكون
  . المقتبس

هــ لـه تفسـير 238عبد الملك بن حبيب، القرطبـي األندلسـي تـوفى سـنة : أبو مروان/ 2
  . الموطأ

بفتح العـين، أو ُعَمـر بضـمها كمـا فـي الزرقـاني علـى : )1(أبو َعمرو: ابن عبد البْر / 3
له وثانيه: يوسف بن عبد اهللا النمري: اللدنية وهوالمواهب  بفتح أو .  

  . سليمان بن خلف التجيبي بضم فكسر ينسب لقبيلة من كنده: أبو الوليد الباجي/ 4
  . محمد بن عبد المعافري األشبيلي: أبوبكر بن العربي/ 5
  . أبو سليمان الخطابي البستي الشافعي حمد بن محمد بن إبراهيم/ 6
بفــتح فســكون ففــتح وهــو أبــو : ورشــيق بــوزن كــريم، وقيــروان–ابــن رشــيق القيروانــي / 7

  . علي الحسن بن رشيق صاحب العمدة في صناعة الشعر
عبـد الـرحمن بـن كمـال الـدين أبـي بكـر بـن محمـد : جالل الـدين السـيوطي الشـافعي/ 8
  ). الُخَضْيري(
  . محمد بن عبد الباقي بن يوسف: المحدث الزرقاني المالكي/ 9

  . الشيخ سالم اهللا الحنفي من أوالد الشيخ عبد الحق الدهلوي/ 10
  . ولي اهللا أحمد شاه بن عبد الرحيم الدهلوي الفاروقي/ 11
الشـيخ محمــد زكريـا بــن محمـد يحــي بـن إســماعيل الكانـدهلوي، لــه أوجـز المســالك / 12

  .)2(مجلداتفي ستة 
                                                 

يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البـر القرطبـي المـالكي أبـو عمـر، مـن كبـار : أبو عمر بن عبد البر هو  )1(
مـن آثـاره التمهيـد شـرح ) هــ463(وتـوفى بشـاطبة ) هــ368(حفاظ الحديث يقـال لـه حـافظ الغـرب، ولـد بقرطبـة 

 . 104، ص2الموطأ، انظر البداية والنهاية البن كثير، ج

-21، تعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيـف، ص5موطأ اإلمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني، ط) 2(

 . 53-45أوجز المسالك إلى موطا اإلمام مالك للكاندهلوي، ص: وانظر. 22
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  : ثناء العلماء على الموطأ
قــال ابــن مهــدي مــا كتــاب بعــد كتــاب اهللا أنفــع  )رضــي اهللا عنــه(قــال القاضــي 

. ال أعلم من علم اإلسالم بعـد القـرآن أصـح مـن موطـأ مالـك: وقال. للناس من الموطأ
. مــن كتــب موطــأ مالــك فــال عليــه أن يكتــب مــن الحــالل والحــرام شــْيئاً : قــال ابــن وهــب

مـا : وقـال: ما في األرض كتاب من العلم أكثر صوابًا من كتاب مالـك: الشافعي وقال
علــى األرض كتــاب أصــح مــن كتــاب مالــك، وفــي روايــة أفضــل، ومــا كتــب النــاس بعــد 

قـال . وٕاذا جـاء األثـر مـن موطـِإ مالـك فهـو الثريـا. القرآن شيئًا هو أنفع من موطأ مالك
اق ولــو جمعــا عمرهمــا بــالعراق مــا أتيــا بعلــم وكــان ابنــا أختــه بــالعر : ســعيد بــن أبــي مــريم

سـنٍة مجمـع عليهـا خـالف مـا فـي الموطـأ، ب اوقال في روايـة مـا جـاء. يشبه موطأ مالك
  . ما أحسن لمن تدين به: وقال

فـي منـزل َرْجـٍل فـاحترق كـل شـيء فـي  )1(قال أبو موسى األنصاري وقعـت نـار
مـا مـن مـرٍة أقـرأ الجـامع مــن : قـال عمـر بـن أبــي سـلمة.. البيـت إال المصـحف والموطـأ

الموطـــأ إال رأيـــت فـــي منـــامي رجـــًال يقـــول لـــي هـــذا حـــديث رســـول اهللا صـــلي اهللا عليـــه 
احضـر غـدًا بكتـاب المـدبر : فلما قدمنا المدينة بوسيلة إلـى مالـك، قـال لـي: قال. وسلم

:  -وأنــا نــائم-والمكاتــب فــإنهم اجتمعــوا علــى أن يقــرأوه فبــت ليلتــين فرأيــت قــائًال يقــول 
   .)2(...غدًا ُيقرأ على مالك حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

لــــم يكتــــف العلمــــاء والفقهــــاء وغيــــرهم أن يمــــدحوا ويثنــــوا علــــى الموطــــأ نثــــرًا بــــل 
  : تجاوزوه إلى الثناء شعرًا ومن ذلك قول سعدون الورجيني

ـــــــروي الحـــــــديث ويكتـــــــب   أقـــــــول لمـــــــن ي
  

  ويســـــــــلك ســـــــــبيل العلـــــــــم فيـــــــــه ويطلـــــــــبُ   **
  

  أحببـت أن تـدعي إلــى الخلـق عالمــاً إذا 
  

  فـــــال تعـــــد مـــــا تحـــــوي إلـــــى العلـــــم يثـــــربُ   **
  

  أتتـــــــــــــــرك دارًا كـــــــــــــــان بـــــــــــــــين بيوتهـــــــــــــــا
  

ـــــــــــــل المغـــــــــــــربُ   ** ـــــــــــــروح ويغـــــــــــــدو جبرئي   ي
  

  وفــــــــــرق شــــــــــمل العلــــــــــم فــــــــــي تــــــــــآليفهم
  

  وكـــــــل امـــــــرٍئ مـــــــنهم لـــــــه فيـــــــه مـــــــذهبُ   **
  

ـــــــــــــبك للنـــــــــــــاس مالـــــــــــــك فخلصـــــــــــــه بالس  
  

  ومنــــــه صــــــحيح فــــــي المجــــــس وأْجـــــــدبُ   **
  

                                                 

 . النار) 1(

 . 195-191، ص1ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض، ج) 2(
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  بتصـــــــــــــــــحيح الروايـــــــــــــــــة داَءهُ فـــــــــــــــــأبري 
  

  وتصــــــــــــــــــحيحها فيــــــــــــــــــه دواٌء مجــــــــــــــــــربُ   **
  

  ولــــو لــــم يلــــح نــــور الموطــــأ لمــــن يـــــري
  

  بليــــــــــٍل عمــــــــــاه مــــــــــا دري أيــــــــــن يــــــــــذهبُ   **
  

  فبـــــــــــادر مـــــــــــوطأ مـــــــــــالك قـــــــــــبل موتــــــــــه
  

  فمــــــــا بعــــــــده إن مــــــــات للخلــــــــق مطلــــــــبُ   **
  

  ودع للـــــــــــــــموطأ كـــــــــــــــل عـــــــــــــــلٍم تـــــــــــــــريده
  

  فــــــإن الموطــــــأ الشــــــمس والغيــــــر كوكــــــبُ   **
  

ــــه هــــو األصــــل ــــه لطيب   طــــاب الفــــرُع من
  

  ولــــــم ال يطيــــــب الفــــــرع فاألصــــــل طيــــــبُ   **
  

ـــــــــــند اهللا بـــــــــــعد كتـــــــــــابه   هــــــــــو العلــــــــــم عـ
  

  وفيـــــــه لســـــــان الصـــــــدق بـــــــالحق معـــــــربُ   **
  

ــــــــــــــــــها ــــــــــــــــــاره ببـيان ــــــــــــــــــقد أعــــــــــــــــــربت آث   ل
  

  فلــــــــــيس لهــــــــــا فــــــــــي العــــــــــالمين مكــــــــــذبُ   **
  

  ومــــــــــما بـــــــــه أهـــــــــل الحجـــــــــاز تــــــــــفاخروا
  

  بـــــــــأن الموطــــــــــأ فــــــــــي العــــــــــراق محبــــــــــبُ   **
  

ــــــم  ــــــهومــــــن ل ــــــب المـــــــوطأ ببيت ـــــــكن كت   ت
  

  فــــــــــذاك مــــــــــن التوفيــــــــــق بيــــــــــٌت مخيــــــــــبُ   **
  

  جــــــــــزا اهللا عــــــــــنا فـــــــــي الموطـــــــــأ مــــــــــالكاً 
  

  بأفضـــــــل مـــــــا يجـــــــزي اللبيـــــــب المهـــــــذبُ   **
  

ــــــــاً    لقــــــــد فــــــــاق أهــــــــل العـــــــــلم حـــــــــيًا وميت
  

  فأضحت به األمثـال فـي النـاس تضـربُ   **
  

ــــــــــــــاقهم إال بتقـــــــــــــوى وخشــــــــــــــيةٍ    ومـــــــــــــا فـ
  

ـــــه ويغضـــــبُ   **   وٕاذ كـــــان يرضـــــي فـــــي اإلل
  

  فــــــــال زال يـــــــــسقي قبــــــــره كــــــــل عــــــــارضٍ 
  

ــــــــــــــه تســــــــــــــكبُ   ** ــــــــــــــت غزالي ــــــــــــــدفق ظل   بمن
  

  .)1(هذا ولم أذكر كل ما قال سعدون الورجيني راجع في ذلك
  : عدد ما جاء في الموطأ من األحاديث

قــال عتيــق الزبيــري وضــع مالــك الموطــأ علــى نحــو مــن عشــرة آالف حــديث فلــم 
قـــال . يـــزل ينظـــر فيـــه ســـنًة ويســـقط منـــه حتـــى بقـــي هـــذا ولـــو بقـــي قلـــيًال ألســـقطه كلـــه

ولو عاش مالـك ألسـقط .. كان علم الناس في الزيادة وعلم مالك في النقصان: القطان
   !!ما َأورعك يا مالك؟ -يعني تحرياً –علمه كله 

قال سليمان بن بـالل لقـد وضـع مالـك الموطـأ وفيـه أربعـة آالف حـديث أو قـال 
أكثــر، فمــات وهــي ألــف حــديث ونيــف يلخصــها عامــًا عامــًا بقــدر مــا يــري أنــه أصــلح 

   .)2(للمسلمين وأمثل في الدين

                                                 

 . 197-196، ص1المسالك للقاضي عياض، ج ترتيب المدارك وتقريب) 1(

 . 93المرجع السابق، ص) 2(
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  : تأليف مالك غير الموطأ
ــــك  ــــم أن لمال ــــه، أكثرهــــا بأســــانيد  -رحمــــه اهللا–اعل ــــًة عن أوضــــاعًا شــــريفًة مروي

صــحيحًة فــي غيــر فــن مــن العلــم، لكنهــا لــم يشــتهر منهــا عنــه وال واظــب علــى اســماعه 
وروايتــه غيــر الموطــأ، مــع حذفــه منــه وتلخيصــه لــه شــيئًا بعــد شــيٍء وســائر تآليفــه إنمــا 

  . رواها عنه من كتب بها إليه أو سأله إياها
ي هذا الباب رسالته في القدر والرد على القدرية، وهو من خيـار فمن أشهرها ف

  . الكتب على سعة علمه
ومنها كتابه في النجوم، وحساب مدار الزمان، ومنـازل القمـر، وهـو كتـاُب جيـد 

  . مفيٌد جدًا قد اعتمد عليه الناس في هذا الباب وجعلوه أصالً 
  . اة عشرة أجزاءكتب بها إلى بعض القض: ومن ذلك رسالته في األقضيه

. محمد بن المطرف، وهو ثقـة مـن كبـراء أهـل المدينـة: ورسالته إلى أبي غسان
.. ورسالته المشهورة إلـى هـارون الرشـيد فـي اآلداب والمـواعظ، حـدث بهـا فـي األنـدلس

  . أصبغ بن الفرج، وحلف ما هي من وضع مالك: وقد أنكرها غير واحٍد منهم
ـــد بـــن عبـــد الـــرحمن وكتابـــه فـــي التفســـير لغريـــب القـــر  آن الـــذي يرويـــه عنـــه خال

. المخزومي، وقد نسب إليه أيضًا كتاب يسمي كتاُب السيرِة من رواية ابن القاسـم عنـه
  .)1(ومنها رسالة إلى الليث بن سعد في اجماع أهل المدينة رضي اهللا عنهم

 

  
    

                                                 

 . 126-124، ص1الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن فرحون المالكي، ج) 1(
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  الفصل الثاني

  تعريف التوابع والنعت
  

  : وبه ستة مباحث
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  املبحث األول

  وعددهاتعريف التوابع 
 يتلــوه، ،التــالي، ومنــه التتبــع والمتابعــة، واإلتبــاع، يتبعــه: لغــة جمــع تــابع والتــابع التوابــع

   .)1(يتبعه تبعاً  تبعه
  . توابع: وجمع تابع

. يقــال َأتبعتــه الشــيْء فتبعــه... َطــِرَب َســِلَم إذا مشــي خلفــه بــاب مــن) تبعــه(تبــع 
ڍ  ڌ  چ: بمعنى، مثل ردفـه وأردفـه، ومنـه قولـه تعـالى) تبعهأ(و) تبعهِ : ()2(وقال األخفش

وجمعــه  )4(چڦ    ڦ  ڦ  ڦچ: والتبــع يكــون واحــدًا وجمعــًا قــال تعــالى )3(چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 
  .)5(وتابعه على كذا متابعًة وتباعاً ) تباعأ(

                                                 

مهـــدي / كتـــاب العـــين ألبـــي عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، معجـــم عربـــي عربـــي تحقيـــق الـــدكتور  )1(
 . دار مكتبة الهالل 79-78الثاني، ص : م. إبراهيم السامرائي/ المخزومي، الدكتور

ان ســعيد بــن مســعده أبــو الحســن األخفــش األوســط وهــو أحــد األخــافش الثالثــة المشــهورين، كــ: األخفــش هــو   )2(

مولى بني مجاشع، من أهل بلخ، سكن البصرة، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسن منـه، صـنف األوسـط فـي 
، انظــر بغيــة )هـــ215(وقيــل ) هـــ210(وقيــل ) هـــ221(النحــو، معــاني القــرآن المقــاييس فــي النحــو، مــات ســنة 

 . 590، ص1الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، ج

 . 10: اآليةسورة الصافات،   )3(

 . 21: سورة إبراهيم، اآلية  )4(

مـادة تبـع مراجعـة لجنـة  75-74، ص 1مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ج  )5(
 . من مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب
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ولكنهــا تلتقــي  كثــرت تعريفــات النحــويين للتوابــع وهــي تختلــف أحيانــًا فــي األلفــاظ
ومــن هــذه التعــاريف  ،وهــو تحديــد التوابــع وتمييزهــا عــن غيرهــا ،فــي أداء الغــرض منهــا

هـــي األســـماء التـــي ال يمســـها : (التعريـــف الـــذي يكـــاد أن يتواطـــأ عليـــه النحويـــون وهـــو
   .)3(.)2(.)1()على سبيل التبع لغيرها اإلعراب إال

عـه سـواًء كــان  تبعـًا لمتبو ومعنـى هـذا التعريـف؛ أن اإلعـراب ال يلحــق التـابع إال
  . الجر فع أمالر  التبع بالنصب أم

هــو االســم المشــارك لمــا قبلــه فــي ( :)4(مــن التعــاريف كــذلك تعريــف ابــن عقيــل
  ). إعرابه مطلقاً 

ر قبلـــه فـــي إعرابـــه ســـائر التوابـــع، وخبـــفيـــدخل فـــي قولـــك االســـم المشـــارك لمـــا 
  ). زيدًا مجرداً  ضربتُ (وحال المنصوب، نحو ) زيٌد قائمٌ (المبتدأ نحو 

الخبر وحال المنصوب فإنهما ال يشاركان ما قبلهمـا فـي ) مطلقاً (ويخرج بقولك 
بــل فــي بعــض أحوالــه بخــالف التــابع، فإنــه يشــارك مــا قبلــه فــي ســائر  ،إعرابــه مطلقــاً 

  .)5(بزيٍد الكريٍم ورأيُت زيدًا الكريَم، وجاَء زيٌد الكريمُ  مررتُ : أحواله من اإلعراب، نحو

                                                 

موفــق : ابــن يعــيش هــو. ، عــالم الكتــب بيــروت39-38، ص 3نظــر شــرح المفصــل البــن يعــيش النحــوي، جي  )1(
 . هـ643الدين بن يعيش النحوي المتوفى سنة 

: األشـموني هـو. لبنـان -، ط دار الكتب العلمية بيـروت315، ص 2شرح األشموني على ألفية ابن مالك جو   )2(

 . هـ900أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسي المتوفى سنة 

ابـن . ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع 269، ص 3إلى ألفية ابن مالك األنصاري، جأوضح المسالك و   )3(
أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري المصـري ولـد : هشام هو
 . هـ708بالقاهرة، 

عبد اهللا بن عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عقيـل القرشـي الهاشـمي العقيلـي الهمـداني : ابن عقيل هو  )4(
األصـــل الشـــافعي نحـــوي الـــديار المصـــرية وهـــو مـــن نســـل عقيـــل بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اهللا عنـــه، ولـــد ســـنة 

 . م1360/هـ761م وتوفى 1309/هـ698

محمد عبد المنعم خفاجي مكتبة / تحقيق وضبط الدكتور 448، ص 2شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج  )5(
 . المعارف للنشر والتوزيع
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 )1(ن قــديمًا وحــديثًا علــى أن التوابــع خمســٌة قــال الزمخشــرياتفــق معظــم النحــويي
ـل وهـي خمسـة أضـرب تأكيـٌد، وصـفٌة، وبـدٌل، وعطـف بيـان، وعطـف : في شـرح المفص

   .)4(.)3(.)2(بحرف
وجـاء فــي شــرحه ) التوابـع األربعــة األصــلية( )5(جـاء فــي النحــو الـوافي لعبــاس حســن   

لفــظ متــأخٌر دائمــًا يتقيــد فــي نــوع إعرابــه، بنــوع اإلعــراب فــي : لــذلك التــابع األصــيل هنــا
) النعــت: (ثــم قــال والتوابــع األصــلية أربعــةٌ  .)6("المتبــوع"لفــظ معــين متقــدم عليــه، يســمي 

   .)7("البدل"بقسميه و" العطف"و" كيدو الت"و" الصفة"ويسمي أيضًا الوصف أو 
من الذين عدوا التوابع أربعة  -وهم قليلٌ -يري الباحث أن عباس حسن وأمثاله 

. واحـد هـو العطـف بقسـميه مسـالم يزيدوا أن جعلوا عطف البيان وعطف النسـق تحـت 
ســــتٌة؛ فجعــــل التأكيــــد اللفظــــي بابــــًا وحــــده، والتأكيــــد المعنــــوي : ويــــري آخــــر أن التوابــــع

  .)8(كذلك

                                                 

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد أبو القاسم جار اهللا الزمخشري ولـد فـي السـابع والعشـرين : الزمخشري هو  )1(
مكــة م فـي قريــة تـدعى زمخشــر قريبـة مـن خــوارزم، لقـب جـار اهللا ألنــه جـاور ب1074-هــ467مـن رجـب ســنة 

 . فخر خوارزم بعد أن قصده الناس -زمناً 

  .منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان 218، ص 2شرح المفصل للزمخشري ج  )2(

اإلمـام جـالل الـدين : السـيوطي هـو 165، ص 5همع الهوامع شرح جمـع الجوامـع لإلمـام السـيوطي ج: نظري  )3(
هــ رحـل إلـى طلـب العلـم 911تـوفى سـنة  -عبد الرحمن بن أبـي بكـر السـيوطي ولـد وتـوفى بالقـاهرة رحمـه اهللا

حــديث، واللغــة والفقــه كتــاب فــي التفســير وال 600إلــى جميــع الــبالد العربيــة والهنــد، عمــل بالتــدريس لــه نحــو 
 . الخ.. والتاريخ

 . ، دار المعارف13، ط434، ص 3النحو الوافي لعباس حسن ج: نظري  )4(

ولــــد بمدينــــة منــــوف ) م1978-هـــــ1398(وتــــوفى ) م1900-هـــــ1318(عبــــاس حســــن األديــــب النحــــوي، ولــــد ) 5(
ـــــوم  ـــــاألزهر، تخـــــرج مـــــن دار العل مـــــع اللغـــــة م، عضـــــو مج1925بمحافظـــــة المنوفيـــــة فـــــي مصـــــر، التحـــــق ب

) م1995-1976) (هــ1415-هــ1396(م، من كتبه النحـو الـوافي، انظـر تتمـة األعـالم وفيـات 1967العربية

م، 2002-هـــــ1422، دار ابــــن حــــزم للطباعــــة والنشــــر، بيــــروت، 1، ج2محمــــد خيــــر رمضــــان البــــوطي، ط
 . 263ص

 . ط عالم الكتب 38، ص 3شرح المفصل البن يعيش النحوي، ج  )6(

 . هاابق الصفحة نفسالمرجع الس  )7(

بركـــات يوســـف َهُبـــود : مراجعـــة وتصـــحيحشـــرح شـــذور الـــذهب لجمـــال الـــدين عبـــد اهللا بـــن هشـــام األنصـــاري،   )8(
 . 555ويوسف الشيخ محمد البقاعي، ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص
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  ملبحث الثانيا

  تعريف النعت ومعانيه
وصفك الشيْء، تنعته بما فيه وتبالغ في وصـفه؛ والنعـت مـا ينعـت  :النعت لغةً 

وجمــع النعــت نعــوٌت، والنعــت مــن . َنَعَتــُه َيْنَعَتــُه َنْعتــًا، ورجــٌل ناعــٌت مــن قــوم نعــاتٍ . بــه
   .)1(ّيُدهُ جكل شيٍء 

يقـــال فـــي وصـــف الشـــيْء بمـــا فيـــه مـــن حســـن وال : النعـــت: )2(قـــال ابـــن األثيـــر
  .)3(والقبيح نوالوصف يقال في الحس. القبيح إال أن يتكلف متِكّلٌف فيقول َنْعُت ُسوءٍ 
هــو منعــوٌت بــالكرم وبخصــال الخيــر ولــه : جــاء فــي أســاس البالغــة للزمخشــري

   .)4(ُنعوٌت َومَناعٌت جميلةٌ 
ولــو مــن التعريفــات الســابقة ُلغويــًا يتضــح لنــا أن النعــت يكــون باألشــياء الجميلــة 

ومــن . نظرنــا إلــى تعريــف ابــن األثيــر نجــد أن بــين النعــت والوصــف عمــوم وخصــوص
  . الممكن أن نقول أن كل نعت وصف وليس كل وصٍف نعتاً 

  : اصطالحاً 
االسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحـو طويـل، وقصـيٌر، : الصفة هي

ـــه وعاقـــل، وأحمـــق، وقـــائٌم، وقاعـــٌد، وشـــريف ووضـــيع، ومكـــرم، ومهـــاٌن،  التـــي تســـاق ل
الصـــفة هـــو التفرقـــُة بـــين المشـــتركين فـــي االســـم، ويقـــال إنهـــا للتخصـــيص فـــي النكـــرات 

  .)5(وللتوضيح في المعارف
                                                 

بيـروت، دار صـادر للطباعـة  م1990-هــ1410، 1، مـادة نعـت ط99، ص 2لسان العـرب البـن منظـور، ج  )1(
شذور الذهب  711جمال الدين محمد بن مكرم بن علي األنصاري الرويفعي توفى : والنشر، ابن منظور هو

في أخبار من ذهب تأليف شهاب الدين أبي الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي المتوفى 
  .هـ دراسة وتحقيق مصطفي عبد القادر عطا1089سنة 

المبارك بن محمد بن محمد بن محمـد بـن عبـد الكـريم الشـيباني الجـزري، أبـو السـعادات مجـد : ابن األثير هو  )2(
مـن آثـاره النهايـة فـي ) هــ606(وتـوفى فـي ) هــ544(الدين المحدث اللغوي ولد ونشأ في جزيرة ابن عمـر ولـد 

 . 2/302غريب الحديث واألثر، انظر هداية العارفين، 

 . 100المرجع السابق، ص   )3(

، 2، مـادة نعـت، ط641، ص 1أساس البالغة للعالمة جار اهللا أبي القاسم محمود بن عمـرو الزمخشـري، ج  )4(
 . دار صادر بيروت، بال تاريخ نشر أو إصدار

 . 47-46، ص 3شرح المفصل البن يعيش النحوي، ج  )5(
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الصـــفة والنعـــت واحـــٌد وقـــد ذهـــب بعضـــهم إلـــى أن النعـــت يكـــون : (قـــال الشـــارح
بالحليــة نحــو طويــل وقصــير والصــفة تكــون باألفعــال نحــو ضــارٌب، وخــارٌج فعلــى هــذا 

ـــــــال للبـــــــ ل هـــــــو موصـــــــوف ُيَق ارئ ســـــــبحانه موصـــــــوف وال يقـــــــال منعـــــــوٌت وعلـــــــى األو
   .)1()ومنعوتٌ 

والتعبيـــر بـــه أي بالنعـــت اصـــطالح الكـــوفيين، وربمـــا قالـــه : ()2(قـــال أبـــو حيـــان
   .)3()البصريون، واألكثر عندهم الوصف والصفة

التابع الـذي يكمـل متبوعـه بداللتـه علـى معنـى فيـه أو : (هو )4(وعرفه ابن مالك
) يكمــل متبوعــه(يشــمل جميــع التوابــع ويخــرج بقولــه ) التــابع: (قولــه .)5()فيمــا يتعلــق بــه

يخـرج ) بداللتـه علـى معنـى فيـه أو فيمـا يتعلـق بـه: (يخرج البدل والعطف ويخرج بقولـه
تمـــام مـــا ســـبق إال أن النعـــت عطـــف البيـــان والتوكيـــد نعـــم إنهمـــا يشـــاركان النعـــت فـــي إ

يوصل إلى ذلك بداللته على معنى في المنعـوت أو فـي متعلقـه، والتوكيـد والبيـان ليسـا 
  . كذلك

  : )6(قال ابن مالك
  بوسمه أو وسم ما به اعتلق***  فالنعت تابع متم ما َسَبق

                                                 

ين أبــو البقــاء يعــيش بــن علــي بــن يعــيش النحــوي، تــوفى العــالم العالمــة جــامع الفوائــد موفــق الــد: الشــارح هــو  )1(
 . هـ رحمه اهللا643

الشيخ اإلمام العالمة حجة العرب سيبويه المتأخرين أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن : أبو حيان هو  )2(
 . م1344-هـ745م توفى 1256-هـ654علي بن يوسف بن حيان الَنْفري األندلسي ولد 

عبــد العــال / ، تحقيــق الــدكتور171، ص5رح جمــع الجوامــع لإلمــام جــالل الــدين الســيوطي جهمــع الهوامــع شــ  )3(
م، ط دار البحوث العلمية، السيوطي هو اإلمام جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي: سالم مكر .

 . هـ911المتوفى 

ائي الجيـاني األندلسـي، المـالكي حـين جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطـ: ابن مالك هو  )4(
هـــ علــى أرجــح الروايــات 600كــان بــالمغرب الشــافعي حــين انتقــل إلــى المشــرق ولــد فــي جيــان باألنــدلس ســنة 

 . هـ672وتوفى 

م، 1986، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، 8أوضــح المســالك تــأليف محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، ط  )5(
 . 300، ص3ج

األشـموني . دار الكتـب العلميـة بيـروت، لبنـان: ، ط317-316، ص2ني على ألفية بـن مالـك جشرح األشمو   )6(
 . هـ900أبي الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسي المتوفى سنة : هو
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بــــه هــــو التــــابع المشــــتق أو المــــؤول ( )1(وعرفــــه العالمــــة ابــــن هشــــام األنصــــاري
) المــؤول بــه(أو ) المشــتق(التــابع جــنس يشــمل التوابــع الخمســة ) للفــظ متبوعــهالمبــاين 

أال تري إنـك تقـول فـي التوكيـد  .ُمخرج لبقية التوابع، فإنها ال تكون مشتقة وال مؤولة به
و عبـــداهللا وفـــي بـــوجـــاء زيـــٌد زيـــٌد وفـــي البيـــان والبـــدل جـــاء زيـــٌد أ) جـــاء القـــوم أجمعـــون(

فتجـدها توابـع جامـدٌة وكـذلك سـائر أمثلتهـا ولـم يبـق إال عطف النسـق جـاء زيـٌد وعمـرٌو 
األول نعـت  ،جـاء زيـٌد الفاضـُل الفاِضـلُ ( :التوكيد اللفظي فإنه قـد يجـيُء مشـتقًا كقولـك

  .)2(")المباين للفظ متبوعه"الثاني توكيد لفظي؛ فلهذا أخرجته بقولي و 
����:�������א �

  : وٕاليك بعض ما يرد إليهللمدح كثيرًا يرد  لكنكثيرة غير المدح و  للنعت معانٍ 
   .)3()الحمد هللا رب العالمين: (نحو: المدح
  ) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: (نحو: الذم

  ) لطف اهللا بعباده الضعفاء: (نحو: الترحم
ومعنـــى التوضـــيح هنـــا إزالـــة االشـــتراك ) مـــررت بزيـــد الكاتـــب: (نحـــو: توضـــيحاً 

  . العارض في المعرفة
  .)4(چٺ  ٺ  ٺ چ : نحو: تخصيصاً 

  ). إن اهللا يحشر الناس األولين واآلخرين: (نحو: توكيداً 
  ). الصالة الوسطى: (نحو: مقابلة

   .)5()مررت برجلين عربي وعجمي: (نحو: التفصيل
  ).إن اهللا يرزق عباده الطائعين والعاصين: (نحو: التعميم

                                                 

هو جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بـن عبـد اهللا األنصـاري المصـري ولـد فـي القـاهرة فـي ذي القعـدة مـن عـام   )1(
 . ـه761هـ توفى 708

شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى للعالمــة أبــي عبــد اهللا جمــال الــدين بــن هشــام األنصــاري، حققــه وشــرح معانيــه   )2(
 . 243محمد خير طعمه حلبي، ط دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص 

 . م2007-هـ1428، دار النشر للجامعات، مصر، 5إبراهيم إبراهيم بركات، ج/ النحو العربي للدكتور  )3(

 . 92: سورة النساء، اآلية  )4(

/ تحقيــــق الــــدكتور 145، ص3همــــع الهوامــــع شــــرح جمــــع الجوامــــع لإلمــــام جــــالل الــــدين الســــيوطي م: نظــــري  )5(

 . عبدالحميد هنداوي المكتبة التوفيقية
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  . جاء النعت ألحد أربعة أشياء: قال سليمان الحيدة اليمني
  . مررت برجل طويل: مثل: تخصيص النكرة/ 1
  . رأيت أخاك النجار: نحو: إزالة الشك العارض في المعرفة/ 2
  . مررت بزيد العاقل: نحو قولك: المدح/ 3
مــررت برجــل شــاع فـــي : مــررت ببكـــر األحمــق أال تــري إنــك إذا قلـــت: نحــو: الــذمُ / 4

رأيــت أخــاك شــك أي الرجــال فــإذا قلــت طويــل اخــتص الطــوال وكــذلك لــو قلــت  عجميــ
   .)1(خوته رأيت فإذا قلت النجار زال الشكإ

  : والبالغية التي يفيدها النعت المعاني النحوية
أنهـــا توضــــح المعـــارف وتخصــــص : (مـــر معنـــا فــــي تعريفنـــا للنعــــت أو الصـــفة

  . وهذا التعريف تأتي منه المعاني النحوية) النكرات
رفــع : أن يكــون لإليضــاح أو التخصــيص؛ فاإليضــاح هــو: األصــل فــي النعــت

االشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل االتفاق، ومعنى هذا أنه قـد يكـون لـك 
عــدة أصــدقاء كــل مــنهم ســمي خالــدًا، فــإذا قيــل لــك حضــر خالــٌد لــم تــدر أي الخالــدين 

حضــر خالــد : (لــك كــأن يقــول حضــر ولــذا يلزمــه أن يضــيف إلــى اســمه صــفٌة توضــحه
  ). الشاعر

   .)2(رفع االحتمال في المعارف: وفسر بعضهم اإليضاح، بأنه
  ). رفع االشتراك المعنوي الواقع في النكرات بحسب الوضع: (والتخصيص هو

ا أن النكــرة موضــوعة للداللــة علــى فــرد مــبهم مــن أفــراد يصــدق لفــظ ذومعنــى هــ
ا صــادقٌة علـى كــل ذكـر بــالغ مـن بنــي آدم فــإذا النكـرة علــى كـل واحــٍد مـنهم كرجــل فإنهـ

زارنـــا رجـــٌل عـــالٌم لـــم : قلـــت زارنـــا رجـــٌل لـــم يتبـــين للســـامع أي الرجـــال زاركـــم، فـــإذا قلـــت
  .)3(كامًال لكنه تخصص بالعالم يتضح المراد اتضاحاً 

                                                 

هــادي عطيــة مطــر / ، دراســة وتحقيــق الــدكتور181كشــف المشــكل فــي النحــو لســليمان الحيــدرة اليمنــي، ص  )1(
سـهيل البـن عقيـل المسـاعد علـى تسـهيل الفوائـد شـرح مـنقح ومصـفى، ط دار عمـار، لإلمـام الهاللي، شـرح الت

، 2محمــد كامــل بركــات، ج. د: الجليــل بهــاء الــدين بــن عقيــل علــي كتــاب التســهيل البــن مالــك تحقيــق وتعليــق
 . 401ص 

 . 271، ص3أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لألنصاري، ج  )2(

 . 271المرجع السابق، ص ية ابن مالك لألنصاري،أوضح المسالك إلى ألف  )3(
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  : المعاني البالغية
  : وهذه المعاني ظاهرٌة على حسب أساليبها التي وردت فيها وهي كثيرة منها

  ). الحمد هللا رب العالمين: (نحو: مجرد المدح/ 1
  ). أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: (نحو: مجرد الذم/ 2
  ). إن اهللا يرزق عباده الطائعين والعاصين: (نحو: التعميم/ 3
  ). المسكين اللهم إني عبدك: (نحو: الترحم/ 4
  ). تصدق بصدقة قليلة أو كثيرةٍ : (نحو: اإليهام/ 5
  .)1(چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  چ : قوله تعالى: نحو: التوكيد/ 6
   .)2()زارني صديقان عربٌي وعجميٌ : (نحو: التفصيل/ 7

  

                                                 

 . 13: سورة الحاقة، اآلية  )1(

، 109-108، ص 2التصـريح ج: ، وانظـر271أوضح المسـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك لألنصـاري، ص: نظري  )2(
 . 171، ص 5همع الهوامع، ج: وانظر
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  املبحث الثالث

  ما ينعت به
  : األشياء التي ينعت بها أربعة

) ضـــــارب(المشـــــتق، والمـــــراد بـــــه مـــــا دل علـــــى حـــــدث وصـــــاحبه، كــــــ: أحـــــدها
  ). أفضل(و) حسن(و) مضروب(و

 -وهــو المســمي بالمشــتِق تــْأويالً  –الجامــد، المشــبه للمشــتق فــي المعنــى : ثانيهــا
مـــررت بزيـــد هـــذا أو : (بمعنـــي صـــاحب، وأســـماء النســـب تقـــول) ذي(كاســـم اإلشـــارة و

  ). رجل ذي مالٍ (بـ
ملة، وللنعت بھا ث�ثة ش
روط، ش
رط ف
ي المنع
وت، وھ
و أن يك
ون الج: ثالثھا

ا لفظاً ومعنًي نحو قوله تعالنكرًة إ    م'

 1(الجنسية كقوله"لـأف بأو معنًي ال لفظًا وهو المعر( :  
  .)2(ولقد أمر على اللئيم َيُسبني

  : وشرطان في الجملة
أن تكـــون مشـــتملة علـــى ضـــميٍر يربطهـــا بالموصـــوف، أمـــا ملفـــوظ بـــه كمـــا / 1

  تقدم، أو مقدر 
مـررت برجـل : (أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب فال يجوز نحو/ 2

فــإن جــاَء مــا ظــاهره ذلــك يــؤول علــى  قاصــدًا إلنشــاء البيــع) َكــهُ تُ عْ بِ عبــد (وال بـــ) أضــربه
  . الرجز .)3( )إضمار القول كقوله

                                                 

 . القائل رجٌل من بني سلول  )1(

 َفَمَضْيُت ثُمَت ُقلت ال يعنيني : هذا صدر بيت وعجزه قوله  )2(

 . ينسب البيت إلى العجاج وينسب إلى غيره  )3(
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ول عنـد قـبلبن مخلوط بالمـاء م اأي جاءو  .)1(رأيت الذئب قط؟هل بمذٍق  اجاءو 
  . ُرؤيته هذا الكالم

ألن الجملـــــة ) مـــــذق(صـــــفٌة للنكـــــرِة .. هـــــل رأيـــــت(ليســـــت الجملـــــة االســـــتفهامية 
جـاءو : االستفهامية معمولة لعامل محذوف هو الواقع صفًة أو هو الصفة ألن التقـدير

  بمذٍق مقول عند رؤيته هل رأيت الذئب قط؟ 
، وزوٌر، وفطـــٌر وذلـــك عنـــد يً المصـــدر، قـــالوا هـــذا رجـــل، عـــدٌل، ورضـــ: رابعـــاً 

عادٌل، ومرضٌي، وزائـٌر، ومفطـٌر، وعنـد البصـريين : بالمشتق أيعلى التأويل الكوفيين 
على تقدير مضاف، أي ذو عدٍل أو ذو كذا ولهذا التزم أفراده وتذكيره كما يلتزمـان لـو 

   .)2(صرح بذو
  

                                                 

حتـــى إذا جـــن الظـــالم : وصـــدره قولـــه -أي بيـــت مـــن مشـــطوره -تخـــريج الشـــاهد هـــذا عجـــز بيـــت مـــن الرجـــز  )1(
 . واختلط

 . 280-274، ص 3انظر أوضح المسالك، وألفية ابن مالك ج  )2(
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  املبحث الرابع

  أقسام النعت
  : ينقسم النعت إلى قسمين

  . )1(النعت السببي/ 2    .النعت الحقيقي/ 1
كلمتــــا النعــــت الحقيقــــي والســــببي مصــــطلحان نحويــــان مشــــهوران ينســــبان لبــــاب 

  . النعت
ألنه بالنسبة للمنعوت صفة حقيقيـة لـه مـن حيـث  اً فالنعت الحقيقي يسمى حقيقي

  . المعنى ومن حيث اللفظ
ســمي هــذا النعــت حقيقيــًا لجريانــه علــى المنعــوت لفظــًا (جــاء فــي شــرح األزهريــة 

 ا لفظًا ومعنى، أم 2()ا معنى فألنه نفسه في المعنىفألنه تابع له في إعرابه وأم(.   
فهــو مــن حيــث المعنــى قــد أفــاد صــفة للمتبــوع الســابق، ومــن حيــث اللفــظ يتبعــه 

  : هي أربعٍة من عشرة أشياءفي 
 . الرفع، النصب، الجر: أوجه اإلعراب الثالث -
 . التعريف والتنكير -
 . اإلفراد والتثنية والجمع -
 . التذكير والتأنيث -

  : وٕاليك بعض التفصيل في النعت الحقيقي والسببي
 جــــاء خالــــدٌ : (وهــــو مــــا بــــين صــــفة مــــن صــــفات متبوعــــة نحــــو :الحقيقــــي: أوالً 

، وهــو خالــٌد والنعــت يجــب أن يتبــع منعوتــه فــي فاألديــب بــين صــفة متبوعــه). األديــب
  . اإلعراب واإلفراد، والتثنية والجمع والتذكير والتْأنيث والتعريف والتنكير فقط

  . ويراعي في تْأنيثه وتذكيره ما بعده ويكون مفردًا دائماً 
جـاء الرجـل العاقـُل، ورأيـت الرجـل العاِقـَل ومـررُت ( :تقول فـي النعـت الحقيقـي

قل، جاءت فاطمة العاقلُة، ورأيـت فاطمـة العاقلـَة، ومـررت بفاطمـة العاقلـِة، بالرجل العا
                                                 

 . 159، ص2-1جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغالييني، ج  )1(

شـــرح األزهريـــة، تـــأليف العالمـــة النحـــوي الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن أبـــي بكـــر األزهـــري الجرجـــاوي : نظـــري  )2(
 . الشافعي
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جــــاء الــــرجالن العــــاقالن ورأيــــت الــــرجلين العــــاقلين، ومــــررت بــــالرجلين العــــاقلين، جــــاء 
الرجـــال العقـــالء ورأيـــت الرجـــال العقـــالء، ومـــررت بالرجـــال العقـــالِء جـــاءت الفاطمـــات 

  .)1()ت بالفاطمات العاقالتالعاقالت ورأيت الفاطمات العاقالت، ومرر 
ـــببيالنعـــت : ثانيـــاً  هـــو مـــا بـــين صـــفة مـــن صـــفات مـــا لـــه تعلـــٌق بمتبوعـــه  :الس

إْذ لـيس (فالحسـن لـم يبـين صـفُة الرجـل، ) جاء الرجُل الحسُن َخطـهُ : (وارتباط به، نحو
القصــد وصــفه بالحســن، وٕانمــا بــين صــفة الخــط الــذي لــه ارتبــاط بالرجــل؛ ألنــه صــاحبه 

  . )المنسوب إليه
  : لم يتحمل ضمير المنعوتالذي النعت السببي 
، والرجالن الكريم أبوهمـا، والرجـال الكـريم أبـوهم، )جاء الرجُل الكريُم أبوه(تقول 

ـُه، والـرجالن الكريمـة ُأمُهمـا، والرجـال الكريمـة ُأمهُـم، والمـرأة الكريمـة  ُجُل الكريمة ُأموالر
  ). ن والنساء الكريمُة ُأمهُ ما، أمها والمرأتان الكريمة أمهُ 

  : أَما النعت السببي الذي يتحمل ضمير المنعوت
فيطــابق منعوتــه إفــرادًا وتثنيــة وجمعــًا وتــذكيرًا وتْأنيثــًا كمــا يطابقــه إعرابــًا وتعريفــًا 

جـاء الـرجالِن الكريمـا األِب، والمرأتـاِن الكريمتـا األِب، والرجـال الكـرام : (وتنكيرًا، فنقـول
  ). نساء الكريمات األبِ األِب، وال

يــرى الباحــث أن الفــرق بينهمــا أن النعــت الســببي الــذي يحمــل ضــمير المنعــوت 
يكــون الضــمير مضــمرًا فيــه أمــا إذا لــم يتحمــل ضــمير المنعــوت يكــون الضــمير ظــاهرًا 

  . فيه
  : ويستثني من ذلك أربعة أشياء

) وريـغ(و) صـبور: (بمعني فاعل نحو) ُفُعول(الصفات التي على وزن  :األول
، أو علـى وزن )جريح، وقتيـل، وخضـيب: (، نحو)مفعول(بمعني ) َفِعْيل(أو على وزن 

أو ) ِمْعطيـر، ومسـكين: (نحـو) ِمفِعيـل(مهـذار، ومكسـال، أو علـى وزن : نحـو) ِمْفَعال(
هـذه األوزان الخمسـة يسـتوي فـي الوصـف  ْر ذَ هْ ومِ  .)1()ْس عَ دْ مِ (و .)2()ِمْقَشمْ (على وزن 

                                                 

دار الفكــر للطباعــة، والنشــر والتوزيــع،  499-498ص  ي،الغاليينــجــامع الــدروس العربيــة الشــيخ مصــطفي   )1(
 . بيروت، لبنان

 . الشجاع الذي ال يثنيه شيٌء، وهو صفة مبالغة: المقشم  )2(
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عــدٌل ورجــالن عــدٌل، وامرأتــان عــدٌل  ٌل َعــْدٌل وامــرأةٌ َرُجــ: (تقــول. بهــا المــذكر والمؤنــث
  . ورجاٌل عْدٌل ونساٌء عدلٌ 

المصدر الموصوف به فإنه يبقي بصورٍة واحدٍة للمفرد والمثنـي والجمـع  :الثاني
  . الخ.. َعْدلٌ رجٌل عدٌل، وامرأة : والمذكر والمؤنث فتقول

  : ما كان نعتًا لجمع ما ال يعقل، فإنه يجوز فيه وجهان :الثالث
  . أن يعامل معاملة الجمع/ 1
  . أن يعامل معاملة المفرد المؤنث/ 2

  . عندي خيوٌل سابقاٌت، وخيوٌل َسابَقةٌ : فتقول
مــا كــان نعتــًا الســم الجمــع، فيجــوز فيــه اإلفــراد باعتبــار لفــظ المنعــوت،  :الرابــع

   .)2(إن بني فالٌن قوٌم صالٌح أو َقْوٌم َصاِلُحونَ : والجمع باعتبار معناه، فتقول

                                                                                                                                            

ــان وهــو صــفة مبالغــ: سالمــدع  )1( عس، وهــو الطعــن، والمــدعس أيضــاً الطعأيضــًا  الــوطْء، والمــدعس: ة مــن الــد
 ة وكذلك المدعاسالرمح، والطريق الذي لينته الماد . 

جــامع الــدروس العربيــة، الشــيخ مصــطفي الغاليــين، ط دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع بيــروت، لبنــان،   )2(
 . 499ص
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  املبحث اخلامس

  شبه اجلملةالنعت اجلملة والنعت النعت املفرد و
  : ينقسم النعت إلى ثالثة أقسام

  . وشبه جملة -وجملة -مفرد
  : المفردبالنعت : أوالً 

ـــ جـــاء : (، وٕان كـــان مثنـــًي أو جمعـــًا، نحـــواههَ بْ وهـــو مـــا كـــان غيـــر جملـــة وال ِش
  . والرجالن العاقالن، والرجال العقالء) الرجل العاقل

األسماء المشتقة العاملة ومـا : أما األشياء التي يصلح أن تكون نعتًا مفردًا هي
مـــا أخـــذت مــن المصـــدر للداللـــة : مـــا يــؤول بمشـــتق، والمشـــتقات هــيفــي معناهـــا أي م

  . على معنى وصاحبه
اســم الفاعــل، اســم المفعــول، الصــفة المشــبهة، : والمــراد بالعاملــة خمســة أشــياء

  : وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل وٕاليكها مفّصلة
  : اسم الفاعل/ أ

نحــو كاتــب،  لفــظ يــدل علــى مــن وقــع منــه الفعــل أو قــام بــه: اســم الفاعــل هــو
ضــارب، وهــو ال يــدل علــى صــفة ثابتــة فــي فاعلــه، بــل يــدل علــى صــفة قائمــة لكنهــا 

فليس معنى هـذا أن صـفة ضـرب األخ ثابتـة ) علي ضارب أخاه(ليست ثابتًة فإذا قلنا 
: نحــو) فاعــل(كمــا يصــاغ اســم الفاعــل مــن الثالثــي المتصــرف علــى وزن . فــي علــي

عـل معـتًال أجـوف قلبـت ألفـه همـزة فمــن كاسـب وراغـب مـن كسـب ورغـب، فـإذا كـان الف
أمــا إذا كــان الفعــل معتــل اآلخــر أي ناقصــًا حــذفت المــه فــي : وقائــل -قــائم -قــام وقــال

  . ورامٍ  التنوين فمن غزا ورمي غازٍ 
كما يصاغ اسـم الفاعـل مـن غيـر الثالثـي علـى وزن مضـارعه مـع إبـدال حـرف 

أكــرم، ومنطلــق مــن انطلــق المضــارعة ميمــًا مضــمومة وكســر مــا قبــل آخــره كُمكــِرم مــن 
  . ، هذا في الغالبومستخرج من استخرج

  : اسم المفعول/ ب
هــو الصــيغة الدالــة علــى مــا وقــع عليــه الفعــل نحــو مقهــور، منصــور أي الــذي 
أصابه القهـر أو تعـرض للنصـر وهـي تـدل علـى صـفة غيـر ثابتـة فـي الموصـوف فـإذا 
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قلنـــا خالـــٌد مقهـــور فلـــيس القهـــر صـــفة ثابتـــة فيـــه، كمـــا يبنـــى اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل 
مضــروب، ومشـــكور مــن ضـــرب وشـــكر : الثالثــي المتصـــرف علــى وزن مفعـــول، نحـــو

وٕان كــان ماضــيه أجــوف مثــل قــال بــاع، فــإن الــواو فــي المفعــول تحــذف فتقــول، مقــول 
ا، رجــا فــإن الــواو األصــلية ومبيــع، وٕان كــان ماضــيه، منتهيــًا بــألف أصــلها واو مثــل دعــ

تــدغم فــي واو مفعــول، فتقــول مــدعٌو، ومرجــٌو، وٕان كــان ماضــيه منتهيــًا بيــاء فــي الفعــل 
رعـي ورمـي، فـإن واو مفعولـه تقلـب يـاء وتـدغم : اء مثـليـمثل حشي، أو بـألف أصـلها 

  . الياءان معًا فتقول مخشي، ومدعى، ومرمى
للمجهـــول بإبـــدال حـــرف  ويبنـــى مـــن غيـــر الثالثـــي علـــى وزن المضـــارع المبنـــي

ُمكــَرم، منطَلـــق، مســـتخَرج مـــن : ة وفـــتح مــا قبـــل اآلخـــر نحـــومضـــموم المضــارعة ميمـــاً 
  . أكرم، وانطَلق واستخَرج، وهذا الفتح قد يكون مقدرًا مثل ُمستَدار واألصل ُمْسَتْدَوْر 

  : الصفة المشبهة/ ج
لــى هــي صــفة تصــاغ مــن الفعــل الــالزم للداللــة علــى معنــى قــائم بالموصــوف ع

وجـه الثبـوت، وال يعنـى الثبــوت بالضـرورة االسـتمرار، بـل الثبــوت فـي الحـال أو الــدوام، 
ه دال علـــى فكـــل مـــا جـــاء مـــن الفعـــل الثالثـــي بمعنـــى فاعـــل ولـــم يكـــن علـــى وزنـــه ولكنـــ

فوجهـــه فاعـــل للصـــفة المشـــبهة ) خالـــد حســـن وجهـــه: (ة مشـــبهة نحـــوالثبـــوت فهـــو صـــف
  : هيبها للصفة المشبهة أوزان تعرف . حسن

 -َوَفْعـٌل، َكَشـْهٌم، وَضـْخمٌ  -فُعل، بالضم كُشرف فهو شريف َوَظُرف َفُهو ظريف
وأْفَعـــــل كَأْخَطـــــْب، َوَفَعـــــٌل كَبَطـــــٌل، َوَحَســـــٌن، وَفَعـــــاٌل، بـــــالفتح كجبـــــان، وُفَعـــــال، بالضـــــم 

ـــبْ  -كُشـــجاع ـــْل َكُجُن ـــر، وقـــد يســـتغنون عـــن صـــيغة فاعـــل مـــن َفَعـــَل  -َوُفُع وَفْعـــل، كعْف
  .)1(شيَخ وأشيْب َوَطّيب، َوَعِفِيفٍ بالفتح بغيرها، ك

  : ة المبالغةصيغ/ د
قــد يحــول اســم الفاعــل إلــى صــيغ أخــرى لقصــد المبالغــة والتكثيــر، وهــذه الصــيغ 

وفعـول، فعال، ومفعال، وفعول، وفعيل، وفِعل، وفَعيل، وفعاله، ومفعيـل، وفعـال، : هي
وفيعــول وذلــك كطعــان، مقــدام، وعجــول، ورحــيم، وحــذر، وصــديق، فهامــه، ومســكين، 

                                                 

وضـــح المســـالك إلـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك لألنصـــاري، ومعـــه مصـــباح الســـالك إلـــى أوضـــح المســـالك، دار الفكـــر أ  )1(
 . 215-212، ص ص3للطباعة والنشر والتوزيع، ج
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كبــــار، قــــدوس، قيــــوم، وهــــي أوزان ســــماعية، وهــــذه الصــــيغ تعمــــل علــــى اســــم الفاعــــل 
ـــاً : وهـــيبشـــروطه  ـــم يكـــن عمـــل بشـــرطين .)1(إن كـــان صـــلة ألل عمـــل مطلق  ،)2(وٕان ل

چ : له فـي ةَ لماضي، خالفًا للكسائي وال ُحج ال ا .)3(ل أو االستقبالاكونه للح: أحدهما

ولــم يقــل  .)5(چکچ يبســط ذراعيــه بــدليل : ألنــه علــى حكايــة الحــال؛ والمعنــى .)4(چڳ  ڳ
  . وقلبناهم

أضـارٌب : (ر عنه أو موصوف نحـوعلى استفهام أو نفٍي أو ُمخب )6(والثاني اعتماده
مــررت برجــل ضــارب أبــوه (و) أُبــوه عمـراً زيــٌد ضــارٌب (و) مــا ضــارٌب زيـٌد ُعْمــراً (و) زيـٌد َعْمــراً 

ـــرًا أم : (واالعتمـــاد علـــى المقـــدر، كاالعتمـــاد علـــى الملفـــوظ بـــه، نحـــو) عمـــراً  ُمِهـــيٌن زيـــٌد َعْم
مــــن  )9(صــــنف مختلــــف ألوانــــه، وقولــــه: أي .)8(چٹ  ۀ  چ : ؛ ونحــــو)7(أمهــــين: أي) ُمكِرمــــُه؟
   :البسيط

  )10(هانَ رًة يومًا لُيوهِ خَ كناطح صَ 

إنـه : (يا رجًال طالعـًا وقـول ابـن مالـك: ، أي)بالً جيا طالعًا (كوعل ناطٍح ومنه : أي
  .)11(سهٌو ألنه مختص باالسم، فكيف يكون ُمقربًا من الفعل) اعتمد على حرف النداء

                                                 

أنه يعمـل سـواًء أكـان بمعنـى الماضـي أم بمعنـى غيـره، وسـواًء أكـان معتمـدًا علـى شـيٍء ممـا سـيذكره فـي : أي  )1(
 . النوع الثاني، أم لم يكن معتمدًا على شيٍء منها

 . أال يكون موصوفًا، وأال يكون مصغرًا خالفًا للكسائي فيهما: بقي شرطان آخران هما  )2(

: فـي اشـتراط هـذا: وقيـل. الـخ.. الذي يحدث ثم ينقطع ثم يعود: وكذلك إذا كان بمعنى االستمرار المتجدد أي  )3(

أنــه إنمــا يعمــل حمــًال علــى مضــارعه، وهــو بمعنــى الحــال، أو االســتقبال، فــإن كــان بمعنــى الماضــي فقــد زال 
 . 3/65التصريح ج. شبهه بالمضارع فال وجه لعمله

 . 18 :سورة الكهف، اآلية  )4(

 .18: سورة الكهف، اآلية  )5(

ــا عــدم المضــي   )6( ألن ذلــك يقربــه مــن الفعــل وهــذا شــرط لعملــه النصــب فــي المفعــول، وفــي الفاعــل الظــاهر، أم
 . فشرط لعمله في المفعول فقط

 . دراعتمادًا على االستفهام المق) عمراً (ونصب ) زيدٌ (اسم فاعل وقد رفع :المعادلة، فمهين) أم(بدليل وجود   )7(

 . 69: سورة النحل، اآلية  )8(

 .فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل: ، هذا صدر بيت وعجزهاألعشى ميمون بن قيس: القائل هو) 9(

فراعــى الشــاعر ذلــك المعنــى واعتبــره معتمــدًا عليــه فأعملــه ) كوعــٍل نــاطح(موصــوف محــذوف ألن األصــل  )10(
 . عمل فعله

أجيب عن الناظم بأن المصنف لم يدع أن حرف النداء مصوغ، بـل أن الوصـف إذا ولـى حـرف النـداء علـم ) 11(
... وهذا ال ينـافي كـون المصـوغ االعتمـاد علـى الموصـوف المحـذوف، وٕانمـا صـرح بـذلك مـع دخولـه فـي قولـه
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  : أفَعل التفضيل/ هـ
اسم التفضيل صفة تؤخذ من الفعل لتدل على أن شيئين اشتركا في صـفة وزاد 

   .)1(چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : خر في هذه الصفة مثل قوله تعالىأحدهما على اآل
ومؤنثــه فعلــى، كأفضــل وفضــلى وأكبــر ) أفعــل(والســم التفضــيل وزن واحــد هــو 

وكبــــرى، كمــــا يصــــاغ اســــم التفضــــيل مــــن كــــل فعــــٍل ثالثــــي، مثبــــت، متصــــرف، مبنــــى 
للمعلـــوم، تـــام، قابـــل للتفضـــيل، غيـــر دال علـــى لـــون أو عيـــب، أو حليـــة، فيصـــاغ مـــن 

زيٌد أعلم من عمرو، وذلك ألن الشروط المذكورة كلها تـوفرت (نقول ) علم(الفعل مثًال 
فـــي هـــذا الفعـــل وٕاذا لـــم تتـــوفر الشـــروط كلهـــا فـــي الفعـــل يـــؤتى بمصـــدره منصـــوبًا علـــى 

  . )2(هذه القرية أشُد ازدحامًا من تلك: التمييز بعد أشد أو أكثر أو نحوهما مثل
ف ولهـــذا لـــم يصـــغ منـــه اســـم التفضـــيل إن فعـــل ازدحـــم مؤلـــف مـــن خمســـة أحـــر 

  : مباشرة بل أتى بمصدره فنصب على التفضيل بعد أشد والسم التفضيل أربع حاالت
  . لـ واإلضافةأتجرده من / 1
  .لـأب هاقتران/ 2
  . إضافته إلى معرفة/ 3
    . إضافته إلى نكرة/ 4

                                                                                                                                            

ومعـه مصـباح السـالك ارجع إلى هذا الكالم المطول في أوضح المسالك إلى ألفية ابـن مالـك لألنصـارى . الخ
دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر  -تــــأليف بركــــات يوســــف هبــــود. 184-181، ص3إلــــى أوضــــح المســــالك، ج

 . والتوزيع

 . 6: سورة األحزاب، اآلية  )1(

 .321-316المكتبة التوثيقية، ص ص 3همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجالل الدين السيوطي، ج  )2(
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  : النعت الجملة: ثانياً 
، )جـاء رجـٌل َيْحِمـُل كتابـاً : (أن تقع الجملة الفعلية أو االسمية منعوتـًا بهـا، نحـو

  . وجاء َرُجٌل أُبوه كريم
وال تقــع الجملــة نعتــًا للمعرفــة، وٕانمــا تقــع نعتــًا للنكــرة، فــإْن وقعــت بعــد المعرفــة 

  ). جاء علٌي يحمل كتاباً : (كانت في موضع الحال منها، نحو
فيصــح أن تجعــل نعتــًا لــه، باعتبــار ) لـــ الجنســيةأ(رف بـــإال إذا وقعــت بعــد المعــ

المعني؛ ألنه في المعني نكرٌة، وأن تجعل حاًال منه، باعتبـار اللفـظ؛ ألنـه معـرٌف لفظـًا 
  : ومنه قول الشاعر) فهاءسال تخالط الرجل يعمُل عمل ال: (نحو) لـأ(بـ

  .)1(يعنيني َت ُقلُت الفمضيت ُثم *** ولقد أمر على اللئيم يسبني 
  ) من الطويل: (وقول اآلخر

  .)2(رُ طْ بلَلُه القِ  كما انتفض العصفورُ ***  وٕاّني لتعُروني ِلِذكَراك ِهزةٌ 
فليس القصد رجًال مخصوصًا، وال لئيمـًا مخصوصـًا، وال عصـفورًا مخصوصـًا، 

 )علــى لئــيم يســـبني ر لقــد أُمـــ). (ال تخـــالط رجــًال يعمــل عمـــل الســفهاء: (ألنــك إن قلــت
الجنســية مــا أضــيف ) الـــ(ومثــل المعــرف بـــ) صــح( )كمــا انــتفض عصــفوٌر بللــه القطــر(

  ): من الكامل(إلى المعرف بها كقول الشاعر 
  .)4(.)3(كجمانة البحري ُسل نظامها*** وتضيء في وجه الظالم منيرًة 
  أي َكُجمانِة َبْحِري ُسل ِنَظاُمَها

  ). والجملة الواقعة خبراً  ةِ لحالي الجملة ا(ة كـي وشرط الجملة النعتِ 
وأن تشتمل على ضمير يربطهـا بـالمنعوت، ) أي غير طلبية(أن تكون جملٌة خبريٌة 

جـاء َرجـٌل : أو مسـتترًا نحـو) جـاءني رجـٌل يحملـه غالمـه: (سواًء أكان الضمير مـذكورًا نحـو
جـاء رجـل أكِرمـه، علـى أن جملـة : (وال يقـال). ال تجزي فيه(التقدير أو مقدرًا ) يحمل عصاً 

أو ليتــه كــريٌم ألن الجملــة هنــا ) جــاء رجــٌل هــل رأيــت مثلــه؟: (وال ُيقــال) أكرمــه نعــٌت لرجــل
                                                 

وجامع الدروس العربية لمصطفى الغالييني،  1/11، وشرح التصريح 1/78البيت لرجل من سلول في الدرر   )1(
 . 98ص

 . 1/253واإلنصاف  2/957أبو صخر الهذلي في شرح أسعار الهذليين   )2(

 . وجه الظالم أوله وكذا وجه النهار 309البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص   )3(

 . جمان وهو حٌب من الفضة يعمل على شكل اللؤلؤ وقد يسمي اللؤلؤ نفسه جمانًا كما هناالجمانة واحدة ال  )4(
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بمــذٍق هــل  اجــاءو ): ْز جــر مــن ال: (طلبيــٌة، ومــا ورد مــن ذلــك فهــو علــى حــذف النعــت كقولــه
هل رأيت الـذئب قـط، والمـذق بفـتح المـيم : ٍق مقول فيهجاءوا بمذ: والتقدير. رأيت الذئب قط

  . )1(وسكون الذال، اللبن المخلوط بالماِء فيشابه لونه لون الذئب

  : النعت الشبيه بالجملة: ثالثاً 

وهو أن يقع الظرف أو الجـار والمجـرور فـي موضـع الخبـر والحـال، علـى مـا تقـدم، 
ورأيت رجًال على حصانه، والنعت في الحقيقة إنمـا هـو ) في الدر رجٌل أمام الكرسي: (نحو

األصـل فـي الــدار رجـل كــائن، أو موجـوٌد، أمــام . (متعلـق الظـرف أو حــرِف الجـر المحــذوف
  ). موجودًا على حصانه الكرسي رأيت رجًال كائنًا أو

  علم أنه إذا نعت بمفرٍد وظرٍف ومجروٍر وجملٍة، فالغالب تأخير الجملة، او 

                                                 

 . 501-500جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفي الغالييني، ص  )1(
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  املبحث السادس

  تتعلق بالنعتالنعت املقطوع وأحكام 
  : النعت المقطوع

  :)1(قال الشيخ مصطفى الغالييني
قــد يقطــع النعــت عــن كونــه تابعــًا لمــا قبلــه فــي اإلعــراب، إلــى كونــه خبــرًا لمبتــدأ 
محــذوف، أو مفعــوًال بــه لفعــل محــذوف، والغالــب أن يفعــل ذلــك بالنعــت الــذي يــؤتي بــه 

 فـال)العظـيُم أو الَعِظـيمَ الحمُد ِهللا : (أو الترحم نحوِم لمجرد المدح، أو الذ ، علـى أنـه  عُ فْ ر
على أنه مفعول بـه لفعـل محـذوف  بُ صْ ، والن خبٌر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو العظيمُ 

  ). والتقدير أمدح الَعَظِيمَ 
حمالـــــــَة بالنصـــــــب مفعـــــــول لِفْعـــــــل   .)2(چڱ   ڱ  ڱ  چ : ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى

 الــَة الحطــب(محــذوف، والتقــدير أْذمأحســنُت إلــى فــالن المســكينُ : (ولــك أن تقــول) َحم 
علـــى أنـــه  بالنصـــبِ  والمســـكينَ  علـــى أنـــه خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف والتقـــدير هـــو المســـكينُ 

  . )مفعوٌل به
رحم واجــب وحــذف المبتــدأ والفعــل، فــي المقطــوع المــراد بــه المــدح أو الــذم أو التــ

  : وال يقطع النعت عن المنعوت إال بشروط. فال يجوز إظهارهما
ل الموصــــوف عــــن الصــــفة، فــــإن كانــــت مــــًا لمعنــــاه، بحيــــث يســــتقكـــون متم ي لأ

: الصــفة متممــة معنــي الموصــوف بحيــث ال يتضــح إال بهــا، لــم يجــز قطعــُه عنهــا نحــو
وٕاذا تكـررت الصـفات، عرف إال بـذكر صـفته، مررت بسليم التاجر، إذا كان سليم ال يُ (

فـإن كـان الموصـوف ال يتعـين إال بهــا كلهـا وجـب إتباعهـا كلهــا لـه، نحـو مـررت بخالــٍد 
 ،ثالثــةيشــاركه فــي أســماء ) خالــدٌ (الكاتــب الشــاعر الخطيــب، إذا كــان هــذا الموصــوف 

  . أحدهم كاتب شاعٌر، وثانيهم كاتب خطيب، وثالثهم شاعٌر خطيب

                                                 

ن محمــد بــن ســليم الغاليينــي، أديــب كاتــب شــاعر، خطيــب لنــوى، ولــد مصــطفى بــ: مصــطفى الغاليينــي هــو) 1(
، 3م، انظــر معجــم المــؤلفين، عمــر رضــا كحالــة، ج1945-هـــ1364م وتــوفى بهــا 1886-هـــ1303ببيــروت، 

 . هـ881ص

 . 4: سورة المسد، اآلية  )2(
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بــــاع مــــا يتعــــين بــــه وجــــاز فيمــــا عــــداه تابعضــــها دون بعــــٍض وجــــب بوٕان تعـــين 
  . تباع والقطعاال

ــــا قطــــع  َر النعــــت الــــذي لمجــــرد المــــدح أو الــــذم أو التــــرحم فــــاألولى إم وٕان تكــــر
ـــا إتباعهـــا كلهـــا هـــا وٕامالصـــفات كل . ولـــم يكـــن للمـــدح أو الـــذم، غيـــر أن  رَ وكـــذا إن تكـــر

رت الصفُة أم لم تكرر .)1(تباع في هذااال 2(أولى على كل حاٍل سواًء تكر(.  
  : أحكام تتعلق بالنعت

: ، وٕانما يكون موصوفًا، ويوصف بأربعـة أشـياءاالسم العلم ال يكون صفةً : أوالً 
صـديق  جـاء علـي : (فـٍة، نحـورِ عْ اف إلـى مَ َضـالمُ (وبــ) المجتهـدُ  جاء خليـلٌ : (نحو) ال(بـ

نحــو ) الـــ(در بـــَصــوباالســم الموصــول المُ ) اذَ يــًا َهــلِ عَ  مَ رِ ْكــأُ (: وباســم اإلشــارة نحــو) خالــدٍ 
) الذي اجتهد جاء علي( .  

: نحــو) الـــ(وبالمضــاف إلــى مــا فيــه ) الـــ(يوصــف بمــا فيــه ) الـــ(المعــرف بـــ: ثانيــاً 
  . مِ وْ القَ  يقُ دِ ُجُل صَ وجاء الر ) جاء الغالم الُمْجَتِهدُ (

جـــاء تلميـــذ : (مـــا يوصـــف بـــه العلـــم، نحـــوبالمضـــاف إلـــى العلـــم يوصـــف : ثالثــاً 
  ). جاء تلميذ علي الذي اجتهد(و) جاء تلميذ علي صديق خالدٍ ). (علي الُمجتِهدُ 
: ونحـو) جـاء هـذا الرُجـلُ : (مثـل) الــ(اسم اإلشارة، وأي يوصفان بما فيـه : رابعاً 

  ). ُجليأيها الر : (أيضًا باسم اإلشارة، نحو) أي(وتوصف  .)3()يأيها اإلنسان(
مــــن حـــق الموصــــوف أن يكـــون أخــــص مـــن الصــــفة : (قــــال الجمهـــور: خامســـاً 

ــــع وصــــف المعــــرف، بـــــ ــــذلك امتن ـــــ(وأعــــرف منهــــا أو مســــاويًا لهــــا، ل باســــم اإلشــــارة ) ال
فــإن جــاء بعــده معرفــٌة غيــر هــذين، فليســت ) الـــ(وبالمضــاف إلــى مــا كــان معرفــًا بغيــر 

جـــاء الرجـــل هـــذا، أو الـــذي كـــان : (نعتـــًا لـــه، بـــل هـــي بـــدٌل منـــه أو عطـــف بيـــان، نحـــو
والصـــحيح أنــه يجـــوز أن ينعــت األعـــم بـــاألخص . عنــدنا أو صـــديق علــي، أو صـــديقنا

  . واألخص باألعم، فتوصف كل معرفٍة بكل معرفة وتوصف كل نكرٍة بكل نكرةٍ 

                                                 

 . 501جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفي الغالييني، ص  )1(

 . صفات، ولم تكن للمدح أو الذمأي فيما إذا تكررت ال  )2(

همـا وهــو نصـفٌة لهمــا ومـنهم مـن يجعلـه بـدًال م) أي(بعـد اسـم اإلشـارة و) الــ(مـن العلمـاء مـن يجعـل المعـرف بـــ  )3(
 . رأي الجمهور، ومنهم من يجعله عطف بيان



 - 60  - 

 

حـق الصـفة أن تصـحب الموصـوف، وقـد يحـذف الموصـوف إذا ظهـر : سادساً 
گ   گ  چ: فحينئــٍذ تقــوم الصــفة مقامــه كقولــه تعــالى. أمــره ظهــورًا يســتغني معــه عــن ذكــره

منـا ظعـن ومنـا أقـام والتقـدير منـا فريـق : نحن فريقان(ونحو . وعًا سابغاتر أي د .)1(چ
ــا فريــق أقــام نســاٌء (والتقــدير  .)2(چ�    �   �  �چ  :ومنــه قولــه تعــالى. ظعــن، ومن

  ) من الوافر: (ومنه قول الشاعر) قاصرات الطرف
   )3(يونِ رفُ عْ تَ  ةَ امَ مَ العِ  عِ ى أضَ تَ مَ *** ا ايَ نَ ع الث  وطال َال أنا ابن جَ 
  . أي جال اُألمور بأعماله وكشفها) أنا ابن رجل جال(والتقدير 

 .)4(چڻ  ڻ       ٹ  ٹ  چ: كقولــــه تعــــالى وقــــد تحــــذف الصــــفة إن كانــــت معلومــــةً 
  . )5(والتقدير يأخذ كل سفينة صالحة

إذا تكـــررت الصـــفات، وكانـــت واحـــدة يســـتغني بالتثنيـــة أو الجمـــع عـــن : ســـابعاً 
جاء علٌي وخالٌد الشاعران، أو علي وخالد وسـعيد الشـعراء، أو الـرجالن : نحو: التفريق

وٕان اختلفــــت وجـــب التفريــــق فيهـــا بــــالعطف بــــالواو، . الفاضـــالن، أو الرجــــال الفضـــالء
  . اتٌب، وشاعٌر، وفقيهك: جاءني رجالن كاتب وشاعٌر أو رجال: نحو

األصــل فــي الصــفة أن تكــون لبيــان الموصــوف وقــد تكــون لمجــرد الثنــاء : ثامنــاً 
أعــوذ : والتعظــيم، كالصــفات الجاريــة علــى اهللا ســبحانه أو لمجــرد الــذم والتحقيــر، نحــو

  ) عودُ ال يَ  رُ أمِس الدابِ : (باهللا من الشيطان الرجيم، أو للتأكيد نحو
  
  
  
  

                                                 

 . 11: سورة سبأ، اآلية  )1(

 . 48: سورة الصافات، اآلية  )2(

انظـر . الـخ.. 495وجمهـرة اللغـة ص  17واألصـمعيات ص  224البيت لسـحيم بـن وثيـل فـي االشـتقاق ص   )3(
 . 102برقم  172، ص 1المفصل للزمخشري ج

 . 79: سورة الكهف، اآلية  )4(

ومــا بعــدها، وانظــر أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك،  250، ص 2نظــر شــرح المفصــل للزمخشــري، جي  )5(
 . وما بعدها 286، ص5دها، وانظر همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي جوما بع 286، ص 3ج
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  الثالثالفصل 

املؤول به النعت بالنعت باملفرد املشتق و

  اجلملة وشبهها  النعت بو
  

  : حثامبأربعة ه تحتو 
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  املبحث األول

  النعت باملفرد املشتق 
أو جمعــًا،   شــبهها وٕان كــان مثنــىمــا لــيس جملــة وال: )1(وردالمــراد بــالمفرد كمــا   

األســـماء  :والمـــراد بالمشـــتق، هـــو أن األشـــياء التـــي يصـــلح أن تكـــون نعتـــًا مفـــردًا هـــي
مـا أخـذت : ممـا يـؤول بمشـتق، والمشـتقات، هـي :المشتقة العاملة أو ما في معناها أي

  . من المصدر للداللة على معنى وصاحبه
 ،ًة المشـبهةوالصـف ،اسـم المفعـولو  ،اسـم الفاعـل -أشـياء ةوالمراد بالعاملة خمس

  : وٕاليكها بالتفصيل )2(وأفعل التفضيل ،وصيغ المبالغة
  : اسم الفاعلالنعت ب .أ

  ) 4(مما ورد في النعت باسم الفاعل في الموطأ في الحديث رقم 
ليصــلى الصــبح فينصــرف  )صــلى اهللا عليــه وســلم(إن كــان رســول اهللا (... 

  . )لسغبمروطهن ما يعرفن من ال )3(متلفعات اءالنس
  . متلفعات: الشاهد
.. غطــاه، وتلفعـت المـرأة بمرطهــا، أي تلفحـت بــه: لفـع رأســه تلفيعـًا أي: المعنـى

أفــاد النعــت توضــيح  ،)4(وتلفــع الرجــل بــالثوب، والشــجر بــالورق إذا اشــتمل بــه وتغطــى
  . المعرفة

صـــفة لجمـــع التكســـير النســـاء التـــي جـــاءت فـــاعًال للفعـــل  ،متلفعـــات: اإلعـــراب
وعالمـة  مرفوعـًا مثلهـا اً لـذلك جـاءت صـفتها جمـع مؤنـث سـالم ؛ينصرف وهي مرفوعـة

  . رفعه الضمة الظاهرة على آخره

                                                 

 . من هذا البحث 51يراجع في ذلك إلى ص  )1(

، بيـروت صـيدا، وجـامع 12ط. 3/46ن ، والنحـو الـوافي لعبـاس حسـ3/271راجع فـي ذلـك أوضـح المسـالك ي  )2(
 . 2/111، وشرح التصريح على التوضيح 500الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييني، ص

جمــع مــرط، وهــي أكســية مــن صــوف أوخــز كــان يــؤتزر : البســات ثوبــًا يجلــل الجســد كلــه بمــروطهن: متلفعــات  )3(
الموطــأ إلمــام األئمــة وعــالم . طهــا ضــوء الفجــرظلمــة الليــل يخال: الفلــس. أهــن نســاء أم رجــال: مــا يعــرفن. بهــا

 . 22المدينة مالك بن أنس، تحقيق محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، ص

، منشـورات 3هــ، ج393/الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري م  )4(
 .570محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص 
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  )131(ومما ورد في النعت باسم الفاعل في الحديث رقم 
لـدم؟ قـال ل ابن شـهاب عـن المـرأة الحامـل تـرى اأوحدثني عن مالك، أنه س(

  . )تكف عن الصالة
  . الحامل: الشاهد
باســـم الفاعـــل ) عـــن(نعتـــت المـــرأة التـــي وقعـــت مجـــرورة بحـــرف الجـــر : المعنـــى

لـذلك جـاء  ؛الذي وقع مجرورًا مثلها، وعالمة جره الكسرة الظاهرة علـى آخـره )الحامل(
 ؛النعــت التوضــيح النعــت موافقــًا للمنعــوت إفــرادًا، وتنكيــرًا، وتعريفــًا، وٕاعرابــًا، كمــا أفــاد

  . ألنه نعت لمعرفة
ألنــه نعــت للمــرأة التــي وقعــت  ؛مجــروراً ) الحامــل(جــاء اســم الفاعــل : اإلعــراب

مجــرورة بحــرف الجــر، ونعــت المجــرور مجــرور مثلــه وعالمــة جــر كــل منهمــا الكســرة 
  . الظاهرة على آخره

  ): 238(ومما ورد في الحديث رقم 
اَألعرج عن أبي هريـرة أن رسـول حدثني يحيي عن مالك عن أبي الزناد عن 

فيه ساعٌة ال يوافقها عبٌد مسلم : (ذكر يوم الجمعة فقال )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
  ). وهو قائم يصلى يسأل اهللا شيئًا إال أعطاه إياه

  . مسلم: الشاهد
اسم فاعـل جـاء نعتـًا لتخصـيص النكـرة  :مسلمٌ . ال يصادفها ال يوافقها،: المعنى

  . منعوتة إفرادًا، وتذكيرًا، وتنكيرًا، وٕاعراباً النعت وافق ) عبد(
مرفـوع وعالمـة رفعـه ) يوافق(فاعًال للفعل  مسلم صفة لعبد الذي وقع: اإلعراب

ضــمة الظــاهرة علــى بال الضــمة الظــاهرة علــى آخــره؛ لــذلك جــاءت الصــفة مرفوعــة مثلــه
  . في اإلفراد، والتذكير، والتنكير، واإلعراب آخرها موافقة له

  ): 295(ما ورد في الحديث رقم وم
فقـام رسـول اهللا  )صلى اهللا عليـه وسـلم(كان رجل في مجلس رسول اهللا ... 

فصــلى ثــم رجــع، والرجــل فــي مجلســه، فقــال لــه رســول اهللا  )صــلى اهللا عليــه وســلم(
  ؟ )ما منعك أن تصلى مع الناس ألست برجل مسلم: ()صلى اهللا عليه وسلم(

  . مسلم: الشاهد
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يبــين الحـــديث علــى أن الــذي يمتنـــع عــن الصــالة لـــيس مســلمًا؛ لـــذلك : المعنــى
؛ كمــــا أفــــاد النعــــت )ألســــت(بعــــد االســــتفهام ) مســــلم(جــــاء الوصــــف لــــه باســــم الفاعــــل 

  . تخصيص النكرة، وجاء النعت موافقًا لمنعوته، إفرادًا، وتذكيرًا، وتنكيرًا، وٕاعراباً 
الـذي وقـع مجـرورًا بحـرف الجـر  ألنه نعـت لرجـل ؛مسلم جاء مجروراً : اإلعراب

  . وعالمة جر كل منهما الكسرة الظاهرة على آخره ،ونعت المجرور مجرور مثله) بـ(
  ): 966(مما ورد في الحديث رقم 

تلن امــرأة وال صــبيًا، وال كبيــرًا وال هرمــًا، وال قــوٕانــي موصــيك بعشــرة، ال ت... 
تقطعـــن شـــجرًا مثمـــرًا، وال تخـــربن عـــامرًا، وال تعقـــرن شـــاة وال بعيـــرًا إال لمأكلـــٍة، وال 

  . تحرقن نخًال، وال تغرقنه، وال تغلل، وال تجُبن
  . مثمراً : الشاهد
الثالثـي،  أي ال تخن فـي المغـنم، مثمـرًا اسـم فاعـل مـن غيـر: وال تغلل: المعنى

  . )1(الخيانة في الغنيمة: الغلول هو
ي وقع مفعوًال به منصوبًا بالفتحة الظاهرة علـى ذمثمرًا نعت لشجر ال: اإلعراب

  . كما جاءت موافقة لمنعوتها إفرادًا، وتذكيرًا، وتنكيرًا، وٕاعراباً  ،آخره
  ): 981(ومما ورد في الحديث رقم 

صـلى اهللا عليـه (ْم يحط رحـل رسـول اهللا حتى إذا كنا بوادي القرى بينما ِمْدعَ 
هنيئـًا لــه الجنـة فقـال رســول اهللا : إذ جـاءه ســهٌم عـائٌر فأصـابه فقــال النـاس )وسـلم

كال والذي نفسي بيده إن الشمله التي أخذ يـوم خيبـر مـن : ()صلى اهللا عليه وسلم(
  ...). المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً 

  عائٌر : الشاهد
كسـاء : عـن قصـده، الشـمله أي ال يدري من رماه، أو هو الحائدعائٌر  :المعنى

، وجــاء مطابقــًا لــه فــي )عــائرٌ (، وصــف الســهم باســم الفاعــل )2(يشــتمل بــه ويلتــف فيــه
  . اإلفراد، والتذكير، والتنكير، واإلعراب

                                                 

 . 267الموطأ إلمام األئمة، وعالم المدينة، ص  )1(

 . المرجع السابق، نفس الصفحة  )2(
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صفة لسهم التي وقعت فاعًال للفعل جاء مرفوع وعالمة رفعـه  ،عائر: اإلعراب
  . الضمة الظاهرة على آخره

  ): 1134(ومما ورد في الحديث رقم 
بينـه  )صلى اهللا عليه وسلم(وهو كافٌر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول اهللا 

  . وبين امرأته، حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح
  . ةمسلم: الشاهد
نعتـــت المـــرأة التـــي جـــاءت نكـــرة باســـم الفاعـــل مـــن غيـــر الثالثـــي وهـــو : المعنـــى

  . ألنه نعت للنكرة امرأة التي عرفت باإلضافة ؛، كما أفاد النعت التوضيح)مسلمة(
مســـلمة نعـــت المرأتـــه التـــي وقعـــت مرفوعـــة بعـــد واو العطـــف علـــى : اإلعـــراب

مرفوعـــة بالضـــمة الظـــاهرة علـــى مرفـــوع، أو الـــواو اســـتئنافية، وفـــي كلتـــا الحـــالتين هـــي 
  . آخرها، وجاء نعتها موافقًا لها في اإلفراد، والتأنيث، والتعريف، واإلعراب

  ):1404( ومما ورد في الحديث
مـن اقتطـع حـق : (قـال )صلى اهللا عليه وسـلم(مامة أن رسول اهللا أعن أبي 

قالوا وٕان كان شيئًا يسـيرًا؟ ) مسلم بيمينه حرم اهللا عليه الجنة وأوجب له النار ئِ امر 
  . قالها ثالث مرات...) إن كان قضيبًا من أراك: قال

  . مسلم: الشاهد
أي قصـــنًا مقطوعـــًا، أراك شـــجر : بحلفـــه الكـــاذب، قضـــيباً  ي،بيمينـــه أ: المعنـــى
) كالمسـواك(لو كان بشيٍء يسـير يدل الحديث على شناعة الظلم و . )1(يستاك بقضبانه

لـذلك أفـاد النعـت التخصـيص وجـاءت موافقـة  ؛امرٍئ جاءت نكرة موصـوفة بنكـرة مثلهـا
  . لما قبلها في اإلفراد، والتذكير، والتنكير، واإلعراب

 ،صــفة المــرٍئ التــي وقعــت مضــافًا إليهــا وهــي نكــرٌة مجــرورة ،مســلم: اإلعــراب
لذلك جـاءت صـفتها مجـرورة مثلهـا وعالمـة  ؛وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها

  . جرها الكسرة الظاهرة على آخرها

                                                 

 . 317الموطأ إلمام األئمة، ص) 1(
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  ): 1412(ومما ورد في الحديث رقم 
يــا أميــر المــؤمنين إنــه رجــل : وجــدتها ضــائعًة فأخــذتها، فقــال لــه عريفــه... 

ذهـب فهـو حـٌر ا: فقـال عمـر بـن الخطـاب. نعـم: أكـذلك؟ قـال: صالح، فقال لـه عمـر
  . ولك والؤه، وعلينا نفقته

  .صالحٌ : الشاهد
: ، صـالحٌ )1(مـن يعـرف ُأمـور النـاس حتـى يعـرف بهـا مـن فوقـه ،عريفه: المعنى

وجـاء موافقـًا لـه  ،الذي اكتسب التخصيص مـن الوصـف ،وف به رجلٌ اسم فاعل موص
  . إفرادًا، وتذكيرًا، وتنكيرًا وٕاعراباً 

وعالمــــة رفعــــه  ن مرفــــوعصــــفة لرجــــل التــــي وقعــــت خبــــرًا إل ،صــــالح: اإلعــــراب
وعالمـة رفعـه الضـمة الظـاهرة  ،ونعت المرفوع مرفـوع مثلـه ،الضمة الظاهرة على آخره

  . على آخره
  ): 1419(ومما ورد في الحديث رقم 

صـلى (حدثني يحيي عن مالك عن هشام بـن عـروة عـن َأبيـه أن رسـول اهللا 
قـال ) مـن أحيـا أرضـًا ميتـًة فهـي لـه ولـيس لعـرق ظـالٍم حقـاً : (قـال )اهللا عليه وسلم

  . )2(والعرق الظالم كل ما احتفر أو َأِخَذ أو ُغرس بغير حق : مالك
  . ظالمٌ : الشاهد
وهـــذا علـــى ســـبيل االتســـاع ال علـــى ســـبيل  ،وصـــف العـــرق بأنـــه ظـــالم: المعنـــى

  . كما أفاد النعت تخصيص النكرة ؛الحقيقة
 ،)ل(صـــفة لعـــرق التـــي جـــاءت نكـــرة مجـــرورة بحـــرف الجـــر  ،ظـــالم: اإلعـــراب

وعالمة جـره  ،وصفة المجرور مجرور مثله ،وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها
  . كما أفاد النعت التخصيص ؛الكسرة الظاهرة على آخره

                                                 

 . 434الموطأ إلمام األئمة وعالم المدينة، ص) 1(

 . 431المرجع السابق، ص) 2(
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وٕاليك ما بقي من  اتصف عشر :وهي ،للنعت باسم الفاعلذج اكان ما سبق عبارة عن نم
  صفةً  وخمسون ستالنعت باسم الفاعل وهي 

  الشاهد  نص الشاهد  رقم الحديث  الرقم

  مسلم  ال يصادفها عبد مسلم   239  1
  القابلة   ثم صلى الليلة القابلة   246  2
  قائم  اإلمام قائم   442  3
  متتابعين   شهرين متتابعين   658  4
  متطوعتين   أصبحتا صائمتين متطوعتين   678  5
  الحامل  عن المرأة الحامل   680  6
  قابل   فإذا كان عام قابل   860  7
  الفاذة   اآلية الجامعة الفاذة   959  8
  الحامل   ن المرأة الحاملع  1237  9

  العقور   والكلب العقور   787  10
  ميتة   من أحيا أرضًا ميتًة فهي له   1420  11
  يافعًا   إن ها هنا غالمًا يافعًا   1448  12
  صالحًا   فتعمل عمًال صالحًا   1450  13
  متعلم - متثبت  م لثبت أو جاهل متعتبل عالم م  1562  14
  المسلم   نصف دية الحر المسلم   1570  15
  مسلم   فيغفر لكل عبٍد مسلم   1636  16
  مسلم   فيغفر لكل عبٍد مسلم   1637  17
 كاسيات عاريات  كاسيات عاريات مائالت مميالت  نساءٌ   1644  18

  مائالت مميالت

  الصالحة   ليس يبقي بعدي من النبوة إال الرؤيا الصالحة   1735  19
  الصالح-الصالحة  الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح   1736  20
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  : النعت باسم المفعول .ب
  ): 494(مما ورد في النعت باسم المفعول في الحديث رقم 

ــه وســلم(فلمــا رفــع رســول اهللا ...  : رأســه مــن الركعــة وقــال )صــلى اهللا علي
ربَنــا ولــك الحمــد حمــدًا كثيــرًا طيبــًا مباركــًا : قــال رجــل وراءه) ســمع اهللا لمــن حمــده((

  ..) فيه
  . مباركاً : الشاهد
ي نعتــت وهــو نعــت لحمــدًا الــذ ،اســم مفعــول مــن غيــر الثالثــي ،مباركــاً : المعنــى

  . ت نكرةألن المنعو  ؛كما أفاد النعت التخصيص ؛بصفتين من غير هذا الباب
ــــذلك جــــاء نعتهــــا )أحمــــد(مصــــدر لفعــــل محــــذوف تقــــديره  ،حمــــداً : اإلعــــراب ؛ ل

  . منصوبًا مثلها موافقًا لها إفرادًا، وتذكيرًا، وتنكيرًا، وٕاعراباً 
  ): 711(مما ورد في الحديث رقم 

نهــي رســول اهللا : عــن عبــد اهللا بــن دينــار، عــن عبــد اهللا بــن عمــر أنــه قــال
  . الخ.. أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو َوْرس )صلى اهللا عليه وسلم(

  مصبوغًا  : الشاهد
) مصــبوغاً (جــاءت الصــفة . )1(نبــٌت أصــفر مثــل نبــات السمســم َوْرٌس،: المعنــى

 ؛كمـا أفـاد النعـت التخصـيص ،ألنها اسـم مفعـول مـن غيـر الثالثـي ؛على مفعول قياساً 
  . ألن المنعوت نكرة

مـــة نصـــبه نعـــت لثـــوب التـــي وقعــت مفعـــوًال بـــه منصـــوبًا، وعال ،مصـــبوغاً : اإلعــراب
وعالمـــة نصـــبها الفتحـــة  ،لـــذلك جـــاءت صـــفته مْنصـــوبة مثلـــه الفتحـــة الظـــاهرة علـــى آخـــره؛

  . وٕاعراباً  ،وتنكيراً  ،وتأنيثاً  ،، موافقًة لما قبلها إفراداً االظاهرة على آخره

  ): 1121(مما ورد في الحديث رقم 
لوكـــة ممأمــٌة  هن شـــهاب عــن رجـــٍل كانــت تحتـــبــاســـأل  هعــن مالـــك أنــ ...

  .. ملك يمينه ما لم يبت طالقهابتحل له : ها وقد كان طلقها واحدة فقالافاشتر 
  مملوكٌة : الشاهد

                                                 

 . 197الموطأ إلمام األئمة، ص) 1(
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ألنهــا  ؛، مملوكــة جــاءت علــى مفعــول قياســاً )1(أي جميــع طالقــه ،البتــة: المعنــى
  . من غير الثالثي، وأفادت المنعوت تخصيصاً 

رفعــه وعالمــة  ،عــاً و رفًا لكــان ماســمصــفة ألمــة التــي وقعــت  مملوكــة،: اإلعــراب
ة ضــمهـا الرفعوعالمـة  ،مثلـه ةعــو رفم لظـاهرة علـى آخــره؛ لـذلك جـاءت صـفتها الضـمة

  . وٕاعراباً  ،وتنكيراً  ،وتأنيثاً  ،الظاهرة على آخرها، موافقة لما قبلها إفراداً 
  ): 1514(مما ورد في الحديث رقم 

وحدثني عن مالك عن عبد اهللا بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي حسـين المكـي أن رسـول اهللا 
  ..). ال قْطع في تمٍر معلٍق وال في حريسة جبل: (قال )صلى اهللا عليه وسلم(

  معلٍق : الشاهد
، تمــٍر بضــم أولــه وفــتح مــا قبــل آخــره اً فعــل ربــاعي جــاء قياســ ،معلــق: المعنــى

، معلـق نعـت )2(أي لـيس فيمـا يحـرس بالجبـل: بالنخل أو بالشجر، حريسة جبـل ،معلق
  ). تمرٌ (أفاد التخصيص؛ ألنه نعت للنكرة 

ة وعالمــ) فــي(معلــق صــفة لتمــٍر التــي وقعــت مجــرورة بحــرف الجــر : اإلعــراب
وعالمـة جـره الكسـرة  ،لذلك جاء نعتها مجرورًا مثلهـا جرها الكسرة الظاهرة على آخرها؛

  . وٕاعراباً  ،وتنكيراً  ،وتذكيراً  ،على آخره، كما جاء موافقًا لمنعوته جمعاً الظاهرة 
  ): 1517(ومما ورد في الحديث رقم 

إلــى مكـة ومعهـا موالتــان  )صــلى اهللا عليـه وسـلم(خرجـت عائشـة زوج النبـي ... 
ـٍل قـد  لها، ومعها غالم لبني عبد اهللا بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المـوالتين ِبُبـْرٍد مرج

  ... خيط عليه خرقة خضراءُ 

  مرجل : الشاهد
اســم مفعــول مــن غيــر الفعــل الثالثــي، وقياســه أن يضــم أولــه  ،مرجــل: المعنــى

ـلٍ  ي عليـه تصـاوير الرجـال، أو مرحـل عليـه تصــاوير أ: ويفـتح مـا قبـل آخـره، ِبُبـْرٍد ُمَرج
  . ألن الموصوف نكرة ؛أفاد النعت التخصيص )3(الرحال

                                                 

 . 363الموطأ إلمام األئمة وعالم المدينة، ص) 1(

 . 487المرجع السابق، ص) 2(

 . هاالمرجع السابق، الصفحة نفس) 3(



 - 71  - 

 

ــل: اإلعــراب وعالمــة جرهــا ) بـــ(وقعــت نعتــًا لبــرٍد المجــرورة بحــرف الجــر  ،مرج
وعالمـــة جـــره الكســـرة  ،الكســـرة الظـــاهرة علـــى آخرهـــا؛ لـــذلك جـــاء نعتهـــا مجـــرورًا مثلهـــا

  . وٕاعراباً  ،وتنكيراً  ،وتذكيراً  ،جاء موافقًا لمنعوته إفراداً  كما ؛الظاهرة على آخره
  ): 1664(مما ورد في الحديث رقم 

جيـد األنصـاري ثـم الحـارثي عـن بزيـد بـن أسـلم عـن ابـن  عـن عن مالـك... 
ـــه أن رســـول اهللا  ـــه وســـلم(جدت ـــال )صـــلى اهللا علي ـــو بِ رُ : (ق ـــٍف دوا المســـكين ول ظل

  ). ُمْحَرقٍ 
  . محرق: الشاهد
المــال سـكنت حركاتــه، ومعنــى  لــةِ مـن الســكون، وكأنــه مـن قِ  ،المســكين: المعنـى

أي : هـــو للبقـــر والغـــنم، كالحـــافر للفـــرس، محـــرق: أعطـــوه، ِبِظلـــفٍ : ردوا المســـكين أي
محــــرق اســــم مفعــــول مــــن غيــــر الفعــــل الثالثــــي قياســــًا، وصــــفت بــــه النكــــرة . )1(مشــــوي

  . لذلك أفاد النعت التخصيص ؛)ظلفٍ (
وعالمـة  ،)بــ(نعـت لظلـٍف التـي وقعـت مجـرورة بحـرف الجـر  ،محرق :اإلعراب

وعالمـة جـره الكسـرة  ،؛ لذلك جاء نعتها مجرورًا مثلهـااجرها الكسرة الظاهرة على آخره
  . وٕاعراباً  ،وتنكيراً  ،وتذكيراً  ،الظاهرة على آخره، كما جاء موافقًا لما قبله إفراداً 

  ): 1758(مما ورد في الحديث رقم 
عن عبداهللا بن عباس، عن خالد بن الوليد بـن المغيـرة أنـه دخـل مـع رسـول 

فـأتى ( )صـلى اهللا عليـه وسـلم(بيـت ميمونـة زوج النبـي  )صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
  .. )بيده )صلى اهللا عليه وسلم(ِبَضٍب محنوٍذ فأهوى إليه رسول اهللا 

  محنوٍذ : الشاهد
اسـم : ، محنـوذٍ )2(َمـد : أي مشوي بالحجارة المحماة، فـأهوى أي محنوٍذ،: المعنى

  . ؛ لذلك أفاد النعت التخصيص)ضبٍ (مفعول قياسًا، وصفت به النكرة 

                                                 

 . 542الموطأ إلمام األئمة، ص) 1(

 . 82المرجع السابق، ص) 2(
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وعالمـة  ،)بــ(صفة للضب التي وقعت مجرورة بحرف الجـر  ،محنوذٍ : اإلعراب
مجرورة مثله وعالمـة جرهـا الكسـرة  هجره الكسرة الظاهرة على آخره؛ لذلك جاءت صفت

  . الظاهرة على آخرها، كما جاءت موافقة لما قبلها إفرادًا وتذكيرًا وتنكيرًا وٕاعراباً 
  ): 264(مما ورد في الحديث رقم 

عـن وجهـه  م، فجلـس يمسـح النـو )صلى اهللا عليه وسـلم(استيقظ رسول اهللا 
ى شــٍن معلــٍق ن، ثــم قــام إلــالعشــر اآليــات الخــواتم مــن ســورة آل عمــراقــرأ بيــده، ثــم 

  . يصلى مُه ثم قافتوضْأ فأحسن ُوُضوءَ 
  . معلق: الشاهد
لهــا : المعنــى ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     چ الخــواتم مــن ســورة آل عمــران أو

چگ  گ 
اسـم مفعـول  ،معلـقٍ . )2(أي وعـاء أو السـقاء: إلى آخر السورة، شـٍن معلـقٍ  )1(

  . موصوف به النكرة؛ لذلك أفاد النعت التخصيص
وعالمــة  ،)إلــى(نعــت لشــن الــذي وقــع مجــرورًا بحــرف الجــر  ،معلــق: اإلعــراب

، وعالمــة جــره الكســرة خــره؛ لــذلك جــاء نعتــه مجــرورًا مثلــهجــره الكســرة الظــاهرة علــى آ
  . وٕاعراباً  ،وتنكيراً  ،وتذكيراً  ،الظاهرة على آخره، كما جاء موافقًا له إفراداً 

  ): 475(مما ورد في الحديث رقم 
صلى اهللا عليه (عن مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا ... 

ة إن عاهـد عليهـا لـق عَ إنما مثل صاحب القرآن، كمثـل صـاحب اإلبـل المُ : (قال )وسلم
  ). أمسكها، وٕان أطلقها ذهبت

  . المعقلة: الشاهد
أي المشــــدودة بالعقـــال، وهــــو الحبـــل الــــذي يشـــد فــــي ركبـــِة البعيــــر،  ،المعلقـــة: المعنـــى
  . )3(أي انفلتت :أي أرسلها، ذهبت: أي استمر إمساكه لها، أطلقها من ِعْقِلَها: أمسكها

  . ؛ لذلك أفاد النعت التوضيح)اإلبل(منعوت به المعرفة  ،اسم مفعول: المعقلة
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 ،وقعــــت نعتــــًا لإلبــــل المضــــاف إليهــــا المجــــرورة باإلضــــافة المعقلــــة،: اإلعــــراب
ذلك جــاء نعتهــا مجــرورًا مثلهــا موافقــًا لمــا لــ ؛وعالمــة جرهــا الكســرة الظــاهرة علــى آخرهــا

  . وٕاعراباً  ،وتذكيراً  ،وتعريفاً  ،قبله إفراداً 
  ): 951(مما ورد في الحديث رقم 

ُمليكه، أن عمـر عن مالك عن عبد اهللا بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي ...
ال تـؤذي  اهللاِ  يـا أمـةَ . بالبيت فقـال لهـا بن الخطاب مر بامرأٍة مجزومٍة، وهي تطوف

  .. الناس
  مجزومٍة : الشاهد
باســــم ) امــــرأةٍ (وصــــفت النكــــرة . )1(أي أصــــابها داُء الجــــزام مجزومــــة،: المعنــــى

  . لذلك أفاد النعت التخصيص) مجزومة(المفعول 
وعالمـة ) بــ(نعت المرأٍة التي وقعـت مجـرورة بحـرف الجـر  ،مجزومة: اإلعراب

جرها الكسرة الظاهرة على آخرها؛ لـذلك جـاء نعتهـا مجـرورًا مثلهـا وعالمـة جـره الكسـرة 
  . وٕاعراباً  ،وتنكيراً  ،وتأنيثاً  ،كما وافق النعت منعوته إفراداً  ،الظاهرة على آخره

منها ات وٕاليك ما بقي كان ما سبق نماذج للنعت باسم المفعول وهي عشر صف
  صفةً  ةعشر تسع وهي 

  الشاهد  النص  رقم الحديث  الرقم

  مباركًا   حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه   494   )1
  المصبغة-مصبوغاً   الثياب المصبغة في اإلحرام ... ثوبًا مصبوغًا وهو محرم  712   )2

  معلومات-معلومات  بخمس معلومات .. عشر رضعات معلومات   1211   )3

  محرق   ردوا المسكين ولو ِبِظْلٍف محْرٍق    1664   )4
  محنوذ  فأتي بضٍب محنوٍذ    1758   )5
  محجلة   أرأيت لو كان لرجٍل خيل غٌر محجلٌة   58   )6
  مرجٍل   ببرٍد مرجٍل    1517   )7
  المعقلة   إنما صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل المعقلة    475   )8
  مغلقةٍ   في حجرٍة مغلقٍة    692   )9
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  مجزومة   مر بامرأٍة مجزومٍة    951   )10
  مقتولة   امرأة مقتولة   965   )11
  المعلم   في الكلب المعلم    1053   )12
  المعلم   سئل عن الكلب المعلم    1055   )13
  مكاتبًا   أن نفيعًا مكاتبًا   1201   )14
  موضوعة   فإذا سياٌط موضوعة   1231   )15
  المصبوغ -المصبوغ  كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران    1641   )16

  محرقًا   ال تحقرن أحداكن لجارتها ولو كراع شاٍة محرقًا    1681   )17
  معروفًا   إال أن تقولوا قوًال معروفًا    1091   )18
  عقير   إذا حماٌر وحشي عقير   779   )19
  السابغ   الدرع السابغ    323   )20
  الباقية   الركعة الباقية      )21
  ميتٍة   بشاٍة ميتٍة ..    1062   )22

  : النعت بالصفة المشبهة. ج
  ): 303(مما ورد في النعت بالصفة المشبهة في الحديث رقم 

يحيي عن مالك عن ابن شهاب عـن أنـس بـن مالـك، أن رسـول اهللا عن ... 
ركب فرسًا َفُصرع فجِحش شَقه األيمـن، فصـلى صـالًة مـن (: )صلى اهللا عليه وسلم(

  .. )الصلوات، وهو قاعدٌ 
  . األيمن: الشاهد
صــفٌة : األيمــن. )1(أي ُخــِدَش : فجحــش. أي ســقط عــن الفــرس ،فُصــرع: المعنــى

جـــــاءت نعتـــــًا؛ لشـــــقه المضـــــافه، التـــــي اكتســـــبت التعريـــــف ) أفعـــــل(مشـــــبهٌة علـــــى وزن 
  . ألنه نعت لمعرفة ؛كما أكسب النعت التوضيح ،باإلضافة

وعالمــة رفعــه  ،صــفة لشــقُة التــي وقعــت نائــب فاعــل مرفــوع ،األيمــن: اإلعــراب
وعالمـــة رفعـــه الضـــمة  ،الظـــاهرة علـــى آخـــره؛ لـــذلك جـــاء نعتـــه مرفوعـــًا مثلـــه الضـــمة
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ــــى آخــــره ــــذكير، والتعريــــف،  ،الظــــاهرة عل كمــــا وافــــق النعــــت منعوتــــه فــــي اإلفــــراد، والت
  . واإلعراب

  ): 453(مما ورد في الحديث رقم 
: كــان يقــول )صــلى اهللا عليــه وســلم(عــن مالــك أنــه بلغــه أن رســول اهللا ... 

  ). َحِريًة ثم تشاءمت فتلك َعْيٌن غديقةٌ بَ  إذا أنشأت(
  . غديقة: الشاهد
إذا ظهـــرت ســـحابٌة مـــن ناحيـــة البحـــر، تشـــاءمت،  ،ِريـــةحْ إذا أنشـــأت بَ : المعنـــى

وهـــي صـــفة ) فعيلـــه(علـــى وزن  ،غديقـــة. أخـــذت نحـــو الشـــام غديقـــة، أي كثيـــرة المـــاء
  . لذلك أفاد النعت التخصيص ،وصفت بها َعْيٌن النكرة ،مشبهة

وعالمــة رفعــه الضــمة  ،غديقــة نعــت لعــين التــي وقعــت خبــرًا مرفوعــاً : اإلعــراب
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة علـى  ،لذلك جاء نعتها مرفوعًا مثلها ؛الظاهرة على آخره

  . كما وافق النعت منعوته في اإلفراد، والتأنيث، والتنكير، واإلعراب ،آخره
  ): 617(مما ورد في الحديث رقم 

إن فـي : ك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمـر بـن الخطـابعن مال... 
  ... )أدفعها إلى أهل بيٍت ينتفعون بها(: الظهر ناقًة َعْمياَء فقال عمر

  . عمياء: الشاهد
) فْعـــالء(عميـــاء علـــى وزن . ممـــا يركـــب: فـــي الظهـــر، يعنـــي عميـــاء، :المعنـــي

  . وزان الصفة المشبهةوهو أحد أَ  ،)أفعل(من باب وهي 
لناقــة التــي وقعــت اســمًا ألن مــؤخر منصــوب وعالمــة لصــفة  ،عميــاء: اإلعــراب

نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لذلك جـاء نعتـه منصـوبًا مثلـه وعالمـة نصـبه الفتحـة 
  . وافق النعت منعوته، إفرادًا، وتأنيثًا، وتنكيرًا، وٕاعراباً . الظاهرة على آخره
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  ): 806(مما ورد في الحديث رقم 
حدثني يحيـي عـن مالـك عـن جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه عـن جـابر بـن عبـد 

، رمل من الحجر األسود حتـى )صلى اهللا عليه وسلم(رأيت رسول اهللا : اهللا، أنه قال
  . انتهى إليه ثالثة أطوافٍ 

  . األسود: الشاهد
موصــوف ) أفعــل(صــفة مشــبهة علــى وزن : أي هــرول، األســود ،رمــل: المعنــى

  . لذلك أكسب النعت التوضيح ؛ء معرفةالذي جا ،بها الحجر
وعالمـة جـره  ،صـفة للحجـر الـذي وقـع مجـرورًا بحـرف الجـر ،األسود: اإلعراب

وعالمـــة جـــره الكســـرة  ،لـــذلك جـــاء النعـــت مجـــرورًا مثلـــه ؛الكســـرة الظـــاهرة علـــى آخـــره
  . كما وافق النعت منعوته إفرادًا، وتذكيرًا، وتعريفًا، وٕاعراباً  ،الظاهرة على آخره

  ): 1517(ورد في الحديث رقم  مما
إلـى مكـة ومعهـا موالتـان  )صـلى اهللا عليـه وسـلم(خرجت عائشة زوج النبـي 

ـل  لها ومعها غالم لبني عبد اهللا بن أبي بكر الصديق فبعثت مع الموالتين ببرٍد مرج
  .. قد خيط عليه خرقة خضراء

  . خضراءُ : الشاهد
ــــل: المعنــــى ــــل عليــــه تصــــاوير  ،بُبــــرٍد مرج أي عليــــه تصــــاوير الرجــــال، أو مرح

  . وهي نعت لخرقة ،)فعالء(على وزن : خضراء. )1(الرحال
صــفة لخرقـــة التــي وقعـــت نائــب فاعـــل للفعــل خـــيط؛ لـــذلك  ،خضـــراء: اإلعــراب

وعالمــة رفعــه الضــمة الظــاهرة علــى آخــره، موافقــًا لمنعوتــه  ،جــاء نعتهــا مرفوعــًا مثلهــا
  . وٕاعراباً  ،تنكيراً و  ،وتأنيثاً  ،إفراداً 
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وٕاليك ما بقي  ،خمس صفاتوهي  ،كان ما سبق نماذج للنعت بالصفة المشبهة
  اثنتا عشرة صفةً وهي منها 

  الشاهد  النص  رقم الحديث  الرقم
حسنتين   -مرماتين  لو يعلم أحدكم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين حسنتين  289   .1

  طويٌل   عليك ليٌل طويٌل    427   .2

  طويًال   قيامًا طويًال   446   .3

  يسيرٌ   الخطب يسيرٌ    672   .4

  طويالً   وقوفًا طويًال   912   .5

  طويالً   وقوفًا طويًال   913   .6

  طويًال   فقامت قيامًا طويًال   1096   .7

  جديد   فأتى بسوٍط جديد   1503   .8

  صغير   كان له عٌم صغير    1578   .9

  كثيفاً - رقيق  وعلى حفصة خماٌر رقيق فشقته عائشُة وكستها خمارًا كثيفًا   1643   .10

  : النعت بصيغ المبالغة.د
  ): 45(مما ورد في النعت بصيغ المبالغة في الحديث رقم 

عن ُأم ولد إلبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنهـا سـألت أم سـلمة زوج ... 
امـرأة أطيـل ذيلـي، وأمشـي فـي المكـان إنـي (: ، فقالـت)صلى اهللا عليه وسـلم(النبي 
  .. )القذر

  . القذر: الشاهد
عـت بهـا ، نُ )َفِعـل(وهـي صـيغة مبالغـة علـى وزن  ،صفة للمكان القذر،: المعني

  . لذلك أكسب النعت التوضيح ؛)المكان(المعرفة 
ألنها نعـت للمكـان الـذي وقـع مجـرورًا بحـرف  ؛جاءت مجرورة ،القذر: اإلعراب

 ،ة جــره الكســرة الظــاهرة علــى آخــره، ونعــت المجــرور مجــروٌر مثلــهوعالمــ ،)فــي(الجــر 
كما وافق النعت منعوته في اإلفراد، والتـذكير،  ؛وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

  . والتعريف، واإلعراب
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  ): 18(مما ورد في الحديث رقم 
الركعـة فقـد أدرك مـن أدرك (: عن مالك، أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول ...

  . )السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن، فقد فاته خيٌر كثيرٌ 
  . كثيرٌ : الشاهد
منعـوت بهـا خيـٌر التـي جـاءت ) يـلعِ فَ (صـيغة مبالغـة علـى وزن  ،كثير: المعنى

  . أكسب النعت التخصيصكما  ؛نكرة
وعالمــة  ،مرفوعـاً ) فــات(نعــت لخيـر التــي وقعـت فــاعًال للفعـل  ،كثيـرٌ : اإلعـراب

وعالمـة رفعـه الضـمة  ،رفعه الضمة الظاهرة على آخره لذلك جـاء النعـت مرفوعـًا مثلـه
  . الظاهرة على آخره، وافق النعت منعوته في اإلفراد، والتذكير، والتنكير، واإلعراب

  ): 502(مما ورد في الحديث رقم 
ــد اهللا بــن عبــاس؛ أن رســول اهللا ...  ــه وســلم(عــن عب كــان  )صــلى اهللا علي

إنـي أعـوذ بـك مـن  ماللهـ: (علمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القـرآن يقـولي
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنـة المسـيح الـدجال، وأعـوذ 

  ). بك من فتنة المحيا والممات
ال: الشاهد الدج .  
أي مـــا يعـــرض : أي امتحـــان أو اختبـــار، فتنـــة المحيـــا والممـــات فتنـــة،: المعنـــى

هــي : لإلنســان مــدَة حياتــه مــن االفتتــان بالــدنيا والشــهوات، والجهــاالت، وفتنــة الممــات
وصـف بهــا ) الفّعـ(وهـي علـى وزن  ،صـيغة مبالغـة مـن الـدجل: الـدجال. )1(فتنـة القبـر

  . كما أكسب النعت التوضيح ،المسيح لكثرة دجله
ال،: باإلعــرا وعالمــة جــره  ،نعــت للمســيح الــذي وقــع مضــافًا إليــه مجــروراً  الــدج

وعالمـة جـره الكسـرة الظـاهرة  ،لذلك جاء نعته مجـرورًا مثلـه ؛الكسرة الظاهرة على آخره
  . وتذكيرًا، وتعريفًا وٕاعراباً  ،على آخره موافقًا لمنعوته إفراداً 
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  ): 786(مما ورد في الحديث رقم 
حــدثني يحيــي عــن مالــك عــن نــافع، عــن عبــد اهللا بــن عمــر، أن رســول اهللا 

ــتلهن : (قــال )صــلى اهللا عليــه وســلم( ــى المحــرم فــي ق ــدواّب لــيس عل خمــٌس مــن ال
  ). الحذأة والعقرب والفأرة والكلب العقورو الغراب : جناحٌ 

  . العقور: الشاهد
صــيغة مبالغــة علــى وزن : العقــور. )1(الجــارح: العقــور. أي إثــم ،جنــاحٌ : المعنــى

  . جاءت نعتًا للكلب المعرفة، كما أفاد النعت التوضيح) َفُعول(
ألنــه معطــوف علــى مرفــوع  ؛نعتــًا للكلــب الــذي وقــع مرفوعــاً  ،العقــور: اإلعــراب

وعالمــة رفعــه  ،وعالمـة رفعــه الضــمة الظـاهرة علــى آخــره، كمـا جــاء نعتــه مرفوعـًا مثلــه
  . التعريف واإلعرابو موافقًا له في اإلفراد، والتذكير،  ،الضمة الظاهرة على آخره

صفات وٕاليك ما بقي وهي  أربعكان ما سبق نماذج للنعت بصيغ المبالغة وهي 
   اتصفست 

  الشاهد  النص الشاهد   رقم الحديث  الرقم

  كثير   فجرت العين بماٍء كثيٍر ...   327   )1

  شديدًا   من ذلك وجدًا شديدًا   642   )2

  كثيرة   رقابًا كثيرة   1468   )3

  كثيرًا   وترك ماًال كثيرًا   1487   )4

  عظيمًا   قدحًا عظيمًا   1606   )5

  كثيٌر   والعدد كثيٌر   1771   )6
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  املبحث الثاني

  النعت باملفرد اجلامد املشبه أو املؤول باملشتق
  : قال ابن مالك في َأْلفيته

  . )1(وشبهه كذا وذي والمنتسب*** وأنعت بمشتق كصعب وذرب 
تناولنــا فيمــا ســبق مــن تطبيــق المشــتق، واآلن مــع الجامــد المشــبه للمشــتق فــي 

   . الخ ...المعنى
   :)463(مما ورد في النعت بالمفرد الجامد أو المؤول بالمشتق في الحديث رقم 

حدثني يحيي عن مالك عن زيـد بـن ربـاح، وعبيـد اهللا بـن أبـي عبـد اهللا عـن 
 )صـلى اهللا عليـه وسـلم(هريـرة أن رسـول اهللا أبي عبد اهللا سلمان األَغـْر، عـن أبـي 

  ). صالة في مسجدي هذا خيٌر من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام: (قال
  . هذا: الشاهد
ملحـــق بالمشـــتق، وهـــو نعـــت لمســـجدي الـــذي اســـم إشـــارة معرفـــة  ،هـــذا: المعنـــى

  . النعت التوضيح تعرف باإلضافة؛ لذلك أكسبه
بحرف الجـر فـي  نعت لمسجد، وكلمة مسجد مجروراً إشارة اسم  ،هذا: اإلعراب

 ؛وعالمة جره كسرة مقدرة على آخـره منـع مـن ظهورهـا اشـتغال المحـل بحركـة المناسـبة
وعالمــة جــره كســرة مقــدرة علــى آخــره، ألنــه اســم إشــارة  ،لــذلك جــاء نعتــه مجــرورًا مثلــه

  . واإلعراب مبني على السكون، كما وافق منعوته في اإلفراد، والتذكير، والتعريف،
  ): 532(مما ورد في الحديث رقم 

حــدثني يحيــي عــن مالــك عــن ابــن شــهاب عــن ســعيد بــن المســيب عــن أبــي 
نعـى النجاشـي للنـاس فـي اليـوم الـذي ( )صلى اهللا عليه وسلم(هريرة أن رسول اهللا 

  . )مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات
  . الذي: الشاهد

لـذلك جـاء نعتـًا  ؛موصول جامد وهو من المعـارف الخمسـة ،اسم :المعنى الذي
  . واكسب النعت التوضيح) اليوم(للمعرفة 
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وعالمـة جـره  ،)في(نعت لليوم الذي وقع مجرورًا بحرف الجر  ،الذي: اإلعراب
الكســــرة الظــــاهرة علــــى آخــــره، لــــذلك جــــاء نعتــــه مجــــرورًا مثلــــه موافقــــًا لــــه فــــي اإلفــــراد، 

  . واإلعراب والتذكير، والتعريف،
  ): 1780(مما ورد في الحديث رقم 

صـلى (وحدثني عن مالك عن نافع، عن سائبة مـوالة لعائشـة أن رسـول اهللا 
ــ( )اهللا عليــه وســلم بتــر ي فــي البيــوت إال ذا الطفيتــين واألنهــى عــن قتــل الجنــان الت

  ). فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء
  . التي: الشاهد
ــ: المعنــى ذا  ،الصــغيرة أي الحيــات: ول جامــد معرفــة، الجنــاناســم موصــ ،يالت

مقطـــوع الـــذنب، أو الحيـــة : الطفيتـــين وهمـــا الخطـــان اللـــذان علـــى ظهـــر الحيـــة، األبتـــر
أي يمحــوان نــوره، ويطرحــان مــا فــي بطــون النســاء : الصــغيرة الــذنب، يخطفــان البصــر

  . )1(من الحمل
ألنـــه نعـــت  ؛باســـم الموصـــول التـــي، وأكســـب النعـــت التوضـــيح ،َنـــاننعتـــت الجِ 

  . لمعرفة
وعالمـة جرهـا  ،نعت للجنـان التـي وقعـت مضـافًا إليهـا مجـرورة ،التي: اإلعراب

الكســـرة الظـــاهرة علـــى آخرهـــا؛ لـــذلك جـــاَء نعتهـــا مجـــرورًا مثلهـــا موافقـــًا لهـــا فـــي الجمـــع 
  . والتأنيث والتعريف واإلعراب
  ): 672(مما ورد في الحديث رقم 

حدثني يحيي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بـن أسـلم؛ أن عمـر 
بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأي أنه قد أمسى، وغابت الشـمس 

الخطب يسـيٌر وقـد : فقال عمر: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس(: فجاءه رجٌل فقال
  . )اجتهدنا

  . ذي: الشاهد
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إشارة جامد جاء نعتًا مخصصًا ليـوم التـي جـاءت نكـرة، بـين  ،ذي اسم: المعنى
التــي تحــول بــين  ،الحــديث أن اليــوم الــذي أفطــر فيــه الصــحابة هــو يــوم مغطــى بــالغيوم

  . الناس والشمس
وعالمـة جــره  ،)فــي(نعـت ليــوم الـذي وقــع مجـرورًا بحــرف الجـر  ،ذي: اإلعـراب

 ،وتــذكيراً  ،ثلــه موافقــًا لــه إفــراداً الكســرة الظــاهرة علــى آخــره؛ لــذلك جــاء نعتــه مجــرورًا م
  . وٕاعراباً  ،وتنكيراً 

  ): 292(مما ورد في الحديث رقم 
بينما رجل يمشـي : (قل )صلى اهللا عليه وسلم(عن أبي هريرة أن رسول اهللا 

ــه ــه فغفــر ل رُه فشــكر اهللا ل وقــال) بطريــق إذ وجــد غصــن شــوٍك علــى الطريــق فــأخ :
الشهداُء خمسٌة المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سـبيل (

  ). اهللا
  . خمسةٌ : الشاهد
التــي  ،اســم عــدد جامــد ملحـق بالمشــتق مجمــل ألنــواع الشــهادة ،خمســة: المعنـى

  . ينال بها المسلم جنة اهللا تعالى
وعالمــــة رفعــــه  ،صــــفٌة للشــــهداء التــــي وقعــــت مبتــــدْأ مرفــــوع خمســــة،: اإلعــــراب

  . الضمة الظاهرة على آخره
  ): 1131(مما ورد في الحديث رقم 

بنـْي محمـد احدثني يحيي عن مالـك عـن أبـي شـهاب عـن عبـد اهللا والحسـن 
بـن أبـي طالـب رضـي اهللا عنـه، أن  بن علـي بـن أبـي طالـب، عـن أبيهمـا عـن علـي

يوم خيبر وعن أكل لحوم  نهى عن متعة النساء( )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
  . )نسيةالحمر اإل 

  . األنسية: الشاهد
اســم : نســيةاإل. )1(هــو النكــاح ألجــل معلــوم أو مجهــول متعــة النســاء،: المعنــى

نــس، وهــو نعــت للحمــر التــي وقعــت مضــافًا إليهــا، كمــا أكســب منســوب بيــاء النســب لإل
  . النعت التوضيح ألنه نعت لمعرفة
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وعالمـــة  ،نعـــت للحمـــر التـــي وقعـــت مضـــافًا إليهـــا مجـــرورةً  ،اإلنســـية: اإلعـــراب
والتــذكير،  ،جرهــا الكســرة الظــاهرة علــى آخرهــا، كمــا جــاء نعتهــا موافقــًا لهــا فــي الجمــع

  . واإلعراب ،والتعريف
  ): 776(مما ورد في الحديث رقم 

فســـأل أصـــحابه أن ينـــاولوه فـــرأى حمـــارًا وحشـــيًا فاســـتوي علـــى فرســـه (... 
فأخـذه ثـم شـد علـى الحمـار فقتلـه فأكـل منـه  ا عليه فسـألهم رمحـه فـأبوْ وْ سوطه فأبَ 

  ...)وأبي بعضهم )صلى اهللا عليه وسلم(بعض أصحاب رسول اهللا 
  . وحشياً : الشاهد
اسم منسوب بياء النسـب للـوحش الـذي وقـع منسـوبًا إليـه، بـين  ،وحشياً : المعنى
  . عليهم لحمر الوحشية حينها لم تكن محرمةً الحديث أن ا

وعالمــة نصــبه  ،نعــت لحمــار الــذي وقــع مفعــوًال بــه منصــوب ،وحشــياً : اإلعــراب
وعالمـــة نصـــبه الفتحـــة  ،الفتحـــة الظـــاهرة علـــى آخـــره؛ لـــذلك جـــاء نعتـــه منصـــوبًا مثلـــه

  . والتذكير، والتنكير، واإلعراب ،ى آخره، موافقًا له في اإلفرادالظاهرة عل
  ): 442(مما ورد في الحديث رقم 

وا فيكبـرون وراء ل َصـاآلخرون الـذين لـم يُ  بلُ قْ العدو، ثم يُ  اهَ جَ فيكونون وُ ... (
   )..اإلمام

  . الذين: الشاهد
وهـو مـن المعـارف الخمسـة؛  ،اسـم إشـارة جامـد ملحـق بالمشـتق ،الـذين: المعنى

  . لذلك وصفت به المعرفة فأكسبها التوضيح
وعالمــة  ،ن التــي وقعــت فــاعًال ليقبــلاســم إشــارة نعــت لآلخــري ،الــذين: اإلعــراب

وعالمـــة رفعـــه  ،رفعهـــا الـــواو ألنهـــا جمـــع مـــذكر ســـالم؛ لـــذلك جـــاء نعتهـــا مرفوعـــًا مثلهـــا
جــاء النعــت موافقــًا لمنعوتــه ألنــه اســم مبنــي علــى الفــتح، كمــا  ؛ضــمة مقــدرة علــى آخــره

  . جمعًا، وتذكيرًا، وتعريفًا، وٕاعراباً 
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  ): 981(مما ورد في الحديث رقم 
: )صــلى اهللا عليــه وســلم(هنيئــًا لــه الجنــة فقـال رســول اهللا : فقـال النــاس... 

ــده إن الشــمل( ــذي نفســي بي ــ ةّ كــال وال ــ ذَ التــي أَخ ــيْ خَ  مَ وْ ِي ــممــن ال رَ َب ــم تصــبها اغ نم ل
  ..). المقاسم لتشتعل عليه ناراً 

  . التي: الشاهد
اســم إشــارة ملحــق بالمشــتق معرفــة مبنــي علــى الســكون، أكســب  التــي،: المعنــى

  . المنعوت التخصيص
التـي ) الشملة(اسم إشارة مبني على السكون جاء نعتًا للمعرفة  ،التي: اإلعراب
لـذلك جـاء نعتهـا  خـره؛وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آ ،ن منصوبوقعت اسمًا إل

  . كذلك، كما وافق النعت منعوته في اإلفراد، والتأنيث، والتعريف، واإلعراب
  ): 173(مما ورد في الحديث رقم 

وكــان يقــرأ أحيانــًا بالســورتين، والــثالث فــي الركعــة الواحــدة، مــن صــالة ... (
   )..الفريضة

  . الواحدة: الشاهد
  . اسم عدد ملحق بالمشتق معرفة، أكسب المنعوت التوضيح ،الواحدة: عنىالم

 ،)فــــي(نعــــت للركعــــة التــــي وقعــــت مجــــرورة بحــــرف الجــــر  ،الواحــــدة: اإلعــــراب
وعالمــة  ،وعالمــة جرهــا الكســرة الظــاهرة علــى آخرهــا، لــذلك جــاء نعتهــا مجــرورًا مثلهــا

د، والتعريـــف، والتأنيـــث، جـــره الكســـرة الظـــاهرة علـــى آخـــره، موافقـــًا لمنعوتـــه فـــي اإلفـــرا
  . واإلعراب

وهي  ،مما سبق نماذج للنعت بالمفرد الجامد المشبه أو المؤول بالمشتق كان
  وثمانون صفًة  أربعوهذا ما بقي وهي  ،عشر صفات
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  املبحث الثالث

  النعت باجلملة الفعلية
ورد النعـــت بالجملـــة الفعليـــة فـــي موطـــأ اإلمـــام مالـــك فـــي مواضـــع كثيـــرة وهأنـــذا 

  : أذكر منها نماذجاً 
   :)22(الحديث رقم مما ورد في 

وحدثني عن مالك عـن يحيـى عـن سـعيد أن عمـر بـن الخطـاب انصـرف مـن 
ما حبسك عن صالة العصر؟ (: صالة العصر فلقي رجًال لم يشهد العصر فقال عمر

  . )طففتَ : فذكر له عذرًا فقال عمر
  . لم يشهد: الشاهد
أي نقصــت نفســك مــن األجــر لتــأخرك : لــم يحضــر، طففــت ،لــم يشــهد: المعنــى

  . )1(عن صالة الجماعة
) لــــم(فعـــل مضــــارع مجـــزوم بـــــ: حـــرف نفــــي وجـــزم وقلــــب يشــــهد ،لــــم: اإلعـــراب

وعالمــة جزمــه الســكون وحــرك اللتقــاء الســاكنين، والفاعــل ضــمير مســتتر تقــديره هــو، 
وعالمـــة نصـــبه الفتحـــة  ،والجملـــة الفعليـــة نعـــت لرجـــل الـــذي وقـــع مفعـــوًال بـــه منصـــوب

  . الظاهرة على آخره
  ): 289(مما ورد في الحديث رقم 

نفسي والذي : (قال )صلى اهللا عليه وسلم(عن أبي هريرة أن رسول اهللا ... 
، ثـم آمـر بالصـالة فيـؤذن لهـا، ثـم آمـر رجـًال فيـؤم بيده لقد هممت أن آمـر فيحطـب

  )...إلى رجاٍل فأحرق عليهم بيوتهمالناس، ثم أخالف 
  . فيُؤمُ : الشاهد
، بـين )2(أي آتـيهم مـن الخلـف: أي يجمع، أخالف إلـى رجـالٍ  ،فيحطب: المعنى

صــلى اهللا (الحــديث فظاعــت التخلــف عــن صــالة الجماعــة؛ ولــوال ذلــك لمــا هــم النبــي 
  . بإحراق بيوتهم )عليه وسلم

                                                 

 . 25لموطأ إلمام األئمة، مرجع سابق، صا) 1(
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وعالمـــة  ،فعـــل مضـــارع مرفـــوع لتجـــرده مـــن الناصـــب والجـــازم فيـــؤم،: اإلعـــراب
رفعـــه الضـــمة الظـــاهرة علـــى آخـــره، والفاعـــل ضـــمير مســـتتر تقـــديره هـــو، والجملـــة مـــن 

وعالمــة  ،الفعــل والفاعــل فــي محــل نصــب نعــت لــرجًال الــذي وقــع مفعــوًال بــه منصــوب
  . نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

  ): 606(مما ورد في الحديث رقم 
العزيـز كتـب إليـه يـذكر وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عامًال لعمر بـن عبـد 

   .)، وال تأخذ منه زكاةهُ عْ دَ  أن(: ه فكتب إليه عمرأن رجًال منع زكاة مال
يـــدل الحـــديث علـــى أن مـــانع الزكـــاة ال يعامـــل معاملـــة المســـلمين، بـــل : المعنـــى

  . يقاتل على منعها
والفاعـل  ،ي على الفتح ال محل له مـن اإلعـرابنبم ماضٍ  فعلٌ  ،منع: اإلعراب

ضــمير مســتتر تقــديره هــو، والجملــة مــن الفعــل والفاعــل فــي محــل نصــب نعــت لرجــٍل 
  . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،الذي وقع اسمًا إلن منصوب

  ): 838(مما ورد في الحديث رقم 
صـلى اهللا عليـه (عن أبـي الزنـاد عـن األعـرج عـن أبـي هريـرة أن رسـول اهللا 

: يـا رسـول اهللا إنهـا بدنـٌة فقـالفقـال ) ركبهـاا((: بدنـة فقـال رأي رجـًال يسـوق )وسلم
  . )في الثانية أو الثالثة) ركبها ويلكا(

  . يسوق: الشاهد
  . )1(بعض العرب كانوا يعتقدون أن البدنة المهداة ال تركب: المعنى

وعالمــة  ،فعــل مضــارع مرفــوع لتجــرده مــن الناصــب والجــازم ،يســوق: اإلعــراب
والجملـــة مـــن  ،والفاعـــل ضـــمير مســـتتر تقـــديره هـــو ،رفعـــه الضـــمة الظـــاهرة علـــى آخـــره

وعالمــة  ،الــذي وقــع مفعــوًال بــه منصــوب ،الفعــل والفاعــل فــي محــل نصــب نعــت لرجــل
  . نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

                                                 

، 1دار حقـوق طـوق النجـاة، ط. راجع في ذلك صحيح مسلم باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهـا) 1(
 . مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: اإلمام مسلم هو. 957، ص2هـ، ج1422
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  ): 1258(مما ورد في الحديث رقم 
عــن مالــك، عــن نــافع، عــن صــفية بنــت أبــي عبيــد عــن عائشــة وحفصــة ... 

ال : (قـال )صلى اهللا عليه وسـلم(أن رسول اهللا  )صلى اهللا عليه وسلم(زوجي النبي 
علــى  الإيحــل المــرأٍة تــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر أن تحــد علــى ميــت فــوق ثــالث ليــاٍل 

  ). زوجٍ 
  . تؤمن: الشاهد
المـرأة علـى غيـر الـزوج، وربـط ذلـك باإليمـان ة إحـداد عديبين الحديث : المعنى

  . يفعلنها في اإلحداد على األقارببدع باهللا واليوم اآلخر؛ ألن للنساء 
وعالمــة  ،فعــل مضــارع مرفــوع لتجــرده مــن الناصــب والجــازم: تــؤمن: اإلعــراب

والفاعـــل ضـــمير مســـتتر تقـــديره هـــي، والجملـــة مـــن  ،رفعـــه الضـــمة الظـــاهرة علـــى آخـــره
 ،)ل(المـــرأٍة التـــي وقعـــت مجـــرورة بحـــرف الجـــر  ،الفعـــل والفاعـــل فـــي محـــل جـــر نعـــت

  . وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها
  ): 1417(مما ورد في الحديث رقم 

وليدٌة يعتـرف سـيدها  يما بال رجال يطئون والئدهم ثم يعزلوهن ال تأتين... (
  . )ها فاعزلوا بعد أو أتركواقد ألم بها إال ألحقت به ولد أن

  . يطئون: الشاهد
أي عــزل المــاء مــع الجمــاع بصــبه : ثــم يعزلــوهن . أي إمــاَئهم ،والئــدهم: المعنــى
أي : ألـــم بهــــا. أي يتركــــوهن يخـــرجن ثـــم يتوقفـــون فيمــــا ولـــدن: يـــدعوهن . خـــارج الفـــرج

  .)1(جامعها
مرفــوع لتجــرده مــن الناصــب والجــازم وعالمــة فعــل مضــارع : يطئــون: اإلعــراب

رفعــه ثبــوت النــون ألنــه مــن األفعــال الخمســة وواو الجماعــة فاعــل، والجملــة مــن الفعــل 
باإلضـــافة  مجـــرورةً  امضـــافًا إليهـــ تي وقعـــتـــال ،والفاعـــل فـــي محـــل جـــر نعـــت لرجـــال

  . االكسرة الظاهرة على آخره اوعالمة جره

                                                 

 . 433الموطأ لإلمام األئمة، ص) 1(
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  ): 1476(مما ورد في الحديث رقم 
المســيب ســئل عــن عبــٍد لــه ولــٌد مــن بــن عــن مالــك، أنــه بلغــة أن ســعيد  ...

إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فوالؤهم لمـوالي ( :امرأٍة حرٍة لمن والؤهم فقال سعيد
  . )أمهم

  . لم ُيْعتق: الشاهد
يبين الحديث أن العبد إذا تزوج بـامرأة حـرة ومـات قبـل أن يعتـق وكـان : المعنى

  . له ولد منها فوالؤه ألهل أمه
وعالمـــة جزمـــه الســـكون والفاعـــل  ،فعـــل مضـــارع مجـــزوم بلـــم ،يعتـــق: اإلعـــراب

ضــمير مســتتر تقــديره هــو، والجملــة الفعليــة فــي محــل رفــع نعــت لعبــد الــذي وقــع خبــرًا 
  . للمبتدأ هو

  ): 1786(د في الحديث مما ور 
وحــدثني عــن مالــك عــن ســعيد بــن أبــي ســعيد المقُبــري، عــن أبــي هريــرة أن 

ال يحــل المــرأة تــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر : (قــال )صــلى اهللا عليــه وســلم(رســول اهللا 
  ). تسافر مسيرة يوم وليلٍة إال مع ذي محرٍم منها

  . تؤمن: الشاهد
بــين الحــديث المســافة التــي يجــوز أن تســافرها المــرأة مــن غيــر محــرم، : المعنــى

أي حـرام منهـا بنسـب . والمسافة التـي ال يجـوز لهـا أن تسـافرها إال مـع ذي محـرم منهـا
  . أو صهٍر أو رضاعٍ 

وعالمــة  ،فعــل مضــارع مرفــوع لتجــرده مــن الناصــب والجــازم تــؤمْن،: اإلعــراب
والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملـة مـن الفعـل رفعه الضمة الظاهرة على آخره 

وعالمــة  ،)ل(مجــرورة بحــرف الجــر  وقعــتوالفاعــل فــي محــل جــر نعــت المــرأة التــي 
 . جرها الكسرة الظاهرة على آخرها
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  الرابعاملبحث 

  النعت بشبه اجلملة
ـــة الفعليـــة، وفـــي هـــذا المبحـــث تحـــدثنا    فـــي المبحـــث الثالـــث عـــن النعـــت بالجمل

  : نتناول بمشيئة اهللا النعت بشبه الجملة
  ): 141(ورد في الحديث رقم مما 

ــه قــاليــي عــن مالــك، عــن يحيــحــدثني يح دخــل إعرابــي (: ي بــن ســعيد، أن
المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتـى عـال الصـوت، فقـال رسـول 

صــلى اهللا (فتركــوه فبــال، ثــم َأمــر رســول اهللا ) اتركــوه( )صــلى اهللا عليــه وســلم( اهللا
  . )وٍب من ماٍء فُصب على ذلك المكاننُ بذَ  )عليه وسلم

  . من ماءٍ : الشاهد
يــدل الحــديث علــى حلــم وحكمــة النبــي . )1(بــدلٍو ملــيٍء بالمــاء بــذنوب،: المعنــى

  . )صلى اهللا عليه وسلم(
ـــ :ومــاءٍ  ،حــرف جــرٍ  ،مــن: اإلعــراب وعالمــة جــره الكســرة  ،)مــن(اســم مجــروٌر ب

الظاهرة على آخره، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل جر نعت لذنوب التـي 
  . وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها ،)ب(وقعت مجرورة بحرف الجر 

  ): 234(مما ورد في الحديث رقم 
الجمعة واإلمام يخطب، فشـمته أن رجًال عطس يوم (عن مالك أنه بلغه، ... 

  . )ال تعد: وقال. إنساٌن إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك
  . إلى جنبه: الشاهد
يــدل الحـديث علــى عـدم تشــميت العـاطس، واإلمــام يخطـب علــى منبــر : المعنـى

  . الجمعة
اســـم مجـــرور بـــه وعالمـــة جـــره : حـــرف جـــر، وجنبـــه ،إلـــى جنبـــه إلـــى: اإلعـــراب

مــن الجــار والمجــرور فــي محــل رفــع نعــت  ةالكســرة الظــاهرة علــى آخــره، وشــبه الجملــ
  . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،التي وقعت فاعًال للفعل شمت) إنسان(لـ
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  ): 415(مما ورد في الحديث رقم 
جالس بين ظهراني الناس؛ إْذ جاءه  )صلى اهللا عليه وسلم(بينما رسول اهللا 

فـإذا  )صـلى اهللا عليـه وسـلم(رجٌل فساره، فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول اهللا 
 )صـلى اهللا عليــه وســلم(هـو يســتأذنه فــي قتـل رجــل مــن المنـافقين فقــال رســول اهللا 

. بلى: لفقال الرج) َأَلْيس يشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا: (حين جهر
صلى اهللا عليـه (فقال . وال صالة له. بلى: قال) أليس ُيِصّلى؟: (فقال. وال شهادة له

  ). أولئك الذين نهاني اهللا عنهم: ()وسلم
  . من المنافقين: الشاهد
يــدل الحــديث علــى عــدم قتــل المنــافق مــا . أي تحــدث معــه ســراً  ،فســاره: المعنــى

   .دام يظهر اإلسالم ويصلى، ويشهد الشهادتين
وعالمــة جــره اليــاء  ،)بمــن(اســم مجــروٌر : حــرف جــر المنــافقين مــن،: اإلعــراب

ألنه جمع مذكر سالم والنـون عـوض عـن التنـوين فـي االسـم المفـرد، وشـبه الجملـة فـي 
وعالمـة جـره الكسـرة الظـاهرة علـى  ،محل جر نعت لرجل الذي وقـع مجـرورًا باإلضـافة

  . آخره
  ): 556(مما ورد في الحديث رقم 

يحيى عن مالـك، عـن ابـن شـهاب، عـن سـعيد بـن المسـيب عـن أبـي  حدثني
ال يمــوت ألحــٍد مــن المســلمين : (قــال )صــلى اهللا عليــه وســلم(هريــرة أن رســول اهللا 

  ). ثالثة من الولد فتمسه الناُر إال تِحلة القسم
  . من المسلمين: الشاهد
يـدل الحـديث علـى . )1(أي ما ينحل بـه القسـم وهـو اليمـين ،تحلة القسم: المعنى

  . عدم مس الناْر لجسد الذي يصبر على فقد ثالثة من أوالده
اليـاء؛ وعالمـة جـره  ،)مـن(اسم مجرور بــ ،المسلمين. حرف جر: من: اإلعراب

وشـبه الجملـة مـن  ،ألنه جمع مذكر سالم والنون عـوٌض عـن التنـوين فـي االسـم المفـرد
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، )ل(وقــع مجــرورًا بحــرف الجــر ، الــذي )حــدأل(الجــار والمجــرور فــي محــل جــر نعــت 
  . كسرة الظاهرة على آخرهره الوعالمة ج

  ): 796(مما ورد في الحديث رقم 
حــل هــو (. )صــلى اهللا عليــه وســلم(عــن مالــك أنــه بلغــه؛ أن رســول اهللا ... 

وأصــحابه بالحديبيــة فنحــروا الهــدي وحلقــوا رءوســهم وحّلــوا مــن كــل شــيٍء قبــل أن 
صلى اهللا عليـه (يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم ُيْعلم أن رسول اهللا 

  . )أمر أحدًا من أصحابه وال ممن كان معه أن يقضوا شيئًا وال يعودوا لشيء )وسلم
  . من أصحابه: الشاهد
ـــ والصـــحابة مـــن  )صـــلى اهللا عليـــه وســـلم(بـــين الحـــديث إحـــالل النبـــي : ىالمعن

ــنِ إحــرامهم عنــدما مُ  ونــتج عــن ذلــك المنــع صــلح الحديبيــة المعلــوم فــي  ،وا دخــول مكــةُع
  . السيرة العطرة

وعالمـة  ،)مـن(اسم مجرور بحـرف الجـر : أصحابه. حرف جر ،من: اإلعراب
الجــار والمجــرور فــي محــل نصــب جــره الكســرة الظــاهرة علــى آخــره، وشــبه الجملــة مــن 

  . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،نعت ألحٍد التي وقعت مفعوًال به منصوب
  ): 1076(مما ورد في الحديث رقم 

أتــت (: عــن مالــك عــن يحيــى بــن ســعيد عــن القاســم بــن محمــد أنــه قــال...
األم، فقـال لـه  لِ َبـالجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السـدس للتـي مـن قِ 

أمــا إنــك تتــرك التــي لــو ماتــت وهــو حــي كــان إياهــا يــرث فجعــل : رجــل مــن األنصــار
  . )أبوبكر السدس بينهما

  . من األنصار: الشاهد
  . ن في السدس مع وجود الفرع الوارثييدل الحديث على إشراك الجدت: المعنى

وعالمـة جـره الكسـرة  ،)من(اسم مجرور بـ: األنصار. حرف جر ،من: اإلعراب
وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفـع نعـت لرجـل الـذي  ،الظاهرة على آخره
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،وقع فاعًال مرفوعاً 
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كان ما سبق نماذج للنعت بشبه الجملة وهي ستُة نماذج وٕاليك ما بقي وهي مائة 

  صفةأربعون خمس و و 
  الشاهد  ص الشاهدن  رقم الحديث  الرقم

  من المسجد   ال يخرج أحد من المسجد بعد النداء إال   387   .1
  من أصحابه   ومعه طائفة من أصحابه   442   .2
وطائفـــة مـــن النـــاس وتكـــون طائفـــة مـــنهم بينـــه وبـــين العـــدو فتقـــوم كـــل   443   .3

  واحدة من الطائفتين فيكون كل واحدٍة من الطائفتين  

من الناس، منهم، من 

  الطائفتين من -الطائفتين

  لنا -لنا  على ظهر بيت لنا ... على ظهر بيت لنا  457   .4
من  - من المسلمين  ال يموت ألحٍد من المسلمين ثالثة من الولد   557   .5

  الولد
  لي - لي  إن استعرت من جارٍة لي ُحليًا فكنت ألبسه .. هلكت امرأة لي  561   .6
شـــاٌة مـــن : فقـــالوا.. مـــر علـــى عمـــر بـــن الخطـــاب بغـــنم مـــن الصـــدقة  601   .7

  الصدقة 
من  - من الصدقة
  الصدقة

صــاعًا مــن تمــر أو صــاعًا مــن طعــام أو صــاعًا مــن شــعير أو صــاعًا   625   .8
  من إقٍط أو صاعًا من زبيب 

 -من طعام -من تمر

 -من أقطٍ  -من شعير

  من زبيب
  من حنطٍة   مكان كل يوم مدًا من حنطٍة   681   .9

  من شوال   حتى اعتكف عشرًا من شوال   693 .10
  له   تخلف مع أصحاب له محرمين   776 .11
  من الناس   ال يريبه أحٌد من الناس   779 .12
  من جراٍد   مرت بهم رجل من جراٍد   782 .13
  من خشعم   فجاءته امرأة من خشعم  795 .14
  من الحجاج   ال يصدرن أحٌد من الحجاج   819 .15
  من الحجاج   ال يبيتن أحٌد من الحجاج   910 .16
  من األرض   يكبر على كل شرٍف من األرض   943 .17
  من المدينة   جاءه خبر من المدينة   948 .18
  من الروم  جموعًا من الروم   962 .19
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  منهم   فكان رجل منهم يقول   964 .20
  منكم   إن رجاًال منكم يطلبون الِعْلَج   968 .21
  له   وأن فرسًا له عار   973 .22
فقـال رجـل .. فرأيت رجًال مـن المشـركين قـد عـال رجـًال مـن المسـلمين   674 .23

  من القوم 

من  -من المشركين
  من القوم -المسلمين

  منهم -من القبائل  وأنه ترك قبيلة من القبائل وجدوا في بردعة رجل منهم   980 .24
  في يده -من األنصار  ورجل من األنصار يأكل ثمراٍت في يده   997 .25

  من البحرين  ماٌل من البحرين   1006 .26
  له   أمر غالمًا له أن يذبح ذبيحة   1041 .27
عن رجـل مـن األنصـار إن جاريـة لكعبـة بـن مالـك كانـت ترعـى غنمـًا   1043 .28

  لها بسلٍع 
  لها - من األنصار

  من أهله  لم يكن يسأله أحًد من أهله عقيقًة   1068 .29
  له   إن عمة له يهودية أو نصرانية   1083 .30
  من األعاجم   أن يورث أحدًا من األعاجم   1085 .31
  من صاحبه   فلم ُيَورْث أحٌد ِمن َصاِحبه شيئًا   1086 .32
  من حديد   ألتمس ولو خاتمًا من حديد   1096 .33
  لي   إني رأيت جاريًة لي   1127 .34
  له   وهب لصاحب له جاريًة   1128 .35
  له   إن عبد اهللا بن عمر طلق امرأة له   1217 .36
  من أهلها  -من أهله  حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها   1224 .37

  من ثقيف   قال لرجل من ثقيف   1229 .38
  من حديد   وٕاذا قيدان من حديد   1231 .39
  من األنصار   فأخبره رجل من األنصار   1238 .40
صــلى (إال رخصــة مــن رســول اهللا  –بتلــك الرضــاعة أحــٌد مــن النــاس   1276 .41

  )اهللا عليه وسلم
  من الناس

  له   باع غالمًا له بثمانمائة درهٍم   1285 .42
  له   باع ثمر حائط له   1300 .43
  على خيبر   استعمل رجًال على خيبر   1303 .44
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ٍة   1308 .45 من المغانم   أن يبيعا آنيًة من المغانم من ذهٍب أو ِفض  
  له   باع جمًال له ُيْدَعى عصيفيرًا   1340 .46
  لي   أنه قال بعت برًا لي من أهِل دار نخلة   1358 .47
  من الصدقة   فجاءته إبل من الصدقة   1365 .48
  من تمٍر   وصاعًا من تمٍر   1372 .49
  من النار   فإنما أقطع له قطعًة من النار   1391 .50
  في اإلسالم   واهللا ال يؤسر رجل في اإلسالم بغير النزول  1394 .51
وٕان كــان قضــيبًا مــن أراك وٕان كــان قضــيبًا مــن أراك وٕان كــان قضــيبًا   1404 .52

  من أراك 
من  -من أراك

  من أراك - أراك
  ألهلها   وهي في إبل ألهلها   1415 .53
  بنفسها   قضى أحدهما في امرأٍة غرت رجًال بنفسها   1416 .54
 - لرجل - لحاطب  إن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقًة لرجل من مزينة   1430 .55

  من مزينة
  من األنصار   إن رجًال من األنصار من بني الحارث   1446 .56
  من غسان   إن غالمًا من غسان   1449 .57
  من األنصار   امرأة من األنصار   1452 .58
  من جهينة   إن رجًال من جهينة   1454 .59
  له   اعتق عبيدًا له   1457 .60
  له  اعتق رقيقًا له   1458 .61
  من الغنم - لي - لي  إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم   1462 .62
 )صــلى اهللا عليــه وســلم(إن رجــًال مــن األنصــار جــاء إلــى رســول اهللا   1463 .63

  بجارية له سوداء 
  له - من األنصار

  من جهينة - من جهينة  امرأة من جهينة  -فاختصم إليه نفٌر من جهينة  1468 .64

  له   دبر جاريتين له   1488 .65
  منهم   إن رجًال منهم وامرأة زنيا   1491 .66
  من أسلم   إن رجًال من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق   1492 .67
  من أسلم   قال لرجل من أسلم يقال له هزال   1493 .68
  لي   فافتديت منه بمائة شاٍة وبجارية لي   1496 .69
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  من الرقيق   وأنه استكره من الرقيق فوقع بها   1506 .70
  من قريش   في فتية من قريش   1507 .71
  له   استعان ابنًا له   1509 .72
  لها   موالتان لها   1517 .73
  لهذا- لي  أخذ غالمًا لهذا .. أخذ غالمًا لي   1525 .74
  له  جاء بغالم له   1526 .75
  من حديد   سرق خواتم من حديد   1528 .76
  إلى جنبه  فساره رجًل إلى جنبه   1540 .77
  من فضيخ   شرابًا من فضيخ وتمٍر   1541 .78
  من اإلبل -من اإلبل  مائٌة من اإلبل .. إن في النفس من اإلبل  1544 .79

  من جهينة   فوطئ على أصبع رجل من جهينة   1548 .80
  من هذيل   إن امرأتين من هذيل   1553 .81
من  - من اإلبل  ثالثون من اإلبل .. عشرون من اإلبل... عشر من اإلبل   1562 .82

  من اإلبل -اإلبل
  من األنصار   إن رجًال من األنصار   1578 .83
  لها   قتلت جارية لها   1581 .84
  له   فأتته موالة له   1590 .85
  من المدينة   ال يخرج أحٌد من المدينة رغبة عنها   1593 .86
  عن يمينه   ثم ناوله رجًال عن يمينه   1606 .87
  لنا-لنا  وعندنا صاحب لنا ... فقمت على قرارة لنا  1638 .88
  من البئر   أتي بلبن قد شيب بماٍء من البئر   1673 .89
وعصـرت أم سـليم ... فأخرجت أقراصًا من شعير ثم أخذت خمـارًا لهـا  1675 .90

  عكه لها 
 - لها - من شعير
  لها

  من تمٍر   يطرح له صاٌع من تمٍر   1686 .91
  من ذهب   كان يلبس خاتمًا من ذهب   1694 .92
  من وتٍر   قالدة من وتٍر   1696 .93
  من نار - من الجن  فرأى عفريتًا من الجن يطلبه بشعلة من ناٍر   1725 .94
  من أسلم   إن رجًال من أسلم   1726 .95
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  منكم   هل رأي أحٌد منكم الليلة رؤيا   1735 .96
  في دارها   إن أهل بيت في دارها   1740 .97
  من أهله   إذا وجد أحدا من أهله   1741 .98
  منكم   فإن سمع ذلك أحٌد منكم   1751 .99

  من العذاب   السفر قطعٌة من العذاب   100.1788
  من المشرق   قدم رجالن من المشرق  101.1803
  إلى جنبه  فأسكته رجٌل إلى جنبه    102.1807
  من نخٍل   أكثر أنصاري بالمدينة ماًال من نخٍل   103.1828
  لها   فقالت لموالٍة لها   104.1831
  من األنصار   إن ناسًا من األنصار   105.1833
  لنا   للقحة لنا خير من أوقيٍة   106.1837
  من الصدقة   سأله إبًال من الصدقة   107.1840
من  - من المطايا  جمال من الصدقة : نعم... أدللني على بعيٍر من المطايا  108.1841

  الصدقة 
  وراءه   قال رجل وراءه   109.494
  لقحًة   كان يرعى لقحًة له   110.1042
  من ناٍر   شراك أو شراكان من ناٍر   111.981
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  املبحث اخلامس

  تطبيقية يف النعت تكملة
  : النعت بالجملة االسمية. أ

  ): 239(مما ورد في النعت بالجملة االسمية في الحديث رقم 
ن دابــة إال وهــي مصــيخة يــوم الجمعــة مــن ا مــوفيــه تقــوم الســاعة، ومــ... (

   )..تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إال الجن واإلنس نحي
  . هي مصيخة: الشاهد
دة يــدل الحــديث علــى ِعــ. )1(خوفــاً : مســتمعٌة منصــتٌة، شــفقاً  ،مصــيخة: المعنــى

إشــفاق وخــوف جميــع المخلوقــات التــي تــدب علــى وجــه األرض مــن قيــام  ،منهــا: أشــياء
ا يـدل علـى قسـاوة قلـوبهم وغفلـتهم، مـمإال اإلنـس والجـن،  ؛الساعة وما فيهـا مـن أهـوال

  . الساعة عظيم ومهيل كما يدل على أن أمر
جملــة اســمية فــي محــل جــر نعــت لدابــة التــي وقعــت  ،هــي مصــيخةٌ : اإلعــراب

  . وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها ،)من(مجرورة بحرف الجر 
  ): 944(مما ورد في الحديث رقم 

مـر بـامرأٍة وهـي ( )صـلى اهللا عليـه وسـلم(عن ابـن عبـاس أن رسـول اهللا .. 
عي صـبٍي بفأخـذت بضـ )صلى اهللا عليـه وسـلم(في محفتها فقيل لها هذا رسول اهللا 

  . ))نعم ولك أجرُ : (كان معها فقالْت ألهذا حٌج يا رسول اهللا؟ قال
  . هي في محفتها: الشاهد
، )2(همــا باطنــا الســاعد أو العضــدان: شــبه الهــودج، بضــبعي محفتهــا،: المعنــى

از حج الصبي الصغير وأن له أجـٌر ولكافلـه أو الـذي دفعـه لـذلك وقـام بين الحديث جو 
  . أجٌر كذلك بصحبته

حـــرف : فـــي. مبنـــي علــى الفـــتح فـــي محــل رفـــع مبتــدأ ،الضـــمير هــي: اإلعــراب
  . وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ،)في(اسم مجرور بـ: محفته. جر
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وشـبه الجملـة فـي محـل رفـع خبـر  مضـاف والضـمير هـا مضـاف إليـه: ومحفت
والجملـــة االســـمية مـــن المبتـــدأ والخبـــر فـــي محـــل جـــٍر نعـــت المـــرأة التـــي وقعـــت . هـــي

  .  وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها مجرورة بحرف الجر
  إحصاء

  الشاهد  نص الشاهد  رقم الحديث  الرقم

  وهي مصيخٌة   وما من دابة إال وهي مصيخٌة يوم القيامة   239   .1
  وهي في محفتها   مر بامرأٍة وهي في ُمَحفتها   944   .2

  : تعدد النعت للمنعوت. ب
. قد تتعدد النعوت لمنعوت واحـد للتبيـين والتأكيـد علـى هـذه الصـفات أو التنويـع

  ). 1658(مما ورد في الحديث من ذلك في الحديث رقم 
فسـألت مـن ثم إذا أنا برجل جعـد قطـٍط أعـور العـين كأنهـا عنبـة طافيـة (... 

 جالهذا؟ فقيل لي هذا المسيح الد.(..   
  . جعٍد قططٍ : الشاهد
. أي منقبض الشـعر يتجعـد ويتكسـر كشـعر الحـبش والـزنج ،وال بالجعد: المعنى

  . )1(الشديد الجعودة: القطط
 يبين الحديث صفات المسيح الد الج .  

 اً وقـع مجـرور الـذي ) رجـل(حـد وهـو اصـفتين لموصـوف و  ٍط،ِطـٍد قَ جْعـ: اإلعراب
بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره لذلك جاءت الصفتان مـوافقتين لـه 

  . وٕاعراباً  ،وتنكيراً  ،وتذكيراً  ،إفراداً 
  ): 177(مما ورد في الحديث رقم 

قمــت (: وحـدثني عـن مالـك عـن حميــد الطويـل، عـن أنـس بــن مالـك أنـه قـال
إذا افتــتح  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ    چ وراء أبــي بكــر وعمــر وعثمــان فكلهــم كــان ال يقــرأ 

 . )الصالة
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  . الرحمن الرحيم: الشاهد
بين الحديث عـدم قـراءة البسـملة فـي افتتـاح الصـالة، وفـي هـذا خـالف : المعنى
علـــى المـــذاهب  ،البـــن قدامـــة والفقـــه ،ارجـــع إليـــه إن شـــئت فـــي المغنـــي ،بـــين الفقهـــاء

  . األربعة هذا على سبيل المثال ال الحصر
 اً صفتان للفظ الجاللة الذي وقع مضافًا إليـه مجـرور  ،الرحمان الرحيم: اإلعراب

وعالمة  اً وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره؛ لذلك جاءت كل من الصفتين مجرور 
  . جره الكسرة الظاهرة على آخره

  ): 1365(مما ورد في الحديث رقم 
لـم : أن أقضـي الرجـل بكـرُه فقلـت )صـلى اهللا عليـه وسـلم(فأمرني رسول اهللا 

أعطـه : ()صلى اهللا عليه وسلم(أجد في اإلبل إال جمًال خيارًا رباعيًا فقال رسول اهللا 
 اه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً إي .(  

  . خيارًا رباعياً : الشاهد
 خيـارٌ  جملٌ  الُ قَ يُ : خياراً . هو الفتى من اإلبل كالغالم من الذكور ،بكراً : المعنى

  . )1(ارةتَ خْ ار، ومُ تَ خْ ، أي مُ خيارٌ  وناقةٌ 
أو أجــود ممــا ُأعطــى فهــو  ،أكثــر وأ ،يبــين الحــديث أن مــن اســتدان وأدي أكبــر

  . من خيار الناس
وعالمـة خيارًا رباعيـًا صـفتان لجمـل الـذي وقـع مسـتثنًى بـإال منصـوبًا : اإلعراب

وعالمة نصـبه الفتحـة  ،ذلك جاء نعته منصوبًا مثلهل ؛نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
  . الظاهرة على آخره

  ): 494(مما ورد في الحديث رقم 
ــه وســلم(فلمــا رفــع رســول اهللا ...  : رأســه مــن الركعــة وقــال )صــلى اهللا علي

ربنــا ولــك الحمــد حمــدًا كثيــرًا طيبــًا مباركــًا : قــال رجــٌل وراءهُ ) ســمع اهللا لمــن حمــده((
 ..). فيه
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  . كثيرًا طيباً : الشاهد
لـذلك بـادر جمـع  ؛حمـدحـب أن يُ بين الحـديث أن اهللا سـبحانه وتعـالى يُ : المعنى

  . من المالئكة إلى كتابتها أيهم يكتبها أوالً 
لحمد التي وقعت مفعوًال مطلقًا منصـوب وعالمـة صفتان : كثيرًا طيباً : اإلعراب

  . والناصب له فعل محذوف تقديره وأحمدك حمداً  ،نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
  ): 1519(مما ورد في الحديث رقم 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  چ  :وأن اهللا تبارك وتعـالى يقـول فـي كتابـه... 

چڤ  ڤ    ڤ     ٹٹ   ٹ
  . فإذا بلغت سرقته ربع ديناٍر فصاعدًا فاقطع يده. )1(

  . عزيز حكيم: الشاهد
يبـــين الحـــديث أن العبـــد إذا ســـرق وكـــان مـــا ســـرقه يســـاوي ربـــع دينـــاٍر : المعنـــى

ألن مـا هـو مقـرر فقهيـًا جـزاُء  ؛إذا سرق مثل ذلك ،فأكثر تقطع يده كما تقطع يد الحر
  . نصف يد في القطعوليس عندنا  ،العبد في الحدود نصف جزاء الحر

وعالمـة  ،مرفوعاً  ءاً صفتان للفظ الجاللة الذي وقع مبتد ،عزيٌز حكيم: اإلعراب
وعالمـة رفعهمـا  ،لذلك جاءت صـفتاه مرفـوعتين مثلـه ؛رفعه الضمة الظاهرة على آخره

  . الضمة الظاهرة كذلك
وٕاليك ما بقي وهي  عشر صفاتكان ما سبق نماذج لتعدد النعت للمنعوت وهي 

  ت اصف ثمانية
  الشاهد  نص الشاهد  رقم الحديث  الرقم

  عذٍب  -غمرٍ   كمثل نهٍر غمٍر عذٍب بباب أحدكم   423  1
  فقيٌه، عالٌم عابٌد مجتهدٌ   إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيٌه، عالٌم عابٌد مجتهدٌ   561  2

  المشبعات - المعصفرات  الثياب المعصفرات المشبعات   713  3
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  : الفصل بين الصفة والموصوف. ج
  . قد يفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي
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  ): 307(مما ورد في الحديث رقم 
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص؛ أنـه 

صــلى اهللا (لمــا قــدمنا المدينــة نالنــا وبــاٌء مــن وعكهــا شــديٌد، فخــرج رســول اهللا : قــال
صـلى اهللا عليـه (على الناس، وهم في سبحتهم قعودًا، فقال رسول اهللا  )عليه وسلم

  ). صالة القاعد مثل نصف صالة القائم( )وسلم
  . شديدٌ : الشاهد
يعنــــي : ال يكــــون إال مــــن الحمــــى فــــي ســــبحتهم الوعــــك،: هــــامــــن وعك: المعنــــى

ينــة بــين الحــديث أن الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم عنــدما هــاجروا إلــى المد. )1(نــافلتهم
صـلى اهللا (أصابهم مرض حتـى كـان بعضـهم يصـلون النوافـل قاعـدين فبـين لهـم النبـي 

  . أن صالة القائم تفضل صالة القاعد نصفين )عليه وسلم
 ،لـذلك جـاء مرفوعـاً  ؛)نـال(نعت لوباء الذي وقع فـاعًال للفعـل : شديدٌ : اإلعراب

وعالمــة  ،كمــا جــاءت صــفته مرفوعــة كــذلك ،وعالمــة رفعــه الضــمة الظــاهرة علــى آخــره
  . رفعها الضمة الظاهرة على آخرها

  ): 1822(مما ورد في الحديث رقم 
حدثني عن مالك عن عامر بن عبـد اهللا بـن الزبيـر أنـه كـان إذا سـمع الرعـد 

: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والمالئكة من خيفته ثم يقول(: ترك الحديث وقال
  . )األرض شديدٌ  إن هذا لوعيُد ألهل

  . شديدٌ : الشاهد
ســبحان الــذي يســبح . بــين الحــديث أن اإلنســان إذا ســمع الرعــد يقــول: المعنــى

  . كما بين أن في الرعد وعيد للناس ،الرعد بحمده والمالئكة من خيفته
صـــفة لوعيـــد التـــي فصـــل بينهمـــا وبينـــه بـــأجنبي وهـــو الجـــار  ،شـــديد: اإلعـــراب

  . والمجرور والمضاف إليه
لـذلك  ؛خبـر إلن مرفـوع وعالمـة رفعـه الضـمة الظـاهرة علـى آخـره ،وعيـدٌ وقعت 

  . وعالمة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها ،جاءت الصفة مرفوعة
   

                                                 

 . 91الموطأ، إلمام األئمة، ص) 1(



 - 108 - 

 

  إحصاء
  الشاهد  نص الشاهد  رقم الحديث  الرقم

  شديٌد  - وباءٌ   نالنا وباٌء من وعكها شديدٌ   307  1
  شديدٌ  -وعيد  إن هذا لوعيد َألهل األرض شديدٌ   1822  2

  : لمحذوف النعت. د
  . قد يحذف المنعوت
  ): 300(مما ورد في الحديث رقم 

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريـرة أن رسـول 
إذا صـــلى أحـــدكم بالنـــاس فليخفـــف فـــإن فـــيهم : (قـــال )صــلى اهللا عليـــه وســـلم(اهللا 
 وٕاذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ،والكبير ،والسقيم ،عيفالض .(  

  . الرجل المحذوف: الشاهد
لــذلك أمــرهم  ؛بأمتــه )صــلى اهللا عليــه وســلم(بــين الحــديث رحمــة النبــي : المعنــى

  . ين حرجٌ كما بين الحديث أنه ليس في الد  ،أن يرحموا ويخففوا على أمته المرحومة
لـذلك  ؛ًا إلن منصوبالضعيف نعت للرجل المحذوف الذي وقع اسم: اإلعراب

  . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،جاء نعته منصوبًا مثله
  . والمصوغ لحذف المنعوت هو العلم به

  ): 550(مما ورد في الحديث رقم 
مـا أحـب أن أدفـن (: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال

إمـا ظـالم : إنمـا هـو أحـد رجلـين بالبقيع؛ ألن أدفن بغيره أحُب إلى من أن أدفـن بـه؛
  . )فال أحب أن أدفن معه وٕاما صالح فال أحب أن تنبش لي عظامه

  . الرجل المحذوف: الشاهد
بـــين الحـــديث أن دفـــن اإلنســـان بـــأي مقـــابر أفضـــل مـــن أن تنـــبش لـــه : المعنـــى

أو معهــا حتــى وٕان كــان فــي المقــابر كبــار الصــحابة  ،فيــدفن فــي مكانهــاالرفــات  ىحــدإ
  . )رضوان اهللا عليهم(من الصالحين  والتابعين

لــذلك جــاء  ؛صــفة للرجــل المحــذوف الــذي وقــع مبتــدأ مرفوعــاً  ،ظــالم: اإلعــراب
  . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،نعته مرفوعًا مثله سادًا مسد خبره
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  ): 1546(مما ورد في الحديث رقم 
إذا قبلـت  فـي ديـة العمـد(: ن بـن شـهاب كـان يقـولحدثني يحيى عن مالـك أ

خمُس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشـرون بنـت لبـون وخمـس وعشـرون حقـه 
  . )وخمس وعشرون جزعة

  . القتل المحذوف: الشاهد
، إذا عفــا بــين الحــديث عــدد وســن البهــائم التــي تــدفع فــي القتــل العمــد: المعنــى

  . وقبلوا الديةالدْم  ياءُ لأو 
وعالمـــة جـــره  ،يـــه مجـــروراً صـــفة للقتـــل الـــذي وقـــع مضـــافًا إل ،العمـــد: اإلعـــراب

  . لذلك جاء نعته مجرورًا مثله ؛الكسرة الظاهرة على آخره
اثنتان وهي ٕاليك ما بقي و ات ست ِصفَ وهي  ،لمحذوفنعت للكان ما سبق نماذج 

  صفًة وأربعون 
  الشاهد  نص الشاهد  رقم الحديث  الرقم

  عامرًا   وال تقطعن شجرًا مثمرًا وال تخربن عامرًا   966   )1

  العرجاء   العرجاء البين ضلعها   1026   )2

  الحاد   تجمع الحاد رأسها   1268   )3

  الكبير   يسأله عن رضاعة الكبير   1277   )4

  الصحيح -الصحيح  إن أحب الصحيح ... يفقأ عين الصحيح  1557   )5

  جدبة -خصبة  إحداهما خصبة واألخرى جدبه  1607   )6

  الصغير   ال تكلفوا الصغير الكسب   1791   )7

  الحرائر   وقد تهيئت بهيئة الحرائر   1793   )8

  طيبًا   وال يقبل اهللا إال طيبًا   1827   )9

  طاهر   ال يمس القرآن إال طاهٌر    470   )10

  مستريح   مستريح ومستراح منه   573   )11

  اآلبق السارق   ال تقطع يد اآلبق السارق   1518   )12

  الحاد   تجمع الحاد رأسها بالسدر   1263   )13

  الحر المسلم    مالمسلنصف دية الحر   1570   )14

  مطلقةٍ   لكل مطلقة متعة   1198   )15

  واحدٌة   فإنما هي واحدٌة   1159   )16
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  الهاشمية -األنصارية  فالمت الهاشمية عثمان  -فطلق األنصارية –ما ملكها إال واحدة   1160   )17

  المختلعة   إن عدة المختلعة ثالثة قروٍء   1212   )18

  المطلقة   عدة المطلقة األقراُء   1213   )19

  المدبر   قضى في المدبر    1490   )20

  السفلى   فإذا قطعت السفلى   1556   )21

  األيم   األيم أحق بنفسها    1092   )22

  واحدة   وقد كان طلقها واحدة   1121   )23

  الشابة  فآثر الشابة عليها   1147   )24

والمريضـــة  -والعـــوراء البـــين عورهـــا -العرجـــاء البـــين ضـــلعها  1026   )25
  والعجفاء التي ال تنقى  -البين مرضها

-العوراء-العرجاء

  العجفاء -المريض

  الكريمة  -الكريمة  ال تنفق فيه الكريمة  -تنفق فيه الكريمة   998   )26

  اليماني   ال يدع اليماني    813   )27

  منافق   إال منافق    387   )28

  المحرم   ال يحتجم المحرم    775   )29

  يهودية   أن يهودية جاءت تسألها    447   )30

  اليماني   فقال اليماني    868   )31

  األعرابي  -أعرابي  وعن يمينه إعرابي فشرب ثم أعطى اإلعرابي    1763   )32

  اليماني   هذا اليماني الذي يغشاك    1734   )33
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  الخاتمة
وعظــــيم ســــلطانه حمــــدًا يمــــأل الحمــــد هللا أوًال وآخــــرًا حمــــدًا يليــــق بجــــالل وجهــــه 

الســموات واألرضــين، ويمــأل مــا بينهمــا ويمــأل مــن شــيء شــاء كمــا يحــب ربنــا ويرضــى، 
، وآلـه مـن بعـده أولـى األحـالم والنهـى والصالة والسالم أبدًا على النبـي الهاشـمي أحمـدِ 

  . تفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدينقوعلى من ا
ــــق أحمــــد اهللا ســــبحانه وتعــــالى؛ أن وف ــــذي يتعل ــــار هــــذا الموضــــوع ال قنــــي الختي

، وهــو حــديث النبــي  وجــل صــلى اهللا عليــه وســلم(بأشــرف الكــالم بعــد كــالم اهللا عــز( ،
اختــرت مــن ذلــك ممــا ورد فــي الموطــأ مــن األحاديــث، وطبقــت عليهــا مــا اختــرت مــن 
 عنوان لهذه الرسالة، ولم أكن بدعًا من الباحثين الذين يجتهدون، فمنهم مصـيٌب موفـق

  . بإذن اهللا فله أجران، ومنهم مخطٌأ لم ُيصب فله أجرٌ 
 تإن أصــبت فــي هــذا البحــث فمــن اهللا وبعونــه وتوفيقــه فلــه الحمــد، وٕان أخطــأ

ل الـــــدعاء مـــــن البـــــاحثين أفمــــن نفســـــي والشـــــيطان، أســـــأل اهللا أن يســـــدد خطــــاي، وأســـــ
  . لهذه الرسالة والقارئين
  : النتائج

  : خلصت من خالل هذا البحث إلى اآلتي
أكثــره ورودًا  صــفةً أربعمائــة وخمــٍس وتســعين جميعــه  فــي الموطــإ وجــدت النعــت

ن صـفًة، يليـه النعـت بـالمفرد الجامـد خمسـيو وواحـد  شبه الجملة حيـث ورد مائـةً بنعت ال
ن صــفة، يليــه النعــت باســم الفاعــل يوتســع أربــعالمشــبه أو المــؤول بالمشــتق حيــث ورد 

ســين خمو  ثمــانٍ الجملــة الفعليــة حيــث ورد بن صــفًة، يليــه النعــت يوســت ســتً حيــث ورد 
ن صـفًة، يليـه النعـت باسـم المفعـول يوأربعـثمـاٍن صفًة، يليه النعت لمحذوف حيـث ورد 

عشـــرة ثمـــاني ن صـــفًة، يليـــه تعـــدد النعـــت للمنعـــوت حيـــث ورد عشـــريًا و ســـعتحيـــث ورد 
يليــه النعــت بصــيغ يليــه النعــت بالصــفة المشــبهة حيــث ورد ســبع عشــرة صــفة، صــفًة، 

الغة حيث ورد عشر صفات، يليه النعت بالجملة االسمية حيـث ورد صـفتين فقـط، المب
  . يليه الفصل بين النعت والمنعوت حيث ورد صفتين فقط

جميع ما ورد من هذه النعوت جاء موافقًا لقواعـد النحـاة للنعـت، كيـف ال يكـون 
  . عربٌي مبين) صلى اهللا عليه وسلم(والنبي ذلك 
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  . ت السببي، وال النعت بالمصدرالنع إلم أجد في الموط
  . صالح للدراسة التطبيقية في النحو، والصرف، وعلم اللغة كتاب الموطإ

  
  : التوصيات

 . أوصي الباحثين بدراسة تطبيقية، في النحو، والصرف، وعلم اللغة -
 . أوصى الباحثين بدراسة التوابع في موطإ اإلمام مالك، وعلى رأسها النعت -
أوصــى العلمــاء والبــاحثين، الــذين امــتن اهللا علــيهم بعلــم النحــو أن يعربــوا األحاديــث  -

 . النبوية الشريفة في الصحاح
أوصـــى القـــائمين علـــى أمـــر المســـلمين فـــي الـــدول، والبلـــدان، والمـــدن، والقـــرى، أن  -

يعتنــــوا بالعربيــــة فــــي المنــــاهج الدراســــية لجميــــع المســــتويات، وأن يكــــون لهــــا القــــدح 
   . ن المواد األخرىالمعلى م
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  الفهارس العامة 
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  فهرس اآليات 
  البقرة

  الصفحة  رقمها  اآلية
  55  48  چ�  �  �   �  �   �  �  �چ 
  46  123  چ  �  �  �   �  �   �  �  �چ 
  46  281  چی     ی   �  �  �  �چ 

  آل عمران
  الصفحة  رقمها  اآلية

  72  190  چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ چ 

  النساء
  الصفحة  رقمها  اآلية

  43  92  چٺ  ٺ  ٺ چ 

  المائدة
  الصفحة  رقمها  اآلية

  105  38  چڤ  ڤ    ڤ     ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ 
  56  54  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ه  ھ  ھ  ے  ےچ 

  يوسف
  الصفحة  رقمها  اآلية

  22  108  چڑ   ک  ک  ک  ک   گ  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ 
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  إبراهيم
  الصفحة  رقمها  اآلية

  38  21  چڦ    ڦ  ڦ  ڦ   چ
  النحل

  الصفحة  رقمها  اآلية
  53  69  چٹ  ۀ  چ 
  1  103  چپ  ڀ  ڀ  ڀ ڀٺٺٺ ٺچ 

  الكهف
  الصفحة  رقمها  اآلية

  1  1  چۉ  ې  ې    ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ 
  53  18  چڳ  ڳچ 
  59  79  چڻ  ڻ       ٹ  ٹ  چ

  الروم
  الصفحة  رقمها  اآلية

  29  4  چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
  األحزاب

  الصفحة  رقمها  اآلية
  54  6  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

  سبأ
  الصفحة  رقمها  اآلية

  59  11  چگ   گ  چ
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  الصافات
  الصفحة  رقمها  اآلية

  38  10  چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ 
  59  48  چ�    �   �  �چ 

  غافر
  الصفحة  رقمها  اآلية

  56  28  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ 
  الحجرات

  الصفحة  رقمها  اآلية
  23  2  چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  چ

  الحاقة
  الصفحة  رقمها  اآلية

  59، 45  13  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  چ 
  المسد

  الصفحة  رقمها  اآلية
  57  4  چڱ   ڱ  ڱ  چ 
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  فهرس األحاديث

  الصفحة  رقم الحديث  الحديث
  12    )من كذب على متعمدًا فليتبوْء مقعده من النار(

نضر اهللا امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه (
  )إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه

  12  

ليصلى الصبح  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا إن كان ... 
  فينصرف الناس متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس

4  61  

وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم؟ 
  قال تكف عن الصالة

131  62  

  62  238  إياهفيه ساعٌة ال يوافقها عبٌد مسلم وهو قائم يصلى يسأل اهللا شيئًا إال أعطاه 
  62  259  ما منعك أن تصلى مع الناس ألست برجل مسلم

إنه كان في بني إسرائيل رجٌل فقيٌه عالم، عابٌد مجتهٌد، وكانت له امرأة، 
  ...وكان بها معجبًا، ولها محبًا فماتت فوجد عليها وجدًا شديداً 

561  63  

وال هرمًا، وال وٕاني موصيك بعشرة، ال تقتلن امرأة وال صبيًا، وال كبيرًا 
تقطعن شجرًا مثمرًا، وال تخربن عامرًا، وال تعقرن شاة وال بعيرًا إال لمأكلٍة، 

  وال تحرقن نخًال، وال تغرقنه، وال تغلل، وال تجُبن

966  64  

كال والذي نفسي بيده إن الشمله التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم 
  ..تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً 

981  64  

بينه  -صلى اهللا عليه وسلم- وهو كافٌر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول اهللا 
  وبين امرأته، حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح

1134  65  

  65  1134  من اقتطع حق امرِئ مسلم بيمينه حرم اهللا عليه الجنة وأوجب له النار
  66  1412  أذهب فهو حٌر ولك والؤه، وعلينا نفقته

  66  1419  من أحيا أرضًا ميتًة فهي له وليس لعرق ظالٍم حقاً 

ربَنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا : قال رجل وراءه) سمع اهللا لمن حمده(
  ..طيبًا مباركًا فيه

494  69  

  69  711  ..أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو َوْرس
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  69  1121  تحل له بملك يمينه ما لم يبت طالقها

  70  1514  ال قْطع في تمٍر معلٍق وال في حريسة جبل

ٍل قد خيط عليه خرقة خضراءُ  70  1517  فبعثت مع الموالتين ِبُبْرٍد مرج  

  71  1664  ردوا المسكين ولو ِبظلٍف ُمْحَرقٍ 
  71  1758  بيده) صلى اهللا عليه وسلم(فأتى ِبَضٍب محنوٍذ فأهوى إليه رسول اهللا 

عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر اآليات الخواتم من سورة آل فجلس يمسح النوم 
  عمران، ثم قام إلى شٍن معلٍق فتوضْأ فأحسن ُوُضوُءُه ثم قام يصلى

264  72  

إنما مثل صاحب القرآن، كمثل صاحب اإلبل المعقُلة إن عاهد 
  عليها أمسكها، وٕان أطلقها ذهبت

475  72  

، وهي تطوف بالبيت فقال أن عمر بن الخطاب مر بامرأٍة مجزومةٍ 
  يا أمَة اِهللا ال تؤذي الناس. لها

951  73  

ركب فرسًا َفُصرع فجِحش شَقه األيمن، فصلى صالًة من الصلوات، 
  وهو قاعدٌ 

  74  

  75  453  إذا أنشأت َبَحِريًة ثم تشاءمت فتلك َعْيُن غديقةُ 

  75  617  أدفعها إلى أهل بيٍت ينتفعون بها

  76  806  حتى انتهى إليه ثالثة أطوافٍ رمل من الحجر األسود 

إلى مكة ومعها ) صلى اهللا عليه وسلم(خرجت عائشة زوج النبي 
موالتان لها ومعها غالم لبني عبد اهللا بن أبي بكر الصديق فبعثت 

ل قد خيط عليه خرقة خضراء مع الموالتين ببرٍد مرج  

1517  76  

  77  45  إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك 

  من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات

502  78  

الغراب والحذأة : خمٌس من الدواّب ليس على المحرم في قتلهن جناحٌ 
  والعقرب والفأرة والكلب العقور

786  79  

  80  463  ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام صالة في مسجدي هذا خيٌر من
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نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى 
  المصلى، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات

532  80  

نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إال ذا الطفيتين واألبتر فإنهما 
  يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء

1780  81  

  81  672  الخطب يسيٌر وقد اجتهدنا: فقال عمر: أمير المؤمنين طلعت الشمسيا 
الشهداُء خمسٌة المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، 

  والشهيد في سبيل اهللا
292  82  

  82  1131  نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر األنسية
ل أصحابه أن يناولوه سوطه فأَبْوا فرأى حمارًا وحشيًا فاستوي على فرسه فسأ

عليه فسألهم رمحه فأبْو فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض 
  وأبي بعضهم) صلى اهللا عليه وسلم(أصحاب رسول اهللا 

776  83  

فيكونون وجاه العدو، ثم ُيْقبُل اآلخرون الذين لم ُيَصلوا فيكبرون ... 
  ..وراء اإلمام

442  83  

والذي نفسي بيده إن الشملّة التي أخذ يوُم خيبر من الغنائم لم كال 
  ..تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً 

981  84  

وكـــان يقـــرأ أحيانـــًا بالســـورتين، والـــثالث فـــي الركعـــة الواحـــدة، مـــن ... 
  .. صالة الفريضة

173  84  

  88  22  طففتَ : ما حبسك عن صالة العصر؟ فذكر له عذرًا فقال عمر
نفسي بيده لقد هممت أن آمر فيحطب، ثم آمـر بالصـالة فيـؤذن لهـا، ثـم والذي 

  آمر رجًال فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجاٍل فأحرق عليهم بيوتهم
289  88  

  89  606  أن َدْعُه، وال تأخذ منه زكاة
  89  838  في الثانية أو الثالثة) اركبها ويلك: (فقال يا رسول اهللا إنها بدنٌة فقال) اركبها(

ال يحل المرأٍة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تحـد علـى ميـت فـوق ثـالث 
  لياٍل إال على زوجٍ 

1258  90  

مـــا بـــال رجـــال يطئـــون والئـــدهم ثـــم يعزلـــوهن ال تـــأتيني وليـــدٌة يعتـــرف ... 
  سيدها أن قد ألم بها إال ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو أتركوا

1417  90  
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  91  1476  ق فوالؤهم لموالي أمهمإن مات أبوهم وهو عبد لم يعت

ال يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسيرة يـوم وليلـٍة إال مـع 
  ذي محرٍم منها

1786  91  

دخل إعرابي المسجد فكشف عـن فرجـه ليبـول، فصـاح النـاس بـه حتـى عـال الصـوت، 
رســـول اهللا  فتركـــوه فبـــال، ثـــم َأمـــر) اتركـــوه) (صـــلى اهللا عليـــه وســـلم(فقـــال رســـول اهللا 

  بذنوٍب من ماٍء فُصب على ذلك المكان) صلى اهللا عليه وسلم(

141  94  

أن رجــًال عطــس يــوم الجمعــة واإلمــام يخطــب، فشــمته إنســاٌن إلــى جنبــه، 
  ال تعد: وقال. فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك

243  94  

  95  415  َأَلْيس يشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا
  95  556  ال يموت ألحٍد من المسلمين ثالثة من الولد فتمسه الناُر إال تِحلة القسم

حل هو وأصـحابه بالحديبيـة فنحـروا الهـدي وحلقـوا رءوسـهم وحلّـوا مـن 
كــل شــيٍء قبــل أن يطوفــوا بالبيــت، وقبــل أن يصــل إليــه الهــدي ثــم لــم 

ًا مـن أصـحابه وال أمـر أحـد) صلى اهللا عليه وسلم(ُيْعلم أن رسول اهللا 
  ممن كان معه أن يقضوا شيئًا وال يعودوا لشيء

796  96  

أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي مـن 
أمــا إنــك تتــرك التــي لــو ماتــت : قبــل األم، فقــال لــه رجــل مــن األنصــار

  وهو حي كان إياها يرث فجعل أبوبكر السدس بينهما

1076  96  

تقــوم الســاعة، ومــا مــن دابــة إال وهــي مصــيخة يــوم الجمعــة مــن وفيــه ... 
  ..حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إال الجن واإلنس

239  102  

صـلى اهللا عليـه (مر بامرأٍة وهـي فـي محفتهـا فقيـل لهـا هـذا رسـول اهللا 
فأخــذت بضــبعي صــبٍي كــان معهــا فقالــْت ألهــذا حــٌج يــا رســول ) وســلم

  )نعم ولك أجرُ ( :اهللا؟ قال

944  102  

ثم إذا أنا برجل جعد قطٍط أعور العين كأنها عنبـة طافيـة فسـألت ... 
  ...من هذا؟ فقيل لي هذا المسيح الدجال

1658  103  

ٱ       ٻ  ٻ  چ قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهـم كـان ال يقـرأ 

  إذا افتتح الصالة چٻ    
177  103  
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فصــلى ركعتــين طــويلتين ) اهللا عليــه وســلمصــلى (فقــام رســول اهللا ... 
طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثـم صـلى 

  ...ركعتين وهما دون اللتين قبلهما

265  104  

  104  1365  أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً 

ربنــا ولــك الحمــد حمــدًا كثيــرًا : قــال رجــٌل وراءهُ ) ســمع اهللا لمــن حمــده(
  ..بًا مباركًا فيهطي

494  105  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         چ: وأن اهللا تبــــارك وتعــــالى يقــــول فــــي كتابــــه... 

ـــاٍر فصـــاعدًا . چڤ  ڤ    ڤ     ٹٹ  ٹ   ٹ فـــإذا بلغـــت ســـرقته ربـــع دين
  فاقطع يده

1519  105  

  106  307  صالة القاعد مثل نصف صالة القائم

إن : والمالئكــة مــن خيفتــه ثــم يقــولســبحان الــذي يســبح الرعــد بحمــده 
  هذا لوعيُد ألهل األرض شديدٌ 

1822  106  

إذا صلى أحدكم بالنـاس فليخفـف فـإن فـيهم الضـعيف والسـقيم والكبيـر 
  وٕاذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء

300  107  

ما أحب أن أدفن بالبقيع؛ ألن أدفن بغيره أحُب إلـى مـن أن أدفـن بـه؛ 
إما ظالم فال أحب أن أدفن معه وٕاما صالح فـال : إنما هو أحد رجلين

  أحب أن تنبش لي عظامه

550  107  

فــي ديــة العمــد إذا قبلــت خمــُس وعشــرون بنــت مخــاض وخمــس وعشــرون 
  بنت لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جزعة

1546  108  
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  فهرس األشعار

  الصفحة   البيت 

  22  فالسـائلون نـواِكُسو اَألذقاِن ** يَأبي الجواَب فما يـراجع هيبًة 

  22  وهو المهيب وليس ذا سلطان** َأدُب الوقاِر وِعز سلطان التقى 

  22  َوَشر اُألْمُوِر الُمَحدثَاُت اَلبدائعِ ** وخيُر َأموِر الديِن ما كان ُسنًة 

  29  غداة ثوى الهادي لَدى ُمْلَحَد القبِر ** لقد أصبح اإلسالم زعزع ركُنه 

  29  عليه سالم اهللا في آخر الدهرِ ** إمام الهدى ما زال للعلم صائنًا 

  34  ويسلك سبيل العلم فيه ويطلبُ ** أقول لمن يروي الحديث ويكتب

  34  إلى العلم يثربُ فال تعد ما تحوي ** إذا أحببت أن تدعي إلى الخلق عالماً 

  34  يروح ويغدو جبرئيل المغربُ ** أتترك دارًا كان بين بيوتها

  34  وكل امرٍئ منهم له فيه مذهبُ ** وفرق شمل العلم في تآليفهم

  34  ومنه صحيح في المجس وأْجدبُ ** فخلصه بالسبك للناس مالك

  35  وتصحيحها فيه دواٌء مجربُ ** فأبري بتصحيح الرواية داَءهُ 

  35  بليٍل عماه ما دري أين يذهبُ ** ولو لم يلح نور الموطأ لمن يـري

  35  فما بعده إن مات للخلق مطلبُ ** فبـادر مـوطأ مـالك قـبل موته

  35  فإن الموطأ الشمس والغير كوكبُ ** ودع للـموطأ كـل عـلٍم تـريده

  35  يبُ ولم ال يطيب الفرع فاألصل ط** هو األصل طاب الفرُع منه لطيبه

  35  وفيه لسان الصدق بالحق معربُ ** هو العلم عــند اهللا بـعد كتـابه

  35  فليس لها في العالمين مكذبُ ** لـقد أعـربت آثـاره ببـيانـها

  35  بأن الموطأ في العراق محببُ ** ومـما به أهل الحجاز تـفاخروا

  35  فذاك من التوفيق بيٌت مخيبُ ** ومن لم تـكن كتب المـوطأ ببيته

  35  بأفضل ما يجزي اللبيب المهذبُ ** جـزا اهللا عـنا في الموطأ مـالكاً 

  35  فأضحت به األمثال في الناس تضربُ ** لقد فاق أهل العـلم حـيًا وميتاً 

  35  وٕاذ كان يرضي في اإلله ويغضبُ ** وما فــاقهم إال بتقوى وخشـيةٍ 

  35  تسكبُ بمندفق ظلت غزاليه ** فال زال يـسقي قبره كل عارضٍ 

  42  بوسمه أو وسم ما به اعتلق*** فالنعت تابع متم ما َسَبق 

  55  كما انتفض العصفوُر بلَلُه الِقْطرُ *** وٕاّني لتعُروني ِلِذكَراك ِهزٌة 
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  المترجم لها فهرس األعالم
  الصفحة  العلم

  7  أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الضائع األشبيلي

  8  يوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن يوسف، أبو محمد جمال الدين ابن هشامعبد اهللا بن 

  8  محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد المخزومي القرشي بدر الدين

  8  إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر

  8  علي بن إسماعيل بن سيده اللغوي

  8  أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي

  9  بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن ابن خروف األندلسي علي

  9  عثمان بن جني الموصلي

  9  عبد اهللا بن بري بن عبد الجبار أبو محمد المقدسي المصري النحوي اللغوي

  9  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد الخثعمي السهيلي

  11  محمد الشاطبيالقاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني أبو 

  10  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد

  15  إسماعيل بن أبي أويس عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر المدني

  16  محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني

  16  المدنيمحمد بن عمر بن واقد األسلمي المعروف بالواقدي اإلمام أبو عبد اهللا 

  18  مطرف بن عبد اهللا بن الشخير البصري

  18  أبو عبد اهللا عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري

  18  ربيعة أبو عثمان بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي

  20  مسند الوقت عبد الواحد بن محمد بن عبد اهللا بن مهدي الفارسي البغدادي

  21  الليثعبد اهللا بن عبد الحكم بن عين بن 

  21  الهيثم بن جميل الحافظ الكبير الثبت أبو سهل األنطاكي

  22  سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد اهللا الثوري الكوفي

  22  أبو محمد عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي، اثبت الناس في مالك

  24  هو عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب
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  24  الهاللي الكوفي ثم المكيسفيان بن عيينه بن أبي عمران ميمون 

  30  محمد بن إدريس بن المنذر بن داؤود بن مهران

  30  هو عبد العزيز بن محمد أبو محمد الجهني المدني

  32  عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي

  33  يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي أبو عمر

  38  الحسن األخفش األوسطسعيد بن مسعده أبو 

  40  عباس حسن

  40  اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

  42  جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني األندلسي المالكي

الشيخ اإلمام العالمة حجة العرب سيبويه المتأخرين أثير الدين أبو حيان محمد بن 
  علي بن يوسف بن حيان الَنْفري األندلسي يوسف بن

42  

  48  خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر األزهري الجرجاوي الشافعي

  55  مصطفى بن محمد بن سليم الغالييني
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  المصادر والمراجع
  :المصادر
 . القرآن الكريم -
  . السنة النبوية الشريفة -

  :الكتب
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