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        املقدمة                                                                       

         :املقدمة 
  

  احلمد هللا الذي أحاط بكل شيء علما،                                                        
  يعلم ،والصالة والسالم على  وعلم االنسان ما مل                                          

    .رمحة للعاملني وعلى آله الطيبني الطاهريناملبعوث                                   
  

  وبعد          
وال غرابة  فعها أثرا،وأجلها مكانة،أنفمن منا اليعرتف بأمهية علم النحو؛فهو بالشك من أمسى العلوم قدرا،و        

وما ه ميــزان العربية،ورائــد مســريا،ولواله مــا اســتقام لســان،إنــ،أهــم علــوم اللســان العــريب قاطبةأن اعتـربه ابــن خلــدون 
 هـو النحـو ناخلضراء فـإ األوراق تالشجرة ذاعلوم اللغة العربية هي  توإذا كان.البيان و نطق،والصح حترير حفص

  .)1(توراقها وجفأ،ولواله لذبلت  والرواء بالنماء املاء النمري الذي يغذي جذورها،وميدها
  

كان حظ النحو منه وافرا خاصة و مس مجيع فروعه، علم اللغة تطورا المثيل له يف القرن العشرين فوقد عر          
 مـــع نــــزول القــــرآن نســــبيا وانـــه لــــيس وليـــد اليــــوم ،وإمنـــا ميتــــد ظهــــوره إىل نشـــأة العلــــوم اللغويـــة الــــيت تزامنــــت نشـــأا

 .الستقامة اللسان تساعد على احملافظة على لغة القرآن الكرمي  وسيلة ميثل الكرمي،وكان النحو حينها

          
تطبــيقهم  ة نوعيــة يف دراســة النحــو خاصــة بعــدباســتفادم مــن هــذا التطــور، حتقيــق قفــز اســتطاع البــاحثون و         

هـذه الثـروة املنهجيـة الـيت  بال منازع منبع ن هذه األخرية تعدّ أللمناهج العلمية اليت أفرزا اللسانيات احلديثة،علما ب
  .   طبعت الدراسات اللغوية عموما والنحوية خصوصا بصفيت العلمية واملوضوعية

          
 ،ةالثروة املنهجيـن يتكيف مع هذه أ-ونظرا ملرونته-استطاع علم النحو بوصفه فرعا من الفروع اللغوية كما        

أودعـــوه لبنـــات الـــذين  األوائـــل هزاخـــر خلفـــلـــك مـــن تـــراث حنـــوي فتناولـــه البـــاحثون مـــن زوايـــا عديـــدة،منطلقني يف ذ
مــام البــاحثني قــدميا وحــديثا للمواصــلة وتقــدمي اجلديــد أ وتركــوا البــاب مفتوحــا و جتــارم عصــارة خــربام ،وأفكــارهم

  .وتطوير أساليبها وآداآاصيانة اللغة العربيةواملفيد مادامت الغاية واحدة وهي 
       

                                                 
،ولالشارة فإن هذا املعىن ال ينطبق على 479ة صم،املقدم1979-هـ1399ابن خلدون عبد الرمحان بن حممد،تاريخ ابن خلدون ،مؤسسة مجال للطباعة والنشر،بريوت لبنان،دط، ينظر1

  .العرب الذين تكلموا على السليقة ،وإمنا ينطبق على العرب الذين جاؤوا بعد عصر االستشهاد واختلطوا مع املولدين واألعاجم
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حصــل فعــال حينمــا بــدأت أوىل خطــوات البحــث،وأظهر احملــدثون رغبــة حثيثــة يف حماولــة اســتكمال بعــض  مــا هــذاو 

يف  همنتبــاهالــيت لفتــت ا بــرز املســائلأولعــل مــن .اجلوانــب مــن ذلــك الصــرح النحــوي الضــخم الــذي شــيده األوائــل
 الـــدرس وقـــوع إىل أدتفـــالنحويـــة  القـــدماء املواضـــيع صـــيالت والتفريعـــات الـــيت تنـــاول ـــاالـــدرس النحـــوي كثـــرة التف

  راديـاالف نحوللوي ـلفت انتباههم  ذلك االهتمام الذي يوليه الدرس النح كما النحوي يف مشكلة التعقيد،
،وقد كـان هلـذا وأسـاليبة حنـو مفـردات ال حنـو تراكيـب حساب النحو الرتكييب،ممـا جعـل النحـو يظهـر يف صـور على 
  .النحوية حقل الدراسة الكافية يفالعربية وعدم استفادا من العناية  األساليبالعديد من  يف إمهالثر بالغ أ التوجه
ولذلك فقد توجه اهتمام الباحثني صوب التخفيف مـن حـدة هـاتني املشـكلتني،للرجوع بالـدرس النحـوي           

حظهــا مــن االهتمــام والدراســة فــان  أخــذتوىل والــيت تتعلــق بالتيســري قــد أللة اأاملســ توإذا كانــ.مســاره الطبيعــي ىلإ
وال يــزال البحــث والدراســة فيهــا  يف بدايــة  ،ة الثانيــة والــيت تتعلــق باجلانــب الرتكيــيب مل حتــظ بــنفس االهتمــام ألاملســ

  .الطريق 
  

خــذوا علــى عــاتقهم دراســة اجلانــب الرتكيــيب انطالقــا مــن تصــور واضــح أوقــد جتنــد جمموعــة مــن البــاحثني و          
هـذا البنـاء ، وعالقـة  ل عنصر يفودور كتناول بناء اجلملة  وأساسياته أولوياتهيكون من  أنجيب  إذودقيق للنحو ،

                                              .                                             اآلخرر كل عنصر يف أثعناصر اجلملة بعضها ببعض ،و 
            
ذلــك فقــد لفــت انتبــاه احملــدثني ذلــك االهتمــام الــذي يوليــه البحــث اللســاين احلــديث اخلــاص  إىل باإلضــافة         

ات والتعبــري  والتمييــز، واحلــال، ،والصــفة واملوصــوف،إليهكاملضــاف واملضــاف  بالرتاكيــب لدراســة الرتاكيــب الصــغرى
  .االصطالحية ،والتعبريات السياقية 

           
حيثيـات هـذا املوضــوع اهتمـام احملـدثني مبوضـوع العالقــات النحويـة الـيت تــربط  أتتبـع وأنــاوقـد شـد انتبـاهي           

مـن أي لغـة ر يف بنـاء أسـلوبه والـيت ال يسـتغين عنهـا املتحـدث يف أث،وما هلا من الكالم وحتدد معناه العام أجزاءبني 
الرتكيــب يف الكــالم والــيت حتــدد متوضــع  أجــزاءين ــا حتديــدا تلــك العالقــات األساســية  الــيت تــربط بــني أعــو .اللغــات

جانبهــا عالقــات أخــرى التقــل عنهــا أمهيــة  واىل اإلطــالق ىأبرزهــا علــعالقــة اإلســناد  الكلمــات داخــل اجلمــل وتعــدّ 
 ،والتفســـــــــري ،واملالبســـــــــة الغائيـــــــــة، املعيـــــــــة ،التعديـــــــــة، التحديـــــــــد والتوكيد،الظرفيـــــــــة(وهـــــــــي التخصـــــــــيص بفروعـــــــــه
ــــــــــــــــــاع )املباشــــــــــــــــــرة وغــــــــــــــــــري املباشــــــــــــــــــرة(اإلضــــــــــــــــــافة بفرعيهــــــــــــــــــاو ) ،واالختصاص،واالســــــــــــــــــتثناء  بفروعــــــــــــــــــه واإلتب

   ). الوصف،والعطف،والبدل،والتوكيد(
املقدمة                                                                             
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 ثابتة ضاربة يف عمق أصول إىلله جذورا تشده  إال أنّ ن بدا حديثا إومصطلح العالقات النحوية و            

  .ي ذه املكانة يف الدراسات احلديثة ظح فرض نفسه و قدف التاريخ ولذلك
           

لـى حقيقــة هــذه رف عـالتعــ :عـرض هلــذا املوضــوع مـن زاويــنت ومهـاأ أن أردتفقد وانطالقـا مــن هـذا التصــور           
 هلــذا املوضــوع مــن التأصــيل حماولــة ذلــك وكيفيــة تناوهلــا يف الــدرس النحــوي احلــديث بــاملوازاة مــع النحويــة العالقــات

  .هذه العالقات يف نسج الكالم وبناء أسلوبه  تأثريالزاوية الثانية فتتمثل يف دراسة  وأمامصادر النحو، 
          
نـه يتسـم باجلـدة والتجـدد ويظـل أ إالوضـوع وان جتنـد لـه جمموعـة مـن البـاحثني هـذا امل أن أخرىوأؤكد مرة          

وأفكــــار وطرحــــا لــــرؤى أتقييمــــا  ناشــــدا اإلضــــافة توضــــيحا أو البــــاب مفتوحــــا علــــى مصــــراعيه ملــــن أراد اإلحبــــار فيــــه
 املصـطفى و املتمثلـة يف حـديث هلإلحاطـة جبميـع جوانبـمتميـزة  أراهـاواخرتت لدراسـة هـذا املوضـوع مدونـة .ةجديد
باإلشارة إىل ما أخرجه مجاعة من احملدثني من أن أبا  فقط كتفيأبالغته و والذي ال يسعين اال للحديث عن  �

هذا  أدبكمنك ،فمن  أفصحومسعت فصاحتهم،فما مسعت  يف العرب تلقد طف":�قال للنيب  �بكر الصديق 
  ". سعد يف بين وأرضعتمن قريش  وأناوما مينعين :"  �فقال   "األدب ؟

  
ه مـــن ينـــل حظـــ األخـــري ملهـــذا  أنن مـــايالحظ ت يف اختيـــار احلـــديث النبـــوي مدونـــة للدراســـة،ألوقـــد فكـــر        

 جهــة نوالنثــر مــوللشــعر هــة بالنســبة للقــرآن الكــرمي مــن ج األمــرالدراســة يف اــال اللغــوي قــدميا وحــديثا كمــا كــان 
احليطـة احلـديث النبـوي الشـريف والـذي أحـيط بكثـري مـن يعود ذلك ملوقف النحاة من االستشهاد ب قد ورمبا أخرى

ســببا كافيــا للعــزوف عــن دراســة احلــديث  عــدّ ومهمــا يكــن فــان ذلــك اليُ .جعلهــم يقفــون منــه هــذا املوقــف اواحلـذر ممــ
حــــدا  والــــدوافع قلــــتاألســــباب هــــذه  أنإال  ةأليف هــــذه املســــ وأســــبامالنبــــوي، والنحــــاة وان كــــان هلــــم عــــذرهم 

النظــر  يف املوقــف مــن  إعــادةبالنحــاة مل يعــد هلــا وجود؛ولــذلك فقــد بــات مــن الضــروري   أحاطــتوالظــروف الــيت  
                                                                                                        .جديرة باالهتمام والعناية و مدونة لغوية غنيةبوصفه دراسة احلديث النبوي 

  
الــيت أجريــت حــول احلــديث النبــوي قــدميها وحــديثها والــيت  الدراســاتورغــم ذلــك الميكــن التقليــل مــن شــأن         

 ىمـن بينهـا علـ ذكر أو ،استعنت ا كثريا يف هذا البحث وكانت مبثابة النرباس الذي أضاء يل طريقه ومهد يل دربه 
ـــال ال احلصـــر نبـــوي للعكربي،دراســـة يف خمطوطـــات إعـــراب احلـــديث النبـــوي لســـلمان إعـــراب احلـــديث ال:ســـبيل املث

   .للصابوين وغريها من املؤلفاتالسنة  القضاة،منهل الواردين شرح رياض الصاحلني حملمد صبحي الصاحل،من كنوز
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كتــاب علــى األحاديــث الــواردة يف     وحتديــدا �مــن كــالم املصــطفىمــا صــح  ىوســأركز يف هــذه الدراســة علــ      
ء األســلوب مــن خــالل باقــة األحاديــث بنــا النحويــة يفلنــووي حماولــة إبــراز دور العالقــات ريــاض الصــاحلني لإلمــام ا

لألحاديــث اره ـة الكتــاب مــن أن اختيــالنــووي يف مقدمــاإلمــام الشــريفة الــيت ضــمها هــذا الكتــاب وهــذا مــا صــرح بــه 
حـديثا صـحيحا مـن الواضحات،مضـافا  إال لتـزم فيـه أن ال أذكـرأو :"استند فيه على مقياس الصحة وعن هـذا يقـول

  ".   إىل الكتب الصحيحة املشهورات
  

مــن موضــوع مركــز يف جمموعــة لمنــا مــن تصــور عــام لإ ينطلــق مــن فــراغ،و ه الأنــومــن طبيعــة البحــث العلمــي        
التساؤالت اليت يطرحها،واليت حياول الباحث اإلجابة عنها من خالل الدراسة،وعليه فان البحث سيحاول اإلجابـة 

  :عن جمموعة من التساؤالت أمهها
  ماهي نظرة القدماء حلدود الدراسة النحوية؟-       
  يف رسم هذه احلدود؟ هؤالء ماهي األسس اليت اعتمدها-       
  ف احملدثني من نظرة القدماء حلدود هذه الدراسة؟ماهو موق-       
  ماهي األسس اليت اعتمدها احملدثون لالنتقال من النحو االفرادي إىل النحو الرتكييب؟-       
  ملاذا ركزوا يف دراستهم على اجلملة واعتربوها النواة األساسية يف عملية التحليل النحوي؟-       
  ىل أي مدى تؤثر؟إحوية اليت تتحكم يف أجزاء الرتكيب؟وكيف و ماهي تلك العالقات الن-       
  ؟وكيف ظهر أثرها يف بناء األسلوب؟    �كيف جتسدت هذه العالقات يف كالم املصطفى-       

  
نفســه مؤسســا علــى  ضوبنــاء علــى مــا تقــدم ميكــن القــول أن اختيــاري للموضــوع مل ينطلــق مــن فــراغ وإمنــا فــر      

  :الدوافع اآلتية
   .الرغبة يف ولوج عامل الدراسة النحوية-       

، ومؤلفات ابن للمربدأشهر املصنفات النحوية وأمهات الكتب كالكتاب لسيبويه،واملقتضب على  االطالع-      
  .إسهامات احملدثني يف هذا اجلانب   ىعل فهشام األنصاري،وشروح األلفية وغريها،إىل جانب التعر 

مدونـــة لغويـــة رفيعـــة املســـتوى تتـــيح للباحـــث مســـاحة واســـعة بوصـــفه نبـــوي الشـــريف التعامـــل مـــع احلـــديث ال-      
  .للدراسة النحوية

  
  :وأمههاوأما عن األهداف املسطرة هلذا البحث انطالقا من الرؤية املطروحة فهي كثرية     

  .النحودراسة املزاوجة بني القدمي واحلديث يف -       
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حماولــة إخــراج الــدرس النحــوي يف حلــة جديــدة تليــق مبقامه،وتتناســب والتطــور الــذي شــهدته اللســانيات -         
  .احلديثة
  .التعرف على حقيقة العالقات النحوية األساسية منها والفرعية-       
  .تلك احللقة احملكمة اليت تصل بني النحو واألسلوب حماولة الكشف عن-       

                                                                                                            
ن،ألن ونظرا لطبيعـة املوضـوع فقـد اسـتعنت يف هـذه الدراسـة بـاملنهج الوصـفي واملـنهج التـارخيي واملـنهج املقـار        

  .     خر اآللكل مرحلة من مراحل الدراسة خصوصية تفرض تطبيق منهج دون 
         
 أحــدمها متهيــد يليــه فصــالن:ولإلجابــة عــن التســاؤالت املطروحــة فــإن البحــث ســيتبع يف مســاره اخلطــة التاليــة      

  .      يتطبيق اآلخرنظري و 
          

ت النــواة دّ ث،وعرضــت مـن خاللـه ألمهيــة الكلمـة عنـد القــدماء الـيت ُعـاسـتهللت بـه البح دأمـا التمهيـد فقــ         
األساسية اليت ينطلق منها التحليل النحوي،وبينت األسباب يف ذلك،مث انتقلـت للحـديث عـن اجلملـة الـيت مل حتـظ 

ه يف بنفس االهتمام،وقدمت بعض املربرات،وأيت التمهيد بإطاللة سريعة على جمهودات بعض احملدثني،وما قـدمو 
جمـــال دراســـة اجلملة،وقـــد وقـــع اختيـــاري علـــى جمموعـــة مـــنهم مـــن منطلـــق القيمـــة العلميـــة الـــيت نالتهـــا دراســـام مـــن 

  .جهة أخرى نجهة،ونظرا لتعدد وتنوع املناهج اليت اعتمدوها م
           

أوال دراســة القــدماء  فقــد عنونتــه بالعالقــات النحويــة عنــد القــدماء واحملــدثني،وتناولت فيــه األول لوأمــا الفصــ       
مث انتقلـــت للحـــديث عـــن عالقـــة اإلســـناد عنـــد .للعالقـــات النحوية،ابتـــداء بســـيبويه ومـــن عاصـــره،وانتهاء باجلرجـــاين

ويف .القــدماء،على اعتبــار أــا أهــم عالقــة ارتكــزت عليهــا الدراســة عنــد النحــاة ممــا أثــر علــى تنــاوهلم لبقيــة العالقــات
القة  اإلسناد ع عن لحديثل هقات النحوية عند احملدثني،وخصصت جزء ا منالشق الثاين من الفصل تناولت العال

عنـده الدراسـات احلديثـة عـن القدميـة،وانتقلت بعـد ذلـك افرتقـت عند احملـدثني علـى اعتبـار أـا متثـل الفيصـل الـذي 
أجريــا يف هــذا  بــالرتكيز علــى حبثــني هــامني)املفهــوم والوظيفــة(للتفصــيل يف موضــوع العالقــات النحويــة عنــد احملــدثني

املوضــوع ومهــا اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا لتمــام حســان،وقواعد النحــو العــريب يف ضــوء نظريــة الــنظم لســناء محيــد 
يف العربيــة،مث ســقت  البيايت،ألصـل يف ايــة الفصــل إىل احلـديث عــن األســلوب مـن حيــث املفهــوم وأنـواع األســاليب

  .العالقة النحوية واألسلوب ربط فيه بني  منوذجا لعبد القاهر اجلرجاين
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  :أربعة مباحثمث  يليها مفهوم العالقة النحوية ولذلك فقد قسمت الفصل إىل توطئة          
  .العالقات النحوية عند القدماء:المبحث األول      
  :عالقة اإلسناد عند القدماء وفيه مطلبان:المبحث الثاني     

  .عند القدماء مفهوم اإلسناد:املطلب األول-              
  .أمهية اإلسناد عند القدماء:املطلب الثاين-              

  :العالقات النحوية عند احملدثني،وفيه توطئة و أربعة مطالب:المبحث الثالث    
  .املفهوم بني التأصيل والتأسيس:املطلب األول-              
  .عالقة اإلسناد عند احملدثني:املطلب الثاين-              
  .متام حسان للعالقات النحويةرؤية :املطلب الثالث-              
  .سناء محيد البيايت للعالقات النحويةرؤية :املطلب الرابع-              

  :وفيه ثالثة مطالب بني العالقة النحوية واألسلوب الربط:المبحث الرابع  
  .مفهوم األسلوب:املطلب األول -              
  .يف العربية أنواع األساليب:املطلب الثاين -              
  .األسلوب منوذج لعبد القاهر اجلرجاين يف الربط بني العالقة النحوية و: املطلب الثالث -              

      
لدراسة العالقات النحوية يف أحاديث رياض الصاحلني لإلمام  هالثاين فقد كان تطبيقيا وخصصت لوأما الفص       

 مضـــامينه، ،النـــووي ودورهـــا يف بنـــاء األسلوب،واســـتهللته بتمهيـــد تناولـــت فيـــه التعريـــف بكتـــاب ريـــاض الصـــاحلني
عالقـــة : بنـــاء األســلوب علـــى النحــو التـــايلمث درســت العالقـــات النحويــة يف األحاديـــث  ودورهــا يفوقيمتــه العلميـــة 

   .اإلسناد،عالقة التخصيص،عالقة اإلضافة،وأخريا عالقة اإلتباع
       

  .وختمت البحث خبامتة دونت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها        
        

، وكتـب ثهـا واحلـديمتنوعـة مشلـت كتـب النحـو القـدمي من تمصادر هذا البحث ومراجعه فقد كان نوأما ع       
دالئــل "البالغــة ومعــاجم اللغــة وبعــض الكتــب الــيت درســت احلــديث النبــوي وكتــب الشــروح، واعتمــدت كثــريا علــى

لتمـام "اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا"للعكربي،وعلـى كتـايب" إعراب احلديث النبـوي"لعبد القاهر اجلرجاين و"اإلعجاز
  . لسناء محيد البيايت"لنظمقواعد النحو العريب يف ضوء نظرية ا"حسان،و
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ويف األخــري أتوجـــه بالشـــكر اجلزيـــل إىل الــدكتور محـــام بلقاســـم الـــذي أشــرف علـــى هـــذا البحث،وتلقيـــت مـــن       
كمـا أتوجـه بشـكر خـاص .ين على إمتامه وإخراجـه إىل النـورـعلى عضدي وأعان اته ما شدّ توجيهاته القيمة وتشجيع

ة وآداــا ـاللغـة العربيـ قسـموخاصـة أســاتذة  بعيـد إلجنــاز هـذا العمـل، كـل مـن مـد يل يـد املســاعدة مـن قريـب أو  إىل
شــة الــيت ســتتوىل قــراءة البحــث جبامعــة ورقلــة،وال يفــوتين يف األخــري أن أتوجــه بالشــكر واالمتنــان ســلفا للجنــة املناق

  ...وتقييمه وإبداء املالحظات عليه
                                                         

  .وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب                                                            
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� 
 اهلدف إىل يصل أن أو املطلوب، النجاح حيقق أن ميكنه ال امليادين، من ميدان أي يف البحث إن        

 املتأخرون ويستفيد السابق، معني من الالحق ليستقي األولون خلفه وما السابقون، تركه مبا يرتبط مل املنشود،ما
  . وخربام األسالف جتارب من

 تراثنا أمام نقف أن إال األسلوب بناء على وتأثريها النحوية اتالعالق موضوع نتناول وحنن ميكننا وال   
 مادة على يشتمل وأنه خاصة ا، يزخر اليت النفائس تلك استجالء من لنتمكن الفاحص، املتأمل موقف اللغوي

  . منها واإلفادة ا لإلحاطة اجلهد من كثريا منا تتطلب دمسة
 القاعدة لنا ميثل فهو شأنه، من التقليل ميكن ال غنيا لغويا راثات لنا تركوا العلماء، من كغريهم والنحاة   

 علوم إليه توصلت ما مع أمكن إن تكييفهمث  النحوي الدرس أجبديات لفهم الباحث، منها ينطلق اليت الصلبة
  .احلديث العصر يف اللغة

 يف سامهت متعددة وأسباب ظروف م أحاطت قد النحاة أن هنا، نذكر أن اإلنصاف، باب ومن   
 إضافته ميكنا إضافة م احملدثني واجب من اآلن وبات النحوي، الدرس عليها وصلنا اليت الصورة تشكيل

 كهذا، لعمل قبل ذي من أكثر ومساعدة مالئمة أصبحت قد الظروف وأن خاصة الصورة، هذه بناء الستكمال
 التطور عن ناهيك مناهجها ددوتع اللغوية، الدراسات جمال يف حصل الذي الكبري التطور بذلك وأعين

  .استثناء دون امليادين كل اقتحم الذي التكنولوجي
   :على حساب النحو التركيبي اهتمام النحاة بالنحو االفرادي    

 النحو حساب على اإلفرادي بالنحو بالغا اهتماما نلحظ النحوي، الدرس جوانب نستعرض وحني   
 النحو دراسة" أن نقول أن ميكن ولذلك وأساليب، تراكيب حنو ال داتمفر  حنو منها  النحو يبدو حيث الرتكييب،
 عنايتها من أكثر فيه التحليلية باألجزاء أي الرتكيب، مبكونات تعىن كانت أا أي تركيبية ال حتليلية كانت

 يشتمل الذي اجلانب وهو النحو دراسة من اآلخر للجانب كافية عناية يعطوا مل النحاة أن أي نفسه، بالرتكيب
  .)1("عليها تدل اليت واملباين الرتكيبية املعاين من طائفة على

 تعريفات النحاة هلا حنوية،ووضع وحدة هي حيث من أساسا بالكلمة االهتمام إىل التوجه هذا أدى وقد  
   وهي ،)2( "مفرد ملعىن املوضوع اللفظ هي أو مفرد قول" الكلمة أن منها وصلنا ما أوضح لعل خمتلفة

  
�                                                                                            

  

                                                 
  .16م،ص2004-هـ1425، 4متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها،عامل الكتب،ط 1
 - هـ1417 ،1ط لبنان، بريوت العلمية دارالكتب ، يعقوب بديع إمييل ت ، العرب كالم معرفة يف الذهب شذور شرح ، ياألنصار  هشام بناينظر  2

 ،5ط ، لبنان بريوت ، اجليل دار ، الفاخوري حنا حتقيق ، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح املصري، اهلمداين العقيلي عقيلن وينظر اب ،29 ص م،1998
 .14ص ،1ج م،1997-هـ1417
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   )1( ".وحرف وفعل اسم: أقسام ثالثة إىل تنقسم" 
 كتاب يف ذلك جتسد كما شاملة نظرة للنحو نظرم الكالم،وكانت أجزاء بدراسة قدميا النحاة اهتم وقد

 كالم استقراء من املستنبطة باملقاييس املستخرج العلم هو:"بقوله )هـ900تـ(مشويناأل عرفه ،وكما)هـ180تـ(سيبويه
 واعتربوا األوائل مسار عن حادوا منهم املتأخرين أن إال )2("منها ائتلف اليت أجزائه أحكام معرفة إىل املوصلة العرب
 سبح األبواب تصنيف يف ذلك النحوي،ويظهر التحليل يف األساسية الوحدة الكلمة

  . الكتاب من شىت مواضع على تتوزع الواحدة اجلملة أجزاء جعل املرفوعات،واملنصوبات،وارورات،والذي
     :العوامل التي أدت إلى اهتمام النحاة بالنحو اإلفرادي 

 ظاهرة مواجهة يف اللسان الستقامة وسيلة ميثل كان حيث تعليمي، هلدف وجد األوىل مرحلته يف النحو أن-أ    
  . الناس ألسنة على تفشى الذي لحنال

 حقل احنصار مظاهره ومن الرتاكيب، دراسة على السليب وتأثريه املتأخرين لدى للنحو الشائع املفهوم-ب   
 مرادفا النحو وأصبح بل به النحو فارتبط اإلعراب عالمات وتتبع الكلم، أواخر ضبط يف النحوية الدراسة

الغاية من وجود  النحاة من املتأخرين على التبس حيث النحو، من دفاهل عن االحنراف عن ناهيك لإلعراب،
 واإلعراب النحو مفهومي بني الواضح اخللط هذا منها نستشف اليت النحوية املناظرات عقد عنه اجنر مما النحو،

 كثرة يف متثل املفهوم هذا مظاهر من آخر مظهر إىل باإلضافة. )3(اخلصم على التفوق الوحيد مهها كان واليت
 إىل.)4(الفائدة انعدام لدرجة التكرار عليها يغلب ما وكثريا الواحد املنت حول تدور واليت املتشاة النحوية املصنفات

 يف التارخيية الدراسة على واعتمدت العلمي املنهج وفق املبوب للتنظيم النحوية الدراسة افتقرت فقد هذا جانب
 لوضع أساسا نصا الكرمي القرآن من متخذة النصوص ومراقبة الوصفية اسةبالدر  تعىن أن ا حريا وكان الرواية

  )5(.والضوابط القواعد
 الـذي اجلرجـاين، القـاهر عبـد أبـرزهم ومـن ، النحـوي الـدرس إليـه آل الـذي الوضـع مـن اللغـويني بعض تذمر وقد   

 بدراســة فيــه الكلم،واهــتم اتعتبـ ختطــي إىل" اإلعجــاز دالئــل" كتابـه خــالل مــن ودعــا التوجـه، هــذه ضــد محلــة قـاد
 مـن ببعض،وذلـك بعضـها معانيها وصلة اجلملة، بناء جانب على فيه وأكد معنوية، وجهة من النحوية املوضوعات

  . والبالغة النحو بني احللقة أحكمت اليت النظم يف نظريته خالل
  �                                                                                        

  
                                                 

 . 13 ص ، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح ، عقيل بنا ينظر 1
-هـ1417 ،1ط لبنان، بريوت العلمية، الكتب دار الدين، مشس إبراهيم ـت األمشوين، شرح على الصبان حاشية ، الشافعي الصبان علي بن حممد 2

 .23ص ،1جم،1997

 صيدا العصرية املكتبة منشورات ، البجاوي حممد وعلي إبراهيم الفضل أبو حممدتـ  ، وخصومه املتنيب بني الوساطة اجلرجاين، العزيز عبد بن علي القاضي 3 
 تـ امييل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية.،ابن يعيش،شرح املفصل،) 338، 334( ص م،1966- هـ1386 ،3ط بريوت،

 . 51 ص ،1ج ، م2001 هـ1422 ،1ط ، لبنان بريوت ،
 ).22،23(م،ص2008-هـ1،1429،ط لبنان ،بريوت حزم ابن ،دار التجديد و األصالة بني العريب ،النحو عيساين يدا عبد ينظر  4
 . 10 ت،ص ،دط،د للنشروالتوزيع الدولية العلمية الدار والتوزيع، للنشر الثقافة العربية،دار اجلملة يف الزمنية الداللة ، املنصوري جابر علي ينظر  5
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 به، شغفوا الذين اإلعراب أنصار من عنيفة فعل بردة جوت األرجاء،ولكنها متألالقاهر  عبد صيحة وظلت    
 إبراهيم رأسهم وعلى العشرين القرن يف احملدثني بعض هلا تفطن أن إىل الزمن من ردحا كامنة أفكاره فظلت

 جلوانبه، تضييق من النحوي الدرس به اتسم ما على الضوء ليطبتس قام والذي "النحو إحياء "كتابه يف مصطفى
  )1(.اإلعراب زاوية يف وزجه

مهدي املخزومي الذي تبلورت أفكاره يف   أبرزهم احملدثني، من بعده جاء من الدراسة هذه من واستفاد   
ل دراسته اليت تقدم ا ،وقد ساهم من خال"ويف النحو العريب قواعد وتطبيق"يف النحو العريب نقد وتوجيه:"كتابيه

  )2( .بدور فعال يف اعطاء البديل،وحماولة اعادة ترتيب األفكار اللغوية وفق املناهج اللغوية احلديثة 

،الذي درس فيه نظام اللغة "اللغة العربية معناها ومبناها"لتمام حسان،من خالل كتابه فهي الثانية احملاولة وأما   
مشروع -كما وصفه كثريون-،ومثل)3( الرتكييب والصويت والصريف واملعجمي والداليل:العربية يف مستوياته املختلفة

   )4( .قراءة أخرى للرتاث النحوي العريب من وجهة نظر الدراسات اللغوية احلديثة

الــيت ســيطرت علــى تفكــري النحــاة،  العامــل بنظريــة الواضــح التــأثر ســابقيه،وهو عــن أمهيــة يقــل ال ســبب وهنــاك-ج
هلـــا ظهــــرت مـــع بـــدايات التصـــنيف النحــــوي،إذ ينســـب القـــول بالعامـــل أليب إســــحاق  لبـــذور األوىلفمعـــروف أن ا

فقـد مضـى بعيـدا ) هــ180 ت(؛وأما سـيبويه ) 5( )هـ170ت (،وكذلك اخلليل بن أمحد الفراهيدي)هـ129ت(احلضرمي
حويـة بـل ال نغلـو إذا قلنـا إذ تتـداخل هـذه النظريـة يف كـل أبـواب الكتـاب وفصـوله الن"يف هـذا الطريـق تـأثرا مبشـائخه

ـــه حديثـــه يف مباحـــث النحـــو ة شـــجر قـــد غرســـا  وأســـتاذه ســـيبويه وإن كـــان.)6("إـــا دائمـــا األســـاس الـــذي يبـــىن علي
 جــراء مــن ومنطقيــا، فلســفيا فروعهــا وتتشــابك ذلــك بعــد لتتفرعإال أن األمــر مل يبــق علــى حالــه،لغويــا، ،غرســاالعامل

لقــد اســتقر يف رأي : " وعــن هــذا يقــول عبــاس حســن  ،)7(اللغــة روحن عــ اأبعــده ممــا ، ةالوافــدبالثقافة االحتكــاك
ا،إمنا هي أثر ملؤثر أوجدها وال يتصور العقل وجودها بغريه متأثرين يف هذا  النحاة أن احلركات اإلعرابية وما يتصل
موِجــدا،وال يصــح يف  مــن أن لكــل حــادث ُحمْــِدثًا، ولكــل موَجــد)علــم الكــالم(مبــا تقــرر يف العقائــد الدينيــة وجمــادالت

العامل على تفكري النحاة  ومن املظاهر اليت تثبت سيطرة نظرية.)8(" الذهن خملوق بغريخالق والمصنوع  بغري صانع
  )هـ207ت(تلك اليت جرت  بني الفراء النحاة تلك املناظرات اليت عقدوها ومن أشهرها

 
�                                                                                        

  

                                                 
  ) .2،3(م ،ص1992-هـ  1412،  2،إحياء النحو،دار التأليف والرتمجة والنشر،طإبراهيم مصطفى 1
         ). 16، 15(م،ص 1986-هـ1406، 2ينظر مهدي املخزومي،يف النحو العريب نقد وتوجيه،دار الرائد العريب ،بريوت لبنان،طـ 2
  ).83، 82(م،ص 1991-ـه 1421،دط،امعية اإلسكندريةدار املعرفة اجل،حممود أمحد حنلة ،نظام اجلملة يف شعر املعلقات ينظر 3
 .19م،ص2002-هـ 1423، 1مل الكتب،طـحسن العارف،متام حسان رائدا لغويا،عا ينظر عبد الرمحان 4
  ).70، 69(م،ص2003-هـ 1424، 1ينظر فخر الدين قباوة،مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء،دار الفكر دمشق،ط 5
  .64ارس النحوية،دار املعارف القاهرة،دط،دت،صينظر شوقي ضيف،املد 6
  . 72م،ص2003-هـ1423ينظر سليمان أمحد ياقوت،ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقها يف القرآن الكرمي،دار املعرفة اجلامعية،دط، 7
  . 196،دت،ص 2اللغة والنحو بني القدمي واحلديث،دار املعارف مصر،ط ،عباس حسن 8
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  . )1(وكان موضوعها العوامل اللفظية واملعنوية)هـ225ت (واجلرمي
 من واحد العصر، ذلك يف النحوي الدرس مسار على هلذه النظرية السليب للتأثري التصدي لواء محل وقد      
 عدة وساق النظرية، هلذه وبقوة يهف تصدى ،"النحاة على الرد" كتابه يف القرطيب مضاء ابن وهو الدارسني، أجرأ
   )2(.دعواه تثبت وحجج أدلة

 الذي"النحو إحياء" كتابه يف مصطفى إبراهيم النظرية هلذه الرفض اجتاه مثل فقد احلديث العصر يف وأما   
 من فيها ما وذوق العربية معرفة عن الناس صد الذي وسلطاا النظرية هذه من النحو ختليص إىل خالله من دعا

  )3(.التصوير يف ومزية األداء على وةق

         : يلي فيما تلخيصه ميكن األساليب ودراسة التصنيف منهجية على سليب تأثري النظرية هلذه كان وقد      
رغم االختالف بينها يف املعىن  واألدوات )كحروف العطف(احلروف بني اجلمع مظاهره ومن:املعىن فرقه ما مجع- 

  )4(.رد االشرتاك بينها يف العالمة اإلعرابية)كاملفاعيل(ع بني األمساءوالوظيفة،وكذلك اجلم
 كمواضيع النحوية،وغياا املؤلفات يف وتناثرها األساليب تشتت مظاهره ومن: والوظيفة املعىن مجعه ما تفريق- 

  )5(.عةاملتنو  الكالمية واقفامل يفا استعماال ووجوه أدواا بني الدقيق التفريق وعدم مستقلة،

   :الجملة عند القدماء   
 عنـد الرتكييب املستوى يف أساسية وحدة متثل إذ مل ،الكلمة به حظيت ذاته الذي باالهتمام اجلملة حتظ ومل        

 تعامـل حبيـث ، )املعـاين علـم ( مباحـث يف وخباصـة ا، عناية بدواأ قد القدامى العرب البالغيون  كان وإن النحاة
 علــى ةالبالغــ هــؤالء عــرف فقــد ، بــاملعىن اهتمــامهم مــن انطالقــا ذلــك دالليــة،وكان وحــدة بوصــفها معهــا البالغيــون

 النحـــاة حتفـــز مل اجلملــة دراســـة يف البالغيــون بـــذهلا الــيت اجلهـــود هـــذه أنإال  .)حــال ملقتضـــى الكــالم مطابقـــة (أــا
 حيـث مـن للكـالم دراسـة : لنقـل أو للكـالم، شـكلية دراسـة النحو وبقي "، التوجه هذا مع الكايف بالقدر للتفاعل
 تقسـيم وإنشـائية خربيـة إىل تقسـيمها أن حـنيشـكلي،يف  تقسيم هو وفعلية امسية إىل اجلملة شكلي،فتقسيم هوبناء
  )6(".داليل

                                                                 
  

          �                                                                                        
  

                                                 
  .م 1985-هـ 1405، 3إبراهيم السامرائي،مكتبة املنار األردن،ط تـكات بن األنباري،نزهة األلباء يف طبقات األدباء،ينظر أبو الرب  1
 . 77م،ص1982 - هـ 1412،  2ينظر ابن مضاء القرطيب،كتاب الرد على النحاة، تـ شوقي ضيف،دار املعارف القاهرة،ط 2
  . 195م،ص 2003-هـ1423ق العربية،دط،ينظر إبراهيم مصطفى ،إحياء النحو،دار اآلفا 3
 اآلداب جملة والوظيفي، الشكلي املنهجني بني النحوي التبويب عبيزة، عائشةينظر و ) 179،232(ص ، وتوجيه نقد العريب النحو يف ، املخزومي مهدي ينظر 4

  ). 172، 157(،ص 1م،عدد 2003-هـ 1424للنشر والتوزيع،ديسمرب، الغرب دار األغواط، ،جامعة واللغات
  .3ينظرابراهيم مصطفى،إحياء النحو،ص 5
 .137ص ، م2004-هـ1424 ،1ط والتوزيع، والنشر للطباعة إيرتاك ، العريب اللساين النشاط يف احلديث اللساين الدرس نشأة بكوش، اهلامشي فاطمة 6
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 جلهود الطبيعي املكمل العربية،وهي اجلملة دراسة يف وتقديرها مكاا هلا العرب كان البالغيني جهود" أنورغم 
 به يسهم أن ميكن ملا بديال اجلملة دراسة يف اجلهود هذه تكون أن ميكن ال أنه إال )1( " امليدان هذا يف النحاة
 يف والنحوي البالغي الدرسني بني تكامل هناك يكون أن جيب للجملة،بل شكلي حتديد من النحوي الفكر
  . واالهتمام راسةدال من حقها اجلملة إعطاء

                                     :مفهوم الجملة عند القدماء
 ومل مفهومها، عن يفصحوا مل أم لنا يتبني اجلملة دراسة يف القدماء، هوداتعلى جم االطالع خالل ومن       

 أن يعقل ال إذ عمدا، املسألة، فتجاوزوها هذه وضوح لشدة ذلك يرجع ورمبا وتصنيفها، لتبويبها اهتمام كبري يولوا
 عن -األحيان من كثري يف– تغين اليت هي الوضوح شدة وإمنا لديهم، واضحة غري كانت املسألة أن قائل يقول

  .التفصيل
 على تدل اجلملة أن "وهو هلا لغويا تعريفا نستشف أن ميكن تعريفات من وصلنا ما خالل ومن وعموما،       
  .)2("شيء كل مجاعة وأا تفرق، عن األشياء مجع

  )3(".عليها السكوت حيسن فائدة املفيد املركب الكالم" فهي هلا االصطالحي التعريف عن وأما       

 فاعل، من للفعل عليه،فالبد تقوم الذي األساسي الركن اجلملة،واعتربوه تكوين يف داإلسنا النحاة وقداشرتط  
  )4(.خرب من للمبتدأ البد كما

 أجــلمــن  والتــأويالت التقــديرات يتكلفــون راحــوا العامل،فقــد بنظريــة الشــرط،وتأثرا هــذا حتقيــق أجــل ومــن        
 قولــه مثــل يف الظــاهرة بصــورته اإلســناد فيهــا غــاب الــيت بريالتعــا تلــك إليــه،يف واملســند املســند:اجلملــة ركــين اســتكمال

  ، )6 التوبة( )5( ����هُ رْ جِ َأ◌َ فَ  كَ ارَ جَ تَ اسْ  ينَ كِ ِر شْ المُ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  نْ إِ وَ ����  ،)21حممد( ����وفٌ رُ عْ مَ  لٌ طَاَعٌة َوقـَوْ  ���� : تعاىل
  
 

�                                                                                           
  

  . التعابري من ،وغريها"وضيعته رجل كل"،"النارَ "،"والسيفَ  رأَسكَ "،"وسهالأهال "،"حسبك"
                                                 

  . 45 ص ت، د ،2ط القاهرة، والتوزيع لنشروا للطباعة غريب دار ، احلديثة واملناهج الرتاث بني اللغة ،علم حجازي فهمي حممود 1
 عـامر ـتـ ، العـرب لسـان ، منظـور ابـن وينظـر 426 ص م،1984-هــ1414 ،3ط للماليـني، اهلـدى ،دار عطار الغفور عبد أمحد ـت الصحاح، اجلوهري، ينظر 2

 دار ، زهــوة إبــراهيم أمحــد ـتــ ، الصــحاح خمتــار ، يالــراز  وينظــر ،153ص ،11ج م،2003- هـــ 1424 ،1ط ، لبنــان بــريوت العلميــة الكتــب دار حيــدر، امحــد
 م،1998-هــ1428 ،6ط الرسـالة، مؤسسـة ، احملـيط القـاموس ، آبـادي الفريوز وينظر ،65 ص ت، د ط، د اجلزائر، األصالة دار لبنان، بريوت العريب الكتاب

  .102 ص ،6ج م،1994 -هـ1424 ط، د ،الفكر دار ثريي، يعل ـت القاموس، جواهر من العروس تاج ، الزبيدي وينظر ، 980ص
 ت األعاريب، كتب عن اللبيب مغين ، األنصاري هشام ابن ينظرو ،6ص  ت، د ،2ط لبنان، بريوت ، اجليل دار ، العربية علم يف املفصل ، ينظرالزخمشري 3

  . 5م،ص 1991- هـ 1،1411ط لبنان، بريوت اجليل، دار الفاخوري، حنا
تــــ عبـــد اخلـــالق عضـــيمة،عامل املقتضب، ،دالعبـــاس املـــرب  ووينظـــر أبـــ  23 ص، 1ج، ،دت 1ســـالم هـــارون،دار اجليـــل بـــريوت لبنـــان،ط،تــــ عبـــد الالكتاب ســـيبويه، 4

  .126ص ،4ج م ، 1963-هـ1382الكتب،دط،
،و  237،ص 2م ،ج1979-هـ 1399، 1من وجوه القراءات يف مجيع القرآن،دار الكتب العلمية بريوت لبنان ،ط إمالء ما من به الرمحانينظر العكربي،5 
  . 11،ص 1ج
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 الكالم،وانقسموابني و  هابين العالقة يف اختلفوا أم إال للجملة، النحاة تعريف حول تقارب من ملسناه ما ورغم
 اجلملة بعموم يقول وفريق النحاة، من األوائل ميثلهو  بينهما، بالرتادف يقول فريقني،فريق املسألة هذه حول

 من قلة يف الفريق هذا ينحصر ويكاد اجلملة، يف ذلك يشرتط وال اإلفادة، متام شرطه إذ الكالم، وخصوص
  .)هـ761ت(هشام ابن رأسهم على النحاة متأخري
  : تقسيم القدماء للجملة      

 األوائل عند واضح بشكل ذلك وجتلى لفظي، أساس على لنحاةا بناه فقد اجلملة، تقسيم عن وأما          
 مجلة فهي فعال اجلملة صدر كان فإذا الصدر، حبسب وفعلية ،امسية إىل اجلمل تقسيم حول اتفقوا الذين هم،من

 وأضافوا التقسيم هذا عند يتوقفوا النحاة،مل من املتأخرين ولكن.امسية مجلة فهي امسا صدرها كان وإن فعلية،
     )1(.هلا أخرى اماأقس

  :موقف المحدثين مما تركه األوائل في مجال دراسة الجملة      
 تركه ما تقييم يف نظرهم وجهات اختالف نلمس مؤلفام بعض على االطالع خالل ومن احملدثني عن وأما      

 واصفا نقده يف مبالغا نكاجمحفا يف حق النحاة ،اذ النقد ميدان اقتحم من فمنهم اجلملة، دراسة جمال يف األوائل
 التجربة، خوض من وفاخ التقييم جمال يفت ليتأخر خطوا خطوة يتقدم من ومنهم واإلفساد،لط واخل باجلهل هلم

 جانب وإىل. كان مما أبدع باإلمكان ليس وأنه احرتق حىت نضج قد النحو أن مبقولة مرة كل يف يصطدم وألنه
 السابقني املوقفني يتوسط املوقف وهذا احملدثني، أغلبية ميثله الذي وقفامل ولعله ثالث موقف يربز املوقفني هذين
 رديئها، ويرتكون وأطيبها، ألذها املاضي مثار من يقطفون جتعلهم موضوعية نظرة القضية إىل أصحابه وينظر

 بني ريادا وتستعيد تسرتد وجيعلها مكانتها العربية للغة يعطي لغوي لدرس التأسيس إىل الوقت نفس يف ويتطلعون
  . اللغات

  : مفهوم الجملة عند المحدثين    
  تعريف احملدثني للجملة من تعريف القدماء هلا فهي عندهم أصغر صورة لفظية يتم ا املعىن وحيسـن  واقرتب

 النحــاة مــن األوائــل نظــرة إىل أقــرب كانــت فقــد والكــالم اجلملــة بــني للعالقــة نظــرم عــن وأمــا ،)2(عليهــا الســكوت
  الركيزة عده من جلملة،فمنهما تكوين يف أمهيته اإلسناد،وحول قضية حول كمااختلفوا. بينهما يفرقوا مل ينالذ
   
 �                                                                                           

  

                                                 
،وينظر ابن هشام،مغين اللبيب عن كتب  6،وينظر الزخمشري،املفصل يف علم العربية،،ص 8،ص1املقتضب،ج د،وينظر املرب  23،ص 1ينظر سيبويه،الكتاب،ج1

   .59م،ص1997-هـ1،1418وزيع،طوينظر ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،دار الفكر للطباعة والنشر والت،)15، 12(،ص 2األعاريب،ج
 يف تراثية أصول الدين، حساموينظر زكي   ،44،ص م1972 -هـ1،1392ط لبنان، بريوت اللبناين الكتاب دار ينظر رميون طحان ،األلسنية العربية 2

  .208 ،ص م2001- هـ1412 ،3ط احلديثة، اللسانيات
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 على سار ومن املخزومي مهدي رأسهم لىع الباحثني من جمموعة إليه ذهب ما اجلملة،وهذا تكوين يف األساسية
 من كثرة هناك بينما ،)1(مثال كالنداء خاصة أساليب اإلسناد فيها غاب اليت التعابري تلك اعترب جه،حيث

 عن وحتدثوا اجلملة، تكوين يف ضرورة لإلسناد   يرون ال املسألة،حيث هذه يف خمالف رأي هلمكان  احملدثني
 عبد محاسة حممد منهم نآخرو  باحثون إليه ذهب ما وهذا املقصود، املعىن اجلملة أدت إذا عنه االستغناء إمكانية
  .وغريهم صالح وشعبان عمايرة أمحد وخليل ، اللطيف
 لذلك ظاهر،وميثل وجه له يكون ال عندما اإلسناد نتكلف أن جيب ال أنه يرى اللطيف عبد محاسة فمحمد      
 ومــع اإلســناد، علــى تنطــوي ال اجلمــل فهــذه اإلغــراء، أو التحــذير، أو لقســم،ا أو النــداء، ومجلــةأ التعجــب، جبملــة
 حتليـل يف اإلعرابيـة البـدائل اقرتحـبعض وقـد. حتقيقـه أجـل مـن تنطـق مل صورة افرتاض إىل يلجأون النحاة كان ذلك
 لتقاليـــدا تقـــره الـــذي اللغـــوي بالشـــكل ومكتفيـــا والتقـــديرات التـــأويالت عـــن ذلـــك يف مبتعـــدا الرتاكيـــب مـــن كثـــري

  .)2(اللغوية واألعراف
 الركيزة جعلوه حينما النحاة أوقع وقد اجلملة، تكوين يف شرطا ليس اإلسناد أن صالح شعبان يرى كما   

 أن منذ ا النطق على تـُُووضع اليت التعبريات بصرخة اصطدموا عندما وذلك التناقضات، من كثري يف  األساسية
 دومنا عنها يراد عما وعربت لبس، دومنا مفيدا معناها التعبريات هذه أدتو  العربية اللغة وكانت العرب كان

  .)3(النحوية قواعدهم مع التعابري هذه لتتماشى وتأويالم منطقهم النحاة أعمل فحينها إام، وال غموض،
 اللغة يدبتقال اإلميان منطلق من التعبريات تلك يقبل أن - خاصة-النحوي على أنه يرى صالح شعبان فإن ولذلك

 ليتدخل ملقرراا، نطقيا منوذجا يكون أن دائما وحياول وأعرافها، مقاييسها ويراعي حبسبها، املتكلم ينطق اليت
 من اجلملة تؤديه ما فهم حدود يف يبقى أن جيب له التدخل وهذا املنطوق، اللغوي الشكل ذا مكتفيا النحوي

 وال فيه، نطقها يتم الذي االجتماعي واملوقف خالله، وجودةامل اللغوي السياق على ذلك يف معتمدا تام، معىن
 فأخفت النحاة ا تأثر اليت املنطق أحكام وال اجلملة، فهم يف النحاة معايري احلالة هذه يف املرجع يكون أن جيب

  .)4(الفلسفية اخلالفات ركام حتت املضيء املشرق اجلانب
  
  
  
  

�                                                                                           
  

                                                 
 ،ص واحلديث القدمي بني اجلملة يف اإلعرابية العالمة ، اللطيف عبد محاسة حممد ينظر ،و 311 ،ص وتوجيه نقد العريب النحو يف املخزومي، مهديينظر  1

  .21ص م،2004-هـ1424 ط، ،د القاهرة والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار ، العريب النحو يف الوصفية اجلملة ، صالح شعبان ينظر ،و61
  .61 صدار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،دط،دت،، واحلديث القدمي بني اجلملة يف اإلعرابية العالمة ، اللطيف عبد محاسة حممد ينظر 2
  .21 ،ص العريب النحو يف الوصفية اجلملة ، صالح شعبان ينظر 3
  . 24نفسه،شعبان صالح اجلملة الوصفية يف النحو العريب ،ص 4
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       :للجملةالمحدثين تقسيم 
 الـيت حلديثـةا اللغويـة املنـاهج لتعـدد ذلـك ويرجع كبريا، اختالفا حوله اختلفوا فقد للجملة تقسيمهم عن وأما      

 الباحثني، توجهات على بظالله ألقى قد الوصفي املنهج أن نقول أن ميكن أنه غري دراسام يف الباحثون يعتمدها
يف أغلــب –إذ مل تتجــاوز االختالفــات بيــنهم  الدراســات هــذه ونتــائج اللغويــة التحلــيالت علــى بــارزة بصــماته وتــرك

  .املنهج واملصطلح-األحيان
 تقسيمه يف اعتمد احلديث العصر يف اجلملة دراسة جمال يف الرواد من يعترب الذي املخزومي فمهدي  
 ،االمسية اجلملة: ةللجمل أنواع ثالثة وذكر املسائل، من كثري يف هلم انتقاده رغم القدماء، عن جاء ما على للجملة
الذين  ال املسند إليه كما فعل النحاة املسند طبيعة على للجملة تقسيمه بىن وقد الظرفية، واجلملة الفعلية، اجلملة

  . منهجها غري على اللغوية دراستهم بنوا  ألم االمسية من الفعلية اجلملة حتديد يف يوفقوا يرى بأم مل
 أنه تبعاته من وكان احملض، اللفظي التفريق من أساس على يقوم ألنه بالساذج التحديد هذا وصف كما        
    .)1(منها التخلص يستطيعوا مل حنوية مشكالت يف أوقعهم

 أنه عقليا بكونه ويعين الوقت نفس يف وعقليا يالفظ للجملة القدماء تقسيم اعترب فقد محاسة حممد وأما   
 بعض تقسيم يرفض كما يكون، أن ينبغي كان لتعبري - ذهنيا- موازية وجيعلها الرتاكيب على عقلية صورا يفرض

 يقرتح مث. اجلملة نوعي بني اخللط إىل أدى والذي واملعىن، اللفظ بني التفريق أساس على القائم للجملة احملدثني
 املوجزةة التامة واجلمل اجلملة: اجلمل من أنواع ثالث عدّ  حيث تعريف من هلا ارتضاه ما على بناءا ملةللج تقسيما
  : أخرى أنواع حتته منها نوع وكل اإلسنادية، غري واجلملة
: إىل جزةاملو  اجلملة وتنقسم. الوصفية واجلملة التامة االمسية واجلملة التامة الفعلية اجلملة: إىل تنقسم التامة فاجلملة
 مجلة إىل اإلسنادية  غري اجلملة وتنقسم. املوجزة اجلوابية واجلملة املوجزة االمسية واجلملة املوجزة الفعلية اجلملة
 الصوت خالفة ومجلة واإلغرائية التحذيرية واجلملة القسمية واجلملة والذم املدح ومجلة التعجبية واجلملة اخلالفة
  .)2(الندائية واجلملة

 يف يقرتح اجلملة، لبناء ضروريا يراه ال الذي،اإلسناد من موقفه منطلق ومن صالح، شعبان جهته من       
: ومها أيضا نوعني إىل املكتملة اجلملة وقّسم املختصرة، واجلملة املكتملة اجلملة ومها اجلمل من نوعني هاتقسيم
 هذا يف متأثرا أيضا صالح شعبان انك وقد هشام، ابنا خط ذلك يف مقتفيا الصغرى، واجلملة الكربى اجلملة

         .)3(الوصفي البنوي باملنهج وحتديدا احلديثة اللغوية باملناهج التقسيم
�                                                                                           

  

                                                 
 ). 87، 85،86 (ص م،1986 - هـ1406 ، 2 ط لبنان،  بريوت ائدالر  دار وتطبيق، قواعد العريب النحو يف ، املخزومي مهدي ينظر 1
  ). 110إىل 58من(ينظر حممد محاسة ،العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث،ص 2
 ). 26إىل 21من(ينظر شعبان صالح،اجلملة الوصفية يف النحو العريب،ص 3
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 وهـو التحويليـة، التوليديـة النظريـة دراسـته يف تبىن لة ومن الباحثني الذين درسوا اجلمفقدكان أيصا  عمايرة أمحد أما
 نتـائج مـن وكـان املعـىن، أو املضـمون دون املبـىن أو الشـكل علـى كليـا يعتمـد للجملـة القـدماء تقسـيم أن أيضا يرى

 حتديــد عــن حتــدث كمــا. هــانوعي بــني الواضــح اخللــط وكــذلك اجلملــة، فيــه تنــتظم الــذي اإلطــار وضــوح عــدم ذلــك
 إىل التحديــد هــذا أدى اجلمل،وقــد لتصــنيف يصــلح ال أنــه يــرى والــذي ،االمسيــة واجلملــة الفعليــة جملــةلل القــدماء
ـــدرس إىل القســـرية الصـــبغة ذات املصـــطلحات بعـــض دخـــول  التقـــديري بـــاإلعراب يســـمى مـــا إىل أدت اللغـــوي، ال
:  ومهــا اجلمــل مـن نــوعني كهنـا أن وذكــر تعريـف، مــن هلـا ارتضــاه مــا علـى بنــاءا للجملـة تقســيما اقـرتح وقــد.واحمللـي
 عـن ذلـك بعـد وحتدث ، نوع لكل -يسميها كما– أُطُرا ووضع ، الفعلية التوليدية واجلملة االمسية التوليدية اجلملة

 اجلملـة تسـمية يفل املعـىن وانتقـا يف تغـريا عنهـا فيرتتـب ، الثانويـة الفونيمـات أو املورفيمـات يف حتدث اليت التغيريات
اجلملــة  يف  والزيــادة الرتتيــب عــن حتــدث كمــا ، مبناهــا يف فعليــة أو امسيــة ، معناهــا يف حتويليــة ةـمجلــ ةـلــماجل فتصــبح
  .)1(املبىن دون املعىن يف تؤثر اليت التحويل، عناصر منا وعدمه

  :       رأي فيما توصلت إليه الدراسات الحديثة للجملة
 اللغوية باملناهج الواضح التأثر هو اجلملة عن احملدثني دراسات إليها توصلت اليت النتائج على إمجاال يالحظ وما 

 التفصيالت كثرة عنه اجنر مما النطقية، األشكال كل لرتصد الباحثني دفع والذي الوصفي املنهجة احلديثة خاص
 منعدد كبري  استحداث إىل باإلضافة هذا مجيعا، احتوائها عن النحوية القواعد فضاقت والتفريعات،

 أو واملصطلح الشكل يتعدى ال وآخر باحث بني االختالف فأصبح مضامينها يف تقرتب أا مرغ املصطلحات،
  .الدراسة منهج

 العلمية صفيت إضفاء إىل وتسعى جادة معظمها يف كانت الدراسات هذه بأن القول ميكن ذلك ومع  
 ميكن ما وتقدم املسطرة أهدافها بلغت حىت والعناية االهتمام من كثري إىل منا وحتتاج العريب، النحو على واملوضوعية

  . اخلصوص وجه على والنحوية عموما اللغوية الدراسات يف البديل اسم عليه نطلق أن

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول                                                                                                                         
  

  
                                                 

  ).88،إىل 81من(ص م،1984 - هـ 1404 ،1 ط ، جدة والتوزيع للنشر املعرفة عامل ، وتطبيق منهج وتراكيبها اللغة حنو يف ، عمايرة خليل أمحد ينظر 1
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 فلك يف دارت قد أا ورأينا النحاة، ندع النحوية الدراسة حدود عن للحديث التمهيد يف تعرضنا قد كنا   
 اليت الداللة ذات الصغرى الوحدة وعدوها الكلمة عن النحاة فتحدث ألجزائه، والتعرض وحتليله، الكالم دراسة
 فيه اجتمع ما بأنه -رأينا كما-الكالم وعرفوا وحرف، وفعل اسم إىل الكلمة قسموا كما الكالم، منها يتكون
 منه يتألف ما أقل أن وبينوا لذاته، مقصود أصلي بإسناد أكثر أو كلمتني تضمن ما أو دة،واإلفا الرتكيب أمران

  .عليه السكوت حيسن معىن تفيد أن ميكن اليت العناصر بيان بذلك أرادوا وقد ،واسم فعل أو امسان الكالم
 ميكن اليت القدماء ندع النحوية العالقات موضوع عن للحديث يقودنا أنه لوال الكالم ذا ألذكر أكن ومل   

 يف حصروها اليت الكالم تأليف مبسألة يتعلق فيما وخاصة ،التمهيد يف تقدم ما خالل من حقيقتها على نقف أن
 حوهلا يدور عالقة ألهم التنبيه احلصر هذا خالل من أرادوا فقد واسم فعل أو امسان: ومها أساسيتني صورتني
  . الحقا ألمهيتها سنعرض واليت اإلسناد، عالقة وهي الكالم

 ما ألقل حتديدهم ويف للعالقات، بسيط لتصور نتيجة كان وإمنا فراغ، من نابعا يكن مل التحديد هذا وا  
 و فعل من أو حرفني، من أو فعلني، من رُكب ما هي كالما تُعد ال اليت الرتاكيب أن إىل إشارة الكالم منه يتألف
  .       اإلسناد عالقة فيها تتحقق ال الرتاكيب هذه ألن واسم، حرف من أو حرف،

 فعل ،وامسان فعل ،واسم امسان،فعل:"وهي ست الكالم منها يتألف اليت الصور أن النحاة بعض ذكر وقد  
 إبراهيم حممد يقول كما احلصر وهذا )1("وجوابه الشرط أو وجوابه، القسم مجلة أمساء، وأربعة فعل أمساء، وثالثة
 ثالثة، أو مفعولني أو مفعول إىل والتعدي اللزوم حيث من الفعل أنواع حدود عند يقف ألنه دقيق، غري"عبادة

 صور أقل هو فيما داخلة الصور هذه نعد نأ ميكن ولذا به، املفعول إال املكمالت من يتناول ومل واخلرب، واملبتدأ
 جمرد األمر ليس إذ الم،ك إنتاج من ميّكن ال والصور النماذج حصر أن" كما ميكن أن خنلص إىل  )2(".التأليف
 بسبب بعضها وجعل ،ببعض بعضها تعليق يف يكمن املعىن بل )3("بعض إثر يف ببعضها ينطق مرصوصة كلمات

 اجلرجاين القاهر عبد يقول كما" أنفسها بينها فيما ال معانيها بني فيما يكون التعلق"  بعض،وهذا من
      )4( .)هـ471ت(
  
  
  توطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الفصل األول 

  

                                                 
 م،2000-هـ1421 ،1ط لبنان، بريوت العلمية الكتب التوضيح،دار مبضمون التصريح أو التوضيح على التصريح ،بن عبد اهللا خالد  األزهري  1
 .16،ص1ج
 . 3ص ،دت،1ط ، القاهرة اآلداب مكتبة حتليلها،  أنواعها ناامكو  العربية اجلملة عبادة، إبراهيم حممد  2
 .4،صنفسه  3
 .359 ص دت،دار الكتب العلمية،بريوت لبنان تـ حممد رشيد رضا،دط،،علم املعاين اإلعجاز يف اجلرجاين،دالئل  4
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 أو يأخذ من مثل الكالم واضع مثل أنّ  واعلم:" يقولف آخر موضع يف هذا املعىن اجلرجاينالقاهر  عبد ويوضح
   )1( ". واحدة قطعة صريت حىت بعض يف بعضها فيذيب الفضة

 تعليق سوى النظم ليس أن معلوم:"قولهب وذلك النظم جوهر وعّده التعليق سألةم على ركز فقد ولذلك  
  ) 2( ".بعض من بسبب بعضها وجعل ببعض، بعضها الكالم

 وانبوج ما، حرف وتعلق بفعل، اسم وتعلق باسم، اسم تعلق أقسام بثالثة وحددها طرقا، للتعليق أن بني مث
 من يعرب أن على وحيرص املتكلم، يتوخاها اليت العالقات تلك لنا وترسم النحو أبواب كل هي ذكرها اليت التعليق
 النحوية املعاين هذه من فيدرك املتلقي، إىل تصل حنوية معان إىل لتتحول اردة واألفكار املعاين عن خالهلا
  .إليه توصيلها املتكلم أراد اليت ردةا واألفكار املعاين القاتالع هذه يف الكامنة

 املعنوية، القرائن وأ السياقية العالقات عليه وأطلق العالقات من)3(النوع هذا حسان متام تناول وقد   
 بالرتكيز القدماء عند النحوية العالقات عن سأحتدث ولذلك والتبعية، والنسبة والتخصيص اإلسناد يف وحصرها

 أما اعتبار على حسان، متام على وأركز احملدثني، عند النحوية العالقات أتناول مث اجلرجاين، القاهر عبد على
  .عصره يف كلٌ  النحوية العالقات موضوع دراسة يف علمني ميثالن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        مفهوم العالقة النحوية                                                                                                   الفصل األول

  

                                                 
 .316 ص ،السابق  1
 .ص ص نفسه،  2
  . 191م،ص 2004-هـ 1425، 4تب،القاهرة،طمتام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها،عامل الك  3
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  :مفهوم العالقة النحوية 
 ،)1("املعاين يف وبالفتح احملسوسات، يف يستعمل العني بكسر العالقة للجرجاين التعريفات كتاب يف جاء   
 وحنومها واحملبة، اخلصومة، عالقة وبالفتح ا،مه وحنو والصوت، القوس عالقة: بالكسر العالقة:" الصحاح يفجاء و 

  )2("والتضايف كالعلية الثاين األول يستصحب بسببه ءوشي
 أو بينهما تقوم أكثر طرفني،أو وجود يستوجب العالقة عن احلديث أن هذين التعريفني خالل من نفهمف  

 العالقة أن ،االثنني بني الفرق أن غري التجريد، عامل يف أو سوساحمل عامل يف ذلك كان سواء العالقة هذه بينهم
 إذا سهال األمر يكون ال بينما وأبعادها مداها وقياس بل حقيقتها، وعلى عليها، التعرف ميكن اتاحملسوس بني

 علمنا إذا خاصة النحوية العالقة عن للحديث ميّهد عن هذا الفرق مهم ألنه الكالم و.التجريد عامل عن حتدثنا
نطقا  سوساحمل عامل إىل النهاية يف تتحول وهي واألفكار املعاين بني وحتديدا التجريد، عامل يف وتنشأ تقوم أا

 شقها إىل املتكلم حيوهلا وأفكار معان شكلى تبدأ علومجل، تحروفا وكلما تصبح أن قبل اللغة ،ألنةوكتاب
  . لغة كل نظام وحسب الناس عليه تواضع حسبما املنطوق

 وظيفة منهما لكل وحتقق اقالسي يف كلمتني بني جتمع معنوية رابطة عن عبارة هي النحوية فالعالقة نإذ   
  .ملعنويةاالرابطة  هذه طبيعة عن الكشف أجل من مجيعها تتضافر اليت واللفظية املعنوية القرائنب حنوية حس

 لنا نلتكوّ  معني لغوي نظام وفق وجتميعها الكلمات بني الربط خالل من النحوية العالقةة وتبدو أمهي   
  .الناس بني االتصال وظيفة لنا فتتحقق ومقاصده، أفكارهن خالهلا ع من املتكلم يعرب اليت الكالمية السلسلة

 حنوي، من أكثر عند ملعناه أشري وإمنا ،ءالقدما عند التسمية ذه يرد مل املصطلح هذاو لإلشارة فان    
 له وأصبح احلديثة، اللسانيات إفرازات من وكان ،التسمية حيث من حديث املصطلح هذا أن القول ميكن ولذلك
  .اللغوية املصطلحات قاموس يف بارز حضور

 مغالني نكون ال ورمبا ، النحاة عند معىن أو فكرةعلى شكل  موجودا كان قد املصطلح هذا أن هنا وأؤكد        
 اإلعجاز درس عندما النحوية العالقات ملوضوع يؤسس أن استطاع الذي هو اجلرجاين القاهر عبد أن جزمنا إذا
 يف واملتمثلة دراسته بزبدة وخرج العكس، أو املعىن دون لفظه يف نظمه،وليس يف يتمثل أنه وأكدالكرمي، القرآن يف

  .والبالغة النحو بني تصل اليت وإحكام احللقة الصلة توثيق ساألسا موضوعها كان اليت النظم نظرية

 يعــرف مــا علــى حــوالن معــاين تســمية فــأطلق مبســمياا، املعــاين يســمى أن اجلرجــاين القــاهر عبــد يفــت ومل  
  صوابا، كان إن صوابه شيئايرجع بواجد فلست هوالسبيل، هذا ":قوله من ذلك النحوية،ونفهم عندنابالعالقات

  
        مفهوم العالقة النحوية                                                                                                 الفصل األول 

  

                                                 
  . 199ص ،م1998-هـ1418 ،4ط لبنان، بريوت العريب الكتاب دار األبياري، إبراهيم قيقحت التعريفات، ،اجلرجاين علي بن حممد بن علي 1  
 .223ص الصحاح، خمتار الرازي، 2 
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 موضعه به أصيب قد النحو معاين من معىن وهو إال ،االسم هذا حتت ويدخل النظم، إىل خطأ انك إن وخطؤه
 كالما ترى فال له، ينبغي ما غري يف واسُتعمل موضعه عن فأزيل املعاملة، هذه خبالف عومل أو حقه، يف وُوضع

 الفساد، وذلك الصحة تلك مرجع جتد وأنت إال فيه، وفضل مبزية ُوصف أو فساده، أو نظم بصحة ُوصف قد
 من بباب ويتصل أصوله، من أصل يف يدخل ووجدته وأحكامه، النحو معاين إىل الفضل، وذلك املزية، وتلك
،ومن خالل هذا التعريف يتبني لنا أن عبد القاهر اجلرجاين قد أدرك مفهوم العالقة النحوية وتأثريها يف )1("أبوابه

  .  نسج الكالم ونظمه
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  القدماء عند النحوية العالقات:المبحث األول 
 إذالالنحوية، لدراساتا مسار عن باحلديث أساسا يرتبط القدماء عند النحوية العالقات عن احلديث إن   

 ملسار تتبعنا حيدده تارخيي زمين إطار يف إال النحوية العالقات عن احلديث ميكن ال بل ،بينهما الفصل ميكن
  .اجلرجاين القاهر بعبد وانتهاء عاصره ومن بسيبويهابتداء  النحوية، الدراسات

 تسميتها وميكن سيبويه ميثلها واليت ىلاألو  املرحلة: وهي الدراسة هذه يف مراحل ثالث حتديد ميكن وعليه   
 تسميتها وميكن اللغويني من كبرية جمموعة وميثلها الثانية واملرحلة الشاملة، الوصفية التحليلية الدراسات مرحلة
 املرحلة هذه وميثل للغة، الوظيفية الدراسة مرحلة وهي الثالثة املرحلة وأخريا املتخصصة، اللغوية الدراسات مرحلة

  )1(.اجلرجاين قاهرال عبد
     العالقات موضوع يف به متيزت ما أهم على الرتكيز مع املراحل هذه من مرحلة لكل وسنعرض   

 حنوية أبواب من درس فيما عليه يدل ما إىل أشري أن حاولأس ولذلك حديث املصطلح هذا بأن علما النحوية،
  :األوىل باملرحلة دأأبوس القدمية املؤلفات يف
 نظّر والذي)هـ180ت( سيبويه مع تبدأ وهي الشاملة، الوصفية التحليلية الدراسات مرحلة:ألولىا المرحلة- 1

 بدأت - التسمية من يظهر كما-املرحلة هذه ففي بعض، عن بعضها ينفصل ال كل أا على اللغوية للدراسات
 ضوابط وضع دف اهلجري ولاأل القرن اية منذ ذلك وكان العربية، للغة الشاملة الوصفية التحليلية الدراسات

 من الكرمي القرآن حفظ األول مطلبها كان وقد والرواية، املشافهة على الدراسة تلك وقامت العربية اللغة لقواعد
 النحاة تسابق املرحلة هذه ويف .اهللا دين يف الناس دخول بعد واخلاصة، العامة أوساط يف انتشر الذي اللحن

 ذلك جتسد وقد العربية اللغة ينتظم عام إطار ووضع النحوية، القواعد تقعيد أجل من العرب كالم الستقراء
 يقول كما وهو املختلفة، ومستوياا التعبريية مقوماا بكل العربية اللغة مثل الذي) الكتاب( يف واضح، بشكل

 إال عوزهاي يكاد ال املشخصات، كاملة العناصر، موفورة األوىل، النحو مادة يقدم:" ناصف النجدي علي
 وبني بينه ما وفرق ، املوضوع واملنطق املدروسة، الفلسفة تقتضي ما على األصول، وتصنيع الضوابط، استخالص

  )2(".القانون يف وكتاب الفتوى يف كتاب بني ما كفرق عصره بعد جاءت اليت الكتب

 اسـمإىل  الكلـم قسـيمت مـن تبـدأ متتابعـة، كثـرية أبـواب علـى يشـتمل جنـده سـيبويه كتاب نستعرض فعندما   
 اجلملة،ويف ببناء املتصلة للقضايا كثرية أبوابا ذلك بعد وخيصص والبناء، اإلعراب عالمات يتناول مث وحرف، وفعل
  يتطرق كما وهناكهنا موزعة النحوية العالقات إىل مايشري على الوقوف ميكن حتديدا األبواب هذه

  
        القدماء عند النحوية العالقات                                                                                        الفصل األول   

  

                                                 
 ص م،1994 - هـ1424 ط، ،د اجلزائر اجلامعية املطبوعات ديوان اجلرجاين، القاهر عبد اإلمام عند املختلفة وسياقاا النحوية الرتاكيب ، بلعيد صاحل ينظر  1
 ).83 إىل69 من(

 . 158ص ، ت ط،د ،د العريب البيان جلنة مطبعة بالفجالة، مصر ضة مكتبة النحاة، إمام سيبويه ، ناصف النجدي علي  2
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 الزيـادة وأحـرف األصـول احلـروف بـني التمييـز فكـرة على اعتمادا للمفردات الصرفية لألبنية أخرى أبواب يف سيبويه
  ).هـ173ت(أمحد بن اخلليل وضعها الين

 العربية، اللغة علوم خمتلف على يشتمل بل فحسب، النحو يف كتابا ليس الكتاب بأن اجلزم ميكن هلذا   
 اللغوي النظام قوالب وفق للمعىن، تأديته إطار يف الكالم أساليب سيبويه فيه ويدرس العرب لكالم جتسيد فيه

 على قصورام عنده يكن مل والنحو والبالغة، النحو بني فيه مييز يكن مل فيه، يقال الذي املقام وحسب للعربية
 أم عندك أزيد: قولك وذلك:" يقول ")أيهم(و) أيهما( منزلة ا الكالم كان إذا) أم( "باب ففي اإلعراب،

 أحد عن تسأله وإمنا اللقى، عن تسأله ال ألنك أحسن، االسم فتقدمي املعىن، هذا أردت إذا أنك واعلم... عمرو؟
 االسم وجعلت احلال، هذا يف االمسني أي لك يبني أن دتقص ألنك باالسم فبدأت هو، أيهما تدري ال ،االمسني
 أو حسنا، جائزا كان ؟ عمرا أم زيدا ألقيت: قلت ولو بينهما، عنه تسأل ال الذي فصار لألول، عديال اآلخر
  )1(".كذلك كان عمرو؟ أم زيد أعندك قلت

 اإلعراب إىل يقصد يكن مل وأنه ،الكالم ألساليب سيبويه يوليه كان الذي االهتمام مدى لنا يوضح املثال فهذا 
  .بدالالا الرتاكيب لربط خاصا اهتماما يوجه كان وإمنا فحسب،

 يثبت ما "باب يف وذلك معموله مع الوصف عن يتحدث الكتاب من آخر موضع يف سيبويه جند كما   
 قبل حرف كأنه فصار ،االسم منتهى يصر مل التنوين أنّ  قبل من وذلك:" يقول" املنفية األمساء من التنوين فيه

 ،"لك وجهه حسنا وال" ،"لك منه خري ال" قولك، وهو االسم منتهى والنداء النفي يف حيذف وإمنا ،االسم آخر
   ،االسم متام من صار" خري"و" ضارب"و" حسن" بعد ما ألن ؛"لك زيدا ضاربا وال"

 ذلك ومثل األمساء، أواخر يف النفي يف احلذف ألن ،االسم منتهى إىل ينتهوا أن قبل حيذفوا أن عندهم ُبحفق 
 ذلك غري يف ال واحد، اسم مبنزلة فيه عمل وما أنه يف ذلك ونظري:"  أيضا وقال) 2("لك درمها عشرين ال: قولك
   )3("والفىت الرجل مبنزلة واحد اسم أنه عن يغريه مل فيه فاملفعول" زيد أباه الضارب رأيت: "قولك

 فجعلهمــا تركيبيــة وحــدة ميثــل معمولــه مــع الوصــف أن أدرك قــد ســيبويه أن لنــا ظهــري املثــالني هــذين خــالل مــن     
 امهـاهتمــ مــدى علــى يــدل فإمنــا شــيء علــى دل إن وهــذا بداللتــه، عنــده الرتكيــب الرتبــاط وذلــك الواحــد، كاالســم
 يف       عبيـدة بـوأ ومـنهم أثره مقتفني جه على ساروا املرموقني اللغويني من جيل تالسيبويهمث  .الكالم بأساليب

 نصـية حنويـة دراسـات تقـدمي مـن هـؤالء متكـن وقـد غـريهم و واملـربد واجلاحظ، القرآن، معاين يف والفرّاء القرآن، جماز
  اتـالدراس بدأت النحاة هؤالء حياة يف أن القول وميكن، النص يف لورودها طبقا املسائل تعرض كانت

  
        القدماء عند النحوية العالقات                                                                                       لالفصل األو    

  

                                                 
 ).169،170( ص ،3ج ، ابالكت ، سيبويه  1
 .287،ص2ج ،نفسه  2
 .120 ص ،3ج نفسه،  3
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 عصر يف الشاملة الوصفية التحليلية الدراسة نتائج على معتمدة والنحو الصرف قواعد يف املتخصصة اللغوية
  .التدوين

 إىل وامتدت عام، بشكل اللغوية الدراسة على هلابظال ألقت نقدية بنزعة املرحلة هذه اتسمت: الثانية المرحلة- 2
 اشتد اللذين الكويف، واملذهب البصري املذهب مها مذهبني بظهور النقدية احلركة هذه وتوجت التدوين، حركة

 النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف وكتاب الدقيقة، اللغوية الفروق عن ناهيك األصول يف الصراع بينهما
 كما الفريقني، لكال العظيمني واجلهد الوقت استنفذ الذي اخلالف ذلك على شاهدخري  وفينيوالك البصريني
 فيها فربزت أفضل، بشكل طرائقها وحتددت عناصرها تكاملت أن بعد التأليف حركة املرحلة هذه يف نشطت

  . واالتساع التنظيم معامل
 بالنحاة أدى مما قبل، ذي من أكثر نحويةال التحليالت على العامل نظرية املرحلة هذه يف سيطرت كما   

 البحوث كثرت حيث السري؛ عن تتخلف النحوية الدراسات بدأت وهنا والتأويالت؛ التقديرات يف اإلسراف إىل
 يعريون ال النحاة من كثري وأصبح العربية، األساليب تذوق عن القصور يف سببا ذلك وكان ، منها جدوى ال اليت

 إال ونظمه الكالم تأليف بأمر يعنون ال أصبحوا كما الوصل، أو الفصل، أو إلضمار،ا أو لإلظهار االهتمام
 وانتهى خمتلفة أساليب بني وخلطوا الكالم، أساليب دراسة معه أغفلوا الذي احلد إىل األمر وصل بل قليلهم،

 متثل وقد والبالغة، لنحوا بني يظهر الشرخ بدأ - حتديدا– املرحلة هذه ويف.اللغوية الدراسات يف الزهد إىل األمر
 دراسة يقدم الذي ،"والشعر الكتابة الصناعتني" كتاب صاحب العسكري هالل أيب عند واضحة بصورة ذلك
  .وجوهرها روحها أفقدهاا فشيئا مم شيئا النحو عن تنفصل جعلتها للبالغة دقيقة

 أيب بعد جاء من يد لىع ذلك وكان البالغة، علم وهو النحو عن مستقل علم وضع إىل ذلك أدى وقد   
 اجلاهزة األمثلة يعتمد اللغوي البحث وأصبح متخصصة، حنوية مباحث ظهور إىل باإلضافة اللغويني، من هالل
 شرح أو تلخيصه أو الكتاب شرح يف بعدئذ يدور البحث سياق وصار ،"عمرا زيد ضرب"عن خترج ال واليت

  ).اإلعراب( بعلم يعرفو وصار النحالنحوية، الدراسة أفق ضيق ما التلخيص،وهذا تلخيص أو التلخيص
 وقفوا بعدما عهدها لسابق النحوية بالدراسات العودة ضرورة يدركون اللغويون بدأ املرحلة، هذه أواخر ويف   

 وجيعل البالغة، عن النحو يفصل عميق شرخ فيها يظهر واليت اللغوي، الدرس إليها آل اليت الصورة تلك على
  .اللغة إىل منه واملنطق لسفةالف إىل أقرب النحو

 ابن البارع اللغوي يربز ،اال هذا يف كبرية مبجهودات وقاموا ساروا يف هذا االجتاه الذين العلماء بني ومن   
 مســائل عــن اخلصــائص كتابــه يف حتــدث الكالم،وقــد بأســاليب النحــاة لعنايــة صــورة أروع قــدم الــذي ،)هـــ392(جـين
  "املعاين وإغفاهلا باأللفاظ عنايتها العرب على ادعى من على الرد"  باب ففي املوضوع، هذا تعاجل كثرية

  
  

        القدماء عند النحوية العالقات                                                                                    لالفصل األو    
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 أن اعلـم:"  فيقـول ومعانيهـا أغراضـها إظهـار إىل هـاطريق هـو ذلـك ألن وترتيبهـا ألفاظهـا بـنظم تُعىن العرب أن أكد
 يف ويـذهب يؤنقـك، مـا وبـه منـه عرفـت تأملتـه وإذا وأنزههـا، وأعالهـا وأكرمها العربية فصول أشرف من الباب هذا

 وتالحــظ وتراعيهــا، وــذهبها فتصــلحها بألفاظهــا تُعــىن كمــا العــرب أن وذلــك بــك، مــذهب كــل لــه االستحســان
 عنــدها أقــوى املعــاين فــإن اســتمرارها، وتتكلــف تلتزمهــا الــيت وباألســجاع أخــرى، وباخلُطــب رة،تــا أحكامها،بالشــعر

 إظهـار إىل معانيها،وطريقـا عنـوان كانـت ملـا فإـا بألفاظهـا، عنايتهـا فـأول... نفوسها يف قدرا وأفخم عليها، وأكرم
 ـا وأذهـب السـمع، يف هلـا أوقـع ذلـك كـونلي وحتسـينها؛ حتبريهـا يف وبـالغوا ،اأصلحوها ورتبوه ومراميها، أغراضها،

 جــديرا كــان حفظــه هــو فــإذا فحفظــه، لســامعه لــذّ  مســجوعا كــان إذا املثــل أن تــرى أال القصــد؛ علــى الداللــة يف
 مل وإذا حتفظــه، مل كــذلك كــان وإذا ملســتمعه، أنقــت وال بــه، الــنفس تــأنس مل مســجوعا يكــن مل ولــو باســتعماله،

 رأيـت فـإذا" آخـر موضـع يف ويواصل )1" (... أجله من به وجيء ، له ُوضع ما مالباستع أنفسها تطالب مل حتفظه
 إذ العنايـة أن تـرين فـال  ،وأرهفوهـا غروا وصقلوا ، وهذبوها حواشيها ومحوا ،األفاظها وحسنوه أصلحوا قد العرب

  )2(".منها وتشريف ا وتنويه للمعاين منهم خدمة عندنا هي بل باأللفاظ، هي إمنا ذاك

 الــيت باملعــاين عنايــة وتزخرفهــا، وتشــيها، وتــدجبها ألفاظهــا حتلــي إمنــا العــرب فكــأن:"...البــاب نفــس يف ويواصــل     
 فإذا ،"لسحرا البيان من وإن الشعرحلكما، من إن:" �  اهللا رسول قال مطالبها،وقد إدراك إىل ا وتوصال وراءها،

 إىل وســلما وســببا للقلــوب، وأشــراكا مصــايد ُجعلــت الــيت م،القــو  هــؤالء ألفــاظ يف هــذا يعتقــد �  اهللا رســول كــان
  )3(".اخلادم من أشرف -الشكّ -واملخدوم للمعاين، خدم األلفاظ أن بذلك املطلوب،عرف حتصيل

 توثيقــه يف وذلــك األوائــل لــنهج املســاير موقفــه عــن واضــح بشــكل أبــان فقــد العربيــة شــجاعة بــاب يف وأمــا   
 العربيـة شـجاعة أن يـرى حيـث العـرب؛ ـا نطقـت أساليب وفق النظم منهج اعتمادهب والبالغة، النحو بني للعالقة
 بني بدقة يربط جنده كما... التعريف ويف املعىن على واحلمل والفصول والفروق والتأخري والتقدمي احلذف يف تتمثل

 عمـل نتيجـة عنـده اإلعرابيـة العالمـات تكـن مل إذ ...الكالمـي السـياق ألجـزاء الوظيفية واملعاين اإلعرابية العالمات
  )4(.باأللفاظ يريدها اليت املعاين عن يبني ،إذنفسه املتكلم هو وجيزم وخيفض وينصب يرفع الذي إمناخاص 
 تسـلط مـن وحـد اخلاصـة، أمهيتهـا الرتكيـب بنيـة إلعطـاء هوحماولـة املسـألة هـذه يف جـين ابـن كالم أن والشك      
  املعىن عن للبحث تتوجه أن جيب النحوي مهمة أن أكد حيث ؛ اللغوية لالتحالي على الفلسفي املنطقي الفكر

  القاهر عبد لظهور املناسبة األجواء جين ابن هيأ وقد اإلعراب، عالمات بتتبع االشتغال ال األوىل، الدرجة يف
  .النظم يف بنظريته للخروج أمامه الطريق وتعبيد اجلرجاين

        القدماء عند النحوية العالقات                                                                                     لالفصل األو    
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 إليه، آل الذي االحنطاط جراء من العريب، األدب معاناة بدأت اهلجري اخلامس القرن وحبلول :الثالثة المرحلة- 3
 هذا غمرة ويف النحو، عن واالنصراف شعر،ال إمهال إىل ذلك وأدى الكلمات، بتنسيق االعتناء تيار برز حيث
 فألف ذلك، يف املتسببني على للرد شجاعة بكل ومتصديا التحدي رافعا اجلرجاين القاهر عبد جنم سطع الوضع
 بينها، الفصل ميكن ال متكامل كل اللغوية العلوم أن خالهلما من أكد "اإلعجاز ودالئل البالغة أسرار" كتابيه

 كانت اليت النظم، نظرية حوله دارت الذي احملور هو وهذا كذلك، والعكس النحو عن ةمستقل ليست فالبالغة
   ."اإلعجاز دالئل" هكتاب يف دراسته ا خرجت اليت الزبدة مبثابة

 ذلك وعاجل واملعىن، اللفظ بني العالقة على "اإلعجاز دالئل"و "البالغة أسرار"كتابيه يف القاهر عبد ركز لقد      
 الكلم نظم على وأكد أحكامه يف النحو جوهرها يف البالغة أن كتابيه يف وأكد النحو، قواعد إىل ربأق بطريقة

 جمموعة النظم ألن غريها مع اجتماعها يف الكلمة قيمة على وحث معىن، يعطيها الذي الرتكيب يف ووضعها
 عند النظم هذا وبفساد الغ،اإلب وظيفة تؤدي لغوية سلسلة لتؤلف بينها، فيما تتماسك الكلمات بني عالقات

 ومها النظم يف يظهران والبالغة النحو فإن لذا.  الداللة وتغيب  املعىن يفسد النحو توخي وعدم الرتتيب غياب
 علم يقتضيه الذي الوضع كالمك تضع أن إال النظم ليس أن اعلم: "يقول ذلك وعن،) 1( واحد شيء

 فال لك ُرمست اليت الرسوم وحتفظ عنها، تزيغ فال ُجت اليت همناهج وأصوله،وتعرف قوانينه على النحو،وتعمل
  )2(".منها بشيء ختل

 بل األلفاظ من جمموعة ليست اللغة أن" أدرك قد اجلرجاين القاهر عبد أن لنا يتبني ماسبق خالل من     
 املعاين هي لروابطوا العالقات وتلك اللغوية األدوات بفضل األلفاظ بني تقيمها اليت العالقات من جمموعة هي

 التوصيلية أدواا كل يف واللغة...األلفاظ على صدارة من وماهلا أمهيتها كانت مث ،ومن عنها تعرب اليت املختلفة
      )3(".بينها العالقات طبيعة من مجالياا تستمد

ومل  واملعمـول، العامـل بـني ياملعنو   االرتباط يف تتمثل شاملة، نظرة النحو إىل  اجلرجاينعبد القاهر  لقدنظر         
  يعــين النحـو أن دراسـته خــالل مـن أكـد فقـد مث ومــن اإلبالغيـة، وحدتـه يف املنفصــلة،بل أجزائـه يف الكـالمينظـر اىل 
 أسـاليبها بـل فحسـب، العربيـة قواعـد اليعلـم فسـيبويه األوائـل، النحـاة عنـد واضـح بشـكل جتسـد مـا وهـذا الرتكيـب،

                           دون األساليب يدرس كما معا، والبيانية والنحوية، اللغوية، اخلصائص ىعل وحيرص التعبري، يف وطرقها
  )4( .واخلطأ الصحة موطن الوقوف عند

   
  
        ماءالقد عند النحوية العالقات                                                                                         لالفصل األو  

  

                                                 
 .82 ص اجلرجاين، القاهر عبد اإلمام عند املختلفة وسياقاا النحوية الرتاكيب ، بلعيد صاحل ينظر  1
 .64 ص األعجاز، دالئل ، اجلرجاين  2
 .40م،ص1996- هـ1417 ، ط د ، القرى أم جامعة ، النظم نظرية ضوء يف الناقدة ،القراءة الربيعي صاحل حامد  3
 . 2،ص اجلرجاين القاهر عبد اإلمام عند املختلفة وسياقاا النحوية الرتاكيب ، بلعيد صاحل ينظر  4
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 عن إال يكون أن ميكن ال الرتكيب أو النظم أن أكدوا الذين األوائل من اجلرجاينالقاهر  عبد كان لقد  
 من كثري ببلورة وقاموا األفكار، هذه أعماق يف بعده من الدارسون غاص وقد النحو، معاين توخي طريق

 األثر وعن حقيقتها عن وكشفوا الرتكيب يف الكلمات بني تربط اليت النحوية العالقات مفهوم بينها ومن عناصرها،
 النحوية العالقات إىل يشر مل اجلرجاينالقاهر  عبد بأن علما الكالم، نسج يف أو األسلوب، بناء يف حتدثه الذي
 معاين توخي إال شيئا النظم ليس أن اعلم:"...قال حينما وذلك النحو معاين بعبارة إليها أشار لكن اللفظ، ذا

  )1(". الكلم بني فيما وفروقه ووجوهه هوأحكام النحو

 واحلذف والتأخري التقدمي عن والبالغة، النحو بني يربط الذي النظم ملفهوم التأسيس أجل من حتدث كما    
 للرتكيب العام املعىن وبني املفاهيم هذه بني للعالقة يعرض وكان والتنكري، والتعريف والوصل والفصل واإلضافة

 اهللا عبد إن" ،" قائم اهللا عبد إن" ،" قائم اهللا عبد:" الرتاكيب من جمموعة أيدينا بني ضعوي عليه، تدخل الذي
 يعين بينما سائل، سؤال عن اإلجابة الثاين الرتكيب ويعين ،خباراإل جمرد األول الرتكيب يعين حيث ،"لقائم

  )2(.منكر إنكار عن اجلواب الثالث الرتكيب
 حيث والبناء التعليق مسائل عن للحديث تعرضه عند وذلك حوية،الن العالقات بعض عن حتدث وكما   

 حىت ترتيب، وال الكلم، يف نظم ال أن الشك، يعرتضه ال علما علمت نفسك إىل رجعت إذا أنك واعلم:" يقول
 إىل ننظر أن فبنا كذلك، كان وإذا... تلك من بسبب هذه وجتعل بعض، على بعضها ويبىن ببعض بعضها يعلق

   حمصوله؟ وما معناه ما صاحبتها من بسبب منها الواحدة وجعل والبناء، يهاف التعليق
 أو مفعوال، أو لفعل، فاعال فتجعله اسم إىل تعمد أن غري هلا حمصول ال أن علمنا ذلك، يف نظرنا وإذا    

 تأكيدا أو ل،لألو  صفة الثاين يكون أن على ،امسا االسم تتبع أو اآلخر عن خربا أحدمها فتجعل ،امسني إىل تعمد
 املوضع هذا ففي) 3( ..."متييزا أو حاال أو صفة يكون أن على كالمك متام بعد باسم وجتيء منه، بدال أو له،

 إال ذلك يتم أن ميكن وال والبناء، التعليق مبسألة الكالم يف والرتتيب النظم ربط قد اجلرجاينالقاهر  عبد أن نالحظ
 وفاعله الفعل بني تكون اليت اإلسناد عالقة وقد ذكر منهاالكلمات، بني النحوية العالقات تلك إقامة طريق عن

  .العالقات من وغريها البدل أو التأكيد يف الصفة أو املتمثلة اإلتباع وعالقة واخلرب، املبتدأ وبني
 ليس أن اعلم:" يقول حني وذلك واألمثلة النماذج بعض بتقدمي آخر، موضع يف املوضوع هذا يف فصل كما    

  مناهجه وتعرف وأصوله، قوانينه على وتعمل النحو، علم يقتضيه الذي الوضع كالمك تضع أن إال النظم
 يبتغيه شيئا نعلم ال أنّا وذلك. منها بشيء ُختل  فال لك، ُرمست اليت الرسوم وحتفظ عنها، تزيع فال ُجت، اليت  

  :"قولك يف تراها اليت الوجوه إىل اخلرب يف فينظر وفروقه، باب كل وجوه يف ينظر أن غري بنظمه الناظم
        القدماء عند النحوية العالقات                                                                                  لالفصل األو  

  

                                                 
 .403ص اإلعجاز، دالئل ، اجلرجاين  1
 .242ص ، نفسه  2
 ).45، 44( ص نفسه،  3
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" املنطلق هو دوزي" ،"زيد املنطلق"و ،"املنطلق زيد"و ،" زيد منطلق"و ،" زيد وينطلق" ،"ينطلق وزيد" ،"منطلق زيد
 خرجتَ  وإن"،"خرجأ خترج إن:"قولك يف تراها اليت الوجوه إىل واجلزاء الشرط ويف" منطلق هو زيد" و

 اليت الوجوه إىل احلال ويف"... خارجٌ  خرجتَ  إن أنا"و ،"خرجتَ   إن خارجٌ  أنا"و"خارجٌ  فأنا َخترج وإن"،"خرجتُ 
 قد وجاءين"،"يسرع وهو" أو" مسرع وهو جاءين" و"يسرع جاءين"و" مسرعا زيد جاءين:"قولك يف تراها
  " ...أسرع وقد وجاءين"،"أسرع

 من كال فيضع املعىن، ذلك يف خبصوصية منها واحد كل ينفرد مث معىن، يف تشرتك اليت احلروف يف وينظر       
 يف تصرفوي... الوصل موضع من فيها الفصل موضع فيعرف تسرد اليت اجلمل يف وينظر... معناه خاص يف ذلك

 من بكل فيصيب واإلظهار، واإلضمار والتكرار احلذف ويف كله، الكالم يف والتأخري والتقدمي والتنكري التعريف
 كان إن صوابه يرجع شيئا بواجد فلست السبيل هو هذا له، ينبغي ما وعلى الصحة على ويستعمله مكانه، ذلك

 به أصيب قد النحو، معاين من معىن وهو إال سماال هذا حتت ويدخل النظم، إىل خطأ كان إن وخطؤه صوابا،
 ترى فال له، ينبغي ما غري يف واسُتعمل موضعه، عن فأزيل املعاملة هذه خبالف عومل أو حقه، يف وُوضع موضُعه،

 وذلك الصحة تلك مرجع جتد وأنت إال فيه، وفضل مبزية ُوصف أو فساده، أو نظم بصحة ُوصف قد كالما
 بباب ويتصل أصوله، من أصل يف يدخل ووجدته وأحكامه، النحو معاين إىل الفضل، وذلك املزية، وتلك الفساد،

  )1(" .أبوابه من
 ارتباط -الدين حسام زكي كرمي يقول كما- يعين والذي التعليق، مسألة على اجلرجاينالقاهر  عبد ركز وقد    

 ما حتققان الواحدة كالكلمة ألما وذلك ،والفاعل الفعل نقول وال الفعل، يف يتمثل الذي مبركزه الرتكيب كلمات
 من ترتبط اجلملة يف موقعها تأخذ أن بعد فالكلمة معينة، أسباب أو بعالقات يتم االرتباط وهذا التالزم، يسمى
 ،ويعرب)2(املركز ذا ترتبط ذلك بعد كلمات من يأيت وما الفعل، يف بؤرا أو اجلملة، ومركز مبركزها، املعىن حيث
 بعضها وجعل ببعض، بعضها الكلم تعليق سوى النظم ليس أن معلوم:"...بقوله املعىن هذا عن اهرالق عبد

          )3(".بعض من بسبب
 شديدا ضربا اجلمعة يوم عمرا زيد ضرب قلت إذا أنك وذلك:" ...بقوله آخرع موض يف بالتمثيل ذلك ويوضح   

  الناس، يتومهه كما معان العدة واحد هومعىن ممفهو  على الكلم هذه جمموع من حتصل فإنك له، تأديبا
 هو الذي الفعل بني اليت التعلق وجوه لتفيد ا جئت وإمنا معانيها، نفس لتفيد الكلم ذه تأت مل ألنك وذلك
  .   )4("التعلق حمصول هي اليت واألحكام فيه، عمل ما وبني ضرب

  
        القدماء عند النحوية العالقات                                                                                      لالفصل األو    

  

                                                 
 ).64،65( ص ، عجازاإل دالئل ، اجلرجاين ينظر  1
 ).233،234( ،ص ،دت 3ط ، احلديثة اللسانيات يف ةتراثي أصول ، الدين حسام زكي كرمي ينظر  2
 .ص ص عجاز،اإل دالئل ، اجلرجاين  3
 .316 ،ص نفسه  4
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 زمانا اجلمعة يوم وكون عمرو، من املفعولية يف ننظر أن لنا فينبغي كذلك األمر كان وإذا:" قائال ويستطرد  
 الـذي األول، املعـىن عـن تفـرد أن فيهـا أيتصـور للضـرب، علـة التأديـب وكـون شـديدا، ضـربا الضـرب وكون للضرب،

 يــوم وكــون  بــه، مفعــوال عمــرو كــون يعقــل لــه،حىت الضــرب واثبــات زيــد إىل الضــرب إســناد وهــو الفائــدة، أصــل هــو
 فـاعال زيـد كـون ببالك خيطر أن غري من له، مفعوال التأديب وكون مصدرا، شديدا ضربا وكون فيه، مفعوال اجلمعة

  .         )1("للضرب؟

 زمان اجلمعة ويوم عليه، زيد من وقع لضرب مفعول عمرا يتصور،ألن ال ذلك جدناو  نظرنا وإذا"ويضيف  
 كان أنه وبيان له علة والتأديب صفته، وما هو كيف الضرب لذلك بيان شديدا وضربا زيد، من وقع لضرب
 وهو معان، عدة ال واحد معىن الكلم جمموع من املفهوم أن وثبت منه، بان كذلك ذلك كان وإذا منه، الغرض
 كالم أنه نقول املعىن وهلذا كذا، لغرض كذا،و صفة على كذا،و وقت يف لعمرو ضربا فاعال زيدا إثباتك
      )2(."واحد
  : التايل الشكل على يكون اجلملة هلذه احلديث اللساين والتحليل       

  .عمرو على الضرب أوقع الذي الشخص       الفاعل      : زيد
  .زيد من الضرب تلقى الذي الشخص                     املفعول            : عمرا

  .عمرو على زيد أوقعه الذي      احلدث      الضرب
    .احلدث فيه وقع الذي               الزمن    : اجلمعة يوم

  .نوعه وبيان للحدث       توكيد    : شديدا ضربا
  .احلدث وقع أجله من الذي             السبب    :  له تأديبا

  
  : يلي كما الرتكيب هذا منها يتشكل اليت النحوية قاتالعال نربز أن وميكن

  
  
  
  
)3(  

  
        القدماء عند النحوية العالقات                                                                                     لالفصل األو   

  

                                                 
 .316 ص، السابق  1
 .)316،317 (ص ،نفسه  2
اللسانية احلديثة،جملة  وينظر بلقاسم دفة،النحو العريب بني التقليد واملناهج)234،235(ص ، احلديثة اللسانيات يف تراثية أصول ، الدين حسام زكي كرمي  3

 .  64م ،ص2006األثر،تصدر عن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ورقلة اجلزائر،العدد اخلامس ،مارس 

  توكيد ظرفية  مفعولية فاعلية
 سببية

 له تأديبا

 سببية

  ربـــض زيد  عمرا  الجمعة يوم  شديدا ضربا
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 التحليل عملية توجيه يف مهم دور من هلما ملا ياق،والس املقام فكريت على اجلرجاين القاهر عبد ركز كما      
 النحوي التشكيل قراءة يعيدوا ألن الباحثني نظر يلفت أن حاول فقد املستوى، الرفيع الطرح وذا النحوي،
 داخل تدرك وإمنا وحدها تدرك ال املفردة األلفاظ ألن وذلك واملقامية، السياقية العالقات ضوء يف للرتاكيب

 العالقات وفكرة واملقام، السياق وقرائن عالقات ضوء يف تفهم وإمنا أنفسها، يف تعرف ال معانيها وأن عالقة،
 لنا نتجت كلما سابقيهما عن خيتلفان ومقام سياق يف الكلمة متوضعت فكلما مستمرة، خلق حركة للغة تؤّمن

  )1(. جديدة دالالت حتمل جديدة تراكيب
 النحوية العالقات حقيقة يدرك عامل أمام أننا تؤكد النصوص اتيكه كل أن" الرمحن عبد ممدوح ويؤكد   

 واملفعول الفعل بني والسببية به، واملفعول الفعل بني والتعدية إليه، واملسند املسند بني كاإلسناد املتعددة أبوابه بني
لذي أنار زوايا متعددة يف ولذلك فانه من الصروري أن يستند البحث اللغوي هلذا الرصيد املعريف اهلام ا)2( ."ألجله

  .موصوع العالقات النحوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       
  عالقة االسناد عند القدماء                                                                                          الفصل األول  

  
                                                 

 .3،ص اجلرجاين القاهر عبد  اإلمام  عند املختلفة وسياقاا النحوية ،الرتاكيب بلعيد صاحل ينظر  1
 .196 ص م،1999-هـ1429 مصر،دط، اجلامعية املعرفة دار ، ويالنح والفكر العربية ، الرمحان عبد ممدوح  2
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  عالقة اإلسناد عند القدماء:المبحث الثاني
   اإلسناد مفهوم: األول المطلب         
 بينهم اخلالف هلذا وجود ال فإنه وأنواعها اجلملة مفهوم حول النحاة بني قام قد خالف هناك كان إذا  

  .إليه ومسند مسند وطرفاه اجلملة عليه تقوم الذي األساس هو اإلسناد أن يف
 تعريفام فتقاربت اللغوي الرتكيب يف رئيسي دور من له ملا باإلسناد النحاة غرار على البالغيون اهتم وقد   
 أحدمها مفهوم بأن احلكم يفيد حبيث أخرى إىل جمراها جيري ما أو كلمة ضم:" بأنه املعاين علماء عرفه حيث له

  )1(".عنه منفي أو األخرى ملفهوم ثابت
) 2("األخرى إىل حدامهاإ أسندت كلمتني من املركب" بقوله النحاة ،من)هـ 538(الزخمشري يعرفه كما   

 مع الكلمة تركيب بل الرتكيب، مطلق ليس اإلسناد:" قال حني وضوحا أكثر تعريفا)هـ643(يعيش ابن وقدم
  )3.("الفائدة ومتام اخلرب موقع حيسن به الذي السبيل على باألخرى، تعلق إلحدامها كان إذا الكلمة

 حيث اجلملة، تأليف عن حديثهم عند قوي ضورح له مبكر،وكان وقت منذ اإلسناد النحاة تناول وقد   
 أن ميكن وال -يعتقدون كما- الكالم عمدتا ومها إليه، واملسند املسند مها أساسني ركنني من تتألف أا أمجعوا
  .الفعل اسم بالفعل ويلحق ونائبه، والفاعل والفعل واخلرب، املبتدأ مها إليه ومسند مسند غري من اجلملة تتألف

 عن منهما واحد يغين ال ما ومها:" بقوله اإلسناد طرفا إليه،ومها واملسند باملسند املقصود سيبويه وضح وقد   
 هذا"،و"أخوك اهللا عبد" قولك وهو عليه، واملبين املبتدأ، االسم ذلك فمن بدا، منه املتكلم جيد وال اآلخر،
 يف اآلخر من بد األول لالسم كني كمامل االسم، من للفعل بدّ  فال ،"اهللا عبد يذهب" ذلك ومثل ،"أخوك

  )4(".االبتداء
 ةتسمي ولكن والتوابع، والتمييز واحلال كاملفاعيل فضلة، إليه مسندا أو مسندا ليس ما النحاة عدّ  وقد   

 اجلملة به تتكون الذي العنصر بني للتفريق مصطلحات ولكنها سواء، حذفه أو ذكره يكون أن يعين ال فضلة
 الوظائفذلك من  غري إىل فقط،) حال+فاعل( من أو) متييز+مبتدأ( من مجلة تتكون أن مثال ميكن فال وغريه،

  )5( .األساسيتني اجلملة لدعاميت املكونة العناصر من ليست اليت املختلفة
  
  
  عند القدماءاالسناد عالقة                                                                                          الفصل األول  

  

  عنه يستغىن ما بالفضلة املراد:" األمشوين يقول ذلك املسألة،وعن ذه وعي على القدماء  النحاة كان وقد    

                                                 
 ).190،191(ص ،1ج ، دت لبنان،دط بريوت العلمية الكتب دار التلخيص، شروح ، سعد الدين  التفتازاين 1
 .72 ص ، املفصل شرح ، يعيش ابن  2
 .72 ص نفسه  3
 .23 ص ،1ج ، الكتاب ، سيبويه  4
 ).35،36( ،ص م2003-هـ 1423،دار غريب للطباعة والنشرو التوزيع،القاهرة،دط،العربية اجلملة ناءعبدالطيف،ب محاسة حممد ينظر  5
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 عليـه املعـىن لتوقـف ،أو"ايئً ِسـمُ  دُ ْبـالعَ  ِيب رْ كَضـ" عمـدة، مسـد سادا كونه لعارض ذكره جيب وقد هو، هو حيث من
  :الشاعر كقول

  امنَ إِ                      
َ
  ايبً ئِ كَ  يشُ عِ يَ  نْ مَ  تُ ي امل

 

  )1("اءِ جَ الر  لَ يِ قلَ  هُ لُ بَا◌َ  افً اسِ كَ  

 
 هنا تقوم ألا ،"مسيئا"احلال حذفنا إذا اجلملة، معىن يستقيم ،ال"ايئً سِ مُ  دُ بْ العَ  ِيب رْ ضَ :"األول املثال ففي   

 دون اجلملة من الباقي ألن حذفها، ميكن وال رئيس، ربدو " كئيبا" احلال الثاين،تقوم املثال يف اخلرب،وكذلك مقام
  .عليه السكوت حيسن معىن يؤدي ال ذكرها

 به ضقت يف يقول حيث القرآن؛ معاين كتابه يف الفراء إليه واملسند املسند عن حتدثوا الذين النحاة ومن   
  )2(".فيه الضيق نأل له، مفسرا الذرع جاء" ضقتُ " فقلتَ  إليك، مسنداً  الضيق جعلتَ  فلما": "ذرعا

 911تـ(قال السيوطي  هلما،فقد ذكر من النحو كتب من كتاب خيلو يكاد بعد،فال فيما ذكرمها تتابع مث   
 حرفني من وال فعلني، من يتأتى فال وفعل اسم من أو ،امسني من إال يتأتى ال الكالم أن احلاصل"  :اهلمع يف)هـ

: طرفني من له البد وهو باإلسناد، حتصل إمنا اإلفادة ألن ة،واحد كلمة وال وحرف، فعل وال وحرف، اسم وال
 مسندا ال مسندا لكونه والفعل إليه، ومسندا مسندا يكون أن يصلح الوضع حبسب واالسم إليه، ومسند مسند
 يا:"حنو النداء يف كالما يكون احلرف مع االسم أن الفارسي علي أبو وزعم...ألحدمها يصلح ال واحلرف إليه،
 كالما يكون احلرف مع الفعل أن بعضهم وزعم" أنادي"و" أدعو" وهو الفعل مسد سدت" يا" بأن وأجيب ،"زيد
  )3("كلمة يعد ال املسترت الضمري أن على بناء" قام ما" حنو يف
 أو امسني يف إال ذلك يتأتى وال باإلسناد، كلمتني تضمن ما الكالم:" الكافية على الرضي شرح يف وجاء   

 قال من جواب يف" كنعم" ومقدرين ،"زيد وقام" " قائم كزيد" ملفوظني، يكونان الكالم وجزءا...واسم فعل يف
 الفاعل أو ،" قام زيد إن" يف كما فعل إما وهو ، اآلخر دون مقدرا أحدمها أو ،"زيد؟ أقام" أو ،" قائم؟ أزيد:"

يلٌ  َفَصبـْرٌ "تعاىل قوله يف كما اخلرب أو املبتدأ، أو ،" قام زيد" يف كما      )4" . ()83يوسف" (مجَِ

 لكون الفعل، مع االسم إليه،وكذا مسندا واآلخر مسندا أحدمها لكون كالما يكونان فاالمسان":أيضا فيه جاءو 
" دعوت"مسد)يا(فلسد "زيد يا" حنو مسند،وأما فال إليه مسندا جعلته إليه،ولو مسندا واالسم مسندا الفعل

  مسند فال احلرف مع احلرف وأما إليه، املسند لعدم كالما يكون ال رفاحل أو الفعل مع والفعل اإلنشائي،

  عند القدماءاالسناد عالقة                                                                                                الفصل األول
  

                                                 
 .القائل جمهول األمشوين شرح يف ذكر والبيت.252،ص2ج ، األمشوين شرح على الصبان ،حاشية الصبان 1
 .79ص ،1ج دت، لبنان،دط بريوت السرور دار النجار، ليع وحممد جنايت يوسف أمحد ـت ، القرآن معاين ، أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء  2
 .46ص ،1ج م،1998-هـ1418 ،1ط لبنان، بريوت العلمية، الكتب دار ، الدين مشس أمحد ـت اجلوامع، مجع شرح اهلوامع مهع ، الدين جالل السيوطي  3
 .30 ص ،1ج نفسه،  4
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  )1(". واسم فعل أو امسني يف إال اإلسناد يتيّسر ال أي" يتأتى وال"قوله املعىن ذا فظهر إليه، مسند وال فيهما
 ومسند مسند من البد وأنه واحد، جزء من كالم يكون ال أنه األمر كل وخمتصر: "اإلعجاز دالئل يف وجاء 

 ،"اهللا عبد يا:" حنو النداء يف إال واسم حرف من وال أصال، وفعل حرف من كالم يكون ال أنه األمر ومجلة...إليه
 وعلى عليه، دليل)يا(و"أدعو" و "أريد"و"أعين"هو الذي املضمر الفعل بتقدير كالما كان األمر حقق إذا وذلك

  )2(".النفس يف معناه قيام
 االستفهام، ألف تريد ،"أََمْن؟"كالم،لوقلت احلرف مع منه يأتلف ال واحلرف:"األصول يف وجاء   
 ومل ،"أيقوم؟" قلت لو كالم الفعل مع احلرف من أتلفي وال...كالما يكن مل) اجلر حرف أي( ا جير اليت"ومن"

  )3("كالما يكن مل إنسان إىل تشري أنك املخاطب يعلم ومل أحد، ذكر جتد
 اثنان: تآليف ستة ذلك من حصل بعض مع بعضها ألف اإذ ثالث الكلم أن "اخلشاب ابن ذكر كما   

 ال ألا مطروحة وثالثة. عليه مقصورة واحد وضعمب خمصوصة، إفادة مفيدا منها وآخر مطردة، إفادة مفيدان منها
 قام:"  كقولك االسم مع والفعل ،"إهلنا واهللا" ،"منطلق زيد: "كقولك االسم مع االسم األوالن والقسمان تفيد،

 الثالثة أما" . زيد يا" كقولك خاصة النداء يف االسم مع احلرف هو املخصوص والثالث ،"عمرو وانطلق" ،"زيد
 ذلك مسي بالتأليف الفائدة وقعت فإذا احلرف، مع واحلرف الفعل، مع واحلرف الفعل، مع الفعل هي املطروحة
  )4(".كالما املؤتلف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  عند القدماءاالسناد عالقة                                                                                               الفصل األول
  

                                                 
 ،1ج ، م1998هـ 1419وىل،ألامييل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية،بريوت لبنان،الطبعة ا تـرصي الدين االسرتباذي،شرح الرضي على كافية ابن احلاجب،  1
 .32 ص
 .ش عجاز،صاإل دالئل ، اجلرجاين  2
 ) 45 ، 40( ص ،1ج م، 1999- هـ 1420، 4عبد احلسني الفتلي،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،طـ تالنحو، يف األصول ، السراج ابن  3
  ).79، 78(م،ص 2002-هـ 1،1423ر أمحد شامية،يف اللغة،دار البالغ للنشر والتوزيع اجلزائر،طينظ  4
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                                                  القدماء عند اإلسناد أهمية: الثاني لبالمط
 مها وطرفاه بدونه، اجلملة تقوم أن ميكن ال أساسيا، شرطا واعتربوه بالغاً، اهتماما باإلسناد النحاة اهتم        
 يغين ال ما أما:" ...بقوله سيبويه أشار هذا وإىل اجلملة، يف معا يتواجدا أن جيب إليه،واللذان واملسند املسند
  )1(".بدا منه املتكلم جيد وال اآلخر عن منهما واحد

 سوامها لوجود ضرورة مثة وليس املعىن، إفادة يف وحدمها إليهما حتتاج اجلملة أن النحاة قرر فقد ولذلك   
 فإذا ما إال تنهض أن ميكن ال اجلملة أن يتصورون جعلهم الركنني ذين الشديد واهتمامهم.وحنومها كاملفاعيل

 موجودا، وحسبانه تقديره وجب اآلخر، دون أحدمها وجد وإذا املطلوب، الوجه على األمور استقرت فقد ُوجدا
 تلك يف متثلت نيياألساس اجلملة ركين على احملافظة إىل كلها ترمي قواعد صياغة إىل النحاة جلأ ذلك على وبناء

 الظاهر، بوجهه اإلسناد فيها غاب اليت للجمل ذهنية صور وتكلف افرتاض جرها اليت توالتأويال التقديرات
  .اإلسنادية اجلملة إطار يف اإلطالق على اسنادية ليست مجال يقحمون وجعلتهم

 ونائب والفاعل واخلرب املبتدأ أبواب بني موزعة جندها اجلملة ركين على احملافظة إىل تقصد اليت والقواعد   
 ذكرت يتال واألخرى وجوبا، املبتدأ منها حذف أا على ذكرت اليت فاألمثلة وغريها، والتحذير واإلغراء الفاعل

 الفعل حذف ومسائل حذفه، جيوز ال فاعل من له البد الفعل أن وقاعدة وجوبا، اخلرب منها حذف أا على
 ومن) 2(األساسني ركنيها اجلملة يفتستو  أن إال غرض من مجيعا هلا ليس الفاعل، عن ينوب ما ومسائل وجوبا،

 الرجل نفس بلغت إذا:"  الفراء عنها يقول اليت) 29القيامة( ����التـَراِقيَ  بـََلَغتِ  ِإَذا َكال ���� :تعاىل قوله ذلك أمثلة
    الفاعل وإضمار:"  جين ابن ويقول ،)3("تراقيه املوت عند

 يقول الرتكيب هذا وعن) 4("فاتين غدا كان إذا: هلمقو  من سيبويه حكاه ما منه واسع، كثري عليه احلال لداللة
 حنن ما كان إذا: له فقال رجال لقي أنه واملعىن متيم، بين لغة وهي تينأف غدا كان إذا: قلت شئت وإن:" سيبويه

 يف كان لكثرة استخفافا أضمروا ولكنهم ين،أتف غد يف البالء من عليه حنن ما كان أو السالمة، من عليه
 غاب أساليب مع التصور بنفس يتعاملون النحاة جند كما.)5( "وحذفوا سيقع وما مضى ملا األصل نهأل كالمهم،

 حمذوفة وفاعل فعل من مجال فقّدروا واإلغراء والتحذير والنداء القسم أسلوب يف كما الظاهر بوجهه اإلسناد فيها
  .األمثلة من وغريها" أخاك أخاك" "شر وال إياك" ،" حممد يا" ،" فعلتُ  ما واهللا:" التالية األمثلة من لكل

  عند القدماءاالسناد عالقة                                                                                              الفصل األول
  

                                                 
 .23 ص ،1ج الكتاب ، سيبويه  1
 .31 ص واحلديث، القدمي بني اجلملة يف اإلعرابية العالمة ، اللطيف عبد محاسة حممد ينظر  2
 .  212 ص ،3ج القرآن معاين ، الفراء  3
 ،1ط لبنان، بريوت العلمية، الكتب دار ، عطا القادر عبد حممد ـعنها،ت واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف احملتسب ، فتح عثمانبو الأ جين بنا  4

 .268ص ،1ج م،1998-هـ1419
 .224 ص ،1ج الكتاب، ، سيبويه  5
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 )إليه ندواملس املسند( اإلسناد ركين تسمية إىل فعمدوا باإلسناد، االهتمام يف بعيدا النحاة ذهب وقد  
 آخر جزء أي عن التعبري إىل يصل ال املتكلم بأن ذلك على واستدلوا اجلملة، بناء يف العماد أما أي ،)العمدة(بـ

 يفكر مل ما اجلملة بناء يف يدخل مما ذلك غري أو احلال، أو كاملفعوالت إليه واملسند املسند غري مهما، يراه
 اليت احلاالت تلك هو لذلك متثيل وأنسب اإلسناد، ركين أحد وهو دباملسن عنده املهم اجلزء ويعلق باإلسناد،

 مث إليه، واملسند املسند يف واملتمثل اإلسناد لعقد فيلجأ عنه، احلديث املتكلم يريد ما أهم به املفعول فيها يكون
 ايقً رِ فَ فَـ ���� :تعاىل وكقوله ،"فهمتُ  الدرسَ : "حنو وذلك اإلسناد يف ركن أهم باملسند متعلق وهو به، املفعول يقدم

    ). 87البقرة( ����ونَ لُ تُـ قْ تَـ  ايقً رِ فَ وَ  مْ تُ بْـ ذ كَ 
  : قوله وهو للفرزدق بيتا تناول عندما اجلرجاين أوضحه ما وهذا      

  ياَ ائِ جَ هِ  اهَ يْـ لَ عَ  اِين اجلَ  نَ مِ  ق عَ أَ   اهَ وعِ لُ ضُ  ِيف  ئٍ رِ امْ  م أُ  تْ لَ محََ  امَ وَ         
 

 جاوزه ما وأن ،" امرئ أم محلت وما:" قوله هو واألساس األصل أن يف تشك مل ظرتن إذا فإنك:" يقول       
 رأيت وال بيانا، منه لشيء جتد مل رفعته إن وإنك عليه، ومبين إليه، مستند البيت آخر إىل الكلمات من ذلك

  )1(".هذيانا ذكرا إن ما ذكرك ترى بل معىن، لذكرمها
 هو واألول واألصل، شيئني، بني فيما إال تتصور ال الكالم معاين:"بقوله سناداإل أمهية اجلرجاين عّلل كما    

 لداللة ظاهر غري أو النظم يف ظاهر لشيء إسناده يقصد فإنه بالفعل، ينطق حينما املتكلم أن أي ،)2("اخلرب
 بني تربط اليت قةالعال  تلك مسبقا أدرك قد يكون املتكلم ذهن فإن األستاذ دخل:"نقول ما فعندما عليه، النظم
 من" أحدهم سأل ولو". األستاذ"  إىل" دخل"الفعل بإسناد وذلك نطقا، بإجنازها املتكلم يقوم مث وفاعله، الفعل
 على يعود الذي الضمري إىل إسناده قصد بال"دخل"بالفعل النطق يكون أن يعقل ،هل"األستاذ" فأجيب" دخل؟

  .عليه؟ السياق لداللة هارهإظ عن الفعل،واستغين يتضمنه والذي األستاذ،

 األصوات حكم يف" لكانا منه جردا لو حبيث شيئني بني العالقة ربط يف اإلسناد أمهية الزخمشري أوضح كما      
 رافعهما، هو لإلسناد والرتكيب، جمردين العقد بعد إال يستحق ال اإلعراب ألنة غري معرب ا ينعق أن حقها اليت
  .)3("إليه ومسند مسند طرفني بدون يتأتى ال اإلسناد إن حيث من واحدا، تناوال امع تناوهلما قد معىن ألنه

 من يتأتى فال وفعل، اسم من أو ،امسني من إال يتأتى ال:" املفيدة اجلمل مبعىن الكالم أن النحاة قرر وقد       
  باإلسناد، حتصل إمنا ةاإلفاد ألن واحدة، كلمة وال وحرف، فعل وال وحرف، اسم وال حرفني، من وال فعلني،

  عند القدماءاالسناد عالقة                                                                                          الفصل األول
  

                                                 
 .361،ص2،ج دت ، دط لبنان، بريوت رصاد البستاين،دار كرم ـالفرزدق،ت ديوان من والبيت417 عجاز،صاإل اجلرجاين،دالئل  1
 .405ص نفسه،  2
 .24ص العربية، علم يف املفصل ، الزخمشري  3
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 يرى من كل الزعم إىل نسبوا حناتنا، لدى الفكرة هذه متكنت وملا ،) 1("إليه ومسند مسند: طرفني من له البد وهو
 ابن زعم: "اهلمع يف جاء ما ذلك ومن عليه الرد و عنه اجلواب يف وجهدوا سبق، مبا التقيد دون يتم الكالم أن

 هو الكالم بأن وردّ .اجلواب يف) ال(و) نعم(كـ الكالم مقام قامت إذا كالما تكون قد الواحدة الكلمة أن طلحة
 وأجيب" زيد يا" حنو النداء يف كالما يكون حلرفا مع االسم أن الفارسي علي أبو وزعم بعدها، املقدرة اجلملة

 ما" حنو يف كالما يكون احلرف مع الفعل أن بعضهم وزعم ،"أنادي" أو" أدعو" وهو الفعل مسد سدت) يا( بأن
  )2(".كلمة يعد ال املسترت الضمري أن على بناء"  قام
 تدل كما إليه للمسند تابع أو ،إليه مسند الكلمة أن على وتدل اإلسناد، علم الضمة النحاة جعل وقد   

  .إليه واملسند املسند بني النسبة حتقق على
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
                                  العالقات النحوية عند المحدثين                                                                                        الفصل األول  

  

                                                 
 . 46ص ،1ج ، اهلوامع مهع السيوطي، 1  

 . 46 ص ،1ج نفسه،  2
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  الغالقات النحوية عند المحدثين:المبحث الثالث
  والتأسيس التأصيل بين المفهوم: األول المطلب        
 الذي النحوي الرتاث من استفادم من انطالقا النحوية العالقات ملوضوع يؤسسوا أن احملدثون استطاع  

 اللغة وأسرار خبايا عن اللثام، -تطبيقها عند- أماطت اليت احلديثة، اللغوية للمناهج توظيفهم ومن األوائل، خلفه
  .العربية

 ألم وذلك تمامالدراسة،وااله من حقه الرتكييب للجانب أعطوا حينما اإلجناز اهذ للمحدثني أتيح وقد   
 وتقدمي حذف من واألسلوبية البالغية القضايا وكذا به اإلعراب و النحو قضايا تعلق املستوى هذا يف وجدوا

  .   املستوى هذا دون تقع اليت باملستويات يتعلق ال مما ذلك حصر،وغريو  وقصروتأخري،
 حلظها بغية اجلمل داخل ماتيالفون بني القائمة العالقات مستوى يف تبحث الرتاكيب"أن احملدثوند وجكما      

 ذلك وعن، )1("معينا غرضا تؤدي داللة ذات منسجمة لغوية كتلة لتكوين كذلك املورفيمات وبني وحتديدها
 يف املستعملة لأللفاظ الداخلية التنظيمات بفكرة يرتبط ملما واضح باستقالل يظفر ال املعىن وإن:"سلوم تامر يقول

 اليت الرتاكيب بواسطة قبل،وذلك من مألوفة تكن مل وارتباطات معاين ختلق أن بإمكاا ةوتكوينه،واللغ تشكله
  )2(".التصويري النشاط مجاليات يف خيالية أمهية الكلمات تنظيم مسألة أخذت لذا خمتلفة، عناصر فيها تتفاعل

 ينضم اليت احلروف هي دنيا أجزاء من يتكون هأن مكوناته حنلل حينما - نعلم كما– الرتكيب يف فاألصل   
 من موقعا لتؤدي أنساق يف جتتمع الكلمات وهذه الكلمات، منها وحركاا،لتتشكل بأصواا بعض إىل بعضها
  .املعنوية الداللة

 الرتكيب بني احملدثون ربط اللغوي،فقد التحليل عملية يف هكموج  الرتكيب حيتلها اليت األمهية هلذه ونظرا   
 الذي اإلفرادي النحو لفكرة جتاوزا هلب  و النحو جوهر واعتباره الرتكيب لدراسة اهتمامهم جل وجهوا والنحو،حبيث

 للرتكيب دراسة هي الرتاكيب": بقوله بلعيد صاحل يوضحه ما وهذا عالماته وتتبع اإلعراب يف النحو حصر
 والرتاكيب ككل،والنحو الرتكيب بكلمات املنوطة تركيبيها،والوظائف نظمها،وأوضاع يف اللغة اللغوي،ودراسة

   )3(".يتعارضا أن يصح فال معني، لقصد واحد مصب يف واحد،ويتالقيان أصل من ينبعان رافدان
 بالرتكيب هؤالء عند بالنحو،فسمي ربطه دون الرتكيب عن يتحدث احملدثني من أحدا جند نكاد فال ولذلك

  للباحث أن نمك بينهما املوجود الطبيعي مالتالز  هذا خالل ومن كذلك، يكون أن إال ميكن ال النحوي،ألنه
                                              العالقات النحوية عند المحدثين                                                                                          الفصل األول

  

                                                 
 ).101،102( ص اجلرجاين، القاهر عبد اإلمام عند املختلفة وسياقاا النحوية الرتاكيب ، بلعيد صاحل  1
 .112 ص م،1983 -هـ1403 ،1ط سوريا، والتوزيع للنشر احلوار دار العريب، النقد يف واجلمال اللغة نظرية ، سلوم تامر  2
 .2 ص اجلرجاين، القاهر عبد اإلمام عند املختلفة وسياقاا النحوية الرتاكيب ، بلعيد صاحل  3
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 الرتكيـب هـذا وحـدات ومهـاالرتكيـب النحـوي يقـوم بـأمرين "جيد فسـحة للحـديث عـن العالقـات النحويـة،وذلك ألن
  )1( ". هشكلت يتم  حىت بينها تقوم اليت والعالقات

 تراثهم كان فقد والرتكيب،ولذلك النحو بني تربط اليت الوطيدة قةالعال هذه األوائل اللغويون أدرك ولقد   
 )هـ626ت(فالسكاكي التأصيل، جانب يف خاصة احلديثة الدراسات إليه ُردت الذي املرجع مبثابة اال هذا يف

 مبقاييس مطلقا املعىن أصل لتأدية الكلم بني فيما الرتكيب كيفية معرفة تنحو أن النحو علم:" اخلصوص ذا يقول
 بكيفية وأعين الكيفية، تلك حيث من الرتكيب يف اخلطأ عن ا لُيحرتز العرب، كالم استقراء من مستنبطة
  )2(".حكمها يف وما بنوعيها، ذاك،وبالكلم إذ اهليئات من يكون ما ورعاية بعض على الكلم بعض تقدمي الرتكيب

 ابن عند الرابع القرن اية مع - ذلك قبل- قاتعال من عنها ينشأ وما والرتكيب التضام فكرة جتلت كما   
 الكلم تعليق سوى النظم ليس أن ومعلوم:" يقول الذي اجلرجاين القاهر عبد عند تبلورت مث اللغة، علماء من جين

 أنّ  اعلم:"  االئتالف مسألة عن اجلمل كتابه يف ويقول.) 3("بعض من بسبب بعضها وجعل ببعض، بعضها
 كالما، يسمى" زيد خرج:" حنو افأفاد اثنان منها ائتلف فإذا كلمة، يسمى واحلرف علوالف اإلسم من الواحد

  )4(".مجلة ويسمى
 فلك يف يدور مفهومها جعلت وخمتلفة، كثرية زوايا من احملدثني عند النحوية العالقات ُدرست وقد   

 ملفهوم تعرضوا الباحثني من جمموعة على وسأقتصر الزوايا هلذه وفقا أخرى ومتباعدة أحيانا متقاربة دالالت
 على الباحث يساعد مما املوضوع فيها درسوا اليت مؤلفام بعض على احلصول من متكين بعد النحوية العالقات

  .حقيقته من االقرتاب و به اإلملام
 إلسنادا فعالقة للمعاين، خمالفا شيئا تعين ال العالقات أن يرى: الدايم عبد العزيز عبد عند النحويةالعالقات 

 عالقة تعين كما اإلسناد، جهة على معا كلمتني تركيب من استفيد الذي اإلسناد يعنيه ما تعين كلمتني بني مثال
 الفاعلية داللة أن يرى كما إليه، باملضاف املضاف االسم لعالقة تبعا الظرفية أو اجلنسية أو امللكية معىن اإلضافة

 من هناك ما وكل...للفاعل عمله يعمل ما أو فعل سنادإ عالقة عن جتةنا فالفاعلية اإلسناد، داللة عن تنفصل ال
 الفعل عالقة بالفاعل،أو للمعلوم املبين الفعل عالقة يف تتمثل عالقة اإلسناد أن هو واإلسناد الفاعلية بني فرق
  تطبيقات من تطبيق من أكثر ليس الفاعل أن أي مببتدئه، اخلرب عالقة يف الفاعل،أو بنائب للمجهول املبين

  الرتكيب أطراف من بغريها األبواب هذه لعالقات نتيجة النحوية األبواب معاين أن نرى أننا يعين اإلسناد،وهذا
  

                             العالقات النحوية عند المحدثين                                                                                          الفصل األول
  

                                                 
 .207 ص العريب، الرتاث يف اللغوية النظرية ، الدامي عبد العزيز عبد  1
 .125 صم،2000-هـ1،1420،ط حتقيق عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، العلوم مفتاح ، السكاكي  2
 .ص ص عجاز،اإل دالئل ، اجلرجاين  3
  .107 ص م،1990-هـ1،1410لبنان،ط بريوت العلمية الكتب اهللا،دار عبد الغين عبد يسري النحو،ت يف اجلمل ، اجلرجاين  4
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  )1(".لنحويةا املعاين هي النحوية العالقات أن يؤكد فهو ذلك  على وبناءا.العالقات عن ختتلف ال مث من وأا
 العالقات ملوضوع هذا الباحث تعرض لقد:الدين شرف السالم عبد دو ممح عند النحوية العالقات

 تصرفه يف العرب كالم مست انتحاء هو:" فيه يقول والذي للنحو جين ابن تعريف من)2(دراسته يف النحوية،وانطلق
   )3(".ذلك وغري والرتكيب، والنسب، واإلضافة، والتكسري، والتحقري، واجلمع، كالتثنية، وغريه، إعراب من

 قسيما اإلعراب يف التصرف العرب،وجعل كالم يف للتصرف كثرية أنواعا ذكر قد جين ابن أن يرى فهو       
 علم يفرتق فبه جين، بن ذكر مما أشدخطرا األخري هذا أن يعتقدالرتكيب،و  بينها ومن األخرى التصرفات ألنواع
 أفقية،على صورة يف تظهر تراكيب لتشكل تتجاور حني اللغة كلمات أن اللغوية،مبعىن العلوم من غريه عن النحو

  .كلماا بني تربط اليت املختلفة النحوية العالقات يكتشف أن النحوي
 أومها واحدة، لعملة وجهان الرتكييب،فهما والتصرف دائما يُذكر اللغة يف اإلعرايب التصرف أن يرى كما      

 بسبب الكالم يف احلاصل اإلعراب معرفة النحو علم من هماأل فاملقصود،طرفاها أين يدري املفرغة،ال كاحللقة
  . والرتكيب العقد

 تركيب يف إال يتصور ال بالسبب،فاإلعراب املسبب عالقة هي والرتاكيب اإلعراب بني العالقة أن ويرى   
  )4(.وعقده تركيبه بعد إال الكالم يف حيدث ال ،أو

 واملقصود األصلي، وغري األصلي اإلسناد ملوضوع النحاة تناول نأ يرى فإنه النحوي التعلق عن حديثه ويف         
 كلمات بني املوجود النحوي التعلق أنواع عن حديثهم إطار يف يوضع أن ينبغي لذاته املقصود وغري لذاته

  )5(.والتوابع واإلضافة اإلسناد:أنواع ثالثة إىل التعلق أنواع يقسمون فإم الصدد اللغة،وذا

  : اإلسناد- 
  .الكالم أو اجلملة هو وهذا ،"حممد جنح" ،"ناجح حممد: "لذاته مقصود أصلي-أ 

 وهذا الشرطية، اجلملة القسمية، اجلملة إليه، املبتدأ،الصفة،احلال،املضاف خرب: مثل لذاته، مقصود غري أصلي- ب
  .        فقط اجلملة هو
 اجلملة بني وسط الظرف،وهذا املشبهة، صفةال املفعول، اسم الفاعل، اسم املصدر، إسناد وذلك: أصلي غري - ج

  . والكالم
  
                                              العالقات النحوية عند المحدثين                                                                                        الفصل األول  

  

                                                 
 .206 ص العريب، الرتاث يف اللغوية النظرية ، الدامي عبد العزيز عبد رينظ  1
 .3م،ص1984-هـ1،1404ط القاهرة، للطباعة مرجان والنسبة،دار الشكل بني الرتكيبو  اإلعراب الدين، شرف السالم عبد حممود ينظر  2
 .34 ص ، 1،ج اخلصائص ، جين ابن  3
 ).3،4( ص ، والنسبة الشكل بني والرتكيب إلعرابا ، الدين شرف السالم عبدحممود  ينظر  4
 .10 ص ، نفسه ينظر  5
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 اجلملة بني وسط الظرف،وهذا املشبهة، الصفة املفعول، اسم الفاعل، اسم املصدر، إسناد وذلك: أصلي غري - ج
  . والكالم

  :اإلضافة- 
  .  مثال املؤنث إىل املذكر إضافة يف أخرى،كالتأنيث أشياء أو ختصيصا، تعريفا،أو املضاف تكسب حمضة إضافة- أ

 الصريح الوصف إضافة هي ختفيفا،وذلك تكسبه ختصيصا،بل وال تعريفا املضاف تكسب ال حمضة غري إضافة- ب
  . معموله إىل ،)املفعول اسم املشبهة، الصفة املبالغة، الفاعل،صيغة( اسم

  . لالنعت،والعطف،والتوكيد،والبد هي وهذه :التوابع- 
 فإن - مثال- اللفظ حيث املختلفة،فمن الرتكيبية العالقات بني الفروق حيدد التقسيم هذا أن إىل ويشري  

 اسنادية، عالقة هي املعىن حيث من ولكن إليه، باملضاف املضاف عالقة هي بعده بارور الفاعل اسم عالقة
    )1(.مبعموله الفعل تعلق به يتعلق ألنه

 الصالت أا اإلعرابية،ويرى العالقات تسمية عليها يطلق وهو: قباوة الدين فخر عند النحوية العالقات
 توكيد أو عطف أو بدلية أو بوصف والتبعية اإلضافة، الشرط، اإلسناد،: حنو التعبري يف تتحقق اليت الرتكيبية
 املتبوع والفعل والقسم لشرطوا باملبتدأ والربط واإللغاء والتعليق واجلواب واإلقحام واالعرتاض واالستئناف والوصل

  )2( .علة أو سبب أو مكان أو زمان أو حالية أو مبفعولية والتقيد والتأثر والتأثري والرتتب واالقتضاء
 حسان،على لتمام "ومبناها معناها العربية اللغة":ومها كتابني املوضوع هذا يف احلديث لتفصيل اخرتت وقد       
 هو الثاين والكتاب النحوية، القرائن بنظرية توجها النحوية العالقات حول عمقةوم مفصلة دراسة قدم أنه اعتبار

 لنظرية ثابتة قواعد وضع خالله من حاولت واليت البيايت محيد ،لسناء"النظم نظرية ضوء يف العريب النحو قواعد"
  .  يةالنحو  العالقات من ،أي)النحو معاين(من النحوي الصرح أعمدة إقامة يف وانطلقت النظم،
 أا اعتبار على هلا احملدثني تصور و اإلسناد عالقة عند الوقوف جيب املوضوع هذا يف التفصيل قبل ولكن      
  .   العالقات بقية عنها تتفرع اليت احملورية العالقة متثلل وال تزا كانت

  
  
  
  
                                              العالقات النحوية عند المحدثين                                                                                       الفصل األول  

  

  ثينالمحد عند اإلسناد عالقة: الثاني المطلب

                                                 
 ).10،11( ،صالسابق  ينظر  1
 . 166 ص ت، ،د1ط لوجنمان، للنشر العاملية الشركة ، ناشرون لبنان مكتبة ، وأدلته أصوله النحوي التحليل ، قباوة الدين فخر  2
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 اكتسب ولكنه الكالم تأليف مسألة يف سواء حد على واحملدثني القدماء عند بالغة أمهية اإلسناد اكتسب   
 وخاصة القدمية الدراسات عن احلديثة الدراسات عندها افرتقت اليت الفيصل قطةنال ميثل أصبح لكونه أخرى أمهية
  .    أخرى ناحية من وأمناطها اتقسيمه ويف ناحية من اجلملة تكوين يف بضرورته يتعلق فيما

 اإلسناد مفهوم املخزومي مهدي وّطد فقد لإلسناد، فهمهم حيث من األقدمني حذو حذوا قد فاحملدثون   
 واملسند املسند ربط على تعمل ذهنية عملية:" بقوله اإلسناد عرف حينما وذلك وعمقه القدماء عن جاء كما
  )1(".إليه

 يقع حيث اجلملة، طريف بني املعنوي الربط ذلك هو:"  يقول حيث التعريف هذا عن بلعيد صاحل يبتعد ومل       
 حصوله،ويرتكب حصوله،أومطلوبا الشيء،أوعدم حصول إليها مسنودا الكلمة اآلخر،وتكون معىن على أحدمها
 وتالسك حيسن ما هسيبوي ويسميهما ياإلسناد املركب يشكالن اللذان إليه،ومها ومسند مسند من اإلسناد

  )2(".املفيدة اجلملة: املتأخرين النحاة عليه،وعند
 والفعل واخلرب، املبتدأ بني كالعالقة،اإلسناد طريف بني الرابطة العالقة"بكونه اإلسناد قدور حممد أمحد ويعرف        

 فاعل،وذاك هذا خرب،وأن وذاك مبتدأ هذا أن على معنوية قرينة فهمها عند العالقة هذه وتغدو والفاعل،
  )3(".مفعول

 معنوية قرينة اإلسناد؛كونه معيار حتديد مع التعريف ذلك حتقيق يف اإلسهام إىل حسان متام يذهب حنييف   
 معنوية قرينة اإلسناد" يقول ذإ إليه مسند هو وما مسند هو ما بني املمايزة على القدرة وتفيد حمددا، معىن تفيد
  )4(". اجلملة يف إليه املسند من املسند لتمييز ويةمعن قرينة النحوي،وهو املعىن حتديد يف تفيد
 اجلمل مبعىن الكالم قرروا حناتنا، لدى متكنت عندما اإلسناد فكرة أن وجدوا ألم التوجه هذا احملدثون توجه وقد

 فعل وال وحرف، اسم وال حرفني، وال فعلني، من يتأتى فال وفعل، اسم من أو امسني، من إال يتأتى ال:" املفيدة
) 5(".إليه ومسند مسند طرفني من له بد ال وهو باإلسناد، حتصل إمنا اإلفادة ألن واحدة، كلمة وال وحرف،

 هلا يستقيم حىت والتقدير للتأويل أقروه الذي الشكل ذا اإلسناد فيها غاب اليت اجلمل تعرضت فقد ولذلك
  .املطلوب الشكل
 واجلملة ،االمسية اجلملة: رئيسني نوعني إىل اإلسناد ةفكر  على بناء اجلمل أنواع النحاة صنف كما      

   - الزخمشري زادها وقد-  الشرطية النوعني،فاجلملة هذين إىل األخرى النماذج ردكل بسهولة أمكن" الفعلية،و
                                              قات النحوية عند المحدثينالعال                                                                                         الفصل األول  

  

                                                 
 .31 ص ه،وتوجي نقد العريب النحو يف ، املخزومي مهدي  1
 .24 ص م،2002- هـ 1422 ، ط د ، والتوزيع والنشر للطباعة هومة دار ، النظم نظرية ، بلعيد صاحل  2
 . 229 ص م،1996-هـ1416 ،1ط ، لبنان بريوت املعاصر الفكر ،دار سورية  دمشق الفكر دار ، اللسانيات مبادئ ، قدور حممد أمحد  3
 .193 ومبناها،ص عناهام العربية اللغة ، حسان متام ينظر  4
 .46،ص1اهلوامع،ج مهع ، السيوطي  5
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 جمرور أو بظرف، املصدرة" هشام ابن حددها كما وهي الظرفية، اجلملة وأما الفعلية، اجلملة إىل ردها أمكن
 وال احملذوف، باالستقرار ال وارور واجلار بالظرف فاعال زيدا قدرت إذا" زيد؟ الدار أيف"و" زيد؟ أعندك"حنو

  )1( .االمسية اجلملة إىل ردها أمكن ما عنه خمرب مبتدأ
 مجلة يف كما ظاهر وجه هل يكون ال عندما اإلسناد نتكلف أن جيب ال أنه يرون احملدثني فإن ولذلك   

 يف سأسا كشرط اإلسناد عن ختيلنا إذا إال ذلك لنا يتسىن وغريها،وال واإلغراء والتحذير والنداء والقسم التعجب
 اليت التعبريات بصرخة اصطدموا حينما وذلك األوائل، النحاة فيها وقع اليت للتناقضات اجلملة،تفاديا تكوين

 لبس، دومنا مفيدا معناها التعبريات هذه وأدت العربية، معهم ووجدت العرب، وجد منذ ا النطق على وضعتوُ 
  )2( .إام وال غموض دون منها يراد عما وعربت

 فالنظام اللغوي، واحلدث النحوي، النظام بني فرق هناك" - اللطيف عبد محاسة حممد يقول كما-إذن          
 وقد ضرورية، تكون قد زيادة سوامها وما اإلسناد، بعنصري يتم املفيد الكالم من قدر أقل إن: يقول النحوي
 األساسني العنصرين فإن مفيدا الكالم كان فإذا هي، حيث من األساس يف مجلة تبين ال ولكنها عنها، يستغىن

 فإنه -النحوي النظام منه ينطلق الذي اال وهو - اللغوي احلدث وأما تقديرا، أو لفظا، موجودين يكونا أن البد
 يضم اللغوي فاحلدث إذن) 3(".والقصد الغاية هي األحيان بعض يف تكون حبيث الفضالت، ببعض يهتم قد

  . تكلف أو تعسف دون قبوهلا جيب اليت الالإسنادية، التعابري يضم كما اإلسنادية التعابري
 الشكل على لياك اعتمادا احملدثون فيه اعتمد والذي اإلسناد، لفكرة اجلديد التصور هذا من وانطالقا   

 العربية، اجلملة تقسيم يف القدماء نظرة عن ختتلف نظرم كانت فقد اللغوية، والتقاليد األعراف تقره الذي اللغوي
 تسمية يف املصطلحات بعض استحدثوا كما ا، يستهان ال جادة بدراسات اال هذا يف احملدثون ساهم وقد

  التامة اجلمل الالإسنادية، واجلمل اإلسنادية باجلمل نسمع حنافأصب اجلديدة النظرة هذه مع تتماشى اجلمل
  .املصطلحات من وغريها املختصرة اجلمل و املكتملة اجلمل املوجزة، واجلمل

  
  
  
  
  
  
                                              المحدثين العالقات النحوية عند                                                                                         الفصل األول 

  

                                                 
  30 ص واحلديث، القدمي بني اجلملة يف اإلعرابية العالمة ، اللطيف عبد محاسة حممد ينظر  1
 . 21،ص العريب النحو يف الوصفية اجلملة ، صالح شعبان ،وينظر61،ص نفسه ينظر  2
 .35 ص ، عربيةال اجلملة بناء ، اللطيف عبد محاسة حممد  3
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  :النحوية عالقاتلل حسان تمام رؤية: الثالث المطلب
 أخطر أنه يرى والذي التعليق، عن باحلديث النحوية العالقات عن املفصلة الدراسة هلذه حسان متام مّهد   

 وجهه على ُفهم إن العريب النحو يف املركزية الفكرة يعتربه فهو وبالتايل اإلطالق، على القاهر عبد فيه تكلم شيء
 يف اباألبو  معاين القرائن بواسطة حيدد –يرى كما- ألنه النحوي، العامل خرافة على للقضاء وحده كاف فهو

 الوظيفة املعاين هلذه اللغوي التحليل يف نفعا وأفضل،وأكثر أوىف صورة على بينها العالقات السياق،ويفسر
  )1(.النحوية

 عليها أطلق املعنوية،كما أوالقرائن التعليق، قرائن عنوان حتت النحوية العالقات عن احلديث فصل مث          
 عند صاحلة تكون حىت اخلاصة املعاين بني تربط اليت العالقات تلك يف عنده السياقية،وتتمثل العالقات تسمية
 وحتتها(التبعيةو ،)فروع وحتتها(،والنسبة)فروع وحتتها(اإلسناد،والتخصيص كعالقة وذلك منها، املراد لبيان تركيبها
  )2( .فعوليةوامل كالفاعلية، اخلاصة األبواب معاين على معنوية قرائن احلقيقة يف هي العالقات ،وهذه)فروع

 مجيعا القرائن حتكم كربى ظاهرة ظل يف إليه املسند من املسند متيز املعنوية القرائن أكرب من :اإلسناد عالقة- 1
 املعتمد فاعله،والوصف بنائب بفاعله،والفعل باخلرب،والفعل املبتدأ عالقة ،وهي"القرائن تضافر" ظاهرة هي

  )3( .ابضمائمه اخلوالف فاعله،وبعض نائب بفاعله،أو
 النحو على منها أخص معنوية قرائن عنها تتفرع كربى معنوية قرينة أو كربى سياقية عالقة: التخصيص عالقة- 2

  :اآليت
 عليه تدل الذي املعىن                                                   املعنوية القرينة

  به املفعول                                                             التعدية- 1
  ) املدى وغائية العلة غائية الالم بعد واملضارع ألجله املفعول تشمل وهي( الغائية- 2

  اخل... وإذن ولن والفاء وكي                            
  معه املفعول                                                             املعية- 3
  فيه املفعول                                                           الظرفية- 4
  املطلق املفعول                                                والتوكيد التحديد- 5
  احلال                                                          املالبسة- 6
 التمييز                                                           التفسري- 7
  المحدثين عند النحوية العالقات                                                                                       األولالفصل   

  

  االستثناء                              اإلخراج                       - 8

                                                 
 ).188،189( ص ومبناها، معناها العربية اللغة ، حسان متام يتظر  1
 ).178،191( ص ، نفسه ينظر  2
 ).193 ،192( ص ، نفسه ينظر  3
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  ة                                                     االختصاص وبعض املعاين األخرىاملخالف- 9
 عالقة على قيودا متثل ألا االسم ذا متام مساها وقد التخصيص، قرينة حتت جتتمع القرائن هذه ومجيع

 احلدث معىن فهم يفة خاص جهة عن منها يعربكل التخصيص عن املتفرعة املعنوية القرائن هذه أن اإلسناد،مبعىن
  )1( .الصفة أو الفعل إليه يشري الذي

 التعدية وتكون إطالقه على يفهم لئال الفعل عليه وقع من باجتاه اإلسناد ختصص معنوية قرينة فالتعدية         
" عمرا زيد ضرب" فقلت به املفعول إىل الفعل عديت إذا كذلك:"اجلرجاينالقاهر  عبد يقولإذ به، املفعول بذكر
 ختصص معنوية قرينة أيضا فهي الغائية عن وأما. )2("بالثاين األول من الواقع الضرب التباس تفيد أن غرضك كان

 املضارع أو ألجله، املفعول بذكر احلالة هذه يف التخصيص ويكون الفعل، حدوث من الغاية ذكر باجتاه اإلسناد
 املعية واصطالح املصاحبة، تفيد معنوية قرينة وهي صيصالتخ عن تتفرع املعية وكذلك. املذكورة األدوات بعد

  )3(".اللنبَ  وَتْشَربَ  السمكَ  تأكلِ  ال:" أمثلته ومن الواو بعد واملضارع معه، املفعول قرينة على مقصود

 إذ صحوت": حنو مكانا أو زمانا اإلسناد وتقيد التخصيص، عن تتفرع معنوية قرينة أيضا فهي الظرفية وأما     
 هنا فيه،وهي املفعول إرادة على معنوية قرينة والظرفية ،"احلاضرين أمام املسابقة نتائج أعلنت" و ،"الشمس تطلع
 أو اإلسناد زمن لتقييد أي  للتخصيص هنا الظرفية ألن معناه يف يأيت ما أو)يف(اجلر حرف يفيدها اليت تلك غري

  : املثالني يف كما حيتويه ظرف إىل احلدث لنسبة هناك والظرفية مكانه
       ختصيص           )ظرف(         الشمس تطلع إذ صحوت
  )4( نسبة)           حرف(       الشمس طلوع يف صحوت
 الذي املعىن وتأكيد تعزيز منها املطلق،واملراد املفعول على الدالة املعنوية القرينة فهي والتوكيد التحديد وأما       
 منونا مفردا ذكره بواسطة التقوية مادته،وتكون يف الفعل مع املشرتك املصدر رادبإي والفعل،وذلك احلدث يفيده
 نفسه العدد فيكون لعدد، مميزا أو أيضا النوع إلفادة موصوفا أو النوع، إلفادة ملعني مضافا التأكيد،أو سبيل على

  )5(.أيضا العدد يدفيف املرة اسم مثىن أو مرة، اسم املصدر يكون وقد متييزا واملصدر مطلقا، مفعوال
 الواو مع اجلملة أو املنصوب، االسم بواسطة احلال، معىن إفادة على معنوية قرينة فهي للهيآت املالبسة وأما

  ء زيد وهو جا:"نقول حني وكذلك الركوب، مالبساحلال زيد جاء ،فاملعىن"راكبا زيد جاء"قلت فإذا وبدوا،
  المحدثين عند النحوية العالقات                                                                                       األولالفصل   

  

  )6(.والواو باجلملة عنها عرب هنا فاحلال ،"يركب

                                                 
 ).194،195( ص ،السابق  1
 . 118ص عجاز،اإل دالئل ، اجلرجاين  2
 ).195،196( ص ومبناها، معناها العربية اللغة حسان، متام ينظر  3
 ).197 ، 196( ص ، نفسه ينظر  4
 .198 ص ، نفسه  5
 .198 ص ،السابق  ينظر  6
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 الذي واملبهم مبهما، يكون ما إيضاح لغرض بالتفسري ويؤتى التمييز، باب على معنوية قرينة للذوات والتفسري     
  :يكون أن إما التمييز يفسره

  .نفسا حممد طاب حنو: اإلسناد معىن - أ
  .شجرا األرض زرعت: التعدية معىن- ب
  ).والعدد املقياس حيث من مبهم فهذا(حريرا مرتين اشرتيت: مبهم مقدار على دال مفرد اسم- ج
  )1(.العموم يليز  ختصيص فهو اإلام يزيل التفسري دام وما العموم، هلذا ختصيص والتقييد عموم، إذن فاإلام 
 يشمل ال اإلسناد أن على االستثناء يدل اإلخراج املستثىن،ويف باب إرادة على معنوية قرينة فهو اإلخراج وأما     

 وأخرجنا الطالب إىل النجاح أسندنا املثال هذا ففي ،"عليا إال الطالب جنح:" قولنا منه،حنو أخرج ألنه املستثىن
 معنوية قرينة وهو اإلخراج معىن مع لفظية قرينة وهي" إال" وتتضافر. له ختصيصو  لإلسناد تقييد فاإلخراج عليا،
 لنصب اإلخراج مع" أو" تتضافر وكذلك االستثناء معىن القرائن من ،وغريه"النصب" ومعهما كليهما من ليفهم

  )2(.املستثىن نصب معىن على نصبه فيكون املضارع،
 القيم استخدام تطبيق مظاهر من مظهرا جعلها وقد االختصاص، تفيد معنوية قرينة فيعتربها: املخالفة وأما    

  ) 3( .املختلفة اإلعرابات على معنوية قرائن جبعلها اخلالفية
 لفعل مفعوال االختصاص على املنصوب االسم جبعل االختصاص ملعىن النحاة تفسري حسان متام ويرفض   

 إىل الضمائر من االستتار وجوب مبدأ ينقل الذي قديرالت هذا عن تاما عزوفا حيس ألنه أخص تقديره حمذوف
  .األفعال

  .امللهوف ونغيث الضيف نكرم العربُ  حنن:         بـ املخالفة معىن لتوضيح وميثل   
 فالعرب             .امللهوف ونغيث الضيف نكرم العربَ  حنن             

 الحتد املعىن احتد ولو خرب، بعده وما خمتص، لثانيةا اجلملة يف والعرب ، مستأنف بعده وما خرب األوىل اجلملة يف
  اختالف مع تتضافر معنوية قرينة بينهماكانت"املخالفة" إرادة فيهما،ولكن واحدة املبىن،فأصبحت

  )4( .خمتص وهذا خرب هذا أن لبيان احلركة
 عالقته وجتعل سناداإل تقيد والنسبة فرعية معنوية قرائن حتتها كالتخصيص،وتدخل كربى قرينة وهي: النسبة- 3

  .إحلاق النسبة بينما تضييق األخري هذا أن هو التخصيص وبني بينها نسبية،والفرق
  المحدثين عند النحوية العالقات                                                                                         األولالفصل  

  

  )5( .خمتص وهذا خرب هذا أن لبيان احلركة
                                                 

 . 199 ص ، نفسه ينظر  1
 ). 200 ،199( ص نفسه، ينظر  2
 .200 ص ، نفسه ينظر   3
 ).201، 200( ص ، نفسه ينظر  4
 ).201، 200( ص ، ومبناها معناها العربية اللغة ، حسان متام ينظر  5
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 عالقته وجتعل اإلسناد تقيد والنسبة فرعية معنوية قرائن حتتها كالتخصيص،وتدخل كربى قرينة وهي: النسبة- 3
  .إحلاق النسبة بينما تضييق األخري هذا أن هو التخصيص وبني بينها نسبية،والفرق

 وحروف اإلضافة، معىن ومعها ف،احلرو  مبعاين يسمى ما فهي النسبة عنوان حتت تدخل اليت املعاين عن وأما     
 كما–متعلق فكلمة" متعلق وارور واجلار" قوهلم ذلك ومن ،"تعليق أداوت" القدماء النحاة اصطالح يف اجلر
 اجلار بني التعلق أن على تعليق، من اجلر معاين تفيده ما شرح على حريصني كانوا النحاة أن تفيد -متام يقوم

  )1( .الزمن مبعىن ال احلدث مبعىن يكون مناإ به تعلق ما وبني وارور،
 إليه واملضاف املضاف أن اعتربوا حينما وذلك معناها يف التعليق قوة إىل النحاة أشار فقد اإلضافة وأما    

 اإلضافة، تفيدها اليت النسبة وبني النسبة، حرف يفيدها اليت النسبة بني فرقا هناك أن الواحدة،غري كالكلمة
 أا:" متام تعبري حد وعلى ،)2("إليها وتنسبها األمساء، إىل األفعال معاين تضيف:" األمشوين تعبري دح على فاألوىل
 يف النسبة تكون حني وفاعله،على فعل أو خربه، أو مبتدأ بني العالقة هذه كانت سواء نسبية اإلسناد عالقة جتعل

   )3(. "سناداإل نطاق يف الواقعني املتضايفني بني،اإلضافة يفي الثانية أ
 ، الغاية،البعضية انتهاء الغاية، ابتداء:منها املتباينة املعاين من عدد النسبة حروف من حرف ولكل     

 خالل ومن )4( اخل...اجلنس، القسم،التشبيه،بيان اوزة،االستعانة،االستعالء،املصاحبة،اإللصاق،االظرفية،التعليل،
 بني نسبية عالقة إجياد حقيقته يف هو نسبة من باحلرف يفهم ما طةبواس التعليق أن القول ميكن املعاين هذه

  .اإلسناد عالقة يف الذي احلدث معىن وبني ارور،
 القرائن وهذه واإلبدال، التوكيد، العطف، النعت،: وهي قرائن أربع إىل تتفرع كربى، معنوية قرينة وهي: التبعية- 4

 يف املطابقة إىل باإلضافة نوعها كان أيا متبوعه التابع يتبع إذ بةالرت أشهرها لفظية، أخرى قرائن معها تتضافر
  )5( .اإلعرابية العالمة

  
  
  
  

  المحدثين عند النحوية العالقات                                                                                           األولالفصل 
  

   النحوية لعالقاتل بياتيال حميد سناءرؤية :الرابع المطلب

                                                 
 ).201،202( ص ، نفسه ينظر  1
 ).  212 ،211( ص ،2ج ، األمشوين شرح على الصبان حاشية الصبان،  2
 .203 ص ، ومبناها معناها العربية اللغة ، حسان متام ينظر  3
 ).137اىل120 من(،ص 3 ت،ج د  ط د ، التوفيقية ،املكتبة العربية الدروس جامع ، الغالييين مصطفى ينظر  4
 ).203،204( ص ، ومبناها معناها لعربيةا حسان،اللغة متام ينظر  5
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 وركزت اجلرجاين، القاهر لعبد النظم نظرية من النحوية للعالقات دراستها يف البيايت محيد سناء انطلقت   
 عاينمب يقصد اجلرجاينالقاهر  عبد أن البيايت محيد سناء وترى وروحه النظم جوهر جعلها اليت النحو معاين على

 العالقات حتديد من تنشأ اليت املعاين تلك ، اجلمل نظم عند املتكلم فكر يف لدتتو  اليت الذهنية املعاين" :"النحو
 الكالم يصبح لذلك العقد، حبات الشفاف السلك يربط ببعضها،كما بالكلم،فرتبطها عنها املعرب األشياء بني

  )1(".فقداا حالة يف اهلذيان من نوعا

 جمرد تكون عندما اجلملة منها تتألف اليت الذهنية ايناملع مبعرفة يرتبط املعاين هذه عن الكشف أن وترى   
 نوعني هناك أن ذلك بعد اجلمل،لنكتشف نظم عند الذهن يف بالتحسس إال ذلك على الوقوف ميكننا وال فكرة،

  : اجلمل من
 كعالقة( العالقات حتديد مرحلة هي األوىل نظمها،فاملرحلة عند مبرحلتني املتكلم ذهن يف متر اليت اجلمل- 1

 ،وبتعبري)النحو معاين( هي النظم ويف ،)الذهنية املعاين(تسمية العالقات هذه على نطلق الفكر ويف).مثال اإلسناد
 بسبب هذه بعض،وجعل على بعضها الكلم تعليق هو النظم ويف األشياء، بني العالقات حتديد يتم الفكر يف آخر
 حتديد مرحلة الثانية،فهي املرحلة وأما التفكري، مراحل من املرحلة هذه يف إجنازها يتم النحو فمعاين إذن تلك، من

 أسلوب بني التمييز ميكن املرحلة هذه خالل ومن النحوي، املعىن عن الذهين،أي املعىن عن للتعبري املناسبة األلفاظ
  .وآخر
 أقسام بني من يالنحو  للمعىن املناسب القسم اختيار يف تتحكم اليت هي النحو معاين أن إليه اإلشارة جتدر ومما

 يعرف ما وهو الغائية معىن لتأدية املصدر اختيار ذلك ومن اجلملة تأليف نظام يفرضه أمر وهذا املتاحة، الكلم
   .الشرط،وهكذا أسلوب لتحقيق املناسب الفعلي السياق اختيار ألجله،وكذلك باملفعول

  )2( .املثبتة اخلربية باجلمل يسمى ما عنهما ينتج املرحلتني وهاتني 
 تكشفه العام،الذي املعىن حتديد يتم األوىل املرحلةيف :نظمها عند مراحل بثالث املتكلم ذهن يف متر اليت اجلمل- 2

 فتكون الثانية املرحلة وأما...  غريه أو االستفهام أو النفي كأسلوب ما أسلوب لتحقيق املستعملة األداة
  آخر مبعىن أو مثالباإلسناد، النفي كحصر شيء على تسليطه بشيءوتعليقه،أو العام املعىن العام،أي حلصراملفهوم

 األشـياء حصـر فيهـا فيـتم الثالثـة املرحلـة يف وأمـا اجلمـل، نـوعي بـني املشـرتكة هـي املرحلـة وهـذه... النحـو معاين من
 كالمـا نأكـا البيـايت سـواء  محيـد سـناء تـرى كمـا والـنظم.الفكـرة عـن للتعبـري املناسـبة األلفاظ حتديد أي مبدلوالا،

  ، الكلم تربط اليت الذهنية املعاين دون من النحو،أي معاين دون من يتحقق أن الميكنه -كالشعر - فنيا أم عاديا
  
  عند المحدثين النحوية العالقات                                                                                          األولالفصل  

  

  .كافة اجلمل ينتظم الذي اخلفي كالسلك -تقول كما– فهي ببعض، متعلقا عضهاب وجتعل  
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 كل ببعض،يف بعضها وتربط الكلم بني العالقات حتدد اليت)النحو معاين(الذهنية املعاين حصر وعند       
  )1( .،اإلتباع اإلسناد،التخصيص،اإلضافة:وهي أربعة على تزيد ال أا الباحثة ترى كانت، أيا اجلمل،

 بعد شيئني بني تربط ذهنية عملية وهو - الباحثة تقول كما– اجلملة بناء يف واألساس األصل هو: اإلسناد- 1
 هذا عن معربا املتكلم ينطق أن قبل ذلك ويتم) اإلسناد(بومضة الذهن يف الربط ويكون بينهما، العالقة إدراك
  )2(.املعىن

 وباقي اجلمل نظم عليه بين الذي الرئيس النحوي ملعىنا فهو املركزية، الذهنية العملية هو واإلسناد   
 التعبري إلمتام به وترتبط باإلسناد تتعلق)واإلتباع واإلضافة التخصيص( وهي النحوية املعاين أو الذهنية العمليات

  .الفكرة عن
 اإلسناد وتوضح زائهاأج بني تربط اليت النحوية العالقات أو النحوية املعاين تقابلها مجل من مناذج يلي وفيما     

  :النماذج هذه كل يف مركزية ذهنية كعملية
  .الرابطة الذهنية العمليات               

  .النحو معاين أو الذهنية املعاين                      اجلملة
  .اإلسناد           الشمس أشرقت

  .والتخصيص اإلسناد          الدرس الطالب استوعب
  .واإلضافة اإلسناد           اخلريف فصل أقبل

  .واإلتباع والتخصيص اإلسناد                 شرفية مرتبة املتفوق الن
  واإلضافة واإلتباع والتخصيص اإلسناد            احلديقة يف مفرتسة حيوانات شاهدت

 ومتثل باإلسناد، متعلقة) اإلتباع اإلضافة، التخصيص،( املتبقية النحوية املعاين كل اعتبار ميكن ولذلك   
     )3( .عليه قيودا

 ويقوم باإلسناد، ويتعلق متعددة كاإلسناد،وهوذواجتاهات حنوي معىن:النحو يف ذهين،وهو معىن:التخصيص- 2
 املختلفة النحوية وظائفه حتدد إعرابية كحالة بالتخصيص" النصب"ارتبط وقد .إطالقه وتقييد اإلسناد تضييق بدور

 ارتبط الذي اإلسناد عن متييزه يف اخلاصة الةاحل هذه وغريها،وتسهم واالستثناء،واالختصاص والتمييز، كاملفعولية
  ، اللبس أمن أجل اليت ارتبطت حبالة اخلفص ، وكل هذه احلاالت اخلالفية من واإلضافة الرفع حبالة

    
  عند المحدثين ويةالنح العالقات                                                                                         األولالفصل   

  

  )1( .األفكار،واملقاصد عن معربة مفهومة واضحة الفكرة تصل لكي

                                                 
 ).27اىل19من( ص ، السابقينظر   1
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  : وهي معني باجتاه اإلسناد خيصص منها كل متعددة، اجتاهات وللتخصيص   
 بالوقوع الفاعل،واملراد فعل عليه اوقعم املفعول:"بقوله السيوطي عرفه والذي:املفعول باجتاه التخصيص- 

 بوجوده، إال الفائدة تتم واجبا،وال ذكره الفاعل،فيصبح أمهية عن تقل ال أمهية ذا املفعول كوني وقد.)2("التعلق
 إىل الفعل أسندت إذا أنك الفاعل،فكما مع كحاله املفعول مع الفعل حال:"القزويين اخلطيب يقول هذا وعن

 كان املفعول إىل عديته إذا فقط،كذلك نفسه يف وجوده تفيد أن منه،ال وقوعه تفيد أن غرضك كان الفاعل
  )3(.فقط نفسه يف وجوده تفيد أن ال عليه وقوعه تفيد أن غرضك

 على زاد ما أن إال اجلملة بناء يف حنوي معىن أهم كان وإن اإلسناد أن القول ميكن ذلك على وبناءا   
 واملسند املسند ذكر عن يستغىن قد وهلذا...  للسامع وإيصاله عنه التعبري املتكلم يريد ما أهم يكون قد اإلسناد

 مجل العرب عن مسع لذلك لذكره، داعي ال مفهوم الكالم من وغريه املقصود هو ألنه فقط املفعول ويذكر إليه،
 املطلوب هو ألنه املفعول سوى يبق ومل عليه، القول ظروف لداللة) إليه واملسند املسند( اإلسناد فيها حذف كثرية

 جرى ما أيضا ومثله... "سهال ووطئت أهال حللت": النحاة وتقدير ،"وسهال هالأ:"  كقوهلم الكالم من والغاية
 وال شيء كل" وقوهلم" ...الكيلة؟ سوء إىل حشفا أجتمع" أي ،"كيلة؟ وسوء أحشفا:" األمثال،كقوهلم جمرى

:" هلامنوا على نسجت أخرى ومجل اجلمل هذه يف الرضي قال وقد )4(العرب قالته مما ذلك وغري"...حر شتيمة
      )5(".تغري ال واألمثال االستعمال، كثرة يف كمثل أو أمثاال لكوا وأمثاهلا، ذكر ما مجيع يف احلذف ووجوب
 اإلخبار من الغرض أن السامع يتوهم لئال متعديا، الفعل كان إن اجلملة من املفعول حيذف قد: املفعول حذف
  اإلطالق ألن التخصيص، إىل يلجأ وال إطالقه على اإلسناد املتكلم فيُبقي باملفعول، متعلقا كونه
 :تعاىل قوله يف وذلك الشكل هذا على النظم الكرمي القرآن يف ورد وقد التخصيص من أبلغ يكون قد أحيانا
 ىنَ سْ الحُ بِ  بَ ذ كَ وَ  ىنَ غْ تَـ اسْ وَ  لَ خِ بَ  نْ مَ  ام أَ وَ  ىرَ سْ يُ لْ ِل◌ِ  هُ رُ س يَ نُـ سَ فَ  ىنَ سْ الحُ بِ  قَ د صَ وَ  ىقَ اتـ وَ  ىطَ عْ أَ  نْ مَ  ام أَ فَ ����
 املخصص احملدد العطاء من أبلغ املطلقة والتقوى املطلق فالعطاء )10 إىل5 من الليل( ����ىرَ سْ عُ لْ لِ  هُ رُ س يَ نُـ سَ فَ 

  )6(.املخصصة احملددة والتقوى
   

  عند المحدثين النحوية العالقات                                                                                        األولالفصل   
  

 دامت ما اجلملة، داخل يتحرك أن-كلمة بوصفه– للمفعول ويسمح العربية اللغة نظام جييز: املفعول تقدمي
 النظم يتيحها اليت احلرية وذه موقعها، كان مهما الكلمة حتتلها اليت النحوية الوظيفة على دليال اإلعرابية العالمة
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 من التقدمي درس وقد ختصيصه، أو تأكيده أو باملتقدم االهتمام إفادة هي معنوية وظيفة للموقع يصبح للمفعول،
 قوله يف كما التقدمي عند النظم يفيدها اليت املعنوية األغراض إىل وأشاروا سواء، حد على والنحاة البالغيني طرف
 ونِ جُ رْ العُ كَ  ادَ عَ  ىت حَ  لَ ازِ نَ مَ  اهُ نَ رْ د قَ  ُر◌َ مَ قَ الْ وَ ���� :تعاىل وقوله ).5 الفاحتة( ����ينُ عِ تَ سْ نَ  اكَ يَ إِ وَ  دُ بُ عْ نَـ  اكَ ي إِ  ���� :تعاىل

  ).39يس( ����يمِ دِ قَ الْ 
 ليس املعتاد باملوقع االحتفاظ مع التخصيص ألن املسألة هذه إىل أشارت قد الباحثة أن وأرى   

  .واالهتمام التأكيد وهو التخصيص على زيادة اإلسناد على قيدا يضيف األخري هذاف التقدمي مع كالتخصيص
 والتأكيد كاالهتمام منهما احلاصلة املعاين على يقتصر ال النظم يف والتأخري التقدمي دور أن الباحثة وترى       

 القرآن إعجاز أسرار من آخر سرا عده ميكن الذي التنغيم إىل دوره يتعدى وإمنا ذلك، غري أو والتعجب واإلنكار
 يف الطبول كقرع هي إذ املعاين، مع تتناسب نغماته جيعل التنغيمي،والذي عجازاإل تسميته وميكن الكرمي،
 امَ  كَ اَ رَ دْ أَ  امَ وَ  ةُ عَ ارِ قَ الْ  امَ  ةُ عَ ارِ قَ الْ ����: تعاىل قوله يف كما والوعيد التهويل مواقف يف خاصة- تقول كما- احلروب

 ااعً رَ ذِ  ونَ عُ بْـ سَ  اهَ عُ رْ ذَ  ةٍ لَ سِ لْ سِ  يفِ  م ثُ  ،وهُ ل صَ  يمَ حِ جَ الْ  م ثُ  وهُ ل غُ فَـ  وهُ ذُ خُ ���� :وقوله) 2-1القارعة( ���� ةُ عَ ارِ قَ الْ 
  )1( ).30احلاقة( ����وهُ كُ لُ اسْ فَ 
 يتعلق الفعل لفظ من مصدر النحوي املعىن هذا يؤدي و :العدد وبيان النوع وبيان التوكيد باجتاه التخصيص- 

  :اجتاهات ثالث إىل ويتفرع بالفعل،
  ).164 النساء( ����ايمَ لِ كْ تَ  ىوسَ مُ  هُ الل  مَ ل كَ وَ ���� :تعاىل كقوله التأكيد باجتاه) الفعل(املسند ختصيص- أ

 ونَ لُ كُ أْ تَ وَ ����: تعاىل كقوله املصدر وصف حالة يف وذلك احلدث، نوع بيان باجتاه)  الفعل( املسند ختصيص- ب
 لمَ  الً كْ أَ  اثَ رَ التـ حِ تُ  وَ  ا حُ  الَ مَ الْ  ونَ ب جَ  اب 20 الفجر( ����ام.(  
  ).4النور( ����ةً دَ لْ جَ  ينَ انِ مَ ثَ  مْ وهُ دُ لِ اجْ فَ ���� :تعاىل كقوله احلدث عدد بيان باجتاه) الفعل(املسند ختصيص- ج

 مْ هُ نْـ مِ  تَ يْ لّ وَ لَ  مْ هِ يْ لَ عَ  تَ عْ لَ ط اِ  وْ لَ ���� :تعاىل كقوله له مرادف مصدر الفعل لفظ من الذي املصدر عن ينوب وقد
 نوعه على يدل أوما ،)10اجلمعة( ����ايرً ثِ كَ  ارً كْ ذِ  هَ اللَ  وارُ كُ اذْ وَ ���� :تعاىل كقوله له صفة أو ،)18 الكهف( ����اارً رَ فِ 

 رمى"حنو آلته على يدل ما أو" مرتني أستاذي زارنا"حنو عدده على يدل أوما ،"القرفصاء الطفل جلس:"حنو
  )2( ".سهما الضيب الصياد
 باملهم السامع كمفاجأة القول، ظروف من يفهم معىن عن للتعبري للتقدمي، املطلق املفعول خيضع قد كما      

  بقية وحذف لوحده املطلق املفعول على اإلبقاء وكذلك ،"السماء أمطرت غزيرا مطرا: "كقولنا اجلملة من
  عند المحدثين النحوية العالقات                                                                                        األولالفصل   
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:" للحاج كقولنا ذكره دون مفهوما جعلته اليت والسياق القول ظروف له يأت احملذوف ألن وذلك اجلملة، أجزاء
  )1(اخل" ...وسعديك" لبيك" ،" اهللا معاذ" ،"اهللا سبحان"،"مشكورا وسعيا مربورا حجا

 حـدوث مـن الغايـة ذكـر اهباجتـ مصدريقيداإلسـناد الوظيفـة هـذه ويـؤدي:)ألجلـه املفعـول(الغاية باجتاه التخصيص- 
  )2( ".النجاح يف رغبة دروسي أراجع:"حنو سببه أو الفعل،

 املصـادر مـن ينتصـب مـا بـاب هـذا:" فقـال مصـدرا إال يكـون ال وأنـه ألجله املفعول معىن سيبويه ذكر وقد   
  )3(" كان؟ مل قبله ملا تفسري وألنه له موقوع ألنه فانتصب، األمر لوقوع عذر ألنه

 جواب وهو الفعل على اإلقدام علة هو:" مصدرا إال يكون ال الذي ألجله املفعول يف خمشريالز  وقال   
  )4(."جبنا احلرب يف قعدت"و" له تأديبا وضربته" ،"فالن وادخار الشر خمافة كذا فعلت:"قولك وذلك) مله؟(
 مبصطلح اقرتن الذي) يهف املفعول( يؤديه حنوي معىن وهو :)فيه املفعول(املكان أو الزمان باجتاه التخصيص- 
 من طائفة به أريد مصطلح الظرف: أن يف يتمثل بينهما فرق مثة أن الباحثة ترى و النحو كتب يف) الظرف(

 عليها تدل حنوية وظيفة أو حنوي، معىن إىل إشارة أية دون من املكان على تدل أو الزمان على تدل اليت األلفاظ
 ارتضاه الذي املصطلح وهو  )واملكان  الزمان كنايات( الطائفة هذه ىتسم أن الباحثة تفضل لذلك األلفاظ هذه
 نكاد ال حىت فيه املفعول مبصطلح ارتبط قد الظرف مصطلح ألن التسمية هذه تفضل وهي) 5(املخزومي مهدي هلا

  .النحو كتب بعض يف بينهما فرقا نلمس

 ترى كما النظم يف الظرف وظائف من حمددة ووظيفة حنوي، معىن على يدل مصطلح فهو فيه املفعول وأما
  .الباحثة

 بتحديده وقامت باإلسناد وتعلقت حنوي، معىن على دلت إذا فيه، مفعوال املكان أو الزمان كنايات وتكون   
  )6( .املكان أو الزمان حنو املتجه التخصيص معىن على

 )واو( بعد منصوب اسم ةاجلمل يف يؤديه حنوي معىن وهو): معه املفعول(املصاحبة باجتاه التخصيص- 
  :تعاىل قوله ذلك ،ومن)معه املفعول(ويسمى املصاحبة باجتاه وخيصصه فيقيده باإلسناد االسم هذا املعية،ويتعلق

  .)7()71يونس( ����مْ كُ اءَ كَ رَ شُ وَ  مْ كُ رَ مْ أَ  واعُ مِ جْ أَ فَ  ����
  ادـاإلسن يدقي نكرة اسم اجلملة يف النحوي املعىن هذا يؤدي و: )التمييز( اإلام توضيح باجتاه التخصيص - 
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 بهموامل... العموم يزيل ختصيص التقييد وأن عموم اإلام أن شك اجلملة،وال يف إام لتوضيح به ويؤتى وخيصصه،
  : يكون أن إما التمييز يفسره الذي

  ).4مرمي( ����ابَ يْ شَ  سُ أْ الر  لَ عَ تَـ اشْ وَ ���� :تعاىل قوله ومنه: اإلسناد معىن- أ
  ).12القمر( ����اونً يُ عُ  ضَ رْ األَ  اَ نَ رْ ج فَ وَ ���� :تعاىل قوله ومنه: التعدية معىن- ب
 ينَ ثِ الَ ثَ  ىوسَ مُ  انَ دْ اعَ وَ وَ ���� :تعاىل كقوله) األعداد أو املساحة، أو األوزان، من( مقدار على يدل مفرد اسم- ج
  ).142األعراف( ����ةً لَ يْـ لَ  ينَ عِ بَ رْ أَ  هِ ب رَ  اتُ يقَ مِ  م تَ فَـ  رٍ شْ عَ بِ  ااهَ نَ مْ مَ تْ َأ◌َ وَ  ةً لَ يْـ لَ 
  ".علما النحو أقدم ما:"حنو القياسي التعجب أسلوب-د
  ".فارسا دره هللا:"حنو القياسي غري التعجب أسلوب- و
  )1( ).29الكهف(����اقَ فَ تَـ رْ مُ  تْ اءَ سَ وَ  ابُ رَ الش  سَ يب���� :تعاىل كقوله)م،بئس،ساءنع(والذم املدح أسلوب- ي
 باحلال يعرف وهو اهليئة، حتديد باجتاه التخصيص يقيد حنوي معىن وهو :)احلال(اهليئة حتديد باجتاه التخصيص- 

 جَ رَ خَ فَ ���� :تعاىل ولهكق إليه املسند يكون وقد التخصيص، وهذا التحديد هذا به يتعلق الذي هو احلال وصاحب
◌َ رَ تَـ يَـ  افً اِئ◌ِ خَ  اهَ نْـ مِ  اخً يْ شَ  يلِ عْ بَـ  اذَ هَ وَ ���� : تعاىل كقوله املسند، ،وقديكون)21القصص(����بُ ق����   
 يكون وقد ،)213البقرة( ����ينَ رِ ذِ نْ مُ وَ  ينَ رِ ش بَ مُ  ينَ يِ بِ الن  هُ الل  ثَ عَ بَـ فَـ ���� : تعاىل كقوله املفعول يكون وقد ،)72 هود(

  )2( ).12 احلجرات( ���� وهُ مُ تُ هْ رِ كَ فَ  اتً ي◌ِ مَ  يهِ خِ أَ  مَ لَح◌ْ  لَ كُ ا ي  نأَ  مُ كُ دُ حَ أَ  ب حِ يُ أَ  ���� :ىلتعا كقوله مضافا
 يسمى ما يؤديه اإلخراج باجتاه اإلسناد خيصص حنوي معىن وهو :)املستثىن( اإلخراج باجتاه التخصيص- 

 قبلها، ما حكم من) املستثىن( بعدها ما يخرجل غالبا)إال( األداة وجود غري من االستثناء  يكتمل وال باملستثىن،
 اإلسناد هذا من وأخرجنا للجميع، احلضور أسندنا قد بذلك فتكون ،"زيدا إال اجلميع حضر:"قولنا حنو وذلك

  )3(".زيدا
 تعيني أو حتديد باجتاه إطالقه ويضيق اإلسناد يقيد املخصوص و)املخصوص( املبهم تعيني باجتاه التخصيص- 

 أم ،"األقصى محاة املسلمون أنتم"حنو إليه، املسند الضمري هو املبهم هذا أكان سواء باملسند تعلق الذي املبهم
 يف كما) امسا( املسند أكان وسواء ،"نقتدي - العلماء - بكم"حنو إليه املضاف أم ،"أنتظر بين إياك"حنو املفعول
  .والثالث الثاين املثاليني يف كما فعال أم األول، املثال

 التفسـريقد،وهـذا )أخـص( تقـديره فاعلـه مـع وجوبـا حمـذوف بفعل منصوب املخصوص أن إىل النحاة ذهب دوق    
  )4(. النصب ويعمل يؤثر فعل وجود توجب اليت العامل نظرية عليهم فرضته
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 فيها التقييدمعىن ذهين من معاين النحو كاإلسناد والتخصيص،وهو من املقيدات أيضا ولكن طبيعة :اإلضافة- 3
 نقول فعندما الواحد كالشيء وجتعلهما شيئني بني تربط نسبة اإلضافة ،ألن)التخصيص(يف التقييد عن ختتلف

 يصبحان بل اآلخر، عن أحدمها مستقل شيئان أما الربط هذا بعد يفهم وال دزي إىل والد ننسب إمنا ،)زيد والد(
  )1(.واحدا معىن سوى منهما يفهم وال واحدا، شيئا النسبة ذه

 أضفت فإذا" املربد يقول هذا واحدة،وعن كلمة مبنزلة إليه واملضاف املضاف أن األوائل النحاة أدرك وقد      
  )2(".واحدا امسا مجيعا وصارا األول، متام من الثاين صار مضاف أو ردمف مثله اسم إىل مفردا امسا

  :اإلضافة من نوعان وهناك
 باملضاف املضاف وارتباط... األوىل منهما الثانية فتقيد أخرى بكلمة كلمة ترتبط أن وهي: املباشرة اإلضافة- أ

 ملناسبات معا،تبعا معا،ويتأخران يتقدمان اجلملة، يف معا يتحركان علهماجي الواحدة الكلمة منزلة ونزوهلما إليه
       )3(". أقبل الربيع فصل" ،"الربيع فصل أقبل" حنو القول وظروف اخلطاب

 حروف( النحاة عند املسماة) اإلضافة أدوات( بواسطة تتم اليت اإلضافة وهي: مباشرة غري اإلضافة - ب
 اليت األمساء يف اجلر عمل األدوات هذه إىل نسب العامل،فقد و بالعمل التعلق على تدل التسمية ،وهذه)اجلر

 تقدير من فالبد جرمذكور حرف قبله يكن ومل جمرورا االسم وجد فإذا... فيها عاملة فهي ا خمتصة ألا تليها،
 رُ كْ مَ  لْ بَ ���� :تعاىل وكقوله ، لزيد والد هنا والتقدير ،" زيد والد هذا" حنو االسم جر يف عامال يكون جر حرف

  ".النهار يف ومكر الليل يف مكر بل:"التقدير و) 33سبأ( ����ارِ هَ النـ  وَ  لِ يْ ل الْ 
 تفسريا يعطينا فإنه النظم نظرية على االعتماد األمساء،وأما هذه يف اخلفض لتفسري العامل نظرية فرضته ما هذا

 أكانت سواء)فةاإلضا( وهو النحو معاين من معىن على دليل النظرية هذه ضوء يف) اخلفض( أن ذلك مغايرا
 املباشرة اإلضافة يف أنك هو املباشرة غري واإلضافة املباشرة اإلضافة بني والفرق مباشرة غري إضافة أو مباشرة إضافة
 احلالة هذه مثل ويف ،اسم إىل فعال تنسب املباشرة غري اإلضافة ويف إضافته، طريق عن اسم إىل بسيطا امسا تنسب

 أدوات،و الوظيفة هذه)اجلر حروف(بِـ مسيت اليت اإلضافة أدوات لنسبة،وتؤديا هذه ألجل أداة تتوسط أن البد
 الكاف،الواو، الالم، الباء، على،عن، يف، إىل، من، عن، يف، إىل، من،: وأمهها اجلر حروف هي اإلضافة
  الحتواءا اية،الغ ء ابتدا بني املعاين هذه وترتاوح فيه، ترد الذي السياق على تضفيها منهامعان ولكل...التاء،اخل
  )4( ...إخل التشبيه االستعانة،ملك الت االستعالء، ااوزة، الزماين، و املكاين
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  ويقيده، باملتبوع التابع يتعلق اإلتباع ويف اإلضافة، و التخصيص، و سناد،كاإل حنوي معىن هو:  اإلتباع -4

 يفهم كما والتابع.جمرور ارور وتابع منصوب املنصوب وتابع مرفوع، املرفوع فتابع متيزه، إعرابية حالة لإلتباع وليس
 يف يتـأخرا أو يتقـدما أن نهمـاميك )تـابع+متبـوع( كرتكيب ولكنهما به، ملحق ألنه متبوعه على يتقدم ال تسميته من

 ولإلتبـاع ".زارين الـويف صـديقي: "تقـول أو ،"الـويف صـديقي زارين:"تقـول أن جيـوز إذ خاصة، ومعان ألغراض اجلملة
 فيكون التوكيد اجتاه يأخذ وقد للمتبوع،) نعتا( أي صفة التابع فيكون الوصف اجتاه يأخذ فقد ، املعىن يف اجتاهات

 وهـــذه للمتبـــوع) بيانـــا( التـــابع فيكـــون إـــام عـــن الكشـــف و التوضـــيح اجتـــاه يأخـــذ وقـــد وع،للمتبـــ) مؤكـــدا( التـــابع
    :)1(يلي كما هي االجتاهات

 صفته غري من االسم ذكر للمنعوت،ألن تقييد النعت صفته،و بذكر املنعوت يقيد النعت: الوصف باجتاه اإلتباع-أ
 هنـأ:"كقولنـا لـيس "الطـالب املـدير هنـأ"التايل،فقولنـا املثـال خـالل مـن ذلـك ويتضـح صـفته مع ذكره من وأمشل أعم

  ).متفوقني( بكوم الطالب صفة حددنا الثانية اجلملة ،ففي"املتفوقني الطالب املدير
 ويف التأنيـث،و  التـذكري يف منعوتـه يطـابق كمـا وخفضا، ونصبا رفعا اإلعرابية احلالة يف منعوته يطابق والنعت   

  .التنكري و التعريف ويف ،اجلمع و التثنية و اإلفراد
  :اآلتية األحوال على يأيت أن ميكن النظم يف النعت أن الباحثة ترى النظم نظرية اىل وباستنادها  

  . مجيال فستانا اشرتيت: حنو) مفردا( بسيطا-
  ". النهر ضفاف على دارا سكنت"،"الشجرة فوق بلبال شاهدت"حنو أوغريمباشرة مباشرةة مضافا إضاف-
  ". أخالقه طيبة جار هذا" حنو: امسيا اسناديا مركبا :نوعني على ويأيت ناديااس مركبا-

  ".برها يف ولدها يسعى أم هذه" حنو: فعليا اسناديا مركبا                                     
 غـافر( ����َعـْوَن َيْكـُتُم ِإيَمانَـهُ َوقَـاَل رَُجـٌل مـْؤِمٌن مـْن آِل ِفرْ  ���� :تعـاىل قوله يف الثالثة األنواع هذه على النعت وقدجاء

28.( )2(  
 السـامع، يظنـه قـد توهم أو شك ألي وإبعادا له، إثباتا متبوعه يقيد تابع التوكيد ):املؤكد( التوكيد باجتاه اإلتباع-ب

  َكال ِإَذا ���� :تعاىلله كقو التكرار  باستعمال التوكيد فيه يكون فاللفظي ومعنوي، لفظي نوعان وللتوكيد
  كما  بأكملهااجلملة ر وقد تكر  مرتني،" دكا" لفظ تكرر اآلية هذه ويف ،)21الفجر(���� اْألَْرُض دَّكاً دَّكاً  دُكتِ 

  :�، وكقول الرسول)3،4 التكاثر(����ونَ مُ لَ عْ تَـ  فَ وْ سَ  ال كَ  م ثُ  ونَ مُ لَ عْ تَـ  فَ وْ سَ ال كَ ���� :تعاىل قوله يف
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  .)1("قريشا ألغزون واهللا قريشا، ألغزون واهللا قريشا، ألغزون واهللا"و
 قابلت": حنو العني و النفس مثل خاصة كلمات الستعمال كلماملت فيه يلجأ معنوي توكيد فهو الثاين النوع أما

  ) .مجيعهم كلهم، كله، ،كلتا، كال( األلفاظ هذه تستعمل وقد ،"نفسه املدير
 و والتثنية اإلفراد ويف اإلعراب يف ويطابقه ،)نفسه املدير قابلت( يف كما متصل بضمري باملتبوع التابع ويرتبط

  )2(.التأنيث و التذكري اجلمع،ويف

 أنه على املوضوع هذا النحاة درس وقد توضيحه، باجتاه متبوعه يقيد تابع البيان: البيان باجتاه اإلتباع- ج
 كان وإن النسق عطف التوابع،ويف من عندهم وكالمها البيان، وعطف النسق عطف عندهم العطف عطف،ألن

 النحاة ذكرها اليت العطف أدوات كل مع دواح حكم حتت معه يدخل ال أنه إال اإلعراب يف مبتبوعه يرتبط التابع
  .)اخل أم أو، لكن، ال،بل، مث، الفاء، الواو،:(بينها ومن

 بالواو، ربطهما عند واحد حكم حتت واملتبوع التابع ينضوي فبينما)بل(أوبِـ) ال(بِـ  العطف غري بالواو فالعطف 
 ما للثاين تثبت اليت)بل(األداة مع الثاين،وكذلك عن تنفيه ما لألول تثبت األداة هذه ألن)ال(مع خيتلف األمر فإن

  )3(.األول عن تنفيه
 ينبغي وال واحد، قبيل من جعلها يصح وال ووظيفة، معىن ختتلف األدوات هذه أن ترى الباحثة فإن ولذلك
 تكون ما وغالبا معناها، خالل ومن النظم، يف وظيفتها خالل من تدرس أن ينبغي كما واحد، باب يف إدراجها
  .املعىن وجوه من وجه على إسنادين بني الربط وظيفتها
 يكون أن يصح الذي) البيان( وتسميته البيان عطف على اإلبقاء و التوابع من النسق عطف إخراج الباحثة وتقرتح

   قولنا البيان، أمثلة ومن متبوعه، توضيح حنو باملعىن يتجه ولكنه ،)الصفة( النعت يشبه ألنه تابعا
 يف ومتبوعه البيان بني املطابقة ونالحظ ،"أخيك حممد مع وسافرت" أخاك حممدا قابلت" ،"وكأخ حممد جاء"

  )4(.وخفضا ونصبا رفعا اإلعرابية احلالة
 ،"أمحد األستاذ سافر":كقولنا)املطابق البدل(بـ النحاة عند عرف ما بيان أنه على يدرس أن ينبغي ماو   

    ومل ".جنومها السماء تعجبين:"كقولنا)االشتمال بدل(،و"شطرها التفاحة أكلت"كقولنا)الكل من البعض بدل(و
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 النظم يف هواملقصود البدل فيها يكون اليت احلالة وهي واحدة حالة غري بدل أنه على يدرس ما أو بدل،لل يبق
  :كقولنا فقط) بداللغلط(أو) املباين( على البدل ينطبق املفهوم وهذا مراد وغري مقصود غري آخر جزء بدل

 مســع مــا تصــحيح أراد مث فذكرشــيئا  ينســ أو غلــط قــد املــتكلم يكــون وفيــه ،"قصــة كتابــا قــرأت"،"زبيبــا متــرا أكلــت"
  )1(.املقصود هو يكون بديل بذكر وذلك
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  الربط بين العالقة النحوية واألسلوب:المبحث الرابع  
�مفهوم األسلوب:المطلب األول               �

 املستوى على الدراسة هذه يف ركزنا قد وكنا عدة، مستويات على مهمتها تأدية يف تعتمد نعلم كما اللغة    
 الرتكيب يف أو اجلملة يف اللغة مفردات تأتلف أن قبل أي املستوى هذا وقبل النحوية، العالقات يف ممثال الرتكييب
 حبلة لتتسربل الرتكيب وبعد األخري يف لتنتهي والصرف، واملعجم الصوت عالقات وفق تنتظم فإا ،املفيد

  ؟ األسلوب هو فما كالم، عن كالما مييز الذي األسلوب
) أسلوب( كلمة وتستعمل ،)1(واملذهب الطريق وهو ل،النخي من السطر هو العربية اللغة يف األسلوب   

 لكل أن يعين فهذا أسلوبه لكل كان وإذا املكتوب، أو املنطوق الكالم يف الفين األداء طريقة على للداللة جمازا
    .الفالين الروائي أو الفالين، الشاعر أسلوب أو اجلاحظ أسلوب فيقال والتعبري، األداء يف طريقته
 داءآ يف العرب وطرق اللفظة مدلولبني  فيه ربط حنو على القدمي تراثنا يف"األسلوب"كلمة رتظه وقد       
 شخصية وبني بينه-أحيانا- ربطت العربية الدراسات أن كما صياغته، األديب،وطرق النص وبني بينه أو املعىن،

 الضرب األسلوب:"اجلرجاين لقاهر عبد ا األديب،يقول النص يتضمنه الذي الغرض وبني وبينه الفنية املبدع،ومقدرته
  )2(".فيه والطريقة النظم من

 يف مباشر بشكل ووظفها تركيبية وإمكانات حنوية عالقات من النحو يف مما اجلرجاين القاهر عبد أفاد وقد      
 املزية حيقق الذي التعبريي للنسق خالقا النحو كون حيث من األسلوب، فهم يف لغوية نظرية خلق حماولة

 املمكنة االحتماالت كل للمبدع يقدم الذي هو الواسعة بإمكاناته النحو وأن والسالمة، الصحة جبانب لفضيلة،وا
 مل إذن اجلرجاين القاهر فعبد   )3(.النحوية لإلمكانات تركييب تسلسل عملية النظم يكون حبيث اجلملة؛ تكوين يف

 األلفاظ بني املفاضلة ألن ،اجيد اأسلوب جيد منظ كل اعترب بل النظم، عن مستقل بشكل األسلوب إىل ينظر
 مع غري، ال والسمة كالعالمة جيعله مالزم مبعىن لفظ كل واختصاص لفظ، بكل العليقة الوحدات داخل حتصل
   وأن النظم، حقيقة توضيح يف جهده رمى ولذلك املخصوصة، مواضعه يف االستعمال قابلية

   
 دون ألفاظ استعمال على للغة املستخدم قدرة على لدليل وآخر أسلوب بني التمايز وأن بالنظم يرتبط األسلوب 

 والتأليف، للنسيج، نظريا كونه مميز أسلوبه أن ويثبت الكرمي، القرآن من لذلك وميثل معني، حنوي منط وفق أخرى
  .أساليبه يف اجلاهلي العريب للنسج وخمالفا املخصوص، والتحبري والوشي، والبناء، والصياغة،

    
   

                      الربط بين العالقة النحوية واألسلوب                                                                               األوللفصل ا  
                                                 

 .549،ص1ج ، العرب لسان ، منظور ابن  1
 .361 ص األعجاز، دالئل ، اجلرجاين  2
 .2 م،ص1994-هـ142 ،1،ط مصر لوجنمان للنشر العاملية املصرية الشركة ، ناشرون لبنان مكتبة ، واألسلوبية البالغة ، املطلب عبد حممد  3
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 على يأيت الذي األسلوب ذلك على وركز وشاعر، شاعر بني اجلرجاين القاهر عبد ميز أيضا األسلوب وباعتبار  
 يفضل لكنه النحو، معاين لتوخي املنافية اآلراء فساد على وحيكم تارة، الذوق يعمل أنه رغم خمصوصة، طريقة

  .خمصوصة طريقة على تأيت حىت النطق يف وتواليها احلروف نظم يراعي الذي الشاعر أسلوب
 خمصوصة، بطريقة أوال النفس يف املعاين ترتيب وعن م،الكال مزايا عن حديث كل يف يؤكد نراه ولذلك      

 علما علمت نفسك، إىل رجعت إذا أنك واعلم:"  يقول ذلك وعن التعلق، حيصل حىت احلال، مقتضى وحسب
 بسبب هذه وجتعل بعض، على بعضها ويبىن ببعض بعضها يعلق  حىت ترتيب وال نظم ال أن الشك يعرتضه ال

  )1(".الناس من أحد على خيفى وال عاقل جيهله ال ما هذا تلك، من
 الصناعة، أهل عند األسلوب سلوك هنا ولنذكر:" فقال بالرتكيب األسلوب عالقة إىل خلدون ابن أشار وقد      
 تفرغ الذي القالب أو الرتاكيب، فيه تنسج الذي املنوال عن عندهم عبارة أا فاعلم إطالقهم، يف ا يريدون وما
 املعىن كمال إفادته باعتبار وال اإلعراب، وظيفة هو الذي املعىن أصل إفادته باعتبار الكالم ىلإ يرجع فال فيه،

 العلوم فهذه العروض، وظيفة هو الذي فيه العرب استعمله كما الوزن باعتبار وال والبيان، البالغة وظيفة هو الذي
 انطباقها باعتبار كلية املنتظمة للرتاكيب لذهنيةا الصورة إىل يرجع وإمنا الشعرية، الصناعة هذه عن خارجة الثالثة
 أو كالقالب اخليال يف ويصريها وأشخاصها، الرتاكيب أعيان من الذهن ينتزعها الصورة وتلك خاص، تركيب على

 يف البّناء يفعل كما رصا فيه فريصها والبيان، اإلعراب باعتبار العرب عند الصحيحة الرتاكيب ينتقي مث املنوال،
  .الشعر عن حديثه إطار يف ذلك كان وقد)2("املنوال يف النّساج أو ،القالب

 تعرضه مما ومشافهة كناية للغة املستعمل يتخذه موقف هو:" السد الدين نور يقول ،كما إذن فاألسلوب   
 لنا دحيد النحو ألن املقصودة باللغة اخلاصة النحوية القواعد رهينة األسلوب كان هنا ومن وسائل، من اللغة عليه
اذن ومن                                      )3(".الكالم قوانني لنا يضبط أنه حيث من نقول أن نستطيع ماال

خالل ماسبق من تعريفات يتصح لنا ان لالسلوب صلة وثيقة بالنحو ، جتعل منه رهني القواعد النحوية، يتسم 
         . القواعد النحوية ، أو عدم التوفيق باجلودة أو الرداءة من منطلق التوفيق يف استعمال هذه
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 .44 ص اإلعجاز، دالئل ، اجلرجاين  1
 ).535،536(،ص املقدمة  خلدون، ابن اريخت ، خلدون ابن  2
 .137ص  ، 1،ج ت د ط ،د اجلزائر والتوزيع والنشر للطباعة هومة دار ، اخلطاب وحتليل األسلوبية ، السد الدين نور  3



 65

  واع األساليب في العربية  أن: المطلب الثاني    
كما جاء يف كتب -وسبب هذا التقسيم.األساليب اإلخبارية واألساليب اإلنشائية:العربية نوعان يف بيلااألس

أن اجلمل يف العربية،إن تضمنت الصدق والكذب يف داللتها السياقية مسيت أسلوبا خربيا،وإن مل تتضمن -النحو
معىن الصدق ما طابقت داللة الكالم فيه الواقع،ومعىن الكذب ما مل و .الصدق والكذب مسيت أسلوبا إنشائيا

تطابق داللة الكالم فيه الواقع؛فمعىن اإلنشاء إذن أن يكون الكالم ال حيتمل الصدق أو الكذب لذاته،ومعىن 
ه يف لذاته،ويصح أن يقال لقائله أنه صادق أو كاذب لتحقق مدلول أوالكذبَ  الصدقَ  اإلخبار أن حيتمل الكالمُ 

حمكوم عليه :ولكل مجلة من مجل  اخلرب واالنشاء ركنان.اخلارج،بعكس اإلنشاء الذي ال يتحقق مدلوله يف اخلارج
    )1(. وحمكوم به،ويسمى األول مسندا إليه،والثاين مسندا،ومازاد على ذلك غري املضاف إليه والصلة  فهو قيد

ال بالصيغ،وهي إما أن تكون طلبا يستدعي مطلوبا )األدواتاحلروف و (واألساليب اإلنشائية تكون بالقرائن       
غري حاصل وقت الطلب كاألمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمين والرتجي واالستفهام والنداء،وإما غري 

) كم(طليب ال تستدعي مطلوبا ليس حاصال وقت الطلب كاملقاربة والتعجب واملدح والذم والقسم وما يقرتن ب
األساليب الطلبية واألساليب غري :ولذلك ميكن تصنيف نوعني يف األساليب اإلنشائية.والتوكيد طة والشر اخلربي

  )2( .الطلبية
  :فاألساليب الطلبية هي       

  )3(....)وباملصدر لافعل ولتفعل وفعا(طلب فعل على وجه االستعالء ويكون بصيغة:األمر- 

ال (متناع عنه على وجه االستعالء و اإللزام ويكون غالبا بصيغةويقصد منه طلب الكف عن الفعل أو اال:النهي- 
  .)4()تفعل

لكونـه ممكنـا غـري مطمـوع وهو طلب أمر حمبوب اليرجى حصوله،إما لكونـه مسـتحيال،وإما التمين :والرجاء التمين-
هـــو انتظـــار  ءالرجـــاو  )لومـــا(و)لــوال(،)أال(،)هـــال(،)هـــل(،وقـــد يـــأيت بألفــاظ أخـــرى مثـــل)ليـــت(،وأشــهر أدواتـــهيف نيله

  .)5()لعل،عسى(حصول شيئ مرغوب فيه،ميسور التحقيق،قريب الوقوع،وأدواته
وهذه  )،لوالأما،لو أال،(هو طلب بلني ورفق لعمل شيء يف املستقبل،وأهم أدواتهالعرض :والتحضيض العرض- 

  :تعاىل كقوله القرائن غالبا ما تتصل بالفعل املضارع صيغة،أو مبا يف تأويله،فصيغة املضارعاألدوات أو 
  
                      الربط بين العالقة النحوية واألسلوب                                                                                    األوللفصل ا

  

                                                 
الثانوية وفقا للمنهاج احلديث الذي أقرته وزارة الرتبية اجلارم ومصطفى أمني،البالغة الواضحة للمدارس  ي،وينظر عل 252ينظر السكاكيي،مفتاح العلوم،ص1

  ).140، 139(والتعليم،دط،دت،ص
  . 414،صنفسهينظر  2
   .  179اجلارم ومصطفى أمني،البالغة الواضحة،ص ي،وينظر عل 418ينظر نفسه،ص3
  . 187وينظر علي اجلارم ومصطفى أمني البالغة الواضحة،ص ، 429ينظر السكاكي،مفتاح العلوم،ص 4
 . 206، و ينظر علي اجلارم ومصطفى أمني ،البالغة الواضحة،ص 418ينظر السكاكي،مفتاح العلوم،،ص 5
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يعين الطلب بإصرار على عمل شيء ف لتحضيضوأما ا)46النمل( ����ُمونْ َه َلَعلُكْم تـُْرحَ َتْستَـْغِفُروَن الل◌َ  َلْوالَ ����  
  .)1(،وغالبا ما خيتلف عن العرض يف طريقة األداء الصويت)لوما أال، هال،(يف املستقبل،وأدواته

وتســـتعمل  )،آي أو،وا أيـــا، آ، أي، يـــا،( وهـــي )قـــرائن( وهـــي أســـاليب تـــؤدى حبـــروف:االســـتغاثة الندبـــة، النـــداء،-
  :تعـاىل يف قولـه كماالعمـل علـى جهـة األمرأواإلغاثـة، وكل هذه القـرائن تفيـد طلـبللندبة،)ياوا، (اثة،ولالستغ)يا(
َعلَـى َمـا فـَّرطْـُت  تىيَاَحْسرَ ���� وقوله تعاىل يف الندبـة) 46النمل(����يَا قـَْوِم لِمِ◌َ◌ َتْستَـْعِجُلوَن بِالسِيَئِة قـَْبَل اْلَحَسَنةِ ����

 َ◌2() 56الزمر ( ����هِ ِفي َجْنِب الل(.  
،فالتحذير هو تنبيه املخاطب على أمر جيب أسلوبان يستعمالن يف مواقف خاصة ومها:التحذير واإلغراء - 

،وأما اإلغراء "إياك والكذبَ " نا،ومثال التحذير قول)3(االحرتاز منه وأما اإلغراء فهو أمر املخاطب بلزوم ما حيمد به
  ."فإنه نعم األخالق احلياءَ ": فمثاله

طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل وله أدوات كثرية منها اهلمزة وهل وكيف وما ومن :االستفهام- 
  )4(.وغريها

  ومنها:األساليب غري الطلبية         
وهو أسلوب غري طليب يقوم على تعليق عبارتني غالبا ما تكون األوىل سببا للثانية أو مرتبطة ا، وتؤدي :الشرط- 

 إذا، بربط العبارتني ربطا وثيقا حيول دون استقالل إحدامها عن األخرى،ومن أدواته،إن وظيفة التعليق أدوات تقوم
  .)5(...،أينما اخل ،حيثما أي ،من، ،ما ،لو
طلـيب الغـرض منـه تثبيـت فكـرة معينـة يف نفـس املخاطـب وتقويتهـا إلزالـة مـا علـق بذهنـه  وهو أسلوب غري:التوكيد-

،وهـــو نوعـــان األول حيققـــه املـــتكلم أثنـــاء التعليـــق  وذلـــك عـــن طريـــق )6(مـــن شـــكوك،وانتزاع مـــا خاجلـــه مـــن شـــبهات
 نفســـــه،عينه،كالمها،: (،أوعـــــن طريـــــق ذكـــــر ألفـــــاظ معينـــــة مثـــــل)التوكيـــــد اللفظـــــي(التقـــــدمي أو عـــــن طريـــــق التكـــــرار

التوكيد الذي هو أحد  جتاه اوقد أشري يف هذا البحث إىل هذين النوعني عند احلديث عن ) كلتامها،كلهم،أمجعون
وع عالقــــــة اإلتبــــــاع أو التبعية،وكــــــذلك عــــــن طريــــــق أدوات خاصــــــة بالتوكيــــــدترتبط بــــــاجلزء املــــــراد توكيــــــده مثــــــل فــــــر 
   )7(.وغريها )الباء(و ،)النون اخلفيفة(و ،)النون املشددة(و،)الالم(
  
  
                      ربط بين العالقة النحوية واألسلوبال                                                                                    األوللفصل ا

  
                                                 

 . 157م ،مطبعة املؤيد،ص1910- هـ 1328محد بن فارس،الصاحيب يف فقه اللغة،املكتبة  السلفية القاهرة،أ 1
  ).260،258،283(  ،ص 2ينظر ابن عقيل،شرح ابن عقيل،ج 2
   ). 299، 298(ينظر نفسه،ص 3
 . 194،وعلي اجلارم ومصطفى أمني،البالغة الواضحة،ص 418ينظر أيب يعقوب السكاكي،مفتاح العلوم،ص4
 ). 337، 336(،ص 5ينظر إبراهيم إبراهيم بركات،النحو العريب ، ج 5
 . 334ينظر مهدي املخزومي،يف النحو العريب نقد وتوجيه،ص 6
 ). 222، 215(،ص 2ينظر ابن عقيل،شرح ابن عقيل،ج 7
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��ن العالقة النحوية واألسلوبنموذج لعبد القاهر الجرجاني في الربط بي:لثالمطلب الثا          �

النظم الذي أحكم عن سلوب يقودنا حتما إىل احلديث إن احلديث عن العالقات النحوية ودورها يف بناء األ
لك سأشري إىل ولذ" دالئل اإلعجاز"هالصلة بني النحو والبالغة والذي حتدث عنه عبد القاهر اجلرجاين يف كتاب

ما ذكره اجلرجاين عن عالقة التفسري  واليت تصب يف هذا ارى،ومن ذلكالكتاب بعض الومضات من هذا 
 سُ أْ الر  لَ عَ تَـ اشْ وَ ����:تعاىل قوله يفهذه العالقةكما خالل من القرآين النظم بالغة على ركز التمييز؛حيثأو 
 قيمة من اآليتني هاتني يف للتمييز ما موضحا) 12القمر( ����اونً يُ عُ  ضَ رْ اْألَ  انَ رْ ج فَ وَ  ����أيضا وقوله) 4مرمي(����ابً يْ شَ 

 نواحيه،وأنه نم وأخذه الرأس يف شاع قد الشيب أن" النظم من نفهم حبيث الشمول، معىن إفادة يف كبرية معنوية
 الشمول ،ومعىن)1("به يعتد ال ما إال منه يبق مل أو شيء السواد من يبق مل حىت مجلته وعم به استقر قد

 يتخيل الكالم هذا مسعه يطرق عندما السامع فإن"  عيونا األرض وفجرنا": تعاىل قوله يف أيضا يظهر واالستغراق
  .عيونا كلها حتولت قد األرض وكأن

" شيبا الرأس واشتعل: "األوىل اآلية تقدير يف يقال بأن ظاهره على اللفظ جيري أن يرفض واجلرجاين   
 من التعبريين بني ملا) األرض عيون فجرنا"(عيونا األرض وفجرنا:" الثانية اآلية تقدير ويف) الرأس شيب اشتعل(

 وظهور الرأس، يف الشيب ظهور نم أكثر على يدل ال- النحاة تقدير يف كما-  الثاين التعبري ألن املعىن، يف فرق
  )2(.التعبري وأناقة الصورة مجال من النظم جردنا قد نكون وبذلك األرض يف العيون

ي عِ لَ ابْـ  ضُ رْ أَ ا يَ  يلَ قِ وَ ����وحتدث يف موضع آخر عن العالقة بني النحو واألسلوب وذلك عند تناوله لقوله تعاىل 
 ����ينَ الِم◌ِ الظ  مِ وْ قَ لْ ا ل دً عْ بُـ  يلَ قِ وَ  ي ودِ ى الْج◌ُ لَ عَ  تْ وَ تَـ اسْ وَ  رُ مْ األَ  يَ ضِ قُ وَ  ءُ اَ الْم◌َ  ضَ يغِ ي وَ عِ لَ قْـ أَ اء مَ ا سَ يَ وَ  كِ اءَ مَ 
  :،حيث ركز يف دراستها على املعاين النحوية اآلتية)44هود (

  ".ابلعي"مث أمرت"رضأيا "أن نوديت األرض-      
  ) .أيتها األرض يا(حنو )أي(دون)يا(أن كان النداء بـ-      
  ).ابلعي املاء:(دون أن يقال)ماءك(إضافة املاء إىل الكاف-      
  .ا نداء السماء وأمرها كذلك مبا خيصهاأأن اتبع نداء األرض وأمرها مبا هو من ش-      
فجاء الفعل على )وغيض املاء(مث أن قيل :"اجلرجاينقال عبد القاهر ،التعبري باستخدام الفعل املبين للمجهول-    

  ".نه مل يغض إال بأمر آمر،وقدرة قادرأدالة على ال )فُِعلَ (صيغة 
  ).استوت على اجلودي(هو فائدة هذه األمور،وهو ذكر ما،و )وقضي األمر:(قولهبالتأكيد والتقرير -      
  )3(.يف الفاحتة) قيل(بـِ ) قيل(إضمار السفينة قبل الذكر،ومقابلة قيل يف اخلامتة بِـ -      

                                                                                                    الفصل الثاني

                                                 
 .80ص دالئل اإلعجاز،،اجلرجاين ينظر  1
 .80 ص ، نفسه ينظر  2
  ).37، 36( ، صنفسه 3
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  :مضامينه - 1
 االجتاه خالهلا من حيدد أن يستطيع"الصاحلني رياض" لكتابه النووي اإلمام وضعها اليت للمقدمة القارئإن         
 الزهـد نزعـة االجتـاه ـذا ونعـين.الكتـاب هـذا تضـمنها اليت األحاديث اختيار وراء من كان الذي والسلوكي الفكري

 األحاديــث مــن خمتصــرا أمجــع أن فرأيــت:" قولــه املقدمــة يف هناجــاء ومــن-اهللا رمحــه-املؤلــف حيــاة تطبــع كانــت الــيت
 الرتهيـب، و للرتغيـب جامعـا والظـاهرة، الباطنـة آلدابـه اآلخـرة إىل لصـاحبه طريقا يكون ما على مشتمال الصحيحة

وطهـــارات القلـــوب  وـــذيب األخـــالق، النفـــوس، ورياضـــات أحاديـــث الزهـــد، ســـالكني مـــنآداب ال أنـــواع وســـائر
    .)1("العارفني مقاصد من ذلك وغري ا ،هاجلوارح وإزالة اعوجاج وصيانة  وعالجها،

  :النحو هذا على موزعة)2(باب وثالمثائة وسبعني اثنني على اشتمل قد فإنه الكتاب، مضامني أماعن       
  .بابا ومثانني ثالثة على اشتمل وقد: موراتاملأ كتاب - 1
  .بابا عشر ستة على اشتمل وقد: األدب كتاب - 2

  .بابا عشرة سبعة على اشتمل وقد: الطعام أدب كتاب - 3
  .أبواب عشرة على اشتمل وقد: اللباس كتاب - 4
  .أبواب أربعة على اشتمل وقد: النوم آداب كتاب - 5
  .بابا عشرة ثةثال على اشتمل وقد: السالم كتاب - 6
 على وقداشتمل :دفنه بعد قربه عند واملكث دفنه وحضور عليه الصالة و امليت وتشييع املريض عيادة كتاب - 7

    .بابا وعشرين اثين
  .بابا عشر أربعة على اشتمل وقد: السفر آداب كتاب - 8 
  .بابا ومخسني اثين على اشتمل وقد: الفضائل كتاب - 9

  .واحد باب على شتملا وقد: االعتكاف كتاب - 10
  .واحد باب على اشتمل وقد: احلج كتاب - 11
  .أبواب سبعة على اشتمل وقد: اجلهاد كتاب - 12
  .واحد باب على اشتمل وقد: العلم كتاب - 13
  .أبواب ستة على اشتمل وقد: وشكره تعاىل اهللا محد تابك- 14
                          .واحد باب لىع اشتمل وقد: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على الصالة كتاب-15

   
  الصالحين رياض بكتاب التعريف                                                                                      الفصل الثاني  

  
                                                 

  .6م ،ص2003-هـ1424، 1النووي، رياض الصاحلني ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان،ط   1
صححة ومنقحة بإشراف مركز الدراسات يف دار الفكر للطباعة والنشر هو طبعة جديدة م" رياض الصاحلني"املرجع املعتمد يف هذه البحث من نسخ كتاب 2

  .م وهو املشار إليه يف اهلامش السابق2003-هـ1424، 1والتوزيع بريوت لبنان،ط
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  .أبواب ستة على اشتمل وقد: األذكار كتاب-16

  .أبواب أربعة على اشتمل وقد: الدعوات كتاب - 17
  .باب ومائة عشر ستة على اشتمل وقد: عليها املنهي األمور كتاب - 18
  .أبواب ثالثة على اشتمل وقد: امللح و املنثورات كتاب - 19

  .وقد تضمنت هذه األبواب مخسة وتسعمائة وألف حديث نبوي شريف
  :األساس الذي اعتمده المؤلف في اختيار األحاديث- 2

يف مقدمة هذا " رياض الصاحلني" ذي اعتمده يف اختيار األحاديث الواردة يفاألساس البني اإلمام النووي       
وألتزم فيه أن ال أذكر إال حديثًا صحيحاً من الواضحات،مضافا إىل الكتب الصحيحة املشهورات :"بقولهالكتاب 

فائس من وأصدر األبواب من القرآن العزيز بآيات كرميات، وأوّشح ما حيتاج إىل ضبط أو شرح معىن خفي بن
   )1(.رواه البخاري ومسلم:فمعناه"همتفق علي"التنبيهات، وإذا قلت يف آخر حديث 

  :العلمية قيمته- 3

 بطريقة وقدمته فاختصرته الشريف النبوي احلديث مجعت اليت الكتب أهم من" الصاحلني رياض"كتاب         
 برياض" اإلشادة على العلماء إمجاع دانعق وحديثا،وقد قدميا عليه واإلطالع حفظه يف الناس رغبت مشوقة

 .احلد الكتب من كواحد اعتماده وعلى" الصاحلني

  .بذاا الصحاح كتب واجلالل القدر يف تواكب اليت األساسية يثية
 عموما،ورياض )هـ676ت(النووي اإلمام مؤلفات به حظيت الذي املستمر اإلقبال بعضهم عزا ولقد         

 واالنقطاع التزهد خصائص عيشه،وإىل وطرائق سلوكه يف اإلمام تكتنف كانت اليت كةالرب  خصوصا،إىل الصاحلني
 يف جليلة ومميزات الرجل، شخصية يف واضحة ظواهر كانت اليت وزيفها مباهجها وإطراح الدنيا، وترك اهللا إىل

  )2(.واخللقي العلمي تكوينه
 طبعه، ويعاد ويطبع يستنسخ عليه إقبال يف هـ،واألمة671 سنة رمضان14 يف الكتاب هذا نشر أن ومنذ   

   يف صيته وذاع اآلفاق يف الشمس سري الكتاب سار لقد"املساجد،و يف ويدرس احللقات ألجله وتعقد

  للنشر،وتناقله الوحيدة الوسيلة هو باألنامل النسخ كان أن يوم عليه النساخ برمته،فعكف اإلسالمي العامل
  عرفوها فيه،  لصفات به املسلمون،وتعلقوا به واملفسرون،وانتفع الشراح عليه الطلبة،وانكبت املدرسون،وحفظه

فرحم اهللا صاحبه ...أوهلا أنه أغناهم عن اقتناء املطوالت الكثرية وأجزأهم عن مطالعة الصحاح واملسانيد العديدة  
  .)3( "رمحة واسعة ،وأجزل ثوابه

دراسة العالقات النحوية في كتاب رياض الصالحين                                                                                                                      الفصل الثاني
  

                                                 
  .6،ص السابق  1
 .م1983-ـه1403 ة بريوت لبنان ،طبعة سنةالنووي، رياض الصاحلني،تقدمي ومراجعة الشيخ حسن متيم ،منشورات دار مكتبة احليا  2
  .،ص بنفسهينظر  3
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 اِإليَماِن، َشْطرُ  الطُهورُ :"  � اهللا رسول قال قال �  األشعري عاصم بن احلارث مالك أيب عن: احلديث األول
 َوالصالَةُ  َواَألْرِض، السَماَواتِ  بـَْينَ  َما َتْمألُ  َأوْ  ِللِه َتْمآلنِ  َوالَحْمدُ  الَلهِ  َوُسْبَحانَ  الِميَزاَن، ألُ َتمْ  ِللهِ  َوالَحْمدُ 

رُ  بـُْرَهاٌن، َوالصَدَقةُ  نُوٌر،  َفُمْعِتُقَها ْفَسُه،نَـ  فـََباِئعٌ  يـَْغُدو، الناسِ  ُكل  َعَلْيَك، َأوْ  َلكَ  ُحجةٌ  الُقْرآنُ  وَ  ِضَياٌء، َوالصبـْ
  )1(.مسلم رواه" ُموِبُقَها َأوْ 

  :عالقة اإلسناد في الحديث
  اإلسناد ونوعه الجملة

مضاف ومضاف (واخلرب )الطهور:مفرد(، املبتدأ )خرب+مبتدأ)=(مسند+مسند إليه(  اإلميان الطهور شطر
  )شطر اإلميان:إليه

: فعلية مجلة(واخلرب)هللا احلمد: مركبة صيغة(،املبتدأ)خرب+أمبتد=()مسند+مسند إليه(  امليزان متأل احلمد هللا
  .)امليزان متأل

سبحان اهللا واحلمد 
   ..متأل أو متآلن هللا

 )واحلمد هللا اهللا سبحان:صيغتان مركبتان(،املبتدأ)خرب+مبتدأ=()مسند+مسند إليه(
  .)متأل أو متآلن: فعلية مجلة( واخلرب

  )نور:مفرد(واخلرب)الصالة:مفرد( ،املبتدأ)خرب+دأمبت( =)مسند+مسند إليه(  نور الصالة

  )برهان:مفرد(واخلرب)الصدقة:مفرد( ،املبتدأ)خرب+مبتدأ( =)مسند+مسند إليه(  الصدقة برهان
القرآن حجة لك أو 

  عليك
وشبه ) حجة:مفرد(واخلرب)القرآن:مفرد( ،املبتدأ)خرب+مبتدأ( =)مسند+مسند إليه(

  معطوفة عليها)عليك(و)لقرآنا(يف موضع رفع صفةلـ)لك(اجلملة
 .)ضياء:مفرد(واخلرب)الصرب:مفرد(،املبتدأ)خرب+مبتدأ=()مسند+مسند إليه( ضياء الصرب

واخلرب  )كل الناس:مضاف ومضاف إليه(،املبتدأ)خرب+مبتدأ=()مسند+مسند إليه(  يغدو الناس كل
  .)يغدو:مجلة فعلية(

يفهم من (،املبتدأ احملذوف )خرب+فبتدأ حمذو م) = (مسند+مسند إليه حمذوف(  فبائع نفسه،فمعتقها
  .ومجلة معتقها معطوفة على ما قبلها)بائع :اسم فاعل(واخلرب)السياق مبعىن أحدمها

يفهم من (، املبتدأ احملذوف)خرب+فمبتدأ حمذو )=(مسند+مسند إليه حمذوف(  أوموبقها            
هو الذي مييز ) أو(العطفو حرف )موبقها:اسم فاعل(واخلرب) السياق مبعىن ثانيهما

يأخذ ) أو(األول عن الثاين وجيعلهما يتناقضان يف احلكم ولذلك فإن العطف بـ
  )2(.صورة خاصة باالستناد إىل املعىن ختتلف عن تلك اليت وضعها النحاة

  
  عالقة اإلسناد                                                                                                              الفصل الثاني

  

                                                 
  .16 ص ،25 احلديث ، الصاحلني، رياض النووي، - 1
 .232ينظر مهدي املخزومي،يف النحو العريب نقد وتوجيه، ص  2
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 اسنادية جلمل باستعماله وذلك كبرية معان عن � الرسول وفيه يكشف"الصرب"ورد هذا احلديث يف باب    
 وهي لثقلها وذلك احلسنات امليزان،وهو ميزان متألهللا  واحلمد اإلميان، نصف والنظافة التطهر وهو فالطهور قصرية،
 السماوات طبقات بني ما متآلن)هللا واحلمد اهللا سبحان(متأل،و فقال املؤنث، إىل الفعل أسند لذلكو  مؤنثة، صيغة

 يف دنور العب ،والصالة)متآلن(فقال املؤنث الغائب إىل الفعل أسند ولذلك مؤنثتني كصيغتني واستعملتا واألرض،
 ضياء،أي يستحقها،والصرب من إىل ؤديهام إميان على حجة أي برهان حشره،والصدقة ويف قربه ويف وجهه ويف قلبه
 مع نور فهو النور، من أكرب الضياء ألن) نور( يقل ومل ضياء، استعمل يف احلياة،وقد طريقه للمؤمن يضيء أنه

ا ،وإمن)5يونس( ����اورً نُ  رَ مَ قَ الْ وَ  اءً يَ ضِ  سَ مْ الش  لَ عَ جَ  يذِ ال  وَ هُ ���� :تعاىل قوله يف املعىن هلذا القرآن أشار وقد حرارة
َواْسَتِعيُنوا بِالصْبِر ����: تعاىل قال أداء العبادة يف الصرب أمهية إىل لإلشارة ضياءً  الصرب ويف اً نور  الصالة يف لقا

 َها َلَكِبيَرٌة ِإالالِة َوِإنـاإلنسان يكون أن فإما عليك، أو لك حجة والقرآن )45: البقرة( ����ى اْلَخاِشِعينَ َعلَ  َوالص 
 عنه املنقطعني من يكون بأن العكس له،وإما حجة بذلك نواهيه فيكون أوامره وجمتنبا ،مؤمتراله معظما به، متصال
 اهللا إىل يتجه أن فإما يصبح أي يغدو  إنسان عليه،وكل حجة حينها فيكون بأحكامه له،املستخفني املهينني

 الطريق هذا عكس يتجه أن إماو  النار، من هلا حمررا وبالتايل هللا لنفسه بائعا بذلك الصاحلة،فيكون باألعمال
مجل خربية مثبتة  يف بناء  عالقة االسناد � الرسول استعملوقد  )1(.نباعها للشيطا ألنه لنفسه مهلكا فيكون

واجلملة االمسية ختتلف دالليا عن اجلملة الفعلية ويكمن .تنوعت بني االمسية والفعلية وإن كانت االمسية أكثر ورودا
ة االسم على الثبوت وداللة الفعل على التجدد،ولعل اجلرجاين كان من أوائل من تفطن دالل هذا االختالف يف 

من فروق اخلرب الفرق بني اإلثبات إذا كان باالسم ،وبينه إذا  :"إىل إحدى الفروق الدقيقة بينهما،حيث ذكر أن 
على أن يثبت به املعىن  كان بالفعل،وهو فرق لطيف متس احلاجة يف علم البالغة إليه،وبيانه أن موضوع االسم

وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي جتدد املعىن املثبت به  للشيء من غري أن يقتضي جتدده شيئا بعد شيء ،
رب الص"،"الصدقة برهان"، "الصالة نور"،"الطهور شطر اإلميان"وعليه فان اجلمل االمسية  )2(".شيئا بعد شيء 

                                                                                                                             القرآن حجة لك أو عليك       "،"ضياء
إليه يف كل  دتفيد دالالت مطلقة غري مقيدة بزمن حنوي، ألن املبتدأ وهو املسن"فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"، "

سبحان اهللا واحلمد "،"احلمد هللا متأل امليزان"بينما اجلمل الفعلية .وصفا ثابتا) اخلرب(هذه اجلمل موصوف باملسند 
تفيد دالالت مقيدة بزمن حنوي حيدده النظم ألن "الناس يغدوكل "،"هللا متأل أو متآلن مابني السماوات واألرض

كما سامهت عالقة االسناد يف .وصفا متجددا )الفعل(هذه اجلمل إمنا يتصف باملسند  الفاعل وهو املسند إليه يف
   ،"نور الصالة" �كقوله   هذا احلديث يف الربط بني طريف االسناد يف اجلمل االمسية على وجه الشبه

  عالقة اإلسناد                                                                                                            انيالفصل الث
  

                                                 
ن كالم بن صاحل العثيمني،شرح رياض الصاحلني م د، وينظر حمم)70،71(،ص1ينظر صبحي الصاحل،منهل الواردين شرح رياض الصاحلني،الشركة اجلزائرية،ج 1

  ).68اىل65من(،د ت، ص1سيد املرسلني،دار القدس،ط
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وهو :"،وهذا النوع من التشبيه يسميه القزويين تشبيها على املختار ويعرفه بقوله"ءالصرب ضيا"،"الصدقة برهان"
كما .  )1("زيد أسد "ن اسم املشبه به خربا للمشبه أو يف حكم اخلرب كقولنا ماحذفت فيه أداة التشبيه وكا

 ..."بينما حذف املسند إليه لداللة السياق عليه وهي قوله دالحظنا ورود مجلة اسنادية بطرف واحد وهو املسن
  ".فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

        
َذاَت يَوٍم ، إْذ طََلَع  �َنما َحنُْن ُجُلوٌس ِعْنَد َرُسول اهللا بـَيْـ : ، قَاَل  �عن عمر بن اخلطاب : الثانياحلديث 

أَحٌد ، َحىت َجَلَس  َعَلينا َرُجٌل َشديُد بَياِض الثياِب ، َشديُد َسَواِد الشْعِر ، ال يـَُرى َعَليِه أثـَُر السَفِر ، َوال يـَْعرِفُُه ِمنا
يَا ُحمَمُد ، أْخربين َعِن اإلسالِم ، فـََقاَل : ِإَىل رُْكبَتيِه ، َوَوضَع َكفيِه َعَلى َفِخَذيِه، َوقاَل  ، فََأْسَنَد رُْكَبَتيهِ  �ِإَىل النّيب 

أْن َتْشهَد أْن ال إلَه إال اهللا وأن ُمحمدًا رسوُل اهللا ، وتُقيَم الصالَة ، َوُتؤِتَي الزَكاَة : اإلسالُم ":  �َرُسول اهللا 
قُه . َصَدْقَت : قَاَل .  " َمَضاَن ، َوَتُحج الَبيَت إن اْسَتَطْعَت ِإلَْيِه َسبيالً ، َوَتصوَم رَ  َنا َلُه َيْسأَلُُه َوُيَصد قَاَل ! فـََعِجبـْ

ْؤِمَن بالَقَدِر َخيرِِه أْن ُتؤِمَن باِهللا ، َوَمالِئَكِتِه ،وَُكُتبِه ، َوُرُسِلِه ،َواليَـْوِم اآلِخر ،وتُـ  ":قَاَل . فََأْخربِين َعِن اِإلميَاِن : 
أْن تـَْعُبَد اَهللا َكأنَك تـََراُه فإْن َلْم َتُكْن تـََراُه فإنُه ": قَاَل . فَأْخربين َعِن اإلْحَساِن : قَاَل . َصدقت : قَاَل .  "َوَشرِه 
َها بأْعَلَم َما الَمسْ :الَ قَ .فََأْخِربين َعِن الساَعةِ :  قَالَ . " يـََراكَ  قَاَل . فأخِربين َعْن أَماراَِا: اَل قَ . "الساِئلِ ِمَن ُؤوُل َعنـْ

َيانِ  ":  ِبْثُت َمِلّياً ُمث اْنطَلَق فـَلَ . أْن تَِلَد اَألَمُة رَبـتَـَها ، وأْن تـََرى الُحَفاَة الُعَراَة الَعاَلَة رَِعاَء الشاِء يـََتطَاَوُلوَن في البُـنـْ
فإنُه ِجْبريُل أَتَاُكْم يْعلُمُكْم أْمَر ": قَاَل . اُهللا ورُسولُُه أْعَلُم : قـُْلُت "َمِن الساِئُل ؟  يَا ُعَمُر ، أََتْدري":، ُمث قَالَ 

   )2(." ِدينُكمْ 
  :عالقة االسناد في الحديث

  اإلسناد و نوعه                              الجملة
اإلسالم أن 
تشهد أن ال اله 

  ...إال اهللا

ان تشهد  :ةمجلة مصدري(واخلرب)اإلسالم:مفرد(،املبتدأ)خرب+مبتدأ()=مسند+مسندإليه(
تقيم الصالة،تؤيت الزكاة،تصوم (واجلمل)تشهد أن ال اله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

  مجل فعلية معطوفة على مجلة اخلرب)رمضان و حتج البيت إن استطعت
  ... أن تؤمن باهللا

  
السياق يفهم من (،املبتدأ احملذوف)خرب+مبتدأ حمذوف)=(مسند+مسند إليه حمذوف(

كتبه،رسله،اليوم مالئكته،  (والكلمات)تؤمن باهللا أن:ةمجلة مصدري(واخلرب)مبعىن اإلميان
  معطوفة على اسم اجلاللة اهللا )اآلخر،القضاء،القدر

  

  عالقة االسناد                                                                                                            الفصل الثاني
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يفهم من السياق     (،املبتدأ احملذوف)خرب+مبتدأحمذوف)=(مسند+مسنداليه حمذوف(  أن تعبد اهللا

  )أن تعبد اهللا:مجلة مصدرية(واخلرب)مبعىن اإلحسان
 كاف املخاطب وهي(،اسم كأن)خربها+امسها+كأن)=(مسند+مسنداليه+كأن(  كأنك تراه

  )تراه:مجلة فعلية(وخرب كأن)ضمري متصل مبين يف حمل نصب اسم كأن
،  )خرب تكن+اسم تكن+مل+إن)=(مسند+مسند إليه+تكن+مأداة جز +أداة شرط(  فإن مل تكن تراه 

  )تراه:مجلة فعلية(وخربتكن)ضمري مسترت تقديره أنت(اسم تكن
متصل ضمري الغائب وهي هاء(،اسم إن)خربها+هاامس+إن)=(مسند+مسنداليه+إن(  فإنه يراك

  )يراك:مجلة فعلية(وخرب إن)مبين يف حمل نصب اسم إن
ما املسؤول عنها 

  بأعلم من السائل
 :مفرد(وخربها)املسؤول:مفرد(،اسم ما)خربها+هاامس+ما)=(مسند+مسنداليه+ما(

  )أعلم
السياق      نيفهم م(احملذوف،املبتدأ)خرب+وفمبتدأحمذ)=(مسند+مسنداليه حمذوف(  أن تلد األمة ربتها

وان ترى (واجلملة ) أن تلد األمة ربتها:مجلة مصدرية(واخلرب)مبعىن أمارات الساعة
هي مجلة فعلية معطوفة على )احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان

  مجلة اخلرب 
  مجلة ندائية ال اسنادية يظهر اإلسناد فيها معىن ويغيب لفظا  ياعمر

  )تقديره أنتضمريمسترت (والفاعل)أتدري(،الفعل)فاعل+فعل)=(مسندإليه+مسند(  ئلأتدري من السا
فانه جربيل أتاكم 
  يعلمكم أمر دينكم

 ضمريهاء الغائب وهي (،اسم إن)خربها+هاامس+إن)=(مسند+مسنداليه+إن(
أتاكم يعلمكم أمر (ومجلة)جربيل:مفرد(وخرب إن)متصل مبين يف حمل نصب اسم إن

  يف موضع احلال من جربيلمجلة فعلية )دينكم
  
 أمارات إىل واإلميان واإلحسان ويشري اإلسالم �الرسول  و فيه يعرف"املراقبة"ورد هذا احلديث يف باب      

 مجال الكرمي الرسول استعمل وقد السالم، عليه جربيل عليه طرحها أسئلة عن أجوبة سياق يف ذلك وكان الساعة،
 اختصر حبيث عميقة، دالالت هذه األجوبة ذلك،ومحلت يستدعي - ق إجابةوهوسيا-السياق ألن قصرية اسنادية

  بعض اجلمل القصرية ليسهل فهمها يف الساعة اإلميان،اإلحسان،وأمارات اإلسالم،:الكبرية املفاهيم هذه
  
  
  
  عالقة االسناد                                                                                                           الفصل الثاني  
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 االســلوب،  و نالحــظ يف هــذا احلــديث أن عالقــة اإلســناد قــد ســامهت يف بنــاء.ســلف عــن خلفــا ونقلهــا وحفظهــا
 �إىل جانـب ذلـك فقـد اسـتعمل الرسـول .تنوعت اجلمل بـني االمسيـة والفعليـةفجاءت العبارات واضحة مفهومة،و 

سـند إليـه كمـا جـاء يف تعريفـه لإلسـالم وأخـرى غـري مكتملـة األجـزاء مبسـند مـذكور مجال مكتملة األجـزاء مبسـند وم
من اجلمل الن ومسند إليه حمذوف كما جاء يف تعريفه لإلميان ولالحسان وألمارات الساعة وقد جلأ إىل هذا النوع 

باجلـائز ألنـه معلـوم  واحلـذف يف هـذه اجلمـل هـو مـا يعـرف باحلـذف اجلائز،وقـد مسـي  .احملذوفاملقام يغين عن ذكر 
                                                           :      كما يقول ابن مالك

                                            )1(ا مَ كُ دَ نْ عِ  نْ مَ  دَ عْ بَـ  دٌ يْ زَ  ولُ قُ ا                        تَـ مَ كَ   زٌ ائِ جَ  مُ لَ عْ ايُـ مَ  فُ ذْ حَ وَ            
جبمل  اسنادية  �الرسول  االوقوف عليه يف هذا احلديث هو تلك املعاين السامية اليت عرب عنه نوما ميك      

قصرية زادت من وضوحه وأبانت عن داللته ولذلك فقد ُعد هذا احلديث الشريف من األحاديث عظيمة النفع 
دة ألنه اشتمل على مجيع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود اإلميان،وأعمال اجلوارح،وإخالص غزيرة الفائ

راجعة إليه ومتشعبة منه،ولذا فقدعّده بعض  السرائر،والتحفظ من آفات األعمال؛حىت إن علوم الشريعة كلها 
". لكتاب ملا تضمنته من مجل معاين القرآن ملا تضمنه من مجل علم السنة،كمامسيت الفاحتة أم ا" أم السنة"العلماء

)2 (  

كما يف تعريفه لالحسان بقوله    �وباإلضافة إىل ذلك فقد انطوى هذا احلديث على مجل عدت من جوامع كلمه
  )3(".أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك:"

  
َعٌة يُِظلُهُم اُهللا في ِظلِه يـَْوَم َال ِظل إال ِظلُه  ": ، قَاَل  �، عن النّيب  �وعن َأيب هريرة  : الثالثاحلديث  : َسبـْ

ْلُبُه ُمَعلٌق بِالَمَساِجِد ، َورَُجَالِن َتَحابّا في اِهللا اْجَتَمَعا  �إَماٌم َعاِدٌل ، َوَشاب َنَشأ في ِعَباَدِة اهللا  ، َورَُجٌل قـَ
إني أَخاُف اهللا ، َورَُجٌل َتَصدَق ِبَصَدَقٍة ، : ُه اْمَرأٌة َذاُت ُحْسٍن َوَجَماٍل ، فـََقاَل َعَليِه وتـََفرقَا َعَليِه ، َورَُجٌل َدَعتْ 

َناُه      )4( ُمتـَفٌق َعَليهِ "فَأْخَفاَها َحتى َال تـَْعَلَم ِشَمالُُه َما تـُْنِفُق َيِميُنُه ، َورَُجٌل ذََكَر اهللا َخالِياً فـََفاَضْت َعيـْ
    :في الحديث اإلسنادعالقة 
  اإلسناد ونوعه                الجملة

  
  عالقة االسناد                                                                                                           الفصل الثاني 

  

                                                 
وأما احلذف الواجب كما :" ه يف هذا املوضع،وأما احلذف الواجب فيقول عن)319اىل313من(،ص   1ينظر الصبان ،حاشية الصبان على شرح االمشوين ،ج 1

َ عَ  اوٍ وَ (بعد مدخول  الواقعبعد لوال االمتناعية وحذف اخلرب يف القسم،وحذف اخلرب  أيسميه النحاة فمنه حذف خرب املبتد املسماة  وهي الواو )عْ مَ  ومَ هُ فْ مَ  تْ ◌َ ني
 ".الذي خربه قد ضمربواو املصاحبة،وحذف اخلربإذا وقع قبل حال التصلح خربا عن املبتدأ 

 .5م، ص1997-هـ1427 1إبراهيم السعافني ، أساليب التعبري األديب ،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان األردن،ط 2
  .265م ،ص2004- هـ1425، 1ينظر مصطفى صادق الرافعي ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مؤسسة الكتب الثقافية،ط 3
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  )يظلهم اهللا:لةفعليةمج(واخلرب)سبعة:مفرد(،املبتدأ)خرب+مبتدأ=()مسند+مسندإليه(  سبعة يظلهم اهللا

من السياق  يفهم(احملذوف ،املبتدأ)خرب+مبتدأحمذوف()=مسند+مسند إليه حمذوف(  عادل إمام
  صفةللخرب)عادل(و) إمام:مفرد(واخلرب)مبعىن األول

يف  نشأ شاب
  عبادة اهللا

 من السياق يفهم(احملذوف ،املبتدأ)خرب+حمذوف مبتدأ()=مسند+مسند إليه حمذوف(
مجلة فعلية يف موضع الصفة ) نشأ يف عبادة اهللا(و مجلة)شاب: مفرد(واخلرب )الثاين مبعىن
  )شاب(من 

                     معلق قلبه ورجل
  يف املساجد

 من السياق يفهم(احملذوف ،املبتدأ)خرب+حمذوف مبتدأ()=مسند+مسند إليه حمذوف(
لة امسية يف موضع رفع مج) قلبه معلق يف املساجد(ومجلة)رجل:مفرد(واخلرب)الثالث مبعىن

  )رجل(صفة لـ
 يف حتابا ورجالن

 عليه اجتمعا اهللا
       هوتفرقا علي

 من السياق يفهم(احملذوف ،املبتدأ)خرب+حمذوف مبتدأ()=مسند+مسند إليه حمذوف(
مجلتان فعليتان ) اجتمعا عليه(و) حتابا يف اهللا(ومجلتا)رجالن: مفرد( واخلرب)الرابع مبعىن

  مجلة فعلية معطوفة على ما قبلها  ) تفرقا عليه(ةومجل) رجالن(لـ يف موضع رفع صفة
 امرأة دعته رجل
 منصب ذات

ومجال فقال إين 
  أخاف اهللا

 من السياق يفهم(احملذوف ،املبتدأ)خرب+حمذوف مبتدأ()=مسند+مسند إليه حمذوف(
يف دعته امرأة ذات منصب ومجال مجلة فعلية (ومجلة)رجل:مفرد(واخلرب)اخلامس مبعىن

مجلة فعلية معطوفة على ما قبلها                          ) قال إين أخاف اهللا(ومجلة) رجل(موضع رفع صفة لـ

 تصدق رجل
بصدقةفاخفاها 

حىت ال تعلم مشاله 
  ما تنفق ميينه

 من السياق يفهم(احملذوف ،املبتدأ)خرب+حمذوف مبتدأ()=مسند+مسند إليه حمذوف(
مجلة فعلية يف موضع رفع صفة )تصدق بصدقة(ومجلة)رجل:دمفر (واخلرب)السادس مبعىن

حىت ال تعلم مشاله (مجلة فعلية معطوفة على ما قبلها،ومجلة)أخفاها(ومجلة) رجل(لـ
  )  1(احلدث يف اجلملة اليت سبقتها  لمجلة فعلية لتعلي)ماتنفق ميينه

 اهللا ذكر رجل
  خاليا ففاضت 

  عيناه

 السياق من يفهم(احملذوف ،املبتدأ)خرب+ذوفحم مبتدأ()=مسند+مسند إليه حمذوف(
موضع رفع  مجلة فعلية يف)خاليا ذكرا هللا(ومجلة)رجل:مفرد(واخلرب)السابع مبعىن
  مجلة فعلية معطوفة على ما قبلها)ففاضت عيناه(،ومجلة)رجل(صفةلـ

 ألولئك يد،شاف جم لطيف،وبيان تقسيم وفيه"فضل احلب يف اهللا واحلث عليه"ديث يف بابورد هذا احل     
 صاحل من الدنيا يف قدموا ما والنعيم،بسبباخللد دار  يف األبدية اإلهلية،والسعادة الكرامة نالوا الذين األبرار السعداء

    املؤمنني، نفوس ليلهب بيان وأقوى،أمجل عرض يف � ااخلصال،وقد أوضحه مجيل من األعمال،واتصفوا

  عالقة االسناد                                                                                                            الفصل الثاني
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 العدل مراعاة إىل أوال يدعو القومي،فهو النهج على ليسريوا الصاحل، والعمل واإلخالص، اجلد روح فيهم وحيرك
 يف وعبادته طاعة اهللا على اإلقبال إىل الشباب اويدعو ثاني،شؤون املسلمني نشأنا م توىل من لكل الظلم وجمانبة

 قلبه تعلق الذي لذلك الرج بفضل � الرسول يشيد الثالثة اخلصلة املستقبل ويفل ليكونوا رجا مبكرة سن
 اهللا يف احلب إىل الكرمي النيب يدعو الرابعة األذكار،ويف اخلصلة وعلى الصلوات على حمافظته عن كناية باملساجد

 العفة خلق على القدوة الرسول حيث اخلامسة اخلصلة مادي،ويف كسب أو دنيوي لغرض لكرمي،الا وجهه ابتغاء
 يصورها صورة أمجل يف البيان روعة السادسة،نرى اخلصلة الشيطان،ويف ومزالق عن الرذيلة والطهارة،واالبتعاد

 صدقته اهللا،فأخفى مرضاة ابتغاء الناس أعني عن خفية بصدقة تصدق احملسن،الذيالرجل  ذلك ،صورة �الرسول
 اهللا خشية من البكاء بفضل الشريف حديثه الكرمي الرسول خيتم وأخريا مشاله، وهي أال به يتصل ما أقرب عن

مكتملة األجزاء وهو يـَُعُد األصناف السبعة استعمال الرسول جلمل اسنادية غري وما نالحظه يف هذا احلديث .)1(
لداللة السياق  إال ظله،فذكر املسند وحذف املسند إليه  اهللا يف ظله يوم ال ظل الذين يظلهم 

ن اجلمل  كما سامهت عالقة اإلسناد يف تكوي.أغىن عن ذكر األول مث الثاين مث الثالث وهكذا)سبعة(عليه،فقوله
مما جيعلها ختتلف يف دالالا، فاالمسية تدل على ،ةاليت تنوعت بني الفعلية واالمسي الواقعة يف موضع الصفة و

حيث نفهم من هذه اجلملة أن  )إمام عادل( اجلمل االمسية قولهمن بنيبينما الفعلية تدل على التجدد،و  الثبوت
فنفهم )رجل تصدق بصدقة(كلمة إمام تتصف بصفة العدل وصفا ثابتا وهكذا مع بقية اجلمل، وأما الفعلية كقوله

ند يف هذه اجلملة يدل على حدث حيدثه منها أن كلمة رجل ال تتصف بالتصدق اتصافا ثابتا،وذلك الن املس
غريمها ومن هنا تبدو أمهية  كالصالة أو الصيام أوأن حيدث أحداثا أخرى غري التصدق  الرجل وهذا األخري ميكنه 

  .                اإلسناد يف بناء أسلوب هذا احلديث
  

َلَجِةِ◌، ِمنَ  وُروُحوا،َوَشْيءٌ  واْغُدواَسِدُدوا،وقَارِبُوا،:" قال � النيب عن � هريرة أيب وعن: الرابعاحلديث  الد 
ُلُغوا الَقْصدَ  َوالَقْصدَ    )  2(.الليل آخر: الدجلة البخاري، رواه ." تـَبـْ

  :عالقة اإلسناد في الحديث
  اإلسناد ونوعه                                الجملة
  )جلماعةواو ا( والفاعل)سددوا(الفعل):فاعل+فعل()=مسند إليه+مسند(  سددوا

 )ةواو اجلماع(والفاعل)قاربوا(الفعل): فاعل+فعل( )=همسند إلي+مسند( قاربوا
  
  

  عالقة االسناد                                                                                                             الفصل الثاني
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 )واو اجلماعة( والفاعل )اغدوا(فعلال):فاعل+فعل()=مسندإليه+مسند( اغدوا

  )واو اجلماعة(والفاعل)روحوا(،الفعل)فاعل+فعل)=(مسند إليه+مسند(  روحوا

  )وليعنكم شيء من الدجلة(أسلوب حتضيض يفهم من السياق مبعىن   وشيء من الدجلة
والقصد القصد 

  تبلغوا
  وقد  )1()اتبلغو (وجواا)إن تلزموا القصد(مجلة طلبية تفهم من السياق مبعىن

  حذف الفعل والفاعل يف هذه اجلملة وذُكر املفعول به مكررا للتأكيد
  

 أوله النهار، بأطراف يستعينوا املسلمني أن � ليأمر الرسو  وفيه"االقتصاد يف العبادة"احلديث يف باب هذا ورد
 املعنوي للسفر مثال ربيض أن أراد الكرمي النيب أن حيتمل" تبلغوا القصد القصد"وقوله.الليل من وآخره،وشيء

 حمل وآخره النهار، آخر ويف النهار، أول يف سريه يكون أن عليه ينبغي حسيا املسافر فإن احلسي، بالسفر
 ،)41األحزاب ( ����َوَأِصيالً  ُبْكَرةً  َوَسبُحوهُ  َكِثيًرا اهللاَ  اذُْكُروا يَا أَيـَها اّلِذيَن آَمُنوا� :تعاىل قال كما التسبيح،
 دالالت ذات مجل اسنادية خالل من املعاين هذه عن الكرمي الرسول عرب وقد. )2(القيام حمل لاللي وكذلك
وما ). القصد القصد تبلغوا(من السياق وهي قوله  األجزاء تفهم مكتملة طلبية غري مجلة استعمل كما عميقة،

اجلمل الفعلية واليت تدل  ميكن مالحظته أن عالقة اإلسناد قد سامهت يف بناء أسلوب احلديث الذي طغت عليه
على التجدد،وهذا ما يتناسب مع أسلوب األمر الذي استعمله الرسول الكرمي حلث  املسلمني على االلتزام ذه 

مث يستعمل الرسول مجلة بفاعل وبدون فعل .املعاين السامية واليت تتمثل يف االعتدال والتوسط يف األمور كلها
وشيء (ما لساعات الليل من دور يف بناء اجلانب الروحي لإلنسان وهي قوله لداللة السياق عليه وتأكيدا على

و خيتم احلديث جبملة طلبية تأكيدا واختصارا ملا سبق ويكتفي فيها بذكر املفعول ألمهيته وللفت ) من الدجلة
  ).والقصد القصد تبلغوا(االنتباه إليه دون غريه وهي قوله

  
ِديَنةِ  األَْنَصارِ  َأْكثـَرَ  َعْنهُ  اهللاُ  َرِضيَ  طَْلَحةَ  أَبُو انَ كَ :" قال�  أنس وعن:اخلامساحلديث 

َ
 َكانَ و  َخنٍْل، ِمنْ  َماالً  بِامل

 َرَحاٍءَ◌ُ◌،وََكاَنتْ  إِلَْيهِ  أَْمَوالِهِ  َأَحب ْسِجِد،وََكانَ  ُمْستَـْقِبَلةَ  بـَيـْ
َ
 ِفيَها َماءٍ  ِمنْ  َوَيْشَربُ  يَْدُخُلَها � َصلى اهللاِ  َرُسولُ  امل

 ا أََنسُ  قَالَ  ٍب،طَيتـََناُلوا َلنْ ����اآلَيَةُ  َهِذهِ  نـَزََلتْ  فـََلم  ى الِبرا تـُْنِفُقوا َحتونَ  ِممِإَىل  طَْلَحةَ  أَبُو قَامَ )92 عمران آل(����ُتِحب 
 َوِإن  ����ُتِحبونَ  ِمما تـُْنِفُقوا َحتى ر البِ  تـََناُلوا َلنْ ���� ِكَتابَهِ  ِيف  يـَُقولُ  تـََعاَىل  اهللاَ  ِإن  اهللاِ  َرُسولَ  يَا: فـََقالَ  � اهللاِ  َرُسولِ 
 َماِيل  َأَحب  َرَحاءُ، ِإَيل  أَرَاكَ  َحْيثُ  اللهِ  َرُسولَ  يَا َفَضْعَها: تـََعاَىل  اللهِ  ِعْندَ  َوُذْخَرَها ِبرَها أَْرُجو تـََعاَىل  لِلهِ  َصَدَقةٌ  َوإِنـَها بـَيـْ
  َأَرى َوِإني قـُْلَت، َما َسِمْعتُ  رَاِبٌح،َوَقدْ  َمالٌ  رَاِبٌح،َذِلكَ  َمالٌ  َذِلكَ  َبخٍ ": � اللهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  اللُه،

  
  عالقة االسناد                                                                                                             الفصل الثاني
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 متفق.َعمهِ  َوَبِين  أَقَارِبِهِ  ِيف  طَْلَحةَ  أَبُو َقسَمَهافَـ اهللا، يَاَرُسولَ  أَفْـَعلُ : طَْلَحةَ  أَبُو فـََقالَ "قْـَربِينَ األَ  ِفي َتْجَعَلَها َأنْ 
 عليك رايح أي املثناة، املوحدة،وبالياء بالباء رايح"و"رابح:"الصحيحني يف روي"رابح مال"عليه،قوله

     )1(.وفتحها الباء بكسر خنل،وروي حديقة"بريحاء"نفعه،و

   :إلسناد في الحديثاعالقة 
  اإلسناد ونوعه                               الجملة
كلمة تقال عند )بل(بوزن) بخ(تركيب ال إسنادي،وقد جاء يف الصحاح أن كلمة  بخ بخ

،فان وصلت خفضت ونونت )بخ بخ(املدح والرضا بالشيء،وتكرر للمبالغة
  )  2()َبخ (سم فقيلورمباشددت كاال)َبٍخ َبخٍ (فقلت

  )مال:مفرد (واخلرب ) ذلك:اسم إشارة(،املبتدأ)خرب+مبتدأ)=(مسند+مسند إليه(  ذلك مال رابح
وقد مسعُت ما 

  قلتَ 
تاء املتكلم و هو ضمري (والفاعل )مسعت( ،الفعل)فاعل+فعل()=مسند إليه+مسند (

) قلت(به، واسم موصول يف حمل نصب مفعول )ما(،و)متصل مبين يف حمل رفع فاعل
  مجلة فعلية وهي صلة املوصول

 َأْن  أََرى َوِإين
َجتَْعَلَها ِيف 

  األَقْـرَِبنيَ 

ياء املتكلم وهو ضمري متصل (اسم إن):خربها+امسها+إن()=مسند+مسندإليه+إن(
أن جتعلها يف (واجلملة املصدرية)أرى:مجلة فعلية(ن،وخرب إ)مبين يف حمل نصب اسم إن

  فعول بهيف حمل نصب م)األقربني
    
 اهللا،من سبيل يف لإلنفاق �الرسول  من دعوة وهو"اإلنفاق مما حيب ومن اجليد"احلديث يف باب ورد هذا        

 لوجه إليه ماله بأحب وتصدق تعاىل اهللا ألمر امتثل الذي طلحة أيب على أثىن وقد لإلنسان، وأحبها األشياء جيد
 املوىل عند العظيم األجر من ملالَه الصاحل العمل على وحثا  �منه تشجيعا كان طلحة أيبى اهللا،وهذا الثناء عل

و نالحظ يف هذا . "األقربني يف جتعلها أن أرى رابح، مال ذلك رابح، مال ذلك:" � الرسول قال ولذلك �
له احلديث الشريف أن عالقة اإلسناد قد سامهت يف بناء أسلوبه فتنوعت مجله بني الفعلية واالمسية فالفعلية كقو 

وحيمالن داللة تأكيد احلدث والقطع حبدوثه، ) مسعُت وقلتَ (وتشتمل على فعلني ماضيني)وقد مسعُت ما قلتَ (
حيمالن داللة أخرى على فاعل احلدث من خالل  كما � فقد حتدث أبو طلحة وقال كالما ومسعه الرسول

ذلك (المسية فمنها قولهوأما اجلمل ا.) 3(يف قلتَ ) تاء املخاطب(يف مسعُت و) تاء املتكلم(الضمريين املتصلني ما
  بعينه وهو  نه يقصد ماالً أ) ذلك(نفهم منها ومن خالل اسم اإلشارة حيث)ذلك مال رابح(قوله

  عالقة االسناد                                                                                                             الفصل الثاني
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،كما نفهم من هذه اجلملة أن "بريحاء"الذي أراد أبو طلحة أن يتصدق به يف سبيل اهللا واملتمثل يف حديقته  املال
لرتكيب ال إسنادي  � ما يلفت انتباهنا يف هذا احلديث استعمال الرسولو .املال و ثابتة لهصفة الربح مالزمة هلذا 

     )1(.دح والرضاوهومن أمساء األفعال اليت تقال عند امل) بخ بخ(وهو قوله
  

أخذ احلسن بن علي رضي اهللا عنهما َمتْرًَة ِمْن َمتْر الصَدقَِة َفَجَعَلَها يف : ، قَاَل  �عن َأيب هريرة  السادساحلديث 
 ": ويف رواية ،يِه ُمتـَفٌق َعلَ  " ؟!َكْخ َكْخ إْرِم ِبَها ، أَما َعِلْمَت أنا ال نَأُكُل الصَدَقَة ":  �ِفيِه ، فـََقاَل َرُسول اهللا 

بكسرها َمَع التنوين وهي كلمة : بإسكان اخلاء ، ويقال : يقال  " َكْخ َكخْ  ": وقوله . " أنا ال َتِحل لََنا الصَدَقةُ 
    )2(ً.صِبّيا �زجر للصيب عن املستقذراِت ، وكان احلسن 

  :عالقة اإلسناد في الحديث
 و نوعه اإلسناد الجملة

 ) ضمري مسترت تقديره أنت( والفاعل) ارم( الفعل):فاعل+فعل()=إليه مسند+مسند(  ارم

 أنّا علمت أما
 نأكل ال

 الصدقة

وهي  بتاء املخاط(والفاعل)علمت( الفعل ،)فاعل+فعل+أما()=مسند إليه+مسند+أما(
 من تتكون) الصدقة نأكل ال أنا( ،ومجلة)ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل

 ل نصب مفعول به يف حم )خربها+امسها+أن(

 تناوله عند النووي ذكر كما املستقذرات عن للصيب زجر كلمة وهي الإسنادي تركيب كخ كخ
  احلديث

   

 وهو احلسن حفيده �الرسول يؤدب وفيه..."وجوب أمر أهله و أوالده املميزين"ورد هذا احلديث يف باب     
 كخ:"له فقال فيه، يف وجعلها منه مترة أخذ آهر  حينما الصدقة،وذلك مال من األكل عن وينهاه السن صغري
 ال فالصدقة. "؟الصدقة أما علمت أنّا ال نأكل ":وقال فيه من خيرجها أن أمره مث لك، تصلح ال أا يعين" كخ
الناس وال يتناسب ألشراف الناس أن  أوساخ والزكوات والصدقات الناس، أشرف ألم وذلك حممد، آلل حتل

 إمنا الصدقة؛ لنا حتل ال حممد آل إنّا:" � املطلب عبد بن لعمه العباس � ،كما قال النيبيأخذوا أوساخ غريهم
يف هذا احلديث الشريف استعمل الرسول الكرمي مجال فعلية و مجلة ال إسناديةواحدة فأما  و.) 3("الناس أوساخ هي

أخرى على من  عل الرمي وداللةأمر حيمل داللة طلب حدوث ف أسلوب وهو) ارم ا(اجلمل الفعلية فمنها قوله
  ،واألمر  �يطلب منه إحداث فعل الرمي وهو هنا احلسن الذي خياطبه الرسول

  عالقة االسناد                                                                                                             الفصل الثاني
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 أنّا علمت أما(، كما استعمل أسلوب استفهام غرضه التنبيه وذلك يف قولهدون غريهمآل البيت  ىهنا مقصور عل
وهي من أمساء األفعال اليت تقال لزجر )كخ كخ(الال إسنادية املستعملة فهي قوله  ةوأما اجلمل.)؟الصدقة نأكل ال

 خياطبها،وقد اليت الفئة خيتلف باختالف �الرسول  أسلوب الصيب عن املستقذرات ولذلك ميكن مالحظة أنّ 
السن الذي  وهذا يتناسب ما التعبري من فقد اختار ولذلك صغريا وكان � احلسن احلديث هذا يف خاطب

القدوة يف  � يفرض على املعلم أن يكون حكيما من جهة وعطوفا رحيما من جهة أخرى وقد كان الرسول
  .ذلك

          
   )1(متفق عليه"اآلِخَرةِ  َعْيشُ  ِإال عْيشَ  الَ  ُهمَ الل :"قال � النيب أن � أنس عن: السابعاحلديث 

  :عالقة اإلسناد في الحديث
 و نوعه اإلسناد الجملة

بدل من  االلهم نداء وامليم هاهن:قال اخلليل رمحه اهللا:"يقول عنها سيبويه): اللهم(  اللهم
    )2("فيما زعم اخلليل رمحه اهللا آخر الكلمة مبنزلة يا يف أوهلا ا،فهي هاهن)يا(

ال عيش إال 
  عيش اآلخرة

وخرب ال ) عيش(،اسم ال)فخربال حمذو +امسها+ال)=(مسند حمذوف+مسند إليه+ال(
 من تتكون) اآلخرة عيش إال( ومجلة) حمذوف يفهم من السياق مبعىن باق أو دائم(

  إليه ومضاف ومستثىن استثناء أداة
  

 النيب به يطرق كبرية، دالالت حيمل أنه إال قصره رغم ووه"فضل الزهد يف الدنيا"ورد هذا احلديث يف باب        
 عيش هي الباقية الراضية اهلنية العيشة أن: يعين" اآلخرة عيش إال عيش ال اللهم:"بقوله مشوقة بطريقة سامعيه �

ما و .)3(خسارة فإا صاحل عمل يصحبها الفناء،وإذا مل إىل فمآهلا عيشها طاب مهما فإنه الدنيا أما اآلخرة،
 دومسنمذكور مكتملة األجزاء مبسند إليه جلملة اسنادية واحدة غري  � يالحظ يف هذا احلديث استعمال الرسول

مث استثىن من هذا النفي عيشة .عىن باق أو دائممبواحملذوف هنا يفهم من السياق )اللهم العيش(حمذوف وهي قوله
كلمة و ).االداة إال و ال(بالقصربـ لوب توكيدوهو أس سواهانفاه عماأثبت هلا ماواحدة وهي عيش اآلخرة وبذلك 

يسأل ربه أن جيعل عيشته   �ولذلك فإن استعماهلا يف هذا املوضع نفهم منه أن الرسول يف الدعاء تستعملاللهم 
  . الباقية الرضية عيشة اآلخرة

      
  عالقة اإلسناد                                                                                                            الفصل الثاني 
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َهْل ِعْنَدِك : َمخَصًا ، فَاْنَكَفْأُت ِإَىل اْمرَأِيت ، فقلت  �َلما ُحِفَر اخلَْنَدُق رَأْيُت بالنيب : قَاَل جابر :الثامناحلديث 
ْت إَيل ِجرَابًا ِفيه َصاٌع ِمْن َشِعٍري ، َولََنا َِيَمٌة َداِجٌن َمخَصًا َشديدًا ، فَأْخَرجَ  �َشْيٌء ؟ فَإّين رَأْيُت برسول اهللا 

الَ : ، فقالت  � َفَذَحبْتـَُها ، َوَطَحنِت الشِعَري ، فـََفَرَغْت ِإَىل فـَرَاغي ، َوَقَطْعتـَُها يف بـُْرَمتها ، ُمث َولْيُت ِإَىل رسول اهللا
َوَطَحْنُت َصاعًا ِمْن اهللا ، َذَحبَْنا يَمة لََنا،يَا رسول : قـُْلُت جئتُه َفَساَرْرتُُه، َ َمَعُه ، فَ  َوَمنْ  �تـَْفَضْحِين برسول اهللا 

إن َجاِبرًا َقْد َصَنَع ُسْؤراً : يَا أهَل الَخْنَدِق ": ، فـََقاَل  �َشِعٍري ، فـَتَـَعاَل أْنَت َونـََفٌر َمَعَك ، َفَصاَح رسول اهللا 
 �َفِجْئُت ، َوَجاَء النيب  " َال تـُْنزُِلن بـُْرَمَتُكْم َوَال َتْخبزن َعِجيَنُكْم َحتى أِجيءَ  ":  �لنيب فـََقاَل ا" َفَحيـَهال ِبُكمْ 

فَأْخَرَجْت َعِجينًا ،  ،َقْد فـََعْلُت الِذي قـُْلِت : فُقْلُت ! ِبَك َوِبَك : يـَْقُدُم الناَس ، َحىت ِجْئُت اْمرَأِيت ، فقاَلْت 
ْلَتْخِبْز َمَعِك ، َواْقَدِحي ِمْن بـُْرَمِتُكْم  ": ِه َوبَارَك ، ُمث َعَمَد ِإَىل بـُْرَمِتنا فَبَصَق َوبَاَرَك، ُمث قَالَ فَبَسَق ِفي اْدِعي َخابَزًة فـَ

َنا لََتِغّط َكَما ِهَي ، َوإن َعِجينَـَنا َوُهم أْلٌف ، فَأُْقِسُم بِاهللا َألَكُلوا َحىت تـَرَُكوُه َواْحنََرُفوا ، َوإن بـُْرَمتَـ  " ، َوَال تـُْنزُِلوها
 "و. انـَْقَلْبُت َوَرَجْعُت : " اْنَكَفأتُ  "اجلُوُع ، وَ : بفتح اخلاء املعجمة وامليم   ":الَخَمصُ "قـَْوله ".لَُيْخبَـُز َكَما ُهَو 

 "وَ : ِهَي اليت ألَِفِت البَـْيَت :  " اِجنُ لد ا "وَ . بضم الباء ، تصغري بـَْهَمة َوهَي ، الَعَناُق ، بفتح العني  " البُـَهْيَمةُ 
أْي  " بك َوبكَ  "َوقـَْوُهلَا. أْي تـََعالُوا  " َحيـَهال"وَ . الطَعاُم الِذي يُْدَعى الناُس إِلَْيِه ؛ َوُهَو بالَفارِسية "السْؤُر 

َها َما أْكَرَم اهللا ُسْبَحانَُه َخاَصَمْتُه َوَسبْتُه ، ألَنـَها اْعتَـَقَدْت أن الِذي ِعْنَدَها  َال َيْكِفيهْم ، فَاْسَتْحَيْت َوَخِفَي َعَليـْ
ْعِجزَِة الظاِهرَِة َواآلية الَباِهرَِة  �َوتـََعاَىل بِِه نَِبيُه 

ُ
بـََزَق ، َثالث : َبَصَق ؛ َويـَُقاُل أْيضاً : أْي  " َبَسقَ  ".ِمْن هِذِه امل

لَِغَلَياَِا : أْي  " َتِغط  "و.املِْغَرَفُة : اْغِرِيف؛ َواملِْقَدَحُة : أْي  "اْقَدحي"وَ .َقَصدَ : ْي بفتح امليم، أ" َعَمدَ "وَ .لُغاٍت 
   )1(. َصْوٌت ،واهللا أعلم

  :عالقة اإلسناد في الحديث 
 و نوعه اإلسناد الجملة

 قد جابرا إن
  سورا صنع

: فعلية مجلة:(ربإنوخ)جابرا:مفرد(إن اسم):خربها+امسها+إن()=مسند+مسنداليه+إن(
  ).سورا صنع قد

  برمتكم تنزلن ال
 

ضمري مسترت تقديره ( والفاعل)تنزلن(الفعل): فاعل+فعل()=مسند إليه+مسند(
  والنون للتوكيد)أننت

 ختبزن ال
  عجينكم

   ضمري مسترت تقديره أننت(والفاعل ) ختبزن(، الفعل)فاعل+فعل()=مسنداليه+مسند(
  والنون للتوكيد

  أجيء حىت
 

ضمري مسترت (والفاعل) أجيء(،الفعل)فاعل+فعل+حىت()=مسنداليه+مسند+حىت(
 ).تقديره أنا

عالقة                                                                                                               الفصل الثاني  
  اإلسناد
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  )  ضمري مسترت تقديره أنت(والفاعل)ادعي(،الفعل)فاعل+فعل()=مسنداليه+مسند(  خابزة ادعي

ضمري مسترت تقديره ( والفاعل) ختبز(، الفعل)فاعل+فعل+الالم()=مسنداليه+مسند+الالم( معك فلتخبز
 ).هي

  اقدحي
 برمتكم من

 ) ضمريمسترت تقديره أنت(والفاعل)اقدحي(،الفعل)فاعل+فعل()=مسند اليه+مسند(

واهلاء ) واو اجلماعة( والفاعل)تنزلوها( ،الفعل)فاعل+فعل+ال()=ند إليهمس+ مسند +ال( تنزلوها وال
 .ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به

 يا أهل
 اخلندق

 يقصد الكرمي الرسول ألن باملعىن حيضر ولكن الظاهر بوجهه اإلسناد فيه غاب نداء أسلوب
 .األسلوب هذا باستعماله القوم ودعوة نداء

و أما حيهل اليت لألمر فمن :"ويقول عنها سيبويه تعالوا مبعىن واحلث لالستعجال تقال بكم فحيهال
 ) 1(".شيئني،يدلك على ذلك حْىي على الصالة

  

إىل جانب هذا املعىن الذي يشري  اوهو يربز لن ..."فضل اجلوع وخشونة العيش"ورد هذا احلديث يف باب        
و .نبوته وأيدت ا اهللا أكرمه اليت اخلصوصيات من وهي الكرمي، لالرسو  أعطيها اليت الربكة إليه الباب تلك

زمن داللته تبعا للسياق  لمجال فعلية تنوعت األفعال فيها بني املاضي،واحلاضر،واألمر ولك�استعمل فيه الرسول
د احلدث حيمل داللة تأكي)صنع(،فالفعل يف هذه اجلملة)إن جابرا قد صنع سورا(الذي يرد فيه،فمثال املاضي قوله

حيمل داللة املزاولة والتزجية )أجيء(فالفعل) حىت أجيء(ال احلاضر قولهوهو الُصْنُع والقطع حبدوثه،و مث
ادعي (حيث نفهم منه أن احلدث فيه وهو ايء حيدث شيئا فشيئا،وآما مثال األمر فقوله،)2(والتجدد

ة اخلابزة وكل هذه األفعال حتمل دالالت هو دعو ملة حيمل داللة طلب حدوث احلدث و فالفعل يف هذه اجل)خابزة
كما نالحظ يف هذا احلديث أن .على األشخاص املعنيني تعود لضمائر إسنادها على فاعل احلدث من خالل

 ندائية،بينما األوىل، فاجلملة )فحيهال بكم(وقوله) يا أهل اخلندق(قوله استعمل تراكيب ال اسنادية وهي �الرسول
مبعىن تعالوا وقد شاع عند العرب استعمال هذه الرتاكيب يف بعض )حيهال( الفعلاسم  تتكون اجلملة الثانية من

  .  واقف اخلاصةامل
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بينما أَنَا ُمْضَطِجٌع يف : قَاَل َأيب  :عيَش بن ِطْخَفَة الِغَفارِي رضي اهللا عنهما ، قَاَل وعن يَ : التاسعاحلديث 
، فَإَذا رسوُل فَنَظْرتُ : ، قَاَل  " إن هِذِه ضْجَعٌة يـُْبِغُضَها اهللاُ ": اْلَمْسِجِد َعَلى َبْطِين ِإَذا َرُجٌل ُحيَرُكِين برجِلِه ، فـََقاَل 

  ) 1(.بُو داود بإسناٍد صحيحرواه أَ .  �اهللا 
     :عالقة اإلسناد في الحديث

   اإلسناد ونوعه  الجملة
 :إشارة اسم( إن اسم ،)خربها+امسها+ إن()=مسند+مسند إليه+إن( اهللا يبغضها ضجعة هذه إنّ 

هي مجلة فعلية يف موضع )يبغضها اهللا(ومجلة)ضجعة: مفرد( إن وخرب)هذه
 .)ضجعة(رفع صفة لـ

         
 بطنه على ينام أنلإلنسان  ينبغي ال وفيه دليل أنه"واالضطجاع النوم آداب"بيان يف احلديث هذا ورد       

 يف كان إذا لكن مكروهة، رؤية فهي احلالة هذه على رأوه إذا الناس ألن الناس، يغشاها اليت األماكن يف السيما
ويف .)2( حاجة هذه ألن به بأس ال هذا له،فإن ألنه أريح الكيفية هذه على ينام أن وأراد بطنه يف وجع اإلنسان

جبملة اسنادية واحدة، وذلك لتوضيح أدب من آداب النوم واالضطجاع  �هذا احلديث الشريف يكتفي الرسول
- د إليه اسم إشارة وهذه اإلشارة،فاملالحظ إذن يف هذه اجلملة أن املسن)إن هذه ضجعة يبغضها اهللا(وهي قوله

تكن لتعرف السامع املشار إليه يف نفسه ولكن ليعلم أنه املقصود من بني سائر األشياء  مل"- كما يقول اجلرجاين
جعة من بني سائر عن هذه الض- حتديدا -ينهى  �فنفهم من خالل ذلك أن الرسول،)3( "اليت تراها وتبصرها
  ).يبغضها اهللا(من وصفه هلذه الضجعة بقوله والنهي املقصود يفهم ضمنيا.أنواع االضطجاع

  
يَا أَبَا اْلُمْنِذِر ، أََتْدري أي آيٍَة ِمْن ِكَتاِب ":  �قَاَل رسوُل اهللا : ، قَاَل  �وعن ُأَيب بِن َكعٍب : العاشر احلديث

ْلُم أَبَا لِيَـْهِنَك العِ " :َفَضَرَب ِيف َصْدرِي ،وقال  � اُهللا َال إَلَه ِإال ُهَو الَحي الَقيومُ  �: قـُْلُت  "؟ اهللا َمَعَك أْعَظُم 
      )4(.مسلم رواه " اْلُمْنِذرِ 
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  :عالقة اإلسناد في الحديث
 اإلسناد ونوعه الجملة

 من يفهم الذي باملعىن يتحقق و الظاهر بوجهه اإلسناد فيه نداء يغيب أسلوب أباذر يا
 .ذر أيب دعوة وهو السياق

  أتدري
 

) أتدري( ،الفعل)فاعل+فعل+أداة استفهام()=مسندإليه+مسند+أداة استفهام(
 ).أنت هضمري مسترت تقدير ( والفاعل

 كتاب يف آية أي
 ؟أعظم معك اهللا
 
 
 

ت (فقد ذكر العكربي)أعظم:مفرد( واخلرب) أي استفهام أداة( املبتدأ): خرب+مبتدأ(
) تدري( و خربه) أعظم( هاهنا إال الرفع على االبتداء و) أي(ال جيوز يف:"أنه) هـ616
: تعاىل كقوله وهو قبله، الذي الفعل فيه يعمل ال االستفهام ألن العمل عن معلق
 يف قوله وهو اآلخر ديثاحل يف ومثله) 12الكهف( �َأْحَصى اْلِحْزبـَْينِ  َأي  لِنَـْعَلمَ �

  )1().اخلرب" هي"فـ" هي" ليلة أي أعلم- غريه إله ال والذي - أنا:"القدر ليلة

 أبا العلم ليهنك
  املنذر

اليت استعملها العرب،وهذه  الدعاء أساليب من ، وهو)2(عليه العلم بتيسري له دعاء
  .اجلملة تتكون من فعل وفاعل و مفعول ومنادى

          
ملعرفة فضل بعض   �،وفيه توجيه منه"احلث على سور وآيات خمصوصة"ذا احلديث يف بابورد ه     

يقول عنها  "مالقيو  اهللا ال اله إال هو احلي:"املنذرو جواب أيب "أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟:"اآليات،فقوله
 قوله وأما "...الكتب سائر على وتفضيله بعض، على القرآن بعض تفضيل جبواز فيه حجة للقول:"القاضي عياض

 ودليل ذر أليب عظيمة منقبة وفيه عليه العلم بتسيري له دعاء ففيه "املنذر أبا العلم ليهنك: " كعب بن أليب �
 نفسه لكمال وحنوه إعجاب عليه خيف ومل مصلحة فيه كان إذا وجهه يف اإلنسان مدح وجواز...علمه كثرة على

، و "أي"و" أ"اهلمزة "أسلوب استفهام  بأداتني   �استعمل الرسولويف هذا احلديث .)3( التقوى يف ورسوخه
يف هذا احلديث  � اهلمزة كما يعتربها النحاة هي األداة الرئيسية املوضوعة لالستفهام  و قد استفهم ا الرسول

هامية مكملة وتصدرت مجلة استف )4(و يطلب ا تعيني الشيء)أي( هي و األداة الثانية)أتدري ؟(أبا املنذر قائال 
وقد استعمل ).أي آية يف كتاب اهللا معك أعظم؟(وىل ومتممة هلا وهي قولهيف املعىن للجملة االستفهامية األ

  .االنتباه الذي يساعد على التعلم أسلوب االستفهام بغرض التشويق و شد � الرسول
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يـَتَـَعاقـَُبوَن ِفيُكْم َمالَِئَكٌة بِاللْيِل، َوَمالَِئَكة  ": �قَاَل رسول اهللا : ، قَاَل  �عن َأيب هريرة :احلادي عشر احلديث  
َوُهَو  - الَعْصِر ، ثُم يـَْعُرُج الِذيَن بَاُتوا ِفيُكْم ، فـََيْسأَُلُهُم اُهللا بِالنـَهاِر ، َويْجَتِمُعوَن في َصَالِة الصْبِح َوَصَالِة 

َناُهْم َوُهْم ُيَصلونَ : َكْيَف تـَرَْكُتْم ِعَبادي ؟ فَيُقوُلوَن   -أْعَلُم ِبِهْم     )1( .متفق عليه "تـَرَْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلوَن ، َوأتـَيـْ

  :عالقة اإلسناد في الحديث
 ونوعه اإلسناد ملةالج

 فيكم يتعاقبون
 مالئكة

 )مالئكة( والفاعل) يتعاقبون( الفعل): فاعل+فعل()=مسند إليه+مسند(

 يف وجيتمعون
 الصبح صالة

 )واو اجلماعة( والفاعل) جيتمعون(،الفعل)فاعل+فعل()=مسند إليه+مسند(

 الذين يعرج مث
 فيكم باتوا

صلة )فيكم باتوا (و مجلة)الذين(والفاعل) جيعر (،الفعل)فاعل+فعل( )=مسند إليه+مسند(
 .ال حمل هلا من اإلعراب رموصول تتكون من فعل وفاعل وجار وجمرو 

 ).اهللا اجلاللة اسم(والفاعل) يسأل( الفعل): فاعل+فعل( ()=مسند إليه+مسند( اهللا فيسأهلم

 ).أعلم:مفرد( خلربوا) هو لضمري منفص( املبتدأ): خرب+مبتدأ( )=مسند+مسند إليه( م أعلم وهو

 تركتم كيف
 عبادي

( والفاعل ) تركتم(،الفعل)فاعل+فعل+أداة استفهام()=مسند إليه+مسند+أداة استفهام(
 ).ُمتْ وهو ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل

 واجلملة ).واو اجلماعة(والفاعل) يقولون( الفعل): فاعل+فعل( ()=مسند إليه+مسند( يقولون
 .به مفعول نصب حمل يف يقولون بعد

         
 املالئكة عن الكرمي الرسول و من خالله يتحدث"فضل صالة الصبح والعصر"ورد هذا احلديث يف باب         
 العصر صالة ويف الفجر صالة يف جيتمعون اهللا، أمر من حيفظوم فيهم يتعاقبون بعباده اهللا وكلهم الذين املعقبات

 لشرف إظهارا يسأهلم عبادي؟ تركتم كيف - أعلم وهو– فيسأهلم وجل، عز اهللا إىل عباده يف باتوا الذين يصعد مث
 تركتم كيف: يسأهلم فضيلتهم، إلظهار لكن وأخفى، السر يعلم ألنه عليه؛ خفاء وليس بفضلهم، وتنويها العباد

 اتني ونزوهلم صعودهم وقت � اهللا وقيد يصلون وهم وتركناهم يصلون وهو أتيناهم:" فيقولون عبادي؟
  ) 2(.املشهودة الصالة هي الفجر وصالة الوسطى، الصالة هي العصر صالة ألن لفضلهما الصالتني
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بني  تتنوع النفوس إىل املعاين هذه لتقريب الفهم سهلة إسنادية جبمل املعىن عن هذا� الرسول عربوقد      
اجلمل الفعلية يف هذا احلديث محلت األفعال فيها داللة التجدد ومزاولة احلدث   الفعلية واالمسيةف

وتناوم تعاقبهم  حيث يشعر السامع أو القارئ للحديث بتلك احلركة اليت تصدر عن املالئكة يف)يتعاقبون(كقوله
وما يلفت . وج اليت يقوم ا املالئكة صعودا ونزوالعر حيث نشعر حبركة ال)مث يعرج(،وكذلك يف قولهعلى هذا العمل
 مساه حىت الرباغيث، أكلوين:قوهلم  فيها حكوا اليت احلارث بين للغة � الرسول استعمال احلديث انتباهنا يف هذا

 ماهو تقدمه على الفعل،مع مع اجلمع عالمة إثبات يف هو ه اللغةهذ يف واإلشكال )1( "يتعاقبون لغة" بعضهم
 العالمات من إليه املسند يف مبا استغناء تقدم إذا اجلمع، و التثنية عالمة من الفعل جتريد إليه،واملعروف مستند
 يقول ماك احلق و.) 2( التلميذات جنحت التالميذ، جنح التلميذان، جنح: حنو اجلمع، أو التثنية على الدالة

: فيكم يتعاقبون مالئكة هللا إن:" فقال مطوال البزار رواه خمتصر حديث ألنه إضمار عالمة فيه الواو أن السيوطي
   )3(."بالنهار بالليل ومالئكة مالئكة

                 
متفٌق  "َخْدَعةٌ  الَحْربُ ": ، قَاَل  �أن النيب : وعن جابٍر رضي اهللا عنهما  أيب هريرة عن: الثاني عشراحلديث 

     )4(.َعَلْيهِ 
  :عالقة اإلسناد في الحديث

 ونوعه اإلسناد الجملة

 )خدعة:  مفرد( واخلرب) احلرب: مفرد( املبتدأ): خرب+ مبتدأ()=مسند+مسند إليه(  خدعة احلرب

  
 قـال كمـا-ألـا الالد وسكون اخلاء بفتح" َخْدَعةٌ  اَحلْربُ "قوله و" فضل اجلهاد"ورد هذا احلديث يف باب         

 ابــــــن ذلــــــك علــــــى نبــــــه اخلــــــداع،كما مــــــن مــــــرة مصــــــدر ألــــــا بــــــل -اللغــــــات أفصــــــح وهــــــي النــــــيب لغــــــة-البــــــزار
إباحة اخلداع يف احلرب وإن    معناه"احلرب خدعة  ": قوله ما " معامل السنن"قال اخلطايب يف ،و )هـ347ت(درستويه

َخْدعة بفتح اخلاء وسـكون الدال،وُخْدعـة : الثة أوجه كان حمظوراً يف غريها من األمور ، وهذا احلرف يروى على ث
 )5("، وأصـوا َخْدعـة بفـتح اخلـاء )مفتوحـةي أ( ضـمومة والـدال منصـوبةوُخَدعة اخلـاء مبضم اخلاء وسكون الدال،

   احملكمة العسكرية اخلطط ووضع املخادعة هي معانيها بأدق احلرب أن واملراد
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  . )1(حكمه ونوابغ كلمه جوامع من احلديث وهذا... أنواعه اختالف على بالسالح املواجهة قبل
، )مفرد(ومسند) مفرد(مسند إليه  وما يالحظ يف هذا احلديث أنّه رُكب من مجلة اسنادية واحدة تتكون من    

ه أنفسامهت بذلك عالقة اإلسناد يف بناء أسلوب احلديث، حبيث ربطت بني طريف اإلسناد على وجه الشبه،أي 
شبه احلرب باخلدعة فاختصر بذلك هذا املفهوم الكبري وهو احلرب يف أحد أهم وسائلها الناجعة وهي اخلدعة 

  .ب املعارك مع العدوللتنبيه لدور احليل احلربية يف كس
  

َمْن تـََوضَأ يـَْوَم الُجُمَعِة فِبها َونِْعَمْت َوَمن ":  �قَاَل رسول اهللا : ، قَاَل  �عن َمسُرََة : الثالث عشراحلديث 
  )2(.حديث حسن: رواه أَبُو داود والرتمذي ، وقال " اْغَتَسَل فَالُغْسُل أْفَضلُ 

   :عالقة اإلسناد في الحديث
 و نوعه اداإلسن الجملة

 يوم توضأ من
 اجلمعة

 من مكونة مجلة( واخلرب)من: شرط اسم( ،املبتدأ)خرب+مبتدأ()=مسند+مسند إليه(
 .وهي مجلة الشرط)وهي توضأ وفاعل فعل

 وهو الفاعل ويغيب) نعمت( وهو الفعل حيضر الرتكيب هذا ،ويف اخلصلة ونعمت أي ونعمت فبها
 .باللفظ،وهي جواب الشرط وغائب عىنبامل حاضر اإلسناد فإن ولذلك)اخلصلة(

 من مجلةمكونة( واخلرب) من: شرط اسم( ،املبتدأ)خرب+مبتدأ()=مسند+مسند إليه( اغتسل ومن
 .وهي مجلة الشرط)وهي اغتسل وفاعل فعل

وهي  )أفضل:مفرد(واخلرب) الغسل:مفرد( ،املبتدأ)خرب+مبتدأ()=مسند+مسند إليه( أفضل فالغسل
 .جواب الشرط

  
 الوضوء فربخصة أي" ونعمت فبها"� وقوله "ا يتعلق وما اجلمعة فضل"باب يف احلديث هذاورد      

فعالن "بئس"أن نعم و:" مشوينوقد جاء يف شرح اال )3(.وأيسرها أحسنها ما الرخصة، هذه أخذ،ونعمت
ونعم  الولد، بنعمماهي (،وامسان عند الكوفيني بدليل )فبهاونعمت(متصرفني عند البصريني والكسائي بدليلغري 

  املقصود أسلوب لإلبانة عن املعىن �وما يالحظ يف هذا احلديث استعمال الرسول )4(.)"العري السري على بئس
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الشرط اليت يسميها سيبويه جزأين مها مجلة  من سامهت عالقة اإلسناد يف بنائه،ويتكون أسلوب الشرط شرط
وذلك يف موضعني  ) 1( )"جواب اجلزاء"(واجلزء الثاين وهو ما يعرف جبواب الشرط يسميه سيبويه) الفعل األول(

  .                                         متتاليني 
        
، فَإنُه  ،اللُهم إني أُعوُذ ِبَك ِمَن الُجوعِ ":يقول �َكاَن رسوُل اهللا :قَالَ  �عن َأيب هريرة : الرابع عشرث احلدي

   )2(.رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. وأعوُذ ِبَك مَن الِخَيانَِة ، فَإنـَها بِْئَسِت الِبطَانَةُ بِْئَس الضِجيُع ،
     :عالقة اإلسناد في الحديث

 و نوعه االسناد الجملة

 إين أعوذ اللهم
 اجلوع من بك

مسند + إن(من تتكون) اجلوع من بك أعوذ إين(ومجلة)مبعىن يااهللا(نداء صيغة اللهم
 وخرب) بإن املتصلة املفرد املتكلم ياء(إن ،اسم)خربها+امسها+إن()=مسند+هإلي
 ).روجمرو  اجلوع ،وهي تتكون من فعل وفاعل وجار من بك أعوذ:فعلية مجلة(إن

بئس  فإنه
  الضجيع

) بإن املتصل  باملفرد الغائ ضمري(إن ،اسم)خربها+امسها+إن()=مسند+همسند إلي(
 ).الضجيع، وهي تتكون من فعل وفاعل بئس: فعلية مجلة( إن وخرب

 من بك وأعوذ
 اخليانة

ضمري مسترت تقديره ( والفاعل) أعوذ( الفعل ،)فاعل+ فعل()=مسندإليه+مسند(
 .)أنا

 بئست فإا
 البطانة

 املتصل الغائبة املفردة ضمري(إن ،اسم)خربها+امسها+ إن()=مسند+مسندإليه+إن(
 ) البطانة،وهي تتكون من فعل وفاعل بئست:فعلية مجلة(إن وخرب) بإن

  
 كان� أنه وفيه ا، يدعو النيب كان اليت األدعية مجلة وهو من" فضل الدعاء"ورد هذا احلديث يف باب    
 هو والضجيع" البطانة بئست فإا اخليانة"ومن" الضجيع بئس إنه" ويقول اجلوع من باهللا يذيستع

هذا املعىن يف مجل اسنادية ضمن أسلوب  �وقد تناول الرسول .الباطنة اخلصلة أي)بكسرالباء( املصاحب،والبطانة
  .نةمن شيئني مذمومني مها اجلوع واخليا  �ذم جاء يف سياق دعاء تعوذ فيه الرسول

         
 َكَما الَحَسَناتِ  يَْأُكلُ  الَحَسدَ  فَِإن  َوالَحَسَد، ِإياُكمْ :"  قال  �النيب أن � هريرة أيب عن:اخلامس عشراحلديث 

   )3(."الَحَطبَ  النارُ  تَْأُكلُ 
  عالقة اإلسناد                                                                                                          الفصل الثاني  

  

                                                 
  .63،ص3وج132،ص1سيبويه، الكتاب ،ج 1
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  :عالقة اإلسناد في الحديث
 سناد و نوعهإلا                           الجملة

تنبيه :"والتحذير كما يقول االمشوين .احلسد حترمي منه يفهم حتذير أسلوب واحلسد إياكم
وحنوه والثاين  وهو على نوعني أحدمها بإياك...املخاطب على أمر مكروه ليجتنبه

 وهذا األسلوب يغيب فيه اإلسناد بوجهه الظاهر وحيضر باملعىن.)1("بدونه

 احلسد يأكل فإن
  احلسنات

 مجلة( إنوخرب  )احلسد:مفرد(،اسم إن)خربها+امسها+إن()=مسند+مسندإليه+إن(
  وتتكون من فعل وفاعل ومفعول )احلسنات يأكل:فعلية

 ).النار( والفاعل) تأكل( الفعل): فاعل+فعل()=يهمسند إل+مسند(  الناراحلطب تأكل كما

  
 ينشر ألنه الناس بني والتحاسد احلسد عن �الرسول  ينهي وفيه"احلسد حترمي"باب يف احلديث هذا ورد        

أو  جاه أو أو أهل مال أو علم من غريه على به اهللا أنعم ما اإلنسان يكره أن هو واحلسد والبغضاء، العداوة بينهم
مجال اسنادية  � ستعمل الرسولا وقد.)2( "والعياذ باهللا اليهود مسات ومن الذنوب كبائر من واحلسد ذلك غري

قصرية يف بناء أسلوب احلديث الذي عمد فيه إىل التمثيل لتقريب املعىن إىل النفوس،فقد مثل لألضرار النامجة عن 
يف بداية احلديث  أوكان قد جل).أكل النار احلطبكما ت(احلسد بتلك اليت تفعلها النار يف احلطب وذلك يف قوله

وهو أسلوب يغيب فيه اإلسناد لفظا وحيضر معىن،ولسنا ملزمني ) إياكم واحلسد(إىل استعمال أسلوب حتذير بقوله 
  .بتقدير فعل حمذوف كما فعل النحاة ألن هذا التعبري مفهوم لكثرة تداوله بني الناس

          
بَاِدُروا بِاألْعَمال فتنًا كقَطِع اللْيِل  ": ، قَاَل  �أن َرُسول اهللا :  �يب هريرة عن أ:السادس عشر احلديث 

نياالُمْظِلِم ، ُيْصبُح الرُجُل ُمْؤِمناً َويُْمِسي َكاِفرًا ، َويُْمِسي ُمؤِمناً وُيصبُح َكاِفرًا ، يَبيُع ِديَنُه بَعَرٍض مِ  رواه  " َن الد
  )3(.مسلم

  :ي الحديثعالقة اإلسناد ف
  اإلسناد ونوعه                                  الجملة

      
  عالقة اإلسناد                                                                                                             الفصل الثاني 

  

 )واو اجلماعة ( والفاعل) وابادر ( الفعل ،)فاعل+فعل()=همسند إلي+مسند( بادروا

                                                 
 ). 279، 278(،ص 3الصبان،حاشية الصبان على شرح األمشوىن،ج  1

 . 165 ص 4ج ، املرسلني سيد كالم من الصاحلني رياض شرح العثيمني، صاحل حممد ينظر 2 
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 عفتنا كقط
  املظلم الليل

 

 وقد ،)فتنا( به ،وذكر للمفعول)حمذوفان فعل وفاعل()=حمذوفان همسند ومسند إلي(
 فيفهمان )احملذوفان والفاعل الفعل( وأما ألمهيته، به املفعول بذكر �الرسول  اكتفى

 .اتقوا أو احذروا مبعىن السياق من

 يصبح الرجل
  مؤمنا الرجل

 وخرب) الرجل:مفرد(،اسم يصبح)خربها+امسها+يصبح()=مسند+همسند إلي+يصبح(
  .)مؤمنا: مفرد( يصبح

ضمري مسترت تقديره (،اسم ميسي)خربها+امسها+ميسي ()=مسند+همسند إلي+ميسي( كافرا ميسي
 .)كافرا: مفرد( ميسي وخرب) هو

 ميسي وخرب) سترت تقديره هوضمري م(ميسي اسم) ميسي خرب+ميسي اسم+ ميسي( مؤمنا ميسي
 ).مؤمنا: مفرد(

ضمري مسترت تقديره (،اسم يصبح )خربها+امسها+يصبح()=مسند+مسندإليه+يصبح( كافرا يصبح
 .)كافرا: مفرد( يصبح وخرب) هو

 ).ضمري مسترت تقديره هو (والفاعل)يبيع(،الفعل)فاعل+فعل()=مسندإليه+مسند( دينه يبيع

  
 "تردد غري من باجلد عليه على اإلقبال خلري توجه من وحث اخلريات إىل املبادرة يف"باب يف احلديث هذا ورد     
 الليل كقطع فنت ستكون - خيربنا كما- ألنه إليها، اإلسراع أي الصاحلة باألعمال املبادرة على�النيب حيثنا وفيه

 يصبح وحينها ذلك، مثل ساعة عقبتها مظلمة منه ساعة ذهبت فكلما املظلم، الليل من كطائفة أي املظلم،
 املضلة الفنت تتابع إىل إشارة احلديث ويف املتاع، هو والعرض مؤمنا، وميسي كافرا وميسي كافرا ويصبح مؤمنا الرجل
عالقة اإلسناد يف بناء مجل اسنادية دخلت عليها بعض النواسخ من   �يستعمل الرسول وفيه )1(.الزمان أواخر

يصبح مؤمنا و ( اليت حتمل دالالت زمنية ترتبط باحلدث يف اجلملة ،فقولهو "ميسي"و"يصبح " أخوات كان وهي
كما يلجأ .نفهم منه أن الرجل يتصف باالميان صباحا مث ينقلب كافرا مساءا وهكذا مع بقية اجلمل )ميسي كافرا

اإلسناد ويتعلق احلذف هنا حبذف طريف )فتنا كقطع الليل املظلم(للحذف يف إحدى اجلمل وهي قوله  �الرسول 
باب دقيق املسلك ،لطيف :"،واحلذف كما يقول اجلرجاين)فتنا(وذكر للمفعول به )املسند واملسند إليه(

ح من الذكر،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة أفصنك ترى به ترك الذكر،إسحر ،فبالاملأخذ،عجيب األمر ،شبيه 
  :قوله ما نلمسه يفوهذا )2("نطق تكون إذا مل تنطق ،وأمت ماتكون بيانا إذا مل تنبأ،وجتدك 

  عالقة اإلسناد                                                                                                           الفصل الثاني 
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إن احلـذر منهـا األنظار إىل خطورة األمر و عظمته وإذا علم السامع هذه احلقيقة فـ لتتجه)فتنا كقطع الليل املظلم( 
  .يصبح من الواجبات واتقاؤها

  
: فـََقاَل  رجل  " اْنُصْر أَخاَك ظَالماً َأْو َمْظُلوماً  ":  �  قَاَل َرُسول اهللا: قَاَل  �أنس  عن: احلديث السابع عشر

ِمَن  –تْمنَـُعُه  أَوْ  –تْحُجُزُه  :؟ قَاَل  يَا َرُسول اِهللا ، أْنُصرُُه ِإَذا َكاَن َمْظُلوماً ، أرَأْيَت إْن َكاَن ظَاِلماً َكْيَف أْنُصرُهُ 
  )1(.رواه البخاري  " الظُْلِم فَِإن ذِلَك َنصُرهُ 

           
  :عالقة اإلسناد في الجملة

  اإلسناد ونوعه                                      الجملة

 )أنت هسترت تقدير ضمري م(والفاعل)انصر(،الفعل)فاعل+فعل()=همسند إلي+مسند(  انصرأخاك

 أو ظاملا
 مظلوما

 كان خرب): كان خرب+حمذوفان وامسها كان()=مسند+حمذوف همسند إلي+كان حمذوفة (
 اكتفى وقد.)2()مظلوما أو كان ظاملا أخاك أنصر( هو السياق من يفهم ما ألن) ظاملا مفرد(

  كان ألمهيته خرب بذكر �الرسول اكتفى

  )أنت هتقدير  ضمري مسترت(والفاعل)حتجز(لفعل،ا)فاعل+فعل()=همسند إلي+مسند(  حتجزه
  )ضمري مسترت تقديره أنت(والفاعل)متنع(الفعل): فاعل+فعل( )=همسند إلي+مسند(  متنعه

فإن ذلك 
  نصره

 :مفرد(إن وخرب)ذلك :إشارة اسم(إن ،اسم)خربها+امسها+إن()=مسند+همسند إلي+إن(
  ).نصره

 
 بنصر املسلم � النيب يأمر وفيه"... وبيان حقوقهم املسلمني تحرما تعظيم"باب يفث احلديهذا  ورد       

 من منعه أو حبجزه فيكون ظاملا نصره عنه،وأما الظلم بدفع يكون مظلوما نصرهفمظلوما، أو ظاملا املسلم أخيه
 عن هذا املعىن باستعماله لعالقة اإلسناد يف بناء أسلوبه،حبيث سامهت هذه العالقة يف �وقد عرب .)3("الظلم

تكوين مجل اسنادية مكتملة األجزاء وواحدة غري مكتملة،اليظهر فيها إال طرف واحد من طريف اإلسناد وهو 
انصر (الذين يرون أن مجلة النحاةوهذا حسب تقدير )كان(املسند ،بينما حذف املسند إليه مع األداة الناسخة 

  ألن داللة لسنا حباجة إىل هذا التقدير  ام أننانصر أخاك ظاملا كان أو مظلوما،رغ(أصلها)ظاملا أو مظلوما أخاك 
  
  عالقة اإلسناد                                                                                                           الفصل الثاني  
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أرأيت إن كان ظاملا   ،ن مظلومايارسول اهللا انصره إذا كا:(وهو قول الرجل متسائال سياق املقالتفهم من  اجلملة
  ).   كيف أنصره؟

يشـري إليـه اجلرجـاين  وما نستخلصه مما سبق أن احلذف الذي طال املبتدأ يف هذه اجلملة أبلغ مـن الـذكر وهـذا مـا  
أنك ترى النفس كيـف تتفـادى :" يف تناوله حلذف املبتدأ،حيث َخُلَص بعد إيراده موعة من الشواهد الشعرية إىل

  )         1(".إن أنت رمت التكلم به هار هذا احملذوف وكيف تأنس إىل إضماره وترى املالحة كيف تذهبمن إظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  عالقة التخصيص                                                                                                         الفصل الثاني 
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، َوَرُجالِن َيْسَتباِن ، َوَأَحُدُمهَا قِد  �ُكْنُت جاِلسًا َمَع النّيب : ، قَاَل  �عن ُسَلْيَماَن بن ُصَرٍد  :احلديث األول
َهَب َعْنُه َما َيِجُد ، َلْو قَاَل إني َألْعَلُم َكِلَمًة َلْو قَاَلَها َلذَ ":  �اْمحَر َوْجُهُه ، وانـْتَـَفَخْت أْوَداُجُه، فـََقاَل َرُسول اِهللا 

تـََعّوْذ باِهللا ِمَن  ": ، قَاَل  �إن النيب : فـََقاُلوا َلُه ." أُعوذ باِهللا مَن الشيطَاِن الرِجيِم ، َذَهَب مْنُه َما َيِجدُ : 
   )1(.متفق عليه "الشيطَاِن الرِجيمِ 

  :عالقة التعدية في الحديث
  المفعول و نوعه                       الجملة

  )كلمة:اسم ظاهر(صريح  إين ألعلم كلمة 
  )يف قاهلا"اهلاء:"ضمري متصل(صريح  لو قاهلا

  ")ما"اسم موصول(وصريح)رجار وجمرو (حغري صري  لذهب عنه ما جيد
  )مجلة مقول القول( حغري صري  أعوذ باله من الشيطان الرجيم:لو قال

      
من خالله أن الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب  � ويوضح لنا الرسول"لصربا"ورد حديث يف باب         

ابن آدم فيستشيط غضبا،وحيتمي جسده، وتنتفخ أوداجه،وحيمر وجهه ويتكلم بكالم ال يعقله أحيانا،ويتصرف 
فيها باجتاه  للتعبري عن هذا املعىن مجال اسنادية قيد اإلسناد �وقد استعمل الرسول.تصرفا ال حتمد عواقبه غالبا
مجلة مقول القول،جار (وغري صريح) ، امسا موصوالامسا ظاهرا،ضمريا متصال(املفعول الذي ورد صرحيا

استعمل الرسول اليت الفكرة   ،فسامهت بذلك عالقة التعدية يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام)وجمرور
أعوذ باهللا من (وهو قول طأسلوب شرط  ربط فيه بني الشر و بالالم، ،و )إن(جل بنائها أسلوب توكيد باألداة أمن 

وقد تناول اجلرجاين هذه .ولوال استعمال هذه العالقة ملا اتضح املعىن)ذهاب عنه ما جيد(وجوابه)الشيطان الرجيم
وهاهنا أصل جيب ضبطه وهو أن حال الفعل مع املفعول الذي : "العالقة وما هلا من دور يف بناء األسلوب بقوله

فأسندت الفعل إىل الفاعل كان غرضك من ذلك أن ) ضرب زيد(نك إذا قلتأدى إليه حاله مع الفاعل،وكما تع
كذلك إذا عديت الفعل إىل املفعول .تثبت الضرب فعال له ال أن تفيد وجود الضرب يف نفسه و على اإلطالق

اين ووقوعه عليه،فقد اجتمع كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من األول بالث) ضرب زيد عمرا(فقلت
الفاعل واملفعول يف أن عمل الفعل فيهما إمنا كان من أجل أن يعلم التباس املعىن الذي اشتق منه ما،فعمل الرفع 
يف الفاعل ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه،والنصب يف املفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه 

ووجوده يف اجلملة من غري أن  الضرب يف نفسه،بل إذا أريد اإلخبار بوقوع الضرب عليه،ومل يكن ذلك ليعلم وقوع
   لبيان ينسب إىل فاعل أو مفعول،أو يتعرض

  )التعدية(عالقة التخصيص                                                                                               الفصل الثاني  
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وجد ضرب وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود  كان ضرب أو وقع ضرب أو: ارة فيه أن يقولذلك فالعب
  )1(".ارد يف الشيء 

  
 �اهللا  َحفْظُت ِمْن َرُسولِ : عن أيب حممد احلسن بِن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما ، قَاَل  :الثاني احلديث

 .رواه الرتمذي، َوقاَل حديث صحيح" ؛ فإن الصدَق ُطَمأنِيَنٌة ،َوالَكِذَب رِيَبةٌ  دَْع َما يَرِيُبَك ِإَلى َما َال يَرِيُبكَ  ":
)2( 

  :عالقة التعدية في الحديث 
  المفعول و نوعه                                الجملة

  ").ما"اسم موصول( صريح  دع ما يريبك
  هي صلة املوصول )بكيري(ومجلة )يف الفعل يريبك"الكاف:"ضمري متصل(صريح  يريبك

  .دع:و هو يتعلق بالفعل...)إىل ما:جار وجمرور(غري صريح  إىل ما ال يريبك
  هي صلة املوصول) ال يريبك(ومجلة)يف الفعل يريبك" الكاف:"ضمري متصل(صريح   ال يريبك

  
 إىل إليه، تطمئن وال فيه ماتشك وهو" يريبك ما" ،"اترك" أي" دع"وقوله.ورد هذا احلديث يف باب الصدق        

 جامع حديث وهو النووية األربعني أحاديث من احلديث وهذا.فيه ريب ال الذي الشيء إىل: أي" ماال يريبك"
 هذا من الشاهد وجه فهو طمأنينة الصدق فإن قوله وأما... واالحتياط الورع أبواب من عظيم باب وهو مهم

  �  النيب بني فقد الكذب، وأما... صاحبه، يندم ال طمأنينة والصدق فيه، ورد الذي الصدق باب يف احلديث
وقد تناول . يصدقونه ال أو الناس هيصدق هل فريتاب نفسه، الكاذب يف يرتاب من أول جتد وهلذا ريبة، أنه

امسا (الرسول الكرمي هذه املعاين يف مجلة اسنادية واحدة خصص اإلسناد فيها باجتاه املفعول الذي ورد صرحيا
وما .وقد سامهت عالقة التعدية يف توضيح املعىن وإمتام الفكرة)جار وجمرور(وغري صريح)ا متصالموصوال وضمري 

ميثل الفعل احملوري الذي بنيت عليه فكرة اإلسناد املقصود - وهو فعل أمر- ) دع(يالحظ يف هذا احلديث أن الفعل
  ).يريبك(هوهو اسم موصول ومجلة صلة املوصول هي قول)ما(لذاته وقد تعدى إىل املفعول

ُتُه :ِإن اللَه تـََعاَلى قَالَ :"�قال رسول اهللا:قال �عن أيب هريرة  :لثالثاحلديث ا َمْن َعاَدى ِلي َولِيا،فـََقْد آَذنـْ
 ا افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه،َوَما يـََزاُل َعْبِدي يـَتَـَقرِمم ِإَلي َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحب َب ِإَليبِالَحْرِب،َوَما تـََقر بالنوافلُب ِإَلي  

  
  )التعدية(عالقة التخصيص                                                                                               الفصل الثاني
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ُر ِبِه،َوَيَدُه الِتي يـَْبِطُش ِبَها،َوِرِ◌ْجَلُه الِتي َحتى ُأِحبُه،فَِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الِذي َيْسَمُع ِبِه،َوَبَصَرُه الِذي يـُْبصِ 
  ) 1(.رواه البخاري"َيْمِشي ِبَها،َوِإْن َسأَلَِني َأَ◌ْعطَْيُتُه،َولَِئْن اْستَـَعاَذِني ُألِعيَذنهُ 

   :عالقة التعدية في الحديث
  المفعول و نوعه                          الجملة

ى يل من عاد:إن اهللا تعاىل قال
  ... وليا

وهي مجلة يف حمل نصب مقول ...) من عادى يل وليا:"مجلة( صريح 
  )2( )القول

  )وليا:اسم ظاهر(وصريح)لي:جار وجمرور(غري صريح  من عادى يل وليا 
  ).الفعل آذنته يف" اهلاء:"ضمري متصل(صريح   هفقد آذنت

  )إيل ، بشيء:جار وجمرور(غري صريح  وما تقرب إيل عبدي بشيء
  ).عليه: رجار وجمرو (حوغري صري)ما:اسم موصول(صريح   ا افرتضت عليهمم

  )إيل، بالنوافل:جار وجمرور(غري صريح  يتقرب إيل بالنوافل
  )الفعل أحبه يف" اهلاء:"ضمري متصل(صريح   حىت أحبه
  )الفعل أحبه يف" اهلاء:"ضمري متصل(صريح   فإذا أحببته

  )به: جار وجمرور(حغري صري  الذي يسمع به
  )به:جار وجمرور(حغري صري  الذي يبصر به
  ).ا:جار وجمرور(غري صريح  اليت يبطش ا
  )ا: جار وجمرور(حغري صري  اليت ميشي ا

  )يف الفعل أعطينه"اهلاء"يف الفعل سألين " الياء:"ضمريمتصل(صريح  إن سألين أعطيته
يف الفعل " اهلاء"ستعاذين ويف الفعل ا" الياء:"ضمري متصل(صريح   ألعيذنه ولئن استعاذين

  )ألعيذنه
     

لنا ،و فيه يظهر )3(عن ربه �وهو حديث قدسي يرويه الرسول"يف ااهدة"ورد هذا احلديث يف باب        
 مْ  هُ َال وَ َعَلْيِهْم  فٌ وْ  خَ َال  اهللاِ  اءَ يَ لِ وْ أَ  ن  إِ َال أَ ����: مكانة الويل عند اهللا تعاىل، والويل هو املقصود من قوله تعاىل

  .أولياءه باحلرب وفيه يتوعد اهللا تعاىل كل من يعادي ،)62،63يونس( ����ونْ قُ تـ وا يَـ انُ وا وكَ نُ آمَ  ينَ ذِ ال  ونْ نُ زَ حْ يَ 
  
  )التعدية(عالقة التخصيص                                                                                               الفصل الثاني 
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الطاعة، وأن أفضل الطاعات هي الفرائض اليت افرتضها  تأن العالقة بني العبد وربه تزداد كلما زاد�وضح لنا مث ي
كما بني يف هذا احلديث الشريف أن .على اإلنسان من صالة وصيام و زكاة وحج وتليها النوافل مرتبًة وأجرا

وعطائه  �ألعمال كان أهال حملبة املوىل اإلنسان إذا توثقت صلته مع اهللا مبا يقدم من طاعات،ومن صاحل ا
واملالحظ يف هذا احلديث أن الرسول الكرمي قد استعمل مجال اسنادية،قيد اإلسناد فيها باجتاه .وإجابة دعوته

 حكماورد أيضا بقسميه الصري)،امسا موصوال،مجلةمتصال ضمريا امسا ظاهرا،(املفعول الذي ورد بأنواعه املختلفة 
ن التخصيص ذا بناء أسلوب احلديث أليف شك أن التخصيص باجتاه املفعول كان له أثره  وال. حوغري الصري

ونالحظ أن اجلمل املستعملة وإن بنيت على اإلسناد . االجتاه تقييد لإلسناد وتضييق له حىت ال يفهم على إطالقه
هذه الفكرة  ،تتضح إال بذكر املفعولحوهلا الكالم ال  الذي يعتربه النحاة أهم معىن حنوي إال أن الفكرة اليت يدور

اليت استعمل الرسول من أجل بنائها أسلوبا شرطيا يف معظم اجلمل الواردة يف احلديث وربط به بني معان خمتلفة 
يدور معظمها يف فلك معاداة األولياء وما ينجر عنها من غضب اهللا وسخطه،وأيضا حمبة األولياء وما ينجر عنها 

  .من حمبة اهللا ورضاه
         

ِإن َأَحدَُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه :"وهو الصادق املصدوق  �الرسول  حدثنا:قال  �عن ابن مسعود  :الرابعاحلديث 
ثُم  ِمْثَل َذِلَك،ِفي َبْطِن أُمِه َأْربَِعيَن يـَْومًا نُْطَفًة،ثُم َيُكوُن ِفي َذِلَك َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك،ثَُم َيُكوُن في ذِلَك ُمْضَغةً 

ُفَخ ِفيَه الروَح،ويـُْؤَمُر بَِأْرَبِع َكِلَماتً  فـََوالِذي .ِبَكْتِب ِرْزِقِه، و َأَجِلِه وَعَمِلِه، و َشِقي أم َسِعيدٌ :يـُْرَسُل الَمَلُك،فـَيَـنـْ
َنُه وبَـ  ُرهُ إن َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الَجنِة َحتى َما َيُكوَن بـَيـْ نَـَها ِإال ِذرَاٌع،فـََيْسِبُق َعَلْيِه ال إلَه َغيـْ يـْ

نَـَها ِإال  الِكَتاُب،فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الناِر فـََيْدُخَلَها،َوِإن َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الناِر َحتى َما ُنُه َوبـَيـْ َيُكوُن بـَيـْ
  .        )1(متفق عليه "َعَمِل َأْهِل اْلَجنِة فـََيْدُخَلَهاِذرَاٌع،فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فـََيِعَمَل بِ 

  :عالقة التعدية في الحديث
  المفعول ونوعه                           الجملة

  ).يف بطن أمه:جار وجمرور(غري صريح  جيمع خلقه يف بطن أمه
  ).الروح:اسم ظاهر(،وصريح)فيه:جار وجمرور(غري صريح  فينفخ فيه الروح

  ).بأربع كلمات:جاروجمرور(غري صريح  ؤمر بأربع كلماتي
  ).بعمل:جار وجمرور(غري صريح  ليعمل بعمل

  
  
        ))))التعدية(عالقة التخصيص                                                                                               الفصل الثاني  
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  ).عليه:جار وجمرور(غري صريح  فيسبق عليه
  ).يف الفعل يدخلها" اهلاء:"ضمري متصل(صريح    فيدخلها

  
عن خلق اإلنسان،و املراحل اليت مير ا يف بطن أمه   �النيب،وفيه خيربنا "اخلوف"ورد هذا احلديث يف باب     

ا أم شقيا، يعيش سعيدو هل من النطفة إىل العلقة إىل املضغة،مث نفخ الروح،وعندها يقدر له رزقه و أجله وعمله،
له بأحسنها وخيتم هذا احلديث بالربط بني ما يقدمه االنسان من عمل ختيريا ال إجبارا وبني خامتته  فإما أن خيتم 

هذه األخبار الغيبية يف  �وقد تناول الرسول.وإما أن خيتم له بسيئها فيكون من أهل النارفيكون من أهل اجلنة ،
وقد ورد املفعول يف معظم اجلمل غري .يحا للمعىن واستكماال للفكرةمجل اسنادية خصصها باجتاه املفعول توض

صريح،أي أن الفعل تعدى إىل مفعوله حبرف اجلر، ومل يرد امسا ظاهرا إال يف مجلتني وورد يف آخر مجلة ضمريا 
ه أن نفهم من) ليعمل بعمل أهل اجلنة(ومن خالل هذه التعدية نفهم اجلهة اليت وقع عليها الفعل،فقوله.متصال
متعلق بالضمري اهلاء ) يسبق(نفهم منه أن الفعل ) فيسبق عليه(متعلق بعمل أهل اجلنة، وكذلك قوله)يعمل(الفعل

وما يالحظ يف هذا احلديث .،وهكذا مع بقية اجلمل)أحدكم(والذي يعود على ) على(املتصل حبرف اجلر 
ُجيمع يف بطن (وذلك يف اجلمل - سميه النحاةكما ي- لبناء للمجهولوهي الدالة على ا)يـُْفَعلْ (لصيغة�استعماله 

،ويف هذه الصيغة يسند الفعل مباشرة إىل املفعول ويستغىن به عن ذكر )أمه،مث يُرسل امللك،يُؤمر بأربع كلمات
الفاعل، وقد يعود ذلك لالهتمام بالفعل ومبن وقع عليه الفعل،من دون حاجة لذكر الفاعل،ألنه معلوم بال شك 

  .�وهو اهللا 
  

ِمْن َمَزاِميِر   َلقْد ُأوتِيَت ِمْزَماراً  ": ، قَاَل َلُه  �أن رسوَل اهللا :  �عن َأيب موسى اَألشعري  :اخلامسديث احل
 )1( .متفٌق َعَلْيهِ  " آِل َداُودَ 

  :عالقة التعدية في الحديث
 ونوعه المفعول                             الجملة

مزامري  من مزمارا أوتيت لقد
 اودد لآ

 .)جار و جمرور(و غري صريح)مزمارا:اسم ظاهر:(صريح

     
  � النيب ذكره وقد"آن و التحذير من تعريضه للنسياناألمر بتعهد القر "ورد هذا احلديث يف باب      
   من مزمارا أوتيت لقد:" النيب له فقال فأعجبته، ليلة ذات األشعري موسى أيب لقراءة استمع حينما

  )التعدية(عالقة التخصيص                                                                                            الفصل الثاني     
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 الُ بَ جِ  ايَ  ���� :تعاىل اهللا قال حىت رفيع مجيل حسن صوت له كان وقد داود به يعين داود وآل" داود آل مزامري
  )1(.)10سبأ( ���� يدَ دِ حَ الْ  هُ لَ  ان لَ أَ وَ  رَ يْـ ط الْ وَ  هُ عَ مَ  يبِ وّ أَ 

عن هذا املعىن باستعماله جلملة اسنادية واحدة خصصها باجتاه املفعول الذي ورد �وقد عرب الرسول       
وبذلك سامهت عالقة التعدية يف بناء أسلوب احلديث توضيحا للمعىن )رجاروجمرو (وغري صريح)امسا ظاهرا(اصرحي

إعجابه بقراءة أيب موسى األشعري فاستعمل من أجل بنائها  � ا إبداء الرسولوإمتاما للفكرة اليت كان موضوعه
مبنيا للمجهول،والبناء للمجهول له دالالت مجة يف إخفاء  اكما وظف فعال واحد.)2()لو(أسلوبا للتمين باألداة 

اة ومن بني هذه الدالالت الفاعل ونيابة املفعول له يف املوقع داخل اجلملة و يف العالمة اإلعرابية كما يعتقد النح
فوجدوا أن من )فُِعلَ (وا دالالت بناءإال أن احملدثني كانت هلم رؤية خمتلفة ودرس.أن الفاعل معلوم الحاجة لذكره

بينها إبراز احلدث واحلدوث يف هذا البناء،وإسناده مباشرة إىل من يتعلق باحلدث وليس إخفاء الفاعل لينوب عنه 
ي عِ لَ ابْـ  ضُ رْ اأَ يَ  يلَ قِ وَ ����: أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين حينما تناول قوله تعاىل وهذا ما.املفعول كما يعتقد النحاة

 مِ وْ قَ لْ ا ل دً عْ بُـ  يلَ قِ وَ  ي ودِ جُ ى الْ لَ عَ  تْ وَ تَـ اسْ وَ  رُ مْ ألَ اْ  يَ ضِ قُ وَ  اءُ مَ الْ  يضَ غِ ي وَ عِ لِ قْ أَ  اءُ مَ ا سَ يَ وَ  كِ اءَ مَ 
 الدالة على أنه مل يغض )فُِعلَ (فجاء الفعل على صيغة )وغيض املاء( قيل مث أن:"...حيث يقول)44هود(����ينَ مِ الِ الظ

لقد :"�وهذا ما نلمسه يف قوله .)3("وقضي األمر:إال بأمر آمر،وقدرة قادر،مث تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعاىل
وهبها أبا موسى ففيه إشارة إىل إن هذا الصوت احلسن اجلميل هو نعمة من اهللا "أوتيت مزمارا من مزامري آل داود

  .األشعري
  

يَا أَبَا َذر ، إني أرَاَك َضِعيفاً ، َوإني ُأِحب َلَك ":  �قَاَل رسول اهللا : ، قَاَل  �عن َأيب ذر  :السادساحلديث 
   )4(. رواه مسلم" َال تَأمَرن َعَلى اثـْنَـْيِن ، َوَال تـََولَين َماَل يَِتيمٍ . َما ُأِحب لِنَـْفِسي 

  :عالقة التعدية في الحديث
  المفعول و نوعه                            الجملة

،واملفعول )أراكيف الفعل "الكاف:"ضمريمتصل(صريح:لاملفعول األو   إين أراك رجال ضعيفا
  )رجال:اسم ظاهر(صريح:الثاين

  ).ما:اسم موصول(،وصريح)لك:جار وجمرور(غري صريح  إين أحب لك ما أحب لنفسي
  
  

  )التعدية(عالقة التخصيص                                                                                            فصل الثاني     ال
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  ).لنفسي:جار وجمرور(غري صريح  أحب لنفسي
  ).على اثنني:جار وجمرور(غري صريح  ال تأمرّن على اثنني
  ).مال يتيم:هراسم ظا(صريح  و ال تولّني مال يتيم

       
وفيه يوضح لنا "باب وجوب طاعة والة األمر يف غري معصية وحترمي طاعتهم يف  املعصية"ورد هذا احلديث يف      

من خالل الكالم الذي وجهه أليب ذر أن اإلمارة حتتاج إىل القوة، ومبا أن أبا ذر رجل ضعيف،فانه  �الرسول 
هذه املعاين يف مجل اسنادية قيد  �وقد تناول الرسول )  1(.يتوىل مال يتيمن الأن ال يتأمر على اثنني و أينصحه ب

جار (وغري صريح)وامسا ظاهرا وامسا موصوال ضمريا متصال(فيها باجتاه املفعول الذي ورد صرحيا داإلسنا
إين أراك (فقوله.،فسامهت عالقة التعدية يف بناء أسلوب احلديث وأدت إىل توضيح املعىن وإمتام الفكرة)روجمرو 

املتصل به والذي يعود على أيب ذر وهو املفعول ) الكاف(يتعلق بالضمري)أراك(نفهم منه أن الفعل )ضعيفا
ينصب )رأى(عتقد النحاة الذين يرون أن الفعل؛وهذا كما يوهو املفعول به الثاين)رجال(األول،ويتعلق أيضا بـ

ال أن بعض احملدثني كانت هلم رؤية خمتلفة،إذ يعتربون إ.)2(أصلهما مبتدأ وخرب،استنادا لنظرية العامل مفعولني
،بينما الكلمة الثانية حال هلا، وهذا التحليل هو األكثر إقناعا ألنه ) رأى(الكلمة االوىل املنصوبة مفعوال للفعل 

لى األقرب إىل روح اللغة وقد ذهبوا هذا املذهب انطالقا من نظرية النظم اليت تستوجب أن يستند نظم اجلمل ع
يف بداية احلديث أسلوب نداء  �كما استعمل .)3(معاين النحو وهي اإلسناد والتخصيص و اإلضافة و اإلتباع

وهذا األسلوب يغيب فيه اإلسناد لفظا وحيضر معىن ويؤدي معناه مفهوما دون حاجة إىل تقدير ) يا أبا ذر(بقوله 
يف ) إن(ألسلوب توكيد باألداة  �ستعماله أيضا يف هذا احلديث ا ظوما يالح.فعل حمذوف كما فعل النحاة
والنهي كان هنا )ال(،كما استعمل أسلوب ي باألداة)تأمرّن،تولنيّ (يف الفعلني )4(مجلتني،وبنون التوكيد الثقيلة

  .بغرض النصح والتعليم
  

أْن يـَُودَع ِإَذا أرَاَد  �َكاَن رسوُل اهللا : ، قَاَل  �وعن عبِد اهللا بن يزيَد اخلْطِمي الصحايب  :السابعاحلديث 
حديث صحيح ، رواه أَبُو داود وغريه " أْستَـْودُِع اَهللا ِديَنُكْم ، َوأَمانـََتُكْم ، َوَخواتِيَم أْعَماِلُكمْ  ":اجلَيَش ، قَاَل 
       )5(. بإسناد صحيح

  
  )التعدية(عالقة التخصيص                                                                                            الفصل الثاني    
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  :عالقة التعدية في الحديث
  ونوعه المفعول                           الجملة

 أستودع اهللا دينكم وأماناتكم
 أعمالكم وخواتيم

اسم  (،وصريح )مفعول أول وهو اجلاللة اسم اهللا:اسم ظاهر(صريح
 أعمالكم وخواتيم ،وأماناتكم)نثا به مفعول وهو دينكم: ظاهر

 ).دينكم( على عطوفة كلمات

 وداع من يستحب فيما اهللا رمحه النووي ذكره ..."وداع الصاحب و وصيته عند فراقه"احلديث يف باب ورد هذا
مجلة اسنادية واحدة خصصها باجتاه املفعول  �استعمل فيه الرسولوقد .منه الدعاء له وطلب والدعاء الصاحب
فسامهت عالقة التعدية بذلك يف بناء أسلوب احلديث حيث أدت إىل توضيح ). امسا ظاهرا(د صرحياالذي ور 

املسلمني صيغة دعاء تقال عند وداع الصاحب فاستعمل  �املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها تعليم الرسول
) اهللا(اسم اجلاللة :املفعول األولمتعديا ملفعولني،)استودع(من أجل بنائها مجلة خربية واحدة جاء الفعل فيها 

  ).  دينكم(واملفعول الثاين 
   

  فـََزوْدِين ،أُرِيُد َسَفرًا ، ، إينّ يَا رسوَل اهللا:  ، فـََقالَ  �َجاَء َرُجٌل ِإَىل النيب : قَاَل   �أنٍس  عن :لثامناحلديث ا
َر َحْيُثَما   ":زِْدِين، قَاَل : قَاَل  " َفَر َذنـَْبكَ َوغَ  ":زِْدِين قَاَل : قَالَ  " َزوَدَك اهللا التـْقَوى ": فـََقاَل  َوَيسَر َلَك اْلَخيـْ
    )1(.حسن حديث رواه الرتمذي وقال"ُكْنتَ 

  :عالقة التعدية في الحديث
  ونوعه المفعول                              الجملة

 واملفعول )عول أوليف الفعل زودك وهو مف" الكاف:"ضمريمتصل(صريح  التقوى اهللا زودك
 ).التقوى:اسم ظاهر(صريح  الثاين

 )ذنبك:اسم ظاهر( صريح ذنبك غفر

 ).لك:رجار وجمرو (و غري صريح)اخلري:اسم ظاهر( صريح اخلري لك يسر

         
وقد .للمسافر الدعاء كيفية � الرسول فيه سابقه وورد يف الباب ذاته،يعلمنا عن خيتلف ال احلديث هذا  

فسامهت )امسا ظاهرا وضمريا متصال(الرسول مجال اسنادية خصصها باجتاه املفعول الذي ورد صرحيا استعمل فيه
   فقولهوإمتام الفكرة، عالقة التعدية بذلك يف بناء أسلوب احلديث،حيث أدت إىل توضيح املعىن

  
  )التعدية(عالقة التخصيص                                                                                          الفصل الثاني       
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وهو ضمري متصل مبين يعود على ) الكاف(إضافة إىل تعلقه بـ) زودك(نفهم منه أن الفعل)زودك اهللا التقوى( 
وهي اجلهة الثانية اليت وقع عليها الفعل فكان هذا ) التقوى(الرجل الذي خياطبه الرسول؛فإنه يتعلق أيضا بـ

على إطالقه الن التزود قد يكون تزودا ماديا كالتزود باملال و املؤونة،أو معنويا   اإلسنادص لئال يفهم التخصي
معلم البشرية يعلمنا أفضل أنواع الدعاء   �نه مقبل على سفر،ولكن الرسولأكالتزود بالقوة والشجاعة خاصة و 

ا بعضنا البعض، وندعو ا زادا لبعضنا اليت تكون من األخ ألخيه،وليس هناك ما هو أفضل من التقوى نوصي 
 �وهذا ما نلمسه أيضا يف قوله).197البقرة ( ����ىوَ قْ التـ  ادِ الز  رَ يْـ خَ  ن إِ فَ وا دُ وّ زَ تَـ وَ ����البعض مصداقا لقوله تعاىل

ويسر لك (وهي الذنب وما أكثره ،وكذلك يف قوله)غفر(ففيه ختصيص للجهة اليت يقع عليها الفعل) وغفر ذنبك(
وهي كلمة جامعة لكل معاين اخلري،وهذا هو شأن الدعاء أن خيتار اإلنسان أحسن األلفاظ )حيثما كنت اخلري

  . يف الدعاء � وأدقها كما يستحسن فيه التفصيل من باب اإلحلاح الذي أوصانا به الرسول 
   

الَغراُء َحيِْمُلَها أْربـََعُة رجاٍل ؛ : اُل َهلَا َقْصَعٌة يـُقَ  �َكاَن للنِيب : ، قَاَل  �عن عبد اهللا بن ُبْسٍر : التاسعاحلديث 
 َها ، فـََلم ا َكثـُُروا َجثَا رسوُل اهللا فـََلما أْضَحْوا َوَسَجُدوا الضَحى ُأِيتَ بِِتْلَك اْلَقْصَعِة ؛ يعين َوَقْد ثُرَد ِفيَها ، فَالتَـفوا َعَليـْ

�   اراً  ":  �اَل رسوُل اهللا َما هِذِه اجلِْلَسُة ؟ فـَقَ : فـََقاَل أعرايباَهللا َجَعَلِني َعْبدًا َكريمًا ، َوَلْم َيْجَعْلِني َجب إن
َها، ": �، ُمث قَاَل رسوُل اهللا " َعِنيداً   بكسر أعاله ذروا داود، رواه"  َوَدُعوا ِذْرَوَتها يـَُباَرْك ِفيَهاُكُلوا ِمْن َحَوالَيـْ
  )1(.وضمها الذال

   :الحديثعالقة التعدية في  
 ونوعه المفعول                           الجملة

 واملفعول) يف الفعل جعلين"الياء:"لضمري متص(صريح:األول املفعول كرميا عبدا جعلين اهللا إن
 ).عبدا:اسم ظاهر(صريح:الثاين

 واملفعول)يف الفعل جيعلين"الياء:"لضمري متص(صريح:املفعول األول عنيدا جبارا جيعلين مل
 ).اجبارا عنيد: اسم ظاهر( صريح: لثاينا

 ).ذروا: اسم ظاهر( صريح:املفعول فيها يبارك ذروا ودعوا

  )فيها: جار وجمرور(غري صريح  يبارك فيها
      

  وفيه " األمر باألكل من جانب القصعة والنهي عن األكل من وسطها"ورد هذا احلديث يف باب      
  للناس ينبغي األكل،كما عند� جلسها اليت اجللسة يلتزم هذه أن سلمملل ينبغي أنه �  الرسول يشري

  )التعدية(عالقة التخصيص                                                                                         الفصل الثاني       
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وقد .وسطها يف تنزل الربكة ألن الهاأع من وال وسطها من ال جوانبها من أي القصعة، حواف من يأكلوا أن
وغري )متصال اامسا ظاهرا وضمري (هذا املعىن يف مجل اسنادية خصصها باجتاه املفعول الذي ورد صرحيا �تناول 

،فسامهت بذلك عالقة التعدية يف بناء أسلوب احلديث؛حبيث أوضحت املعىن وأدت إىل إمتام )رجاروجمرو (حصري
تصرحيا وذلك  العن اجللسة اليت رآه على هيأا،كان جوابه تلميحا  � سولفحينما سأل أحدهم الر .الفكرة

،وجلأ يف هاتني اجلملتني إىل تقييد اإلسناد بعالقة "إن اهللا جعلين عبدا كرميا ومل جيعلين جبارا عنيدا"حينما قال
ن حواف وجوب األكل م(واستعمل أسلوب طلب ربط فيه بني فعل الطلب وهو.التعدية زيادة يف التوضيح

 أنه يرى النحاة والذييف كلتا اجلملتني،)جعل(فعلكما وظف ال) حلول الربكة(جواب الطلب وهو وبني )القصعة
ينصب مفعولني ألنه من أفعال التحويل وإىل جانب ذلك فهو حيمل داللة إثبات الصفة للشيء،وعن هذا يقول 

عىن،مل ، فلومل يكن القصد ا إىل امل)جعله حبرا(و،)جعله بدرا(،و)جعله أسدا(يدلك على ذلك أنّا نقول:"اجلرجاين
جعلته واحد (،و)جعلته أمريا(ال تصلح إال حيث يراد إثبات صفة لشيء،كقولنا)جعل(يكن هلذا الكالم وجه؛ألن

يف النظم فقد رأى بعض احملدثني أن )جعل(وانطالقا من هذا الفهم لداللة الفعل.)1(" تريد أُثَِبُت لك ذلك)دهره
ميكن عده متييزا يزيل اإلام والغموض يف اإلسناد،ولذلك جيب إعادة النظر يف بعض )جعل(الثاين للفعلاملفعول 

 �ونالحظ أيضا أن الرسول .)2(العالقات النحوية استنادا إىل النظم حىت تتماشى التحليالت اللغوية وروح اللغة 
ضعني ال املتكربين،كما كان يف تلميحه تواضع قد آثريف إجابته التلميح بدل التصريح فلم يقل هذه جلسة املتوا

  ). عنيدا جبارا جيعلين ملو  كرميا عبدا إن اهللا جعلين(بقوله�آخر؛ حيث أرجع الفضل فيه هللا 
.  

 َال يَِلُج الناَر رَُجٌل َبَكى ِمْن َخْشيِة اهللا َحتى":  �  قَاَل رسول اهللا: ، قَاَل  �عن َأيب هريرة  :العاشراحلديث 
حديث : رواه الرتمذي ، وقال " َوَال َيْجَتِمُع َعَلى َعْبٍد ُغَباٌر في َسبيِل اِهللا َوُدَخاُن َجَهنمَ َد اللَبُن في الضْرِع،يـَُعو 

     )3(. حسن صحيح
  :عالقة التعدية في الحديث 

  المفعول ونوعه                            الجملة
  ).النار:اسم ظاهر (صريح  ال يلج النار

  
  
  )التعدية(عالقة التخصيص                                                                                         الفصل الثاني        

  

  ).من خشية اهللا:جار وجمرور(غري صريح  رجل بكى من خشية اهللا
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  ).يف الّضرع:جار وجمرور(غري صريح  حىت يعود اللنب يف الّضرع
  ).على عبد:جار وجمرور(غري صريح  تمع على عبد غبارال جي

أن الذي يبكي من خشية اهللا ال يدخل النار،بل يستحيل  �وفيه خيربنا الرسول "اجلهاد"ورد هذا احلديث يف باب
غبار يف سبيل اهللا ودخان :ذلك كاستحالة أن يرجع اللنب إىل الّضرع بعد حلبه، وال جيتمع على عبد شيئان

الذي ورد  النيب الكرمي عن هذه املعاين جبمل اسنادية خصص فيها اإلسناد باجتاه املفعول وقد عرب.جهنم
عدية سامهت يف بناء أسلوب ولذلك ميكن القول أن عالقة الت).جار وجمرور(وغري صريح)امسا ظاهرا(صرحيا

صيص فيه خت)اهللا ال يلج النار رجل بكى من خشية(فقوله.إىل توضيح املعىن وإمتام الفكرة،حيث أدت احلديث
،والتقدمي من )رجلٌ (على فاعله)النارَ ( ،وفيه أيضا تقدمي للمفعول)النار(وهي)يلج(للجهة اليت يقع عليها الفعل

املسائل اليت تكلم فيها اجلرجاين و كان رائدا يف حبثها؛فقد أفاض يف احلديث عن التقدمي يف اخلرب املثبت،ويف اخلرب 
كاالهتمام و التأكيد واالنكار ملعاين احلاصلة من جراء التقدمي،ثه منصبا على ااملنفي و يف االستفهام،وكان حب

واعلم أنّا مل جندهم اعتمدوا فيه شيئا جيري :"والتعجب أوغري ذلك من املعاين،كل حسب سياقه و عن ذلك يقول
كأم يقدمون الذي :"لمث يستشهد مبا قاله سيبويه وهو يذكر الفاعل واملفعو  جمرى األصل،غري العناية و االهتمام

وهذا ما نلمسه يف تقدمي املفعول .)1("بيانه أهم هلم،وهم ببيانه أعىن،و إن كان مجيعا يهمام و يعنيام
وما .، فالغرض من ذلك هو شد االنتباه إىل املعىن املقصود وتأكيده يف نفس السامع)رجل(على الفاعل)النار(

تعبري عن هذا املعىن وهو استحالة دخول النار لرجل بكى من خشية يلفت االنتباه أيضا يف هذا احلديث هو ال
نه إذا انتفت أاهللا، وربط هذه االستحالة بأخرى واقعية و حقيقية وهي عودة اللنب يف الضرع فكأنه يريد أن يقول 

بُوْا ِإن  ���� :وىل ؛ وهذا يذكرنا بقول اهللا تعاىلاالستحالة عن عودة اللنب إىل الّضرع فستنتفي عن األ ِذيَن َكذال
َها َال تـَُفتُح َلُهْم أَبـَْواُب السَماء َوَال َيْدُخُلوَن اْلَجنةَ  ِبآيَاتَِنا َواْسَتْكبَـُرواْ  َحتى يَِلَج اْلَجَمُل ِفي َسم اْلِخَياِط  َعنـْ
واستكربوا عنها بدخول  اهللاحيث ربط اهللا دخول الذين كذبوا بآيات ) 40االعراف(���� نَ اْلُمْجرِِميوََكَذِلَك َنْجِزي 

  .اجلمل يف سم اخلياط وهذا مستحيل
  

يـَْغِفُر اهللاُ ": ، قَاَل  �أن رسوَل اهللا : عن عبِد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما  :احلادي عشر احلديث
  . )2( رواه مسلم. " ِلْلشِهيِد ُكل َشْيٍء ِإال الدْينَ 

  
  
  )التعدية( التخصيص عالقة                                                                                     الفصل الثاني          

  :عالقة التعدية في الحديث
  المفعول ونوعه                           الجملة

                                                 
  .84اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،ص 1
  .237،ص1312النووي ،رياض الصاحلني،احلديث ،  2
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يغفر اهللا للشهيد كّل شيء 
  إال الذنب

  ).كلّ : على العموم كلمةتدل(،وصريح)للشهيد:جاروجمرور(غري صريح

   
مبكانة الشهيد عند اهللا ؛حبيث يغفر له كل  �وفيه خيربنا الرسول "فضل اجلهاد"ورد هذا احلديث يف باب          

شيء إال الدين، وفيه أيضا تنبيه إىل أمر خطري يتهاون الناس فيه وهو التماطل يف سداد الدين والذي  يبقى يف 
عن هذا املعىن مستعمال    �وقد عرب الرسول.تكفره حىت الشهادة يف سبيل اهللا ذمة صاحبه إىل حني قضائه ،وال

وكان )كل(مجلة اسنادية واحدة خصص اإلسناد فيها باجتاه املفعول الذي ورد صرحيا وهو كلمة تدل على العموم
لدين وهذا ذلك ضمن أسلوب استثناء أثبت به الرسول حصول املغفرة جلميع الذنوب واستثىن ذنبا واحدا هو ا

  .بالنسبة للشهيد
        

َسْمًحا ِإَذا بَاَع،َو ِإَذا اْشتَـَرى، َوِإَذا  رَِحَم اُهللا رَُجالً :"قال�رسول اهللا أن �عن جابر :الثاني عشر احلديث
  . )1(رواه البخاري"اقْـَتَضى

  :عالقة التعدية في الحديث
  المفعول ونوعه                                الجملة
  ).رجال:اسم ظاهر(صريح  هللا رجالرحم ا

  
وفيه يدعو ..."فضل السماحة يف البيع والشراء واألخذ والعطاء وحسن القضاء"ورد هذا احلديث يف باب        
بالرمحة لكل رجل يكون مسحا يف مواضع ثالثة مسحا إذا باع،ال يشتد على املشرتي،وال خيدعه ويكون  � الرسول

إذا اشرتى يعطي مقابل ما يأخذ وال يأكل حق إنسان،ومسحا إذا اقتضى أي انه  سهال يواضعه ويضع عنه، مسحا
عن هذه املعاين  جبمل اسنادية قيد  �وقد عرب الرسول  )2(.إذا قضى غريه كان مسحا يعطيه يف وقته وال مياطل

قصودة عندما وصف مث زاد من توضيح الفكرة امل)رحم اهللا رجال(وىل باجتاه املفعول وذلك يف قولهاإلسناد يف األ
وما يالحظ على هذه اجلمل أا تتكون من أفعال ).مسحا إذا باع،وإذا اشرتى،وإذا اقتضى(هذا الرجل بقوله

فاعلم أن أغراض " :اجلرجاين متعدية،ورغم ذلك فال وجود للمفاعيل فيها فهي حمذوفة؛وعن هذا احلذف يقول
  ا تارة،ومرادهم أن يقتصروا  فهم يذكرو الناس ختتلف يف ذكر األفعال املتعدية،

   
  )التعدية( التخصيص عالقة                                                                                     الفصل الثاني         
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  .377،ص 3املرسلني،ج  سيد كالم من الصاحلني رياض شرح العثيمني، صاحل بن حممد 2



 111

ك كان الفعل فإذا كان األمر كذل.للفاعلني،من غري أن يتعرضوا لذكر املفعولني على إثبات املعاين اليت اشتقت منها
فال حيل و يعقد، (ومثال ذلك قول الناس.املتعدي كغري املتعدي مثال يف أنك ال ترى له مفعوال ال لفظا وال تقديرا 

،املعىن يف مجيع ذلك على إثبات املعىن يف )هويعطي وجيزل،ويقري ويضيف(،وكقوهلم)ويأمر وينهى، ويضر وينفع
إليه احلل صار ( أن يتعرض حلديث املفعول حىت كأنك قلتنفسه للشيء على اإلطالق وعلى اجلملة،من غري

وهذا ما نلمسه يف األفعال املستعملة واليت .)1()" وصار حبيث يكون منه حل وعقد،وأمر وي،وضر ونفعوالعقد،
من غري )رجل(ن الغرض كان االقتصار على إثبات املعاين اليت اشتقت منها األفعال للفاعل حذفت مفاعيلها أل

لغ من البيع احملدد أباالقتضاء املطلق و وباإلضافة إىل ذلك فان البيع املطلق و الشراء املطلق .لذكر املفعول التعرض
  .وكذا الشراء احملدد واالقتضاء احملدد

        
َع ُمَعاِويََة : عن ُمحيِد بِن عبد الرْمحاِن  :الثالث عشراحلديث  اَوَل ُقصًة ِمْن َشْعٍر  عاَم َحج على املِْنَربِ َوتـَنَ ، �أنُه مسَِ

 : اَنْت يف يَِد َحَرِسي فـََقالَ كَ 
َ
َهى َعْن ِمْثلِ  �مسَِعُت النيب !ِديَنِة أْيَن ُعَلَماؤُُكْم ؟يَا أْهَل امل إنَما ": ويُقوُل   ،هِذهِ  ،يـَنـْ

    )2(.متفق عليه.  " ِنَساُؤُهمْ َهِذه  َهَلَكْت بـَُنوإْسَرائِيَل حيَن اتَخذَ 
    :ة التعدية في الحديثعالق

  المفعول ونوعه                              الجملة
  ).هذه:اسم إشارة(صريح  حني اختذ هذه نساؤهم

     
وفيه ينهى الرسول الكرمي عن الوصل وهو وصل "حترمي وصل الشعر والوشم والوشر"ورد هذا احلديث يف باب      

وقد عرب .ل اليت قامت ا نساء بين إسرائيل وجرم إىل اهللكةالشعر األصلي بشعر مستعار،وهذه من األفعا
عن هذا املعىن باستعمال مجلة اسنادية واحدة خصص اإلسناد فيها باجتاه املفعول الذي ورد صرحيا � الرسول 

كما يقول اجلرجاين لتعرف السامع -ومل تكن هذه اإلشارة).حني اختذ هذه نساؤهم(...وهو اسم إشارة يف قوله
كما الحظنا أن . )3("نه املقصود من بني سائر األشياء اليت تراها وتبصرهاأشار إليه يف نفسه،ولكن ليعلم امل

كل من يسمع احلديث املفعول يف هذه اجلملة مقدم على الفاعل،وهذا التقدمي يفيد ويل األمر وتعظيمه لينتهي  
       .عن هذا الفعل

  
  
  )التحديد والتوكيد(عالقة التخصيص                                                                          الفصل الثاني          

  

                                                 
   . )118،119(ل اإلعجاز صاجلرجاين،دالئ 1
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أَن نَاسًا ِمَن األَْنَصاِر َسألوا : عن أيب َسعيد سعِد بن مالِك بِن سناٍن اخلدري رضي اهللا عنهما :األولاحلديث 
َما  ": َقاَل َهلُْم ِحَني أنـْْفَق ُكل َشيٍء بَِيِدِه فَأْعطَاُهْم ، ُمث َسألوُه فَأْعطَاُهْم ، َحىت نَِفَد َما ِعنَدُه ، فَـ  �رسوَل اهللا 

يـََتَصبـْر َوَمْن َيُكْن ِعْندي ِمْن َخْير فـََلْن أدِخَرُه َعْنُكْم ، َوَمْن َيْستَـْعِفْف يُِعفُه اُهللا ، َوَمْن َيْستَـْغِن يـُْغِنِه اُهللا ، 
  )1(.عليه متفق"َوأْوَسَع ِمَن الصْبر َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد َعطَاًء َخْيراً .ُيَصبـْرُه اهللاُ 

  :عالقة التحديد و التوكيد في الحديث 
 المفعول المطلق و نوعه             الجملة

باجتاه بيان نوع  اإلسناد خصص وقد) عطاء( الصرب من وأوسع خريا عطاء أحد أعطي وما
 احلدث ألنه موصوف

  
االستعفاء  وهي احلسنة األخالقن جلملة م �شدنا الرسول ير  ،وفيه"الصرب"باب يف احلديث هذا ورد      

وقدكان ذلك حينما سأله ناس من األنصار .والتصرب الصربى بالتأكيد عل كله ذلك السؤال،وخيتم عن واالستغناء
أن من يستعفف يعفه اهللا  مليعلمه هذا املوقف �أن يعطيهم،وكرروا ذلك مرارا إىل أن نفذ ماعنده فاغتنم الرسول

أن من حيبس نفسه ويعودها على خلق العفة أعانه اهللا وأمكنه من ذلك، وأن من يستغن يغنه اهللا،أي أن من  ،أي
، وأن من يتصرب يصربه اهللا أي أن من يرضى مبا قسم اهللا له �يستغن  مبا عند اهللا عما يف أيدي الناس يغنه اهللا 

وقد تناول الرسول هذه املعاين يف مجل اسنادية .بيدهومل يتطلع إىل ماعند غريه فان اهللا يعينه يف صربه ويأخذ 
 منع خريا وأوس عطاء أحد أعطي وما(خصص اإلسناد فيها باجتاه التحديد والتوكيد وذلك يف قوله

ويالحظ )َأْخيَـرَ  اخريا وأصله(مثلت املفعول املطلق الذي أكد العطاء وبني نوعه بالصفة)عطاء(فكلمة)الصرب
  .)2(رهنا وظيفة املصد يصدرا ويؤدم ساسم مصدر ولي)عطاء(أن
وبذلك ميكن القول أن عالقة التحديد و التوكيد سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة  

أسلوب شرطي ربط فيه بني  أطراف كثرية يستدعي    �هاليت بنيت على الشرط يف عمومها وذلك باستعمال
ني  توفر اخلري بني يدي رسول اهللا أيا كان نوعه وبني توزيعه على املسلمني وجود بعضها وجود اآلخر،فربط أوال ب

وعدم ادخاره عليهم،وربط ثانيا بني استعفاف العبد وبني إعانة اهللا له على ذلك وربط ثالثا بني تصرب العبد 
عطي عطاء أفضل حد قد أأومساعدة اهللا له عليه، لينتهي يف األخري إىل استعمال أسلوب نفي ينفي به أن يكون 

  .من الصرب والذي اتضح معناه باستعمال املفعول املطلق
  
  

  )التحديد والتوكيد(عالقة التخصيص                                                                              الفصل الثاني        
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َعَجبًا ألْمِر الُمؤمِن إن أْمَرُه  ":  � رسوُل اهللا  قَالَ : ، قَاَل  �عن أيب حيىي صهيب بن سناٍن :الثانياحلديث 
إْن َأَصابـَْتُه َسراُء َشَكَر َفكاَن َخيرًا َلُه ، وإْن أَصابـَْتُه ضَراُء َصبَـَر : ُكلُه َلُه خيٌر ولَيَس ذِلَك َألَحٍد إال للُمْؤِمن 

      )1(.مسلم رواه " َفكاَن َخْيراً َلهُ 
  :يد في الحديثعالقة التحديد والتوك

 المطلق و نوعه المفعول                    الجملة

 ) عجبا أعجب( ،حيث يفهم من السياق قولهدوهو للتوكي)عجبا(  املؤمن ألمر عجبا 

  
 أي نألمر املؤم وجه االستحسان علىب أظهر العج  �الرسول أن وفيه"الصرب"باب يف احلديث ورد        

 سراء أصابته إن:"قوله هذا اخلري يف �وضح الرسول مث للمؤمن إال ذلك ألحد ليسو  خري كله شأنه لشأنه،فإن
هذا املعىن يف مجل اسنادية � وقد تناول الرسول .)2( "له خريا فكان صرب أصابته ضراء وإن له خريا شكر،فكان

ثل املفعول املطلق مت)عجبا(فكلمة)املؤمن ألمر عجبا(خصص اإلسناد فيها باجتاه التحديد والتوكيد وذلك يف قوله
 ةاحملذوف والذي يفهم من السياق،وقد عده النحاة من املصادر السماعي) أعجب(الذي جيء به لتأكيد الفعل

التحديد والتوكيد سامهت يف بناء  ولذلك ميكن القول أن عالقة.)3(تقال دون احلاجة لذكر فاعلها فاملقرونة مبوق
 ،ة اليت كان موضوعها  إظهار التعجب ألمر املؤمن فاختار لبنائهاأسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكر 

لتأكيد هذا املعىن كما )عجبا(الذي مثله املفعول املطلق)عجبا(املعهود من كالم العرب يف موقف التعجب وهو قوله
 ).كله(وباستعمال التوكيد املعنوي)إن(جلأ إىل التأكيد مرة أخرى باألداة

 
َفَجاءُه َقوٌم  �كنا يف َصْدِر النـَهاِر ِعْنَد َرُسول اهللا : ، قَاَل �مرو جرير بن عبد اهللا عن َأيب ع:الثالثاحلديث 

 ُهْم ِمْن ُمَضَر ، فـََتَمعتُـُهْم من مضر َبْل ُكلُيوف ، َعامِدي السَمار أَْو الَعَباء ، ُمتَـَقلملا  �َر َرُسول اهللا ُعرَاٌة ُجمَْتايب الن
يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا  ����": َن الَفاَقة، َفَدَخَل ُمث َخرََج ، فََأَمَر ِبالًال فََأذَن َوأَقَاَم ، فَصلى ُمث َخَطَب ، فـََقاَل رََأى ِِْم مِ 

، واآلية )1لنساء ا( ����ِإن اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا ����: ِإَىل آخر اآلية ���� رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ 
َتَصدَق ")18احلشر( ����"يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اَهللا َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدَمْت ِلَغدٍ ����: اُألْخَرى اليت يف آخر اَحلْشِر 

َفَجاَء  " َوَلْو ِبشق َتمَرةٍ  :"َحىت قَاَل  " رَُجٌل ِمْن ِديَنارِِه، ِمْن ِدرهِمِه، ِمْن َثوِبِه ، ِمْن َصاِع بـُرِه ، ِمْن َصاِع َتْمرِهِ 
َبْل َقْد َعَجَزْت، ُمث تـََتاَبَع الناُس َحىت رَأْيُت َكوَمْنيِ ِمْن َطَعاٍم  َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر ِبُصرٍة َكاَدْت َكفُه َتعَجُز َعنَها،

   َمْن َسن في اإلسالمِ  ":�فـََقاَل َرُسول اهللا . َكأنُه ُمْذَهَبةٌ   يـَتَـَهللُ  �َوثَِياٍب، َحىت رَأْيُت َوْجَه َرُسول اهللا 

  )التحديد والتوكيد(عالقة التخصيص                                                                            الفصل الثاني         
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ُقَص ِمْن ُأُجورهْم َشيٌء،َوَمْن َسن في اإلْسالِم سنًة َحَسَنًة فـََلُه أْجُرَها، َوأْجُر َمْن َعِمَل بِ  َها بـَْعَدُه،ِمْن َغيِر أْن يـَنـْ
ُقَص ِمْن أْوزَارِه   .رواه مسلم  "ْم َشيءٌ ُسنًة َسيَئًة َكاَن َعَليِه ِوْزرَُها ، َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها ِمْن بـَْعِدِه ، ِمْن َغيِر أْن يـَنـْ

ُهَو باجليم وبعد األِلف باٌء ُمَوحَدٌة ، والنَماِر َمجُْع منَِرٍَة َوِهَي ِكَساٌء ِمْن ُصوٍف ُخمَطٌط   َمارِ ُمْجَتاِبي الن : َقولُُه 
َوَثُموَد  ": الَقْطُع ، وِمْنُه َقولُُه تعاىل   الَجْوبُ َو . الَِبسيَها َقْد َخَرُقوَها يف ُرؤوِسِهم : ، أي  ُمْجَتابِيَهاَوَمْعَىن  . 
رَأَْيُت  : َوَقولُُه . أْي تـََغيـَر : ُهَو بالعني املهملة  " َتَمعرَ  :َوَقولُُه . أي َحنُتوُه َوَقَطُعوُه " يَن َجابُوا الصْخَر بِاْلَوادِ الذِ 

رَتـَْنيِ : بفتح الكاِف َوَضمَها   َكْوَمينِ  ْعَجَمِة  َكأَنُه ُمْذَهَبةٌ : َوَقولُُه . أي ُصبـْ
ُ
وفتح اهلاِء والباِء املوحدِة ُهَو بالذال امل

ِء وبالنوِن وكذا ضبطه بَدال مهملة َوَضم اهلا  ُمْدُهَنةٌ : قاَلُه القاضي ِعَياٌض َوَغريُُه َوَصحَفُه بـَْعُضُهْم ، فـََقاَل 
  .)1(الصفاءُ واالستنارة :لوجهنيواملراد بِه َعَلى ا. والصحيح املشهور ُهَو األول .احلميدي 

  د والتوكيد في الحديثعالقة التحدي
 المطلق و نوعه المفعول                  الجملة

  فباجتاه بيان النوع ألنه موصو  اإلسناد صوقد خص)سنة( حسنة سنة اإلسالم يف سن من

  فباجتاه بيان النوع ألنه موصو  اإلسناد صوقد خص)سنة( سيئة سنة اإلسالم يف سن ومن

  
 على وحثه أمته على وشفقته � النيب حرص يتبني وفيه ،"حسنة سنة سن فيمن"باب يف احلديث ورد       

أحدث  من أحدث،ألن من وليس بسنة، العمل ابتدأ أي حسنة سنة اإلسالم يف سن من أن فيه وأكد الصدقة،
حريصا على تعليم املسلمني ما ينفعهم و لذلك كان  � و قد كان الرسول. )2( رد فهو منه ليس ما اإلسالم من
 يهر بعض املواقف لتقدمي التوجيهات املناسبة كما فعل يف هذا املوقف الذي قِدم فيه بعض القوم من الفقراء علخيتا

وتناول الرسول هذه املعاين يف مجل اسنادية  .الصدقة وسن السنة احلسنة واجتناب السيئة:أمرين فوجه احلضور إىل
 سن ومن(وقوله)حسنة سنة اإلسالم يف سن من( قولهخصص اإلسناد يف بعضها باجتاه التحديد والتوكيد وذلك يف

متثل يف اجلملتني مفعوال مطلقا جيء به لبيان النوع ألنه موصوف )سنة(فكلمة)سيئة سنة اإلسالم يف
ولذلك ميكن القول أن عالقة التحديد و التوكيد سامهت يف بناء أسلوب .يف كل منهما)حسنة وسيئة(بصفيت

  توجيه ثالث نصائح وهي تقوى اهللا واحلث  على الفكرة اليت بنيت احلديث بتوضيح املعىن وإمتام
  حيمل داللة األمر كما استعمل أسلوب أمربتوظيف فعل ماض، والتزام السنة واجتناب البدعة ةعلى الصدق

  
  )التحديد والتوكيد(التخصيص عالقة                                                                           الفصل الثاني          

  

  ،) 3(وهذا حسب السياق)بدينارهرجل  ليتصدق(إذ يفهم منه قوله)ارهتصدق رجل بدين( وذلك يف قوله
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صاغ هذين فقد وحتذيره من السنة السيئة، يف حثه على السنة احلسنةوأما . �رف به الرسولمتميز عُ  بوهو أسلو 
    .املفعول املطلق لتوضيح املعىن فيهماالعمل وجزائه ووظف  ابل فيهما بنياملعنيني يف مجلتني شرطيتني ق

          
إن أوَل َما َدَخَل النـْقُص َعَلى بَِني إْسَرائِيَل ":  �قَاَل َرُسول اهللا : ، قَاَل  �عن ابن مسعود :الرابعاحلديث 

اهللا ودَْع َما َتْصَنُع فَِإنُه َال َيِحل َلَك ، ثُم يـَْلَقاُه ِمَن الَغِد  يَا َهَذا، اتقِ : أنُه َكاَن الرُجُل يـَْلَقى الرُجَل ، فـَيَـُقوُل 
 قـُُلوَب َوُهَو َعَلى َحاِلِه ، َفال َيْمنَـُعُه ذِلَك أْن َيُكوَن أِكيَلُه َوَشريَبُه َوَقعيَدُه ، فـََلما فـََعُلوا ذِلَك َضَرَب اهللاُ 

ِعَن الِذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني ِإْسرائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َذِلَك ِبَما لُ  	: ُمث قَاَل "بـَْعِضِهْم بِبَـْعٍض 
ُهْم يـَتَـَولْوَن َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن َكانُوا ال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن تـََرى َكِثيراً  الِذيَن   ِمنـْ

َمْت َلُهْم أَنـُْفُسُهْم  َكَفُروا لَِبْئَس َما َقد
َكال، َواِهللا لََتأُمُرن : ُمث قَاَل   )املائدة ( 
فاِسُقوَن  	ِإَىل قوله   
َهُون َعِن الُمْنَكِر ، َولََتأُخُذن َعَلى يَِد الظاِلِم ، َولََتأِطُرنُه َعَلى  الَحق أْطرًا ، َولَتَـْقُصُرنه َعَلى بالَمْعُروِف ، َولَتَـنـْ

رواه أَبُو داود والرتمذي  "الَحق َقْصرًا ، َأْو لََيْضرَِبن اُهللا بُقُلوِب بـَْعِضُكْم َعَلى بـَْعٍض ، ثُم ليَـْلَعننُكْم َكَما َلَعنَـُهْم 
   )1(.، َوقاَل حديث حسن

  :عالقة التحديد و التوكيد في الحديث
 المطلق و نوعه المفعول             الجملة

 .التوكيد باجتاه اإلسناد خصص وقد) أطرا( أطرا احلق على ولتأطرنه

 .التوكيد باجتاه اإلسناد خصص وقد )قصرا( قصرا احلق على ولتقصرنه

 .التوكيد باجتاه اإلسناد خصص وقد )لعنا( لعنا ليلعننكم مث

  
وبدأه .هذا الواجب ترك ملن شديد وعيد وفيه "املنكر عن هيالن و باملعروف األمر يف"باب يف احلديث هذا ورد 

باإلخبار عما آل إليه بنو إسرائيل عندما تركوا واجب األمر باملعروف و النهي عن املنكر فاستحقوا لعنة �الرسول 
 لردعه اهللا وعذابه وهذا ما خيشاه على أمته؛ولذلك أمرهم بالقيام ذا الواجب،والذي يكون باألخذ على يد الظامل

هذه املعاين يف مجل اسنادية خصص اإلسناد يف بعضها باجتاه  � تناولوقد.ةعن ظلمه وإال حلت علينا اللعن
 ليلعننكم مث( وقوله)قصرا احلق على ولتقصرنه(وقوله)أطرا احلق على ولتأطرنه( التحديد والتوكيد وذلك يف قوله

  جيء ا لتوكيد متثل مفاعيل مطلقة)ولعنا اأطرا وقصر ( فالكلمات)لعنا
  )التحديد والتوكيد(عالقة التخصيص                                                                          الفصل الثاني          

  

ألن املصدر كما هو معلوم يدل على احلدث ،فإذا ذكر مع فعله زاد من تأكيد احلدث  أفعاهلااحلدث يف 
سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة  دالتحديد والتوكي ل أن عالقةولذلك ميكن القو .فيه
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ممهدا  -على تعليم املسلمني واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،فذكر أوال �اليت ركز فيها الرسول
تعمل لتأكيد هذا املعىن مث اس.ما كان من بين إسرائيل الذين ضيعوا هذا الواجب فاستحقوا لعنة اهللا - للموضوع

إضافة إىل ) لتأطرنّه،لتقصرنّه،ليلعنّنكم(ونون التوكيد اليت حلقت باألفعال )و اهللا لتأمرن كال(أسلوب القسم يف قوله
  .املفاعيل املطلقة اليت ذكرت مع هذه األفعال زيادة يف التأكيد و التوضيح

  
َال َتْشَربُوا َواِحدًا َكُشْرِب  ": �ال رسول اهللا ق: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قَاَل :اخلامساحلديث 

   )1(.رواه الرتمذي"الَبِعيِر،َوَلِكِن اْشَربُوا َمثْـَنى َوُثَالَث،َوَسموا ِإَذا أنـُْتْم َشرِبـُْتْم،َواْحَمُدوا ِإَذا أنـُْتْم َرفـَْعُتمْ 
  :عالقة التحديد و التوكيد في الحديث

  المفعول المطلق و نوعه                              الجملة          
وقد خصصت اإلسناد باجتاه بيان عدد )شربا(وهي صفة نابت عن املصدر)واحدا(  التشربوا واحدا

  )تشربوا(الفعل
ولكن اشربوا 

  مثىن و ثالث 
وخصصت اإلسناد باجتاه بيان عدد )شربا(،وهي صفة نابت عن املصدر) مثىن(

  يها ، وثالث معطوفة عل)اشربوا(الفعل
  

أدبا من آداب الشرب يتمثل يف الشرب �وفيه يعلمنا الرسول..."أدب الشرب"ورد هذا احلديث يف باب      
ن ذلك جيعله يتنفس على دفعات متوالية والنهي عن الشرب دفعة واحدة كما يفعل البعري لئال يتضرر االنسان أل

عىن يف مجل اسنادية خصص اإلسناد فيها باجتاه هذا امل � وقد تناول الرسول. داخل اإلناء وهذا مضر بالصحة
 واحدا ومثىن(فالكلمات ) ولكن اشربوا مثىن و ثالث(وقوله ) ال تشربوا واحدا(التحديد و التوكيد و ذلك يف قوله 

التحديد والتوكيد سامهت يف بناء أسلوب  ولذلك ميكن القول أن عالقة) شربا(صفات نابت عن املصدر ) وثالث
بأسلوب ي ى به عن الشرب دفعة واحدة،مث أمر �ح املعىن وإمتام الفكرة اليت بدأها الرسول احلديث بتوضي

أو ثالث،فنالحظ أن األمر والنهي بنيا أساسا على عدد مرات الفعل  دفعتني بالبديل عن ذلك و هو الشرب على
  .و الذي حدده املفعول املطلق و من هنا تبدو أمهيته

  
  
  )التحديد والتوكيد(عالقة التخصيص                                                                            الفصل الثاني        
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َوأَنَا َجاِلٌس هَكَذا ، َوَقْد َوَضْعُت يَِدَي  � رسوُل اهللا َمر ِيب : ، قَاَل  �عن الشريِد بن ُسَوْيٍد :السادساحلديث 
رواه أَبُو داود " !ْعَدَة الَمْغُضوِب َعَلْيِهْم ؟أَتـَْقُعُد ِق◌ِ ": ، َواتَكأُت َعَلى أَلَيِة َيدي ، فـََقاَل  الُيْسَرى َخْلَف َظْهرِي

  )1(.بإسناٍد صحيح
  :عالقة التحديد والتوكيد في الحديث

 المطلق و نوعه المفعول                         الجملة

 املغضوب قعدة أتقعد
 عليهم؟

وخصصت اإلسناد ) قعودا( املصدر،وقد نابت عن املصدر وهي هيئة)قعدة(
مضافة اباجتاه بيان النوع أل 

  
 الرسول ينهى وفيه  ،"الرؤيا و اجلليس و الس و القعود و النوم آداب كتاب"يف احلديث هذا ورد           

 األرض على إليتها أي باطنها وجيعل ظهره خلف اليسرى يده اجلالس جيعل بأن عليهم املغضوب قعدة عن�
عن هذا املعىن مستعمال مجلة اسنادية واحدة خصص اإلسناد فيها باجتاه التحديد و  �وقد عرب .عليها ويتكئ

وهي هيئة املصدر اليت  فكلمة قعدة متثل املفعول املطلق )عليهم؟ املغضوب قعدة أتقعد(التوكيد و ذلك يف قوله
ولذلك ميكن القول ) .املغضوب عليهم(وع احلدث ألا أضيفت إىل، وجيء ا لبيان ن)قعودا(نابت عن مصدرها 

أن عالقة التحديد و التوكيد سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن و إمتام الفكرة اليت دارت حول النهي 
لبنائها أسلوب استفهام غرضه  �عن هذه اجللسة اليت جلسها هذا الصحايب اجلليل،واستعمل الرسول

  .ر،وزاد املفعول املطلق من وضوحهااالستنكا
  

ْؤِمِنَني أُم َحِبيَبَة رَ  :السابعاحلديث 
ُ
،  �مسعت َرُسوَل اِهللا : بِْنِت أيب ُسْفَياَن َرِضَي اهللاُ َعنهما ، قالت  ةَ لَ مْ عن أُم امل

ْكَعًة َتَطوعاً َغيَر الَفرِيَضِة ، إال بـََنى اهللا َلُه بـَْيتاً َر  َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلي ِهللا تـََعالى ُكل يـَْوٍم ثِْنَتْي َعشَرةَ  :"يقول 
   )2(". رواه ُمسِلٌم " إال بُِنَي َلُه بـَْيٌت ِفي الَجنةِ  أوفي الَجنِة ، 

  :عالقة التحديد والتوكيد في الحديث
  المفعول المطلق و نوعه                               الجملة            

  من مسلم يصلي هللا كل ما 
  يوم ثنيت عشرة ركعة

  عن املصدر  بوقد نا) يصلي(يدل على عدد الفعل)ثنيت عشرة(
  وخصص اإلسناد باجتاه بيان العدد

  
  )التحديد والتوكيد(عالقة التخصيص                                                                           الفصل الثاني          
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وحيثنا على صالة النافلة وأفضلها ما تعرف  �وفيه يعلمنا الرسول"فضل السنن الراتبة"ورد هذا احلديث يف باب
وقد تناول .،تصلى مقرونة مع الفرائض،ومن داوم عليها بىن له اهللا بيتا يف اجلنةةبالرواتب وهي اثنتا عشرة ركع

رطي وخصص اإلسناد يف مجلة الشرط باجتاه التحديد هذه املعاين يف مجل اسنادية وردت يف أسلوب ش � الرسول
متثل املفعول )ثنيت عشرة(فالكلمة املركبة) ما من مسلم يصلي هللا كل يوم ثنيت عشرة ركعة(و التوكيد و ذلك يف قوله

ولذلك ميكن القول أن عالقة التحديد و التوكيد سامهت . صدراملطلق وهي تدل على عدد الفعل و نابت عن امل
أسلوب احلديث بتوضيح املعىن و إمتام الفكرة اليت كان موضوعها صالة الرواتب،استعمل الرسول يف بنائها  يف بناء

أسلوبا شرطيا ربط فيه بني الشرط واملتمثل يف آداء هذه الصالة و بني اجلزاء وهو أن يبين اهللا له بيتا يف 
  .مجلة الشرطاجلنة،واتضح املعىن باستعمال املفعول املطلق املبني للعدد يف 

  
 

يَا رسوَل اِهللا ، أُقَاِتُل أَْو ُأْسِلُم : َرُجٌل ُمَقنٌع باَحلِديِد ، فـََقاَل  �أَتى النيب : ، قَاَل  �عن الَرباِء  :الثامناحلديث 
 متفق."ِليًال َوُأِجَر َكِثيراً ِمَل قَ ع◌َ ":  �فـََقاَل رسوُل اِهللا .فَأْسَلَم ، ُمث قَاَتَل فـَُقِتَل . " أْسِلْم ، ثُم قَاِتلْ ":؟ قَاَل 

  )1(عليه 

  :عالقة التحديد والتوكيد في الحديث
 المطلق و نوعه المفعول                                الجملة

  نوع احلدث بيان باجتاه اإلسناد خصصت وقد)عمال(املصدر عن تنوب وهي صفة)قليال( قليال عمل

 .احلدث نوع بيان باجتاه اإلسناد خصصت وقد)أجرا(املصدر عن تنوب وهي صفة)كثريا( كثريا وأجر

         
 صاحبه ينفع ال إسالم بدون اجلهاد أن�الرسول لنا يوضح وفيه ،"اجلهاد فضل"باب يف احلديث هذا ورد        

لة املعىن مستعمال مجا عن هذ � وقد عرب. اإلسالم فيها يشرتط -اجلهاد ومنها– الصاحلة األعمال مجيع وأن...
) وأجر كثريا(ويف قوله )قليال عمل(اسنادية واحدة خصص اإلسناد فيها باجتاه التحديد والتوكيد وذلك يف قوله 

ولذلك . اجلملتني باجتاه بيان النوع يف اإلسناد وخصصتا) أجرًا وعمالً (نابتا عن املصدرين ) قليال وكثريا(فالصفتان 
ت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن و إمتام الفكرة اليت كان ميكن القول أن عالقة التحديد و التوكيد سامه

موضوعها اإلسالم شرط يف قبول األعمال،والذي جسده هذا النموذج ممثال يف هذا الرجل املقنع إضافة إىل ترسيخ 
  معىن عرفت به شريعة اإلسالم وهوان العربة باإلسالم واستحضار النية يف 

  كانت مجلة خربية واحدة كافية للتعبري عن هذه املعاين وزاد من وضوحها  العمل وليس بكثرة العمل،وقد
  .توظيف املفعول املطلق

  )التحديد والتوكيد(عالقة التخصيص                                                                                  الفصل الثاني
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إن اَهللا ": يقول �مسَِْعُت رسوَل اهللا : عاص رضي اهللا عنهما ، قَاَل عن عبد اهللا بن عمرو بن ال:التاسعاحلديث 
يـُْبِق َعاِلماً،اتَخَذ  َال يـَْقِبُض الِعْلَم انِْتَزاعًا يـَْنَتزعُه ِمَن الناِس،َولِكْن يـَْقِبُض الِعْلَم ِبَقْبِض الُعَلَماِء ، َحتى ِإَذا َلمْ 

  ) 1(متفٌق َعَلْيِه . " ُلوا فَأْفتوا ِبَغْيِر ِعْلٍم ، َفَضلوا َوأَضلواالناُس ُرُؤوساً ُجهاًال ، َفُسئِ 

  :عالقة التحديد والتوكيد في الحديث
  :المفعول المطلق و نوعه                           الجملة

إن اهللا اليقبض العلم انتزاعا  
  ينتزعه من الناس

وميكن اعتباره حاال )ينتزعه(وقد خصص اإلسناد باجتاه توكيد الفعل)انتزاعا(
  )2(أوضحت اهليئة اليت ال ميكن أن يقبض عليها العلم

  
أن العلم سيقبض مبوت العلماء، وال يبقى  �وفيه خيربنا الرسول "فضل العلم"ورد هذا احلديث يف باب         

آن من الصدور،ومن يف األرض عامل يرشد إىل دين اهللا،فتتدهور حال األمة و تضل،وبعد ذلك ينزع اهللا القر 
وحينها ال يبقى على وجه األرض إال اجلهال، ويتخذهم الناس مشائخ .  � املصاحف ويُرفع إىل اهللا

هذه املعاين يف مجل اسنادية خصص اإلسناد  � وقد تناول. بغري علم ،فَيضلون وُيضلونن هلم،يستفتوم،فيفتو 
) انتزاعا(فاملصدر )  اليقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناسإن اهللا(يف بعضها باجتاه التحديد والتوكيد وذلك يف قوله

،وما يالحظ أن هذا املفعول املطلق قد تقدم على )ينتزعه(ميثل مفعوال مطلقا خصص اإلسناد باجتاه توكيد الفعل
  . )3(فعله، وكان هذا التقدمي لزيادة االهتمام باملعىن املقصود

الفكرة  التوكيد سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن و إمتامولذلك ميكن القول أن عالقة التحديد و 
وأفعال ) سئلوا،أفتوا،ضلوا،أضلوا(من أجل بنائها بني أفعال ماضية � اليت تدور حول أمر غييب،ومزج الرسول

على  ويف ذلك داللة أن الفعل يكتسب داللته الزمنية داخل النظم، وفيه داللة أخرى)يقبض،ينتزعه،يبق(مضارعة
. )4(الذي يدل عليه احلدثعربنا به عن املستقبل فللقطع حبصول  اذااملعىن املقصود ألن الفعل املاضي تأكيد 

  . وعالقة التحديد والتوكيد ممثلة يف املفعول املطلق)إن(وتقويًة هلذا التأكيد استعمل الرسول أسلوب توكيد باألداة
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: َعلْمِين ُدَعاًء أَْدُعو بِِه يف َصَالِيت ، قَاَل :  �أنه قَاَل لرُسوِل اهللا :  �عن َأيب بكر الصديق :العاشراحلديث 
ِسي ظُْلمًا َكِثيرًا ، َوَال يـَْغِفُر الذنُوَب ِإال أْنَت ، فَاْغِفْر لي َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك ، اللُهم ِإني ظََلمُت نـَفْ : ُقْل "

     ) 1( .متفق َعَلْيهِ " واْرَحْمِني ، إنَك أْنَت الَغُفوُر الرِحيمُ 
   :عالقة التحديد والتوكيد في الحديث

 ق ونوعهالمطل المفعول                          الجملة

اللهم إين ظلمت نفسي ظلما   
 كثريا

 .احلدث ألنه موصوف نوع بيان باجتاه اإلسناد وقدخصص)ظلما(    

 . احلدث ألنه موصوف نوع باجتاه بيان اإلسناد وقدخصص)مغفرة(     مغفرة من عندك يل فاغفر

       
الصالة بعد  يف يقوله أبا بكر دعاء � رسولال يعلم وفيه "وفضله بالدعاء األمر"باب يف احلديث هذا ورد        

وهذا الدعاء جامع نافع،ويبدأ باعرتاف من .أن طلب منه ذلك وقد كان الصحابة حريصني على تعلم أمور دينهم
العبد بظلم نفسه،حني أوقعها يف املعاصي اليت جتلب عليها غضب اهللا تعاىل وسخطه،ويتبع هذا االعرتاف بثناء 

هذه املعاين يف مجل اسنادية  �وقد تناول الرسول.قابل الذنب جبميل عفوه وواسع مغفرتهي على اهللا تعاىل الذي
وقوله ) اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا(و ذلك يف قوله  دخصص اإلسناد يف بعضها باجتاه التحديد والتوكي

بيان  هصا اإلسناد فيهما باجتاميثالن مفاعيل مطلقة يف اجلملتني خص )ةمغفر  و ظلما(فاملصدران ) يل مغفرة فاغفر(
ولذلك ميكن القول أن عالقة التحديد والتوكيد سامهت ). من عندك(شبه اجلملة و )كثريا(النوع ألما موصوفان بـ

ملسلمني صيغة للدعاء ا �يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن و إمتام الفكرة اليت دارت حول تعليم الرسول
يف اغلب  � لالعرتاف بالذنب، وجزء للثناء على اهللا،وجزء لطلب مغفرته،واستعملجزء :تشتمل على ثالثة أجزاء

  .ملفعول املطلق لزيادة يف التوضيحاألجزاء ا
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َنُه  ": �قَاَل َرُسول اهللا  �ِدي بِن َحاٍمت عن عَ  :األولاحلديث  َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد إال َسُيَكلُمُه رَبُه لَْيَس بَيَنُه َوبـَيـْ
 َما َقد َم ، َويـَْنظُُر َأْشَأَم ِمْنُه َفَال يَرى إال َما َقد ظُُر بـَْيَن َيَديِه َفالَ َم ، َويَنتـَْرُجَماٌن ، فـَيَـْنظُُر أَْيَمَن ِمْنُه َفَال يـََرى إال

  ) 1(.متفق عليه. "يـََرى إال النار تِلَقاَء َوْجِهِه ، فَاتـُقوا الناَر َوَلو ِبِشق َتْمَرٍة ، َفَمْن َلْم َيِجْد فَِبَكِلَمٍة طَيَبةٍ 
  :عالقة الظرفية في الحديث

  المفعول فيه ونوعه                                الجملة
  )ينظر(وقد خصص اإلسناد باجتاه حتديد مكان وقوع الفعل )أمين(ظرف مكان  أمين منه فينظر

  )ينظر(الفعل  وقد خصص اإلسناد باجتاه حتديد مكان وقوع)أشأم(ظرف مكان  وينظر أشأم منه
  )ينظر(وقد خصص اإلسناد باجتاه حتديد مكان وقوع الفعل )بني(ظرف مكان  وينظر بني يديه

ر فال يرى إال النا
  تلقاء وجهه

  )يرى(وقد خصص اإلسناد باجتاه حتديد مكان وقوع الفعل )تلقاء(ظرف مكان

     
بأمر غييب يتمثل يف أنه ما من أحد �وفيه خيربنا الرسول" بيان كثرة طرق أبواب اخلري"ورد هذا احلديث يف باب    

فإن أقّر ا وظّن أنه هالك قال له  اقرتفها،ان فيقرره بذنوبه اليتإال سيكلمه اهللا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترمج
 ه أي عن ميينه فال يرى إال مامث ينظر العبد أمين من."إين قد سرتا عليك يف الدنيا،وأنا أغفرها لك اليوم:"اهللا
 وجهه،مث قال ء،وينظر من بني يديه فال يرى إال النار تلقاأي عن يساره فال يرى إال ما قدم ،مث ينظر أشأم منهقدم
للتعبري عن هذا املعىن مجال � النيبو قد تناول .أقل أي ولو بنصف مترة أو"فاتقوا النار ولو بشق مترة:"� النيب

اسنادية قيد اإلسناد يف معظمها باجتاه حتديد املكان؛ولذلك ميكن القول أن عالقة الظرفية قد سامهت يف بناء 
ضوعها وقوف العبد بني يدي اهللا يوم القيامة حماطا بالنار كان مو   اليت أسلوب احلديث بتوضيح معناه وإمتام فكرته

أمين، أشأم،بني،تلقاء وكلها حتدد مكان وقوع :،والظروف املكانية املستعملة هيوبأعماله ينتظر عفو اهللا ورمحته
وهذه الظروف .الذي فصل وعطف بني اجلمل)مث(طفولكن يف فرتات متعاقبة يدل عليها حرف الع)ينظر(الفعل
ن حماطا بأعماله ميينا ومشاال وقريبة وحتمل  بعض الدالالت لعل من أبرزها أن اإلنسان يوم القيامة سيكو معينة 
ن شاء عذبه وألقاه إشاء رمحه فنجاه و تبقى أمامه  ،والإليه إالوال منجى من اهللا ملجأ جيد  أمامه،وحينها ال وبالنار

  .  يف النار
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َمْن نَاَم َعْن ِحْزبِه ِمَن الليِل ، َأْو َعْن ":  �قَاَل َرُسول اهللا : ، قَاَل  �عن عمر بن اخلطاب :نياحلديث الثا
 )1(.مسلم رواه"  ِة الَفْجِر َوَصالِة  الظْهِر ، ُكِتَب َلُه َكأَنَما قـََرَأُه ِمَن الليلِ َشيٍء ِمْنُه ، فـََقَرَأُه َما بـَْيَن َصال

     :عالقة الظرفية في الحديث
 فيه ونوعه المفعول                   الجملة

ة الفجر وصال صالة بني ما فقرأه
 الظهر

باجتاه حتديد زمن وقوع  اإلسناد خصص وقد )بني(ظرف زمان
 .)قرأه(لفعلا

    
 يعتادها العبادةاليت على احملافظة على�  الرسول وفيه حيثنا"احملافظة على األعمال"يف باب احلديث هذا ورد      

 بني ما فقرأه(قوله فيه والشاهد.)2( غريها و والذكر القرآن قراءة العبادات هذه ومن وقتها ذهاب بعد ولو اإلنسان
 األمر على يبقى لئال الزمان حيدد الذي فيه املفعول باجتاه لإلسناد صيصخت وفيه)الظهر وصالة الفجر صالة بني

أن يعطي  �وإمتام فكرته فقد أراد بناء أسلوب احلديث بتوضيح معناه  سامهت عالقة الظرفية يفوقد.إطالقه
ن ناحية فيه متسع من الزمن مإذ ،)الظهر ةبني صالة الفجر وصال(للمسلم وقتا بديال عن ذلك الذي فاته، فذكر

باإلضافة إىل ذلك فإن فيه جانبا من سعة ما سواه للذكر و لقراءة القرآن، وفيه أيضا تنويه بشرفه وأفضليته على
  .للتقرب إليهاهللا على عباده ومنحهم لفرص أخرى عفو 

          
ِفي ِكَتاِبِه،فـَُهَو ِعْنَدُه فـَْوَق َلما َخَلَق اللُه الَخْلَق َكَتَب :"�قال،قال رسول اهللا �عن أيب هريرة :الثالثاحلديث 

  )3(."ِإن رَْحَمِتي تـَْغِلُب َغَضِبي:الَعْرشِ 
  :عالقة الظرفية في الحديث

  المفعول فيه ونوعه                             الجملة         
ا خلق اهللا اخللق  

ّ
مل

  كتب يف كتابه
ا(ظرف زمان

ّ
) كتب(الفعل وقد خصص اإلسناد باجتاه تعيني زمن وقوع) مل

  تتكون من فعل وفاعل ومفعول يف حمل جر مضاف إليه)خلق اهللا اخللق(ومجلة
اجلملة   متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه وشبه واهلاء ضمري)عند(ظرف مكان  فهو عنده

    )4(متعلق مبحذوف خرب يف حمل رفع)عنده( اجلملة
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  متعلق مبحذوف خرب يف حمل رفع)فوق العرش(وشبه اجلملة)فوق(ظرف مكان  فوق العرش
       
ه املوجود أن اهللا عندما خلق اخللق كتب يف كتاب � وفيه خيربنا الرسول "الرجاء"ورد هذا احلديث يف باب        

عن هذا املعىن باستعماله جلمل اسنادية قيد اإلسناد يف  �عنده فوق العرش أن رمحته تغلب غضبه وقد عرب 
،كما خصص اإلسناد قي )ملا خلق اهللا اخللق كتب يف كتابه(إحداها باجتاه حتديد زمن وقوع الفعل،وهي قوله

،وقد سامهت عالقة الظرفية يف بناء أسلوب ) شفهو عنده فوق العر (أخرى باجتاه مكان وقوع الفعل وهي قوله
عن زمن وقوع  عربف،اليت دارت حول موضوع الرمحة احلديث؛حبيث أدت إىل توضيح املعىن وإمتام الفكرة

ومما جتدر اإلشارة ).فوق(و) عند(مكان وجود الكتاب بظريف املكان ن،وعرب ع)ملا( بظرف الزمان) كتب(الفعل
هي من الرتاكيب اليت عّدها )ملا خلق اهللا اخللق كتب يف كتابه(ية يف احلديث أن اجلملةإليه وحنن ندرس عالقة الظرف

النحاة من مجل الشرط ،ولكن بعض احملدثني اليتفقون مع القدماء يف هذه املسالة؛إذ يرون أن العالقة بني جزأي 
أراد من خالل هذا احلديث أن قد  �وما خنلص إليه أن الرسول. )1(اجلملة هي عالقة زمانية وليست عالقة علّية

أن يربز جانبا من سعة رمحته تبارك وتعاىل، فاختار أن خيربنا حبقيقة التزامن بني خلق اخللق وبني ماكتبه اهللا يف  
كتابه من أن رمحته تغلب غضبه، مث عن مكان وجود الكتاب وال يكون ذلك إال بتخصيص األفعال زمانا 

  .  ومكانا
  

ُعوَن أَْلَف زَِماٍم َمَع ُكل :"� قال رسول اهللا:قال  �ودعن ابن مسع:الرابعاحلديث  يـُْؤَتى ِبَجَهنَم يـَْوَمِئٍذ َلَها َسبـْ
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َيُجرونـََها   )2(رواه مسلم ".زَِماٍم َسبـْ

  :عالقة الظرفية في الحديث
  المفعول فيه و نوعه                                 الجملة

اإلسناد باجتاه حتديد زمن وقوع  صوإذ مضاف إليه وقد خص)يوم(ظرف زمان  مئذيؤتى جبهنم يو 
  )  3()يؤتى(الفعل

         
الزمام ،اليت هلا سبعون ألف زمام،و معن عظمة جهن�   لوفيه خيربنا الرسو "اخلوف"ورد هذا احلديث يف باب     

  .)4(ملك جيروااملقود،ومع كل زمام سبعون ألف  هما يوضع يف أنف البعري يشد علي
  )الظرفية(عالقة التخصيص                                                                                               الفصل الثاني  
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وىل زمانا وذلك يف قوله عن هذا املعىن مستعمال مجال اسنادية خصص اإلسناد يف اجلملة األ �  وقد عرب الرسول
وإذ مضاف  )يوم(الزمان ويقصد بيومئذ يوم احلساب و ميثل املفعول فيه يف هذه اجلملة ظرف) جبهنم يومئذ يؤتى(

ولذلك ميكن القول أن عالقة الظرفية سامهت يف ). يؤتى(إليه،وقد خصص اإلسناد باجتاه حتديد زمن وقوع الفعل
أن :  هذا احلديث دالالت كثرية من بينهايف) يومئذ( وحتمل. بناء أسلوب احلديث بتوضيح معناه و إمتام فكرته

احلشر و احلساب فيقال يوم القيامة ويوم البعث ويوم و هذا اليوم غيب اليعلمه إال اهللا،وأنه يرتبط بالقيامة و البعث 
احلشر ويوم احلساب،وأن فيه سيكشف عن األمور الغيبية ومن بينها جهنم اليت أعدها اهللا للكفار واملنافقني 

وأن كل خملوق سيلقى مصريه احملتوم إما رضوان اهللا أو سخطه،وتبقى يومئذ حتمل ماال حصر له من والعصاة ،
  . الدالالت

      
َما أَكَل َأَحٌد َطَعامًا َقط َخْيرًا ِمْن أْن  ":اَل ، قَ  �عن النيب  �عن املقدام بِن َمْعِد يكِرَب :اخلامساحلديث 

      )1( .رواه البخاري" َكاَن يَأُكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ   �بي اهللا َداُوَد يَأُكَل ِمْن َعَمِل يَِده ، َوإن نَ 
  :عالقة الظرفية في الحديث

  المفعول فيه ونوعه                             الجملة
  )أكل(وقد خصص اإلسناد باجتاه حتديد زمن وقوع الفعل)قط(ظرف زمان  ما أكل أحد طعاما قطّ 

        
على العمل و السعي  � وفيه حيثنا الرسول"...احلث على األكل من عمل اليد"هذا احلديث يف باب ورد        

وقوله يأكل أي  ،)ما أكل أحد طعاما قطّ (يف طلب الرزق و أن ال يكون أحدنا عالة على غريه،وذلك يف قوله
 ينَ ذِ ال  ن إِ ����: يف قوله يشرب ويلبس و خص األكل بالذكر ألنه أغلب أنواع االستعمال كما خصه اهللا تعاىل

كناية عن )من عمل يده(وقوله).10النساء(����اارً نَ  مْ هِ ونِ طُ ي بُ فِ  ونَ لُ كُ أْ ا يَ مَ ن ا إِ مً لْ ى ظُ امَ تَ يَ الْ  الَ وَ مْ أَ  ونَ لُ كُ أْ يَ 
وذلك "عمل الرجل بيده،وكل بيع مربور:"� ذلك قول النيب دويؤي تكون باليد ن أغلب األعمالالكسب،أل
هذا املعىن يف مجل اسنادية قيد اإلسناد فيها زمانا وذلك � الرسول لوقد تناو )2(كسب أفضل؟أي ال:عندما سئل

مفعوال فيه خصص اإلسناد باجتاه حتديد زمن وقوع  )قط(حيث ميثل ظرف الزمان)حد طعاما قطأأكل  ما(يف قوله
اليت   عناه واستكمال الفكرةولذلك ميكن القول أن عالقة الظرفية سامهت يف بناء األسلوب بتوضيح م).أكل(الفعل

  من أجل  اليت  �عمل اليد،فاستعمل الرسول  كان موضوعها احلث على الكسب من
  هذا مل نه يقصد أنأ؛ومبا )حد طعاما قط خريا من يأكل من عمل يدهأما أكل (أسلوب نفي بقوله بنائها 

  
  )الظرفية(عالقة التخصيص                                                                                               الفصل الثاني 
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اليت ختتص بالنفي و هي ظرف زمان الستغراق )قط( �حيدث يف الزمن املاضي إطالقا فقد استعمل
و اشتقاقه من قططته أي قطعته،فمعىن مافعلته قط أي مافعلته فيما انقطع من " ما فعلته قط"مامضى،فيقال

من خالل هذا احلديث وهو نفي أن يكون أحد قد أكل طعاما قط خريا من  � هذا ما أراده الرسولو . )1(عمري
  . عمل يده

      
َنتَـْينِ  فيِ  ِإال  َالَحَسدَ :" قال� النيب عنهماعن اهللا رضي عمر ابن عن:السادساحلديث  اهللا  آتَاهُ  رَُجلٌ :اثـْ

 متفق"النـَهار َوآنَاءَ  اللْيلِ  آنَاءَ  يـُْنِفُقهُ  فـَُهوَ  َماالً  اللهُ  آتَاهُ  النـَهار،َورَُجلٌ  اءَ َوآنَ  اللْيلِ  آنَاءَ  بِهِ  يـَُقومُ  ،فـَُهوَ نلقرآا
  )2( .عليه

  :عالقة الظرفية في الحديث
 فيه ونوعه المفعول                            الجملة

 الليل آناء به يقوم فهو
 النهار وآناء

الفعل  وقوع زمن حتديد باجتاه اإلسناد خصص وقد) الليل آناء(ظرف زمان
 .قبلها ما على معطوفة مجلة) النهار آناء(و. )يقوم(

 الليل آناء ينفقه فهو
 النهار وآناء

الفعل  وقوع زمن حتديد باجتاه اإلسناد خصص وقد) الليل آناء(ظرف زمان
 .قبلها ما على معطوفة مجلة) النهار آناء(و. ينفقه

  
 من �الرسول ذكر وقد"اهللا سبيل يف ا وجيودون أمواهلم ينفقون الذين فضل"باب يف احلديث هذا ورد      
هذه  �وقد تناول . )3( اهللا سبيل يف ينفقه فهو ماال اهللا آتاه ااحلكمة،وصنف أي العلم اهللا آتاه اصنف صنفني هؤالء

،فسامهت بذلك عالقة الظرفية يف املعاين يف مجل اسنادية خصصها باجتاه املفعول فيه الذي حدد زمن وقوع الفعل
اجلليلني ومها  عن هذين العملني�بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن واستكمال الفكرة؛فعندما حتدث الرسول

نشر العلم بني الناس،واإلنفاق يف سبيل اهللا خصص الفعلني يف اجلملتني بزمن معني وهو آناء الليل وآناء النهار 
اهللا نعميت العلم أو املال فعليه أن يستغل كل حلظة وكل حني لنشر العلم وإنفاق  وهو يريد بذلك أن من آتاه.

  .املال يف سبيل اهللا،وقوله آناء الليل وآناء النهار أي أطراف الليل وأطراف النهار
  
  
  
  
  )الظرفية(عالقة التخصيص                                                                                              الفصل الثاني  
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ْلَيْذُكرْ  َأَحدُُكمْ  َأَكلَ  ِإَذا ":� اهللا رسول قال:قالت عنها اهللا ةرضيعائش عن:السابعاحلديث  تـََعاَلى،  اللهِ  ِاْسمَ  فـَ
ْليَـُقلْ  :َأوِلِه  ِفي اللِه تـََعاَلى اْسمَ  َيْذُكرَ  َأنْ  َنِسيَ  فَِإنْ    )1(.والرتمذي داود أبو رواه"َوآِخَرُه  َلهُ َأو  اللهِ  ِبْسمِ  :فـَ

  :عالقة الظرفية في الحديث
 فيه ونوعه المفعول                            الجملة 

،وقد خصص اإلسناد باجتاه زمن وقوع )وآخره أوله(ظرف زمان وآخره أوله اهللا بسم ليقل
  )يقل(الفعل

  
 نسي أحدنا وإن األكل، بداية عند اهللا نسمي أن� الرسول يعلمنا وفيه "الطعام"باب يف احلديث هذا ورد        
للتعبري عن هذا �واستعمل الرسول .وآخره أوله اهللا بسم يقول أن فعليه أثنائه يف وتذكر األكل بداية يف التسمية

الظرفية يف املعىن مجلتني شرطيتني خصص اإلسناد يف الثانية باجتاه حتديد زمن وقوع الفعل، فسامهت بذلك عالقة 
سلم أن يلتزم به للمبناء أسلوب احلديث بتوضيح معناه وإمتام فكرته،وقد حتدث يف هذا احلديث عن أدب ينبغي 

وىل و هي باجلملة الشرطية األ النيب الكرميعند األكل وهو تسمية اهللا يف بدايته و هذا هو األصل وقد عرب عليه
 حتدث عن حالة استثنائية تعرض لإلنسان عند األكل وهي نسيان مث).إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهللا تعاىل(قوله

التسمية ليقدم حال أو بديال عن التسمية يف بداية األكل ويتمثل هذا البديل يف قول بسم اهللا أوله وآخره والذي 
) له وآخرهبسم اهللا أو :فان نسي أن يذكر اسم اهللا يف أوله  فليقل (عرب عنه باجلملة الشرطية الثانية و هي قوله

  .لتشمل التسمية الطعام كله من بدايته إىل ايته
   

   ،قـََعَد َمْقَعَدًا َلْم َيْذُكِر اهللا تـََعاَلى ِفيهِ  َمنْ ◌َ  ": ، قَاَل  �، عن رسول اهللا  �عن َأيب هريرة :الثامناحلديث 
رواه  " ْذُكُر اَهللا تـََعاَلى ِفيِه ، َكاَنْت َعَلْيِه ِمَن اِهللا تَِرةٌ َكاَنْت َعَلْيِه ِمَن اِهللا تـََعاَلى ِتَرٌة ، َوَمِن اْضَطَجَع َمضَجعاً َال يَ 

   ) 2(.،الرتة بكسر التاء املثناة من فوق،وهي النقص،وقيل التبعةأَبُو داود بإسناٍد حسن 
    :عالقة الظرفية في الحديث

  المفعول فيه ونوعه                        الجملة
وخصص اإلسناد ) 3(وهو مصدر ميمي ناب مناب ظرف املكان)مقعدا(فيه   من قعد مقعدا مل يذكر اهللا 

         )قعد(اإلسناد باجتاه حتديد مكان وقوع الفعل
                                                                                            

  )الظرفية(عالقة التخصيص                                                                                              الفصل الثاني   
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ال يذكر اهللا  من اضطجع مضجعا
  تعاىل فيه

وهو مصدرميمي ناب مناب ظرف املكان وخصص )مضجعا(
  )اضطجع(اإلسناد باجتاه حتديد مكان وقوع الفعل

على االتصال   �النيب ،وفيه حيثنا "ليس والرؤياالنوم والقعود والس واجلآداب "ورد هذا احلديث يف كتاب 
الدائم باهللا تعاىل عن طريق الذكر يف حاليت القعود و االضطجاع واعترب أن القعود و االضطجاع الذي ال 

عن هذه املعاين يف مجل اسنادية  �عرب الرسولوقد .يف اخلسارة و البعد عن اهللا يكون فيه ذكر هللا سبب
من (و)من قعد مقعدا(د اإلسناد يف مجلة الشرط باجتاه حتديد املكان وذلك يف قولهقي وردت يف سياق شرطي

مفعوال فيه يف كلتا اجلملتني نابا مناب ظرف )مقعدا ومضجعا(ميثل املصدران امليميان ،إذ)اضطجع مضجعا
كر املكان ذ بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة؛ألن املكان؛وبذلك سامهت عالقة الظرفية يف بناء أسلوب احلديث 

جديد،كما عرب باملقعد و تغري املكان وجب على اإلنسان ذكر مهم يف هذا احلديث الرتباط الذكر به فكلما 
يلتزم  وإذا مل.تعبري بالبعض عن الكلباملضجع عن سائر األماكن اليت ميكن لإلنسان التواجد فيها، وهو 

ن عرضة لألذى ويكون مقطوع الصلة باهللا تكون عليه من اهللا خسارة فال يكسب أجرا ويكو املسلم بالذكر 
  ).   كانت عليه من اهللا ترة(تعاىل،وهذا ماعرب عليه جواب الشرط يف قوله

  

    
َما ِمْن ُمْسِلم يـَُعوُد ُمْسِلمًا ُغْدوة ِإال ": ، يـَُقوُل  �مسَِْعُت رسوَل اهللا : ، قَاَل  �عن علّي  :عاحلديث التاس

ُعوَن  ُعوَن أْلَف َمَلٍك َحتى ُيْصبَح ، َصلى َعَلْيِه َسبـْ أْلَف َمَلٍك َحتى يُْمِسي ، َوإْن َعاَدُه َعِشيًة ِإال َصلى َعَلْيِه َسبـْ
  )1( .وقال حديث حسن رواه الرتمذي " وََكاَن َلُه َخرِيٌف في اْلَجنةِ 

  :عالقة الظرفية في الحديث
 ونوعهفيه  المفعول                          الجملة

 يعود مسلم من ما
  مسلما غدوة

 . )يعود( الفعل زمن وقوع حتديد باجتاه اإلسناد خصص وقد) غدوة(ظرف زمان

 )عاده(الفعل  زمن وقوع حتديد باجتاه اإلسناد خصص وقد) عشية(ظرف زمان عشية عاده وإن
. 

    
   خرفة يف فهو املريض أخاه عاد إذا اناإلنس أن وفيه"امليت وتشييع املريض عيادة"باب يف احلديث هذاورد      
         املفعول باجتاه اإلسناد فيها يدعن هذا املعىن باستعماله جلمل اسنادية ق �وقد عرب الرسول.)2(جناها يف أي اجلنة
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كما استعمل أسلوبا شرطيا .فيه،فسامهت بذلك عالقة الظرفية يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح معناه وإمتام فكرته
يقوم ذا العمل ويتمثل اجلزاء ما جيازي به اهللا من  ربط فيه بني عيادة املريض اليت عربت عنها مجلة الشرط وبني

اجلواب،وصالة املالئكة هي الدعاء ملن يقوم ذا العمل بالرمحة  ذا ما عربت عنه مجلةيف صالة املالئكة عليه وه
وتأكيدا ملعىن الزيارة وما هلا من الثواب عند اهللا .يف اجلنة افتناله يف الدنيا ؛وأما يف اآلخرة فان اهللا قد أعد له خريف

مل يقتصر و )يعود و عاد(زمن وقوع الفعلنيا وخصص م)الغداة و العشي(الفرتتني معا �تعاىل،فقد ذكر الرسول
على إحدامها دون األخرى توسيعا ال هذا العمل الصاحل حىت إذا فات اإلنسان القيام به يف فرتة استدركه يف 

  ). عاد و يعود(يف الزمنني املاضي و احلاضر بقوله)عاد(أخرى،كما عرب عن هذا التوسيع املتاح باستعمال الفعل 
   

َلْو رَأيـَْتِني َوأنَا أْسَتِمُع ِلِقراءِتَك  ":قَاَل َلُه ، �أن رسول اهللا  �عن َأيب موسى اَألشعري  :رالعاش احلديث
 )1(." اْلَبارَِحةَ 

  :عالقة الظرفية في الحديث
 فيه ونوعه المفعول                  الجملة

زمن  حتديد باجتاه سناداإل خصص وقد)البارحة(ظرف زمان البارحة لقراءتك استمع وأنا رأيتين لو
 .)استمع(الفعل  وقوع

  
". إليها واالستماع الصوت حسن من القراءة وطلب بالقراءة الصوت حتسني باب" يف احلديث هذا ورد         

وعندما استمع أبو موسى ملا .على قراءة أيب موسى األشعري الذي وهبه اهللا تعاىل صوتا شجيا�وفيه يثين الرسول
للتعبري عن هذا  �وقد استعمل الرسول.)2("لو علمت أنك تسمع حلربته لك حتبريا :"د عليه قائالر  �قاله الرسول

،ومثله ظرف )استمع(املعىن مجلة اسنادية واحدة خصص اإلسناد فيها باجتاه حتديد زمن وقوع الفعل
وضيح املعىن وإمتام ولذلك ميكن القول أن عالقة الظرفية قد سامهت يف بناء أسلوب احلديث بت)البارحة(الزمان
  . )3()لو( واليت استعمل الرسول من أجل بنائها أسلوبا للتمين باألداة الفكرة

بقوله البارحة الزمن الذي استمع فيه لقراءة أيب موسى وأعجب ا،وجاءه يف الغد ليعرب له  �وقد حدد الرسول 
  . عن هذا اإلعجاب
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ْسِجِد ، فََأرَاَد بـَُنو َسلَمَة أْن يـَْنَتِقُلوا قـُْرَب : ، قَاَل  �عن جابر  :احلادي عشراحلديث 
َ
َخَلت الِبقاُع حوَل امل

ْسِجِد ، فـَبَـَلَغ َذِلَك النيب 
َ
نعم ، : قالوا  " ؟ بـََلَغِني أنُكم تُريُدوَن أْن تـَْنَتِقُلوا قـُْرَب الَمْسِجدِ  ": ْم ، فـََقاَل هلَُ  �امل

َما : فقالوا   ُتْكَتْب آثارُُكْم ، ِديَارَُكْم ُتْكَتْب آثارُُكمْ  بَِني َسِلَمَة ِديَارَُكمْ  ":فـََقاَل . يا َرُسول اللِه ، َقْد أَرْدنَا َذِلَك 
  .)1(رواه مسلم . نا َحتَوْلَنا َيُسرنَا أنا كُ 

  :عالقة الظرفية في الحديث
  المفعول فيه ونوعه                 لجملة

وقد خصص اإلسناد باجتاه )قُرب(ظرف مكان   إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد
  )تنتقلوا( حتديد مكان وقوع الفعل

     
ر أجأن اهللا تعاىل يكتب لإلنسان  � ، وفيه يوضح لنا"إىل املساجد فضل املشي"ورد هذا احلديث يف باب      

وذلك حينما علم أن بين سلمة يريدون أن يتحولوا قرب .اخلطوات اليت خيطوها يف ذهابه إىل املسجد ورجوعه منه
يا ( أن يلزموا ديارهم وذلك بقولهو ،فأشار عليهم بعدم فعل ذلك محوهل-أي املنازل- املسجد بعدما خلت البقاع

و أما الشاهد يف هذا .وقد كرر هذه العبارة تأكيدا للمعىن) بين سلمة دياركم تكتب آثاركم،دياركم تكتب آثاركم
هذه اجلملة على ظرف  تشتمل؛حيث )إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد( � احلديث فهو قوله

القول أن عالقة الظرفية قد سامهت يف بناء  وبذلك ميكن) تنتقلوا(والذي حدد مكان وقوع الفعل)قرب(املكان
و قد دارت الفكرة احملورية هلذا احلديث .أسلوب احلديث بتوضيح معناه وإمتام فكرته إذ مل يبق اإلسناد على إطالقه

لتعيني املكان )قرب(لظرف املكاينا؛ولذلك استعمل منه �الرسول  فوموق حول تقرب بين سلمة من املسجد
من القريب منه وزاد  لأن املكان األبعد من املسجد أفض إىلة أن يتحولوا إليه ليلفت انتباههم الذي أراد بنو سلم

وما يلفت االنتباه يف هذه اجلملة املكررة ). دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم(من تأكيد هذا املعىن بقوله
ُتكتْب (وهي مجلة الطلب،واجلزء الثاين) ديارَكم(اجلزء األول :أا  جاءت يف أسلوب طليب،يتكون من جزأين

،وإمنا حذف )فعل وفاعل و مفعول(و هي جواب الطلب،ولكن مجلة الطلب مل تأت على الرتكيب املعهود)آثارُكم
منها طرفا اإلسناد و مل يذكر يف الرتكيب إال املفعول للفت االنتباه إىل أمهيته،و إذا أُدركت هذه األمهية  فإن كل ما 

  . ضرورة البقاء يف هذه الديار وعدم تركها سيفهم حتما دون ذكره ينجر عنها من
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ِه، ُمث َكاَن إِ   �أن رُسوَل اهللا :  �عن حذيفة  :الثاني عشراحلديث  َذا أَرَاَد َأْن يـَْرُقَد ،َوَضَع َيَدُه الُيْمَىن َحتَْت َخد
َعُث ِعَباَدكَ ": يـَُقوُل     .)1(رواه الرتمذي ،وقال حديث حسن " اللُهم ِقني َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـْ

   :عالقة الظرفية في الحديث

  المفعول فيه ونوعه                        الجملة
 ُهمقين(وقد حدد زمن وقوع الفعل)يوم(ظرف زمان  ِقين َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـَْعُث ِعَباَدكَ  الل(  

  
ن املسلم جيب أن خيتم النوم أل عند نقوله ما � النيب يعلمنا وفيه "النوم أذكار "باب يف احلديث هذا ورد      

 �  بعبوديته هللاإقرارا من العبد  عملوالذكر من أفضل العبادات فيكون هذا ال،� يومه بالذكر املأثور عن النيب
وقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجلة .� لسنة النيب ا،ويف نفس الوقت تطبيقا للصلة بينه وبني ربهومتتين

والذي قيد اإلسناد زمانا لئال يفهم على )يوم(إسنادية واحدة خصصها باجتاه املفعول الذي ميثله ظرف الزمان
ن القول أن عالقة الظرفية سامهت يف بناء أسلوب احلديث،حيث أدت إىل توضيح املعىن وإمتام إطالقه؛ولذلك ميك

وقد أراد من خالل هذا احلديث التذكري حبقيقة البعث فلجا إىل تعليمنا هذا الذكر الذي يسلط الضوء .الفكرة
حتديدا ألنه يوم يف ذلك اليوم صاة على زاوية من زوايا البعث وهي العذاب الذي أعده اهللا للكفار واملنافقني والع

  .�عظيم ال يعلم حقيقته إال اهللا 
  

 ِإَلى اللْعَنةُ  َصَعَدتِ  َشْيًئا َلَعنَ  ِإَذا الَعْبدَ  ِإن :" � اهللا  رسول قال: قال � الدرداء أيب عن :احلديث الثالث عشر
) َوِشَماالً  َيِميًنا( تَْأُخذُ  ثُم  ُدونـََها ، أَبـَْوابـَُها فـَتُـْغَلقُ  اَألْرضِ  ِإَلى تـَْهِبطُ  ثُم  ُدونـََها، السَماءِ  أَبـَْوابُ  فـَتُـْغَلقُ  السَماِء،

 أبورواه  "قَائِِلَها ِإَلى رََجَعتْ  َو ِإال  ِلَذِلَك، َأْهالً  َكانَ  فَِإنْ  َلَعَن، الِذي ِإَلى رََجَعتْ  َمَساًغا ْ◌َتِجدْ  لمَ  فَِإَذا
 .)2(داود

     :عالقة الظرفية في الحديث
 ونوعه فيه المفعول                    الجملة

 مكان وقوع الفعل حتديد باجتاه اإلسناد خصص وقد) دون(ظرف مكان دوا السماء أبواب فتغلق
 .)تغلق(

 مكان وقوع الفعل حتديد باجتاه اإلسناد خصص وقد) دون(ظرف مكان دوا أبواا فتغلق
 .)تغلق(
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 حتديد باجتاه اإلسناد خصص وقد) عليه معطوف مشاال(و)ميينا( ظرف مكان  ومشاال ميينا تأخذ مث
  .)تأخذ(الفعل مكان وقوع

  
 فإن للعن، أهال ليس من لعن ملن شديد وعيد وفيه"...اللعن من تحذيرال "باب يف النووي ساقه احلديث هذا    

  )1(.هلا أهال امللعون يكن مل إذا قائلها إىل النهاية يف ترجع والشمال،مث واألرض،واليمني السماء يف تتجول اللعنة

 فيه و ذلك يف قولههذه املعاين يف مجل اسنادية خصص اإلسناد فيها باجتاه املفعول  � وقد تناول الرسول      
، وذلك )مشاالو مث تأخذ ميينا ( ويف قوله وهي أبواب األرض،)فتغلق أبواا دوا( و)فتغلق أبواب السماء دوا(

حىت ال يبقى اإلسناد على إطالقه؛وهلذا ميكن القول أن عالقة الظرفية سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح 
ألنه يصف حركة معينة  ؛)مشاال ميينا، دون،( ة يف احلديث ظروف مكانوالظروف املستعمل.معناه وإمتام فكرته

احلسنة منها والسيئة، املقبولة منها  للعنة اليت يقوهلا اإلنسان، وهذا الوصف يفهم منه أن األعمال اليت نقوم ا
هذه اللعنة تقطع و .واملردودة تصبح أشياء حمسوسة غيبيا،تصعد وتنزل،و من بينها اللعنة اليت يتلفظ ا اإلنسان

فتجد أبواب السماء مغلقة  ذه الظروف املكانية،فتنطلق من األرض صعودا إىل السماء، �مسارا حدده الرسول 
دوا،وتنزل بعد ذلك إىل األرض لتجد األبواب أيضا مغلقة دوا، مث تتجه ميينا ومشاال،فإذا مل جتد مساغا رجعت 

  .ويف هذا التصوير الدقيق ملسار اللعنة حتذير شديد منها.رجعت إىل قائلها لذي لُعن،فإن كان أهال لذلك وإالإىل ا
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 َأَوْيتَ  ِإَذا ُفَالُن، يَا:" � هللا رسول قال: قال-عنهما اهللا رضي- عازب بن الرباء عمارة أيب عن:احلديث األول
 َظْهِري َوأَْلَجْأتُ  ِإلَْيَك، َأْمِري ِإلَْيَك،َوفـَوْضتُ  َوْجِهي َوَوجْهتُ  ِإلَْيَك، نـَْفِسي َأْسَلْمتُ  اللُهم :فـَُقلْ  ِفَراِشكَ  ِإَلى

 الِذي َوبَِنِبيكَ  أَنـَْزْلُت، الذي ِبِكَتاِبكَ  ،آَمْنتُ ِإالِإلَْيكَ  كمنجى من َوالَ  ِإلَْيَك،َالَمْلَجأَ  ِإلَْيَك،َرْغَبًةَورَْهَبةً 
َلِتكَ  ِمنْ  ِمت  ِإنْ  َأْرَسْلَت،فَِإنكَ  ًرا َأَصْبتَ  َأْصَبْحتَ  َوِإنْ  الِفْطَرِة، َعَلى ِمت  لَيـْ  .)1(عليه متفق"َخيـْ

 :عالقة الغائية في الحديث

 المفعول له                   الجملة

 إليك، وجهي ووجهت إليك، نفسي أسلمت اللهم
 رغبة إليك، ظهري وأجلأت إليك، أمري وفوضت

 .إليك ورهبة

 خصصا وقد) إليك ورهبة رغبة(له املفعول
: باجتاه حتديد الغاية من وقوع األفعال  اإلسناد

 ).أسلمت،وجهت،فوضت،أجلأت(

  
 إىل أوى إذا أنه اجلليل الصحايب هذا � النيب يوصي وفيه ،"والتوكل اليقني"باب يف احلديث هذا ورد وقد      
 مفوض وباطنه ظاهره يف عليه معتمد وأنه ربه إىل أمره اإلنسان تفويض يتضمن الذي الدعاء هذا يقول أن فراشه
 للهما" فيه مجال اسنادية قيد اإلسناد فيها باجتاه الغاية وذلك يف قوله � قد استعمل الرسولو . )2(إليه أمره

 أي... إليك ورهبة رغبة إليك ظهري جهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأتأسلمت وجهي إليك وو 
مصدران ميثالن املفعول له الذي قيد اإلسناد باجتاه ) رغبة و رهبة(عقابك والكلمتان من وخوفا ثوابك يف طمعا

ناء أسلوب فسامهت بذلك عالقة الغائية يف ب). أسلمت،وجهت،فوضت، أجلأت(حتديد الغاية ،من وقوع األفعال 
يف هذا الدعاء الذي يقوله املسلم كل  � وقد حدد الرسول.احلديث حيث أدت إىل توضيح معناه وإمتام فكرته

ليلة حني يأوي إىل فراشه،ويسلم نفسه إىل اهللا، ويوجه وجهه إليه، ويفوض أمره إليه، ويلجئ ظهره إليه، أنه إمنا 
فأما الرغبة فهي يف رضوانه و مغفرته ،وأما الرهبة فهي من سخطه و .يقوم بذلك  لغاية وهي الرغبة والرهبة إىل اهللا

وذكر .وال شك أن ختصيص اإلسناد باجتاه حتديد الغاية من وقوع الفعل تقييد له لئال يفهم على إطالقه.عقابه
  .الغاية يف اية الدعاء يدل على إحلاح فيه

         
 َأنْ  َوأُرِيدُ الصَالِة  ِإَلى ُقومُ أَل◌َ  ِإني:"�اهللا  رسول قال:لقا �ربعي بن احلارث قتادة أيب عن:ثانياحلديث ال

   )3( .البخاري رواه"أُمهِ  َعَلى َأُشق  َأنْ  َكَراِهَيةَ  َصالَِتي ِفي ُبَكاَء الصِبي،فَأََتَجوزُ  ِفيَها،فََأْسَمعُ  أطول
  
  )الغائية(عالقة التخصيص                                                                                               الفصل الثاني  

  :عالقة الغائية في الحديث
                                                 

 .30 ص، 80 احلديث الصاحلني، رياض النووي،  1
 . 232ص ،1ج املرسلني، سيد كالم من الصاحلني رياض شرح العثيمني، صاحل بن حممد ينظر 2
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 له المفعول                     الجملة

 باجتاه اإلسناد خصص وقد) كراهية( له املفعول  أمه على أشق أن كراهية صاليت يف فأجتوز
 .)أجتوز( الفعل وقوع من الغاية حتديد

    
 رمحته من جانب وفيه "عليهم والشفقة حقوقهم وبيان املسلمني حرمات تعظيم"باب يف احلديث هذا ورد       
 صالته يف فيتجوز ،�  الرسول مع اجلماعة صالة حتضر وهي يبكي الذي صغريها وعلى عليهاوشفقته  لألم �
 السورة فيقرأ" بقوله ولفظه خفيفالت حمل أنس عن له رواية يف مسلم بني وقد ،مراعاة لشعورهاخيففها أي

للتعبري عن هذا املعىن مجال اسنادية قيد اإلسناد يف آخرها باجتاه حتديد الغاية من وقوع  �وقد استعمل ."القصرية
هي مصدر قيد اإلسناد باجتاه حتديد )كراهية(،فكلمة)فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق على أمه(الفعل وهي قوله
اليت تربط بني املعاين يف هذا احلديث  وأهم ما يلفت االنتباه يف هذا احلديث فكرة التعليق ).جتوزأ(الغاية من الفعل

وذلك أنك إذا قلت ضرب زيد عمرا يوم اجلمعة ضربا شديدا تأديبا له،فإنك :"اجلرجاين بقوله أشار اليها  وقد
وذلك أنك مل تأت ذه  مهه الناس،حتصل من جمموع هذه الكلم على مفهوم هو معىن واحد العدة معان كما يتو 

الكلم لتفيد نفس معانيها،وإمنا جئت ا لتفيد وجوه التعلق اليت بني الفعل الذي هو ضرب و بني ما عمل فيه 
و هذا ما نلمسه وحنن ننظر يف هذا احلديث،إذ تستوقفنا معانيه اليت ُبين  )1(".واألحكام اليت هي حمصول التعلق

إسناد (مث عن رغبته يف تطويلها  ،)إسناد ومفعولية(ث بداية عن قيامه للصالةبعضها على بعض؛حيث حتد
مث عن إعراضه عن التطويل إىل التجوز يف  ،)إسناد ومفعولية وإضافة( مث عن مساعه لبكاء الصيب ،)ومفعولية
دنا أن نتصور املعىن فإذا أر .ليصل يف النهاية إىل أنه يفعل ذلك كراهية أن يشق على أمه ،)إسناد ومفعولية( الصالة

مبين بعضها ه اجلمل، وجمتمعة جنبا إىل جنب، و العام للحديث فإن علينا أن نتصور فروع هذا املعىن ممثلة يف هذ
  .                          وال ميكن حبال من األحوال أن نستغين عن أي منها،و إال اختل هذا املعىن على بعض،

       
 فََأْمَسكَ  ُجْزٍء، ِمَئةَ  الرْحَمةَ  اللهُ  َجَعلَ :" يقول� اهللا   رسول مسعت: قال �يرة هر  أيب عن :لثالثاحلديث ا

 الدابَةُ  تـَْرَفعَ  َحتى الَخالَِئقُ  تـَتَـَراَحمُ  الُجْزءِ  َذِلكَ  َفِمنْ  َواِحًدا، اَألْرِض ُجْزًءا ِفي َوأَنـَْزلَ  َوِتْسِعيَن، ِتْسَعةً  ِعْنَدهُ 
 .)2(عليه متفق "ُتِصَيبهُ  َأنْ  َخْشَيةَ  ِدَهاَولَ  َعنْ  َحاِفَرَها

    
  
  
عالقة                                                                                               الفصل الثاني   

  )الغائية(التخصيص

                                                 
 .316اجلرجاين،دالئل اإلعجاز، ص  1

 .99 ص، 420 احلديث الصاحلني، رياض النووي،  2
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  :عالقة الغائية في الحديث

 المفعول له                  الجملة

 الدابة ترفع حىت اخلالئق ترتاحم ءاجلز  ذلك فمن
 .تصيبه أن خشية ولدها عن حافرها

 اإلسناد خصص وقد) خشية: (له املفعول
 .)ترفع(من وقوع الفعل  الغاية حتديد باجتاه

  
  

 املعىن هذا عن عرب وقد .وتعاىل تبارك اهللا رمحة � الين يبني وفيه ،"الرجاء "باب يف احلديث هذا ورد       
 اخلالئق ترتاحم اجلزء ذلك فمن(قوله يف وذلك الغاية حتديد باجتاه فيها اإلسناد خصص اسنادية جلمل باستعماله

مصدر قيد اإلسناد باجتاه حتديد الغاية من ) خشية(فكلمة) تصيبه أن خشية ولدها عن حافرها الدابة ترفع حىت
ء أسلوب احلديث بتوضيح معناه ولذلك ميكن القول أن عالقة الغائية سامهت يف بنا. )ترفع(وقوع الفعل

ونالحظ يف هذا احلديث أن املعاين تتالحق وتتابع لنصل يف النهاية إىل الفكرة احملورية ؛فقد .واستكمال فكرته 
إسناد (جزءا ،مث حتدث عن إمساكه لتسعة وتسعني)إسناد ومفعولية(بداية عن جعل اهللا الرمحة مائة جزء �حتدث

،مث عن تراحم اخللق فيما بينهم من ذلك اجلزء الواحد )إسناد ومفعولية(له جلزء واحد،مث عن إنزا)وظرفية ومفعولية
ليصل يف النهاية إىل أبسط صورة متثل هذه الرمحة وهي صورة الدابة اليت ترفع حافرها عن ولدها ) إضافة وإسناد(

رمحة اليت قذفها اهللا يف الّدواب يشري إىل تلك ال)خشية أن تصيبه(وبقوله). إسناد ومفعولية وغائية( خشية أن تصيبه
  . اليت ال تعقل، ولكنها ترتاحم فيما بينها ِحلَِكٍم لعل من أبرزها استمرار احلياة 

  
ْلَيْسَتِقل  َجْمًرا، َيْسَألُ  فَِإنَما َتَكثـًرا الناسَ  َسَألَ  َمنْ :"� اهللا رسول قال: قال �هريرة أيب عن :لرابعاحلديث ا   فـَ

  )1(.مسلم رواه" ◌َ ِثرْ لَِيْسَتكْ  َأوْ 
   :عالقة الغائية في الحديث

 المفعول له                                الجملة

 وقوع الفعل من الغاية حتديد باجتاه اإلسناد صوقد خص )تكثرا( له املفعول تكثرا الناس سأل من
 .)سأل(

        
 كثرة يف رغبة أي)تكثرا( وقوله "حق بغري مأمواهل الناس سأل من وعيد بيان"باب يف احلديث هذا ورد    
عليه،وإن فمن سأل الناس أمواهلم ليكثر ا ماله فإمنا يسأل مجرا فليستقل أو ليستكثر،فإن استكثر زاد اجلمر .ماله

  قيد مل اسناديةجبعن هذا املعىن  �النيبوقد عرب )2(.إن ترك سلم من اجلمراستقل قّل اجلمر عليه،و 
  )الغائية(عالقة التخصيص                                                                                               الفصل الثاني  

                                                 
  .123 ص، 532 احلديث ،السابق 1 
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مصـــدر ميثـــل )تكثـــرا(فكلمـــة).ن ســـأل النـــاس تكثــرامـــ(وىل باجتـــاه حتديـــد الغايـــة مـــن الفعــل،وهي قولـــهاإلســناد يف األ 
ولذلك ميكن القـول أن عالقـة الغائيـة سـامهت يف بنـاء أسـلوب ).سأل(املفعول له الذي حدد الغاية من وقوع الفعل

أســـلوبا شـــرطيا،مجلة الشـــرط كمـــا اســـتعمل .يبقـــى األمـــر علـــى إطالقـــهلـــئال إمتـــام فكرتـــه و   احلـــديث بتوضـــيح معنـــاه
ونالحـظ أن ، )فإمنـا يسـأل مجـرا(الشـرط هوقولـهجواب بينمـا الـيت تتضـمن املفعـول لـه)من سأل النـاس تكثـرا(قوله:فيه

أل النـاس وضـع ألن لـيس كـل مـن يسـ.املعىن العـام للحـديث بـين أساسـا علـى هـذه الغايـة الـيت ترتتـب عليهـا العقوبـة
والعقوبة الـيت حـددها  ماله عن من يفعل ذلك ليكثر به فالنهي إذن ليس عن مطلق السؤال وإمنالنفسه هذه الغاية،

   .بغريحقخذ يف الدنيا أل ما هذا احلديث هي أن يعطى هذا اإلنسان مجرا يوم القيامة مقاب
  

أْربـَُعوَن ":  �قَاَل رسول اهللا : قَاَل : العاص رضي اهللا عنهما قال بن عمرو بن اهللا عبد عن :خلامساحلديث ا
َها ؛ رََجاَء ثـََوابَها َوَتْصِديَق َمْوُعو : َخْصَلًة  ِدَها ، ِإال أْدَخَلُه أْعالَها َمِنيحُة الَعْنِز ، َما ِمْن َعاِمٍل يـَْعَمُل بَخْصَلٍة ِمنـْ

    )1(.البخاري رواه" اهللا تـََعاَلى ِبَها الَجنةَ 
  :عالقة الغائية في الحديث

 المفعول له                       الجملة

 ثواا، رجاء منها خبصلة يعمل عامل من ما
 .اجلنة ا تعاىل اهللا أدخله إال موعودها وتصديق

) موعودها صديقت(،و)ارجاء ثوا( هاملفعول ل
باجتاه  اإلسناد خصصتا قد قبلها و ما على معطوفة
 .)يعمل(وقوع الفعل من الغاية حتديد

        
 ناقــةً  أو شــاةً  صــاحَبه الرجــل يعطــي أن العنــز مبنيحــة واملــراد "اخلــري طــرق كثــره بيــان"بــاب يف احلــديث هــذا ورد     
مـن اخلصـال احلميـدة و أجـره  -قيمـة يوإن بـدا أنـه لـيس ذ-لهذا العم  �النيبوقد عّد .)2( يردها مث حبلبها ينتفع

عـن هـذا املعـىن باسـتعماله جلمـل اسـنادية قيـد اإلسـناد يف �عـرب وقـد .عند اهللا عظيم يسـتحق صـاحبه دخـول اجلنـة
مــا مــن عامــل يعمــل خبصــلة منهــا رجــاء ثواــا و تصــديق (إحــداها باجتــاه حتديــد الغايــة مــن وقــوع الفعــل، وهــي قولــه 

مصـــــدران ميـــــثالن املفعـــــول لـــــه الـــــذي حـــــدد الغايـــــة مـــــن وقـــــوع ) تصـــــديقرجـــــاء و (فالكلمتـــــان املضـــــافتان)موعودهـــــا
ولــذلك ميكــن القــول أن عالقــة الغائيــة يف احلــديث ســامهت يف بنــاء أســلوب احلــديث بتوضــيح معنــاه ).يعمــل(الفعــل

  الشرط وبا شرطيا،مجلةالرسول يف هذا احلديث أسل وقد استعمل.يبق األمر على إطالقهمل واستكمال فكرته،إذ 
  إال(قوله جواب الشرط فهو  ، وأما )تصديق موعودهاو ما من عامل يعمل خبصلة منها رجاء ثواا(فيه هي قوله

   
  )الغائية(عالقة التخصيص                                                                                                 الفصل الثاني

                                                 
 .125 ص، 551 احلديث الصلحني، رياض النووي،  1
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؛فاملالحظ إذن أن الشرط فيه بين أساسا على هذه الغائية،ولوال توفرها ملا حصل اجلزاء )خله اهللا تعاىل ا اجلنةأد
  .الذي ذُكر يف جواب الشرط

  
ُلُغ اْلَعبُد أْن " :  �قَاَل رسوُل اهللا : ، قَاَل  �َعِطيَة بن ُعروة السْعِدي الصحايب  عن:السادساحلديث  َال يـَبـْ

     )1(.رواه الرتمذي "وَن مَن الُمتِقيَن َحتى َيدََع َما َال بَأَس ِبِه ،َحَذراً ِمما بِِه بَأسٌ َيكُ 
  : عالقة الغائية في الحديث

 المفعول له                       الجملة

 باجتاه اإلسناد خصص وقد) حذرا:(له املفعول .بأس به مما حذرا به بأس ماال يدع حىت
 .)يدع( الفعل وقوع من ايةالغ حتديد

         
 التمييز وتعذر باحملرم، اشتبه إذا املباح أن � وفيه يبني الرسول "الشبهات وترك الورع"باب يف احلديث ورد      

عن هذا املعىن باستعماله  عربوقد.احلرام يف الوقوع من خوفا احلالل تدع أن والتقوى اليقني متام من فإنه بينهما،
وخصص اإلسناد فيها باجتاه  حتديد الغاية من وقوع الفعل و ذلك يف وردت يف سياق شرطي، يةجلمل اسناد

اه حتديد قيد اإلسناد باجت فيه مفعوال) حذرا(؛حيث ميثل املصدر )حىت يدع ما ال بأس به حذرا ممّا به بأس(قوله
سلوب احلديث بتوضيح معناه وإمتام لذلك ميكن القول أن عالقة الغائية سامهت يف بناء أو ).يدع(الغاية من الفعل

يبلغ العبد ال(واملالحظ يف هذا احلديث أن الشرط الذي عربت عنه مجلة الشرط.فكرته،فلم يبق األمر على إطالقه
 به مما حذرا به ماالبأس يدع حىت(قد بين أساسا على هذه الغائية املعرب عنها جبملة اجلواب)أن يكون من املتقني

  .درجة املتقنيابلغ العبدمل افلوال وجوده.)بأس
     
ْن َصاَم َرَمَضاَن إيَمانًا َواْحِتَسابًا ،ُغِفَر َلُه َما تـََقدَم م◌َ ": ، قَاَل  �، عن النيب  �َأيب هريرة :علساباحلديث ا 

  .)2(متفٌق َعَلْيِه "ِمْن َذنِْبِه 
    :عالقة الغائية في الحديث

 المفعول له                          الجملة

 اإلسناد خصص وقد عليه معطوف واحتسابا)إميانا(له املفعول واحتسابا إميانا رمضان صام من
 )صام(وقوع الفعل من ةحتديد الغاي باجتاه

  
  )الغائية(عالقة التخصيص                                                                                              الفصل الثاني  
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عن األجر العظيم  � وفيه خيربنا الرسول"باب استحباب قيام رمضان،وهو الرتاويح"ورد هذا احلديث يف        
أي أنه يفعل ذلك تصديقا باهللا،الينتظر ) إميانا واحتسابا(،وقوله الذي يناله من يصوم رمضان إميانا واحتسابا 

ملفعول فيه الذي يعرب عن الغاية من فعل الصيام،فسامهت وهذين املصدرين مّثال ا. األجر والثواب إال منه تعاىل
بذلك عالقة الغائية يف بناء أسلوب احلديث الذي كان شرطيا؛الن الشرط فيه بين أساسا على هذه الغائية،وهذا 

غفر (،واليت يرتتب عليها جواب الشرط يف قوله)من صام رمضان إميانا واحتسابا(مانفهمه من مجلة الشرط يف قوله
    . ؛فلوال هذه الغائية ملا نال املسلم هذا اجلزاء)ما تقدم من ذنبهله 

  :وجهني) إميانا واحتسابا(نصب هذين املصدرين  يف أن العكربي يف دراسته هلذا احلديث، وقد ذكر        
) 260 بقرةال( ����ايً عْ سَ  كَ ينَ تِ أْ يَ ����: تعاىل كقوله حمتسبا مؤمنا صام من أي احلال، موضع يف مصدر أنه أحدمها-    
  .ساعيات أي
 ارً كْ شُ  دَ و اوُ دَ  آلَ  والُ مَ اعْ ���� :تعاىل قوله الوجهني يف ونظريه واالحتساب لإلميان أي أجله من مفعول أنه ثانيهما-  
  )1(.)13سبأ( ����
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أنُه َكاَن َعَذاباً  :"فََأْخبَـَرَها ،َعِن الطّاُعونِ  �أَنـَها َسأَلْت رسوَل اهللا : ن عائشَة رضَي اهللا عنهاع:األولاحلديث 
 َعثُُه اُهللا تـََعاَلى َعَلى َمْن يَشاُء، َفَجَعَلُه اُهللا تعالى رَْحَمًة لْلُمْؤِمنيَن،فـََلْيَس ِمْن َعْبٍد يـََقُع في الط اُعوِن فيمكُث يـَبـْ

  )1(.النخاريرواه "يدِ هِ يصيُبُه إال َماَكَتَب اهللاُ َلُه إال َكاَن َلُه ِمْثُل أْجِر الش أنُه الَ  محتسبا يعلمراً ِدِه َصابِ لَ ي بَـ فِ 
  :عالقة المالبسة في الحديث

 الحال و نوعها                                الجملة  

بلده صابرا  يف فيمكث
  حمتسبا

 هيئة صاحبها حتديد باجتاه اإلسناد خصصتا وقد) را حمتسباصاب (بسيطة مفردة
 )ميكث(عند وقوع الفعل )عبد(

عبد عند (هيئة صاحبها توهي مجلة فعلية حدد)يعلم أنه ال يصيبه(مجلة فعلية  يعلم أنه ال يصيبه
  )ميكث(وقوع الفعل

إال كان له مثل اجر 
  الشهيد

وقد حددت هيئة صاحبها )إال كان له مثل اجر الشهيد(منسوخة ةمجلة امسي
  )ميكث(عند وقوع الفعل)عبد(

         
عن نوع من االبتالء يصيب املؤمن وهو الطاعون  �وفيه يتحدث الرسول "الصرب" باب يف احلديث ورد هذا      

عن هذا املعىن  عربوقد  .وعن خلق الصرب و االحتساب الذي جيب أن يتحلى ما  يف مواجهة هذا االبتالء
فيمكث يف بلده صابرا (  مجال اسنادية قيد اإلسناد فيها باجتاه حتديد اهليئة وذلك يف قولهمستعمال

يعلم (،ويف قوله)ميكث( تلّبس ما عند وقوع الفعل)عبد(متثالن حالني لكلمة) صابرا وحمتسبا(،فالكلمتان )حمتسبا
حددت هيئته عند وقوع الفعل )عبد( هي مجلة فعلية يف موضع احلال من صاحبها)ه اليصيبه إال ما كتب اهللا لهأن
عند وقوع )عبد(ة امسية منسوخة حددت هيئة صاحبهاوهي مجل)جر الشهيدأإال كان له مثل (،ويف قوله)ميكث(

ط الكالم هنا على صرب العبد واحتسابه ن مناال تتم بدون ذكر هذه األحوال أل املقصودةو الفكرة.)ميكث(الفعل
و .ه ال يصيبه إال ما كتب اهللا له،وعلى ما يكون له عند اهللا من األجرأن ويقينه ومها مبثابة اخلربين،وعلى علمه

احلال خرب يف احلقيقة،من :"احلال يف هذه اجلمل مفردة أو مجلة هي مبثابة اخلرب و هذا ما أشار إليه اجلرجاين بقوله
تثبت ا املعىن لذي احلال كما تثبته باخلرب للمبتدأ،وبالفعل للفاعل أال تراك قد أَثـَْبّت الركوب يف قولك  حيث إنك

وهو أن جتعله ذه اهليئة يف  جاءين زيدراكبا لزيد إال أن الفرق أنك جئت به لتزيد معىن يف إخبارك عنه بايء،:
اإلثبات على  ابتدأت فاثبّت ايء مث وصلت به الركوب فالتبس بهللركوب ومل تباشره به بل  جميئه ومل جترد إثباتك

   ،وهذا ما)  2( "التبع للمجيء و بشرط أن يكون يف صلته  سبيل
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 ويقينه ثبات علمهإشفه من احلديث و هو إثبات الصرب للعبد أثناء مكوثه يف البلد الذي حل به الطاعون،و نست
يف هذا احلديث أسلوبا شرطيا   � كما استعمل الرسول.سيكون له عند اهللا من األجر ثبات ماإحبقيقة القدر،و 

تسبا وبني ما يناله عند اهللا من األجر و الذي ربط فيه بني مكوث العبد يف األرض اليت يقع فيها الطاعون صابرا حم
فليس من عبد يقع يف الطاعون فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا (يعدل أجر الشهيد،وكانت مجلة الشرط فيه قوله

  ). إال كان له مثل أجر الشهيد(،و جواب الشرط قوله)يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهللا له
          

َلْو أَنُكْم تـَتَـوَكُلوَن َعَلى اِهللا َحق تـَوَكِلِه  ": ، يقول  �مسعُت َرُسول اهللا : ، قَاَل  � عن ُعَمر:الثانياحلديث 
رَ َلَرزَ      )1( ً.رواه الترمذي "اِبطَان ح، تـَْغُدو ِخَماصاً َوتـَُرو َقُكْم َكَما يـَْرُزُق الطيـْ
     :عالقة المالبسة في الحديث 

 الحال و نوعها                                    الجملة

 عند صاحبها الطري هيئة حتديد باجتاه اإلسناد خصصت وقد) مخاصا (بسيطة مفردة مخاصا تغدو
 )تغدو(وقوع الفعل 

 عند )الطري(هيئة صاحبها حتديد باجتاه اإلسناد خصصت وقد) بطانا(بسيطة مفردة بطانا تروح
 )تروح(وقوع الفعل 

تغدو مخاصا   
  اوتروح بطان

حددت )  الطري(وهي مجلة فعلية يف موضع احلال من صاحبها) تغدو مخاصا(مجلة فعلية
  معطوفة عليها) تروح بطانا( ةومجل)يرزق(هيئته عند وقوع الفعل 

              
إىل خلق رفيع يرتبط باالميان ارتباطا � وفيه يرشدنا الرسول " والتوكل اليقني" باب يف احلديث هذا ورد       

قا و هو خلق التوكل وخيتصر معناه العميق يف صورة غاية يف الدقة و الوضوح وهي صورة الطري،تلك احليوانات وثي
- �كما خيرب الرسول- الضعيفة اليت جتسد منوذجا حيا للتوكل على اهللا يف احلصول على رزقها إذ تغدو

 هَ الل◌َ  ن إِ م فَ ثْ ف ِإلِ انِ جَ تَ مُ  رَ يْـ ة غَ صَ مَ خْ ي مَ فِ  ر طُ اضْ  نِ مَ فَ ���� :مخاصا،وتروح بطانا ومخاصا مبعىن جائعة يقول اهللا
لتعود يف آخر النهار  أي خترج صباحا خاوية البطون من اجلوع )2(واملخمصة اجلوع؛) 3املائدة( ���� يمٌ حِ ر  ورٌ فُ غَ 

غدوها و فيها باجتاه حتديد هيئة الطري يف  االسنادعن هذا املعىن مستعمال مجال اسنادية قيد  قد عربو .ممتلئتها
ما  حالني للطري تلبست)مخاصا و بطانا (الكلمتان إذ متثل)تغدو مخاصا و تروح بطانا(رواحها وذلك يف قوله

  مجلةهي أيضا)تغدو مخاصا(ومها حالني بسيطتني مفردتني،وقوله) تغدو و تروح(عند وقوع الفعلني
  )المالبسة(عالقة التخصيص                                                                                              الفصل الثاني  
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لذلك ميكن القول أن عالقة املالبسة سامهت يف بناء معطوفة عليها؛و )تروح بطانا(طريويف موضع احلال من ال
احلال اجلملة ملا  أسلوب احلديث بتوضيح معناه و إمتام فكرته  فلوال ذكر هاذين احلالني املفردتني إضافة إىل ذكر

فيه بني التوكل على اهللا  طأسلوبا شرطيا رب �النيب وقد استعمل .ن إبراز التوكل على اهللا يرتبط ااتضح املعىن أل
لرزقكم كما يرزق (وجواب الشرط قوله،)توكلهلو أنكم تتوكلون على اهللا حق (والرزق وكانت مجلة الشرط فيه قوله

  ). الطري
  

َال َيِحل الْمَرأٍة أْن َتُصوَم وَزْوُجَها َشاهٌد  ": ، قَاَل  �أن َرُسول اهللا : أيضًا  �يب هريرة عن أَ  :الثالثاحلديث 
    )1(.ُمتـَفٌق َعَليِه وهذا لفظ البخاري "إال بإْذنِِه ، َوالَ تَأَذَن في بـَْيِتِه إال بِإذنِِه 

  :عالقة المالبسة في الحديث
  الحال ونوعها                            الجملة

ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها 
  شاهد إال بإذنه

وهي مجلة امسية يف موضع احلال من  صاحبها )وزوجها شاهد(مجلة
  ) تصوم(حددت هيئته عند وقوع الفعل) امرأة(

        
وجها شاهد أي أن تصوم املرأة وز  �وفيه ينهى الرسول "حق الزوج على امرأته"ورد هذا احلديث يف باب       

هذين احلقني يف  �وقد تناول .وكذلك ى أن تأذن يف بيته إال بإذنه،حاضر إال بإذنه و ذلك لعظم حقه عليها
ال حيل المرأة أن تصوم و زوجها (ا باجتاه حتديد اهليئة وذلك يف قولهممجلتني اسناديتني قيد اإلسناد يف واحدة منه

دت هيئتها عند حد)امرأة(هي مجلة امسية يف موضع احلال من)إال بإذنهوزوجها شاهد (فاجلملة ،)شاهد إال بإذنه
وما يالحظ هنا أن مجلة احلال قد ارتبطت بالواو ويف ذلك داللة على استئناف للخرب املذكور ).تصوم(وقوع الفعل

اك ألنك وكل مجلة جاءت حاال مث اقتضت الواو،فذ:"آنفا وهو صيام املرأة وهذا ما أشار إليه اجلرجاين بقوله
ومن خالل ما تقدم ميكن القول أن .)2("مستأنف ا خربا وغري قاصد إىل أن تضمها إىل الفعل األول يف اإلثبات

الصوم  عنالنهي  � عالقة املالبسة سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح معناه و إمتام فكرته،فقد بىن الرسول
الذي عربت عنه دم إذنه العلة يف النهي،وهذا السبب هو زوج مع عحضور اليف حضور الزوج مع عدم إذنه؛فكان 

  .          مجلة احلال
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ُمُروا أْوالدَُكْم  ":  �قَاَل َرُسول اهللا : ، قَاَل  � عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدهِ :الرابعاحلديث 
نَـُهْم في المَضاِجعِ  بِالصالِة  َها ، َوُهْم أبـَْناُء َعْشٍر ، َوفـَرُقوا بـَيـْ حديث  "َوُهْم أبـَْناُء َسْبِع ِسنيَن ، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ

   )1(.حسن رواه أَبُو داود بإسناد حسن
  :عالقة المالبسة في الحديث

  الحال و نوعها                           الجملة
مروا أوالدكم بالصالة و هم 

  أبناء سبع سنني
وهي مجلة امسية يف موضع احلال من )وهم أبناء سبع سنني(مجلة

  )مروا(حددت هيئته عند وقوع الفعل)أوالدكم(صاحبها
واضربوهم عليها و هم أبناء 

  عشر
ة يف موضع احلال من وهي مجلة امسي)وهم أبناء عشر(مجلة

  )اضربوهم(حددت هيئته عند وقوع الفعل )أوالدكم(صاحبها
            

وفيه يأمر النيب اآلباء بتعليم "وجوب أمر أهله وأوالده املميزين بطاعة اهللا تعاىل"ورد هذا احلديث يف باب       
ن ذلك من حقوق األوالد على أوالدهم الصالة،وهم أبناء سبع سنني،وأن يضربوهم عليها وهم أبناء عشر؛أل

 � وقد تناول الرسول .آبائهم،والضرب املقصود هنا هو ضرب التأديب ال الضرب املربح الذي ينهى عنه الشرع
مروا أوالدكم بالصالة و هم بناء ( هذه املعاين يف مجل اسنادية قيد اإلسناد فيها باجتاه حتديد اهليئة،وذلك يف قوله

 مها)وهم أبناء عشر(و)وهم أبناء سبع سنني(،فاجلملتان االمسيتان )و هم أبناء عشر سبع سنني واضربوهم عليها
مهت يف ولذلك ميكن القول أن عالقة املالبسة سا.)واضربوهم  ،مروا(عند وقوع الفعلني) أوالدكم(موضع احلال من

حددتا اتني اجلملتني قدحلال يف هخاصة إذا علمنا أن ا لفكرته؛   إمتاما و ملعناهبناء أسلوب احلديث توضيحا
و يف عدم ذكرمها إطالق ال يفهم سن اليت تستوجب الضرب على تركها،وال السن اليت تستوجب األمر بالصالة،

  .منه مىت يكون األمر و مىت يكون الضرب
  

ِإَىل اِهللا أي الَعَمِل أَحب :  �سألت النيب : ، قَاَل  �عن َأيب عبد الرمحان عبد اهللا بن مسعود :اخلامساحلديث 
الِجَهاُد ": ُمث أي ؟ قَاَل : ، قـُْلُت  "ِبر الَواِلَدْينِ  ": ُمث أي ؟ قَاَل : ، قـُْلُت " الصالُة َعَلى َوْقِتَها ":تـََعاَىل ؟ قَاَل 
   )2( .ُمتـَفٌق َعَليهِ  "في سبيِل اهللا
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  :عالقة المالبسة في الحديث
  الحال و نوعها                              الجملة

) الصالة(وهي يف موضع احلال من صاحبها)على وقتها:رجار وجمرو (شبه مجلة  الصالة على وقتها
)  أحب العمل إىل اهللا(خرب ملبتدأ حمذوف تقديره) ةالصال(وقد حددت هيئته، و

  والذي يفهم من سياق اإلجابة
وقد ) اجلهاد(وهي يف موضع احلال من صاحبها )يف سبيل:رجار وجمرو (شبه مجلة  اجلهاد يف سبيل اهللا 

والذي )أحب العمل إىل اهللا(خرب ملبتدأ حمذوف تقديره )اجلهاد(حددت هيئته، و
  بةيفهم من سياق اإلجا

  
عن أحب العمل إىل  � ،وفيه سئل الرسول"بر الوالدين و صلة األرحام"ورد هذا احلديث يف باب         

الصالة على وقتها،مث بر الوالدين ،مث اجلهاد يف سبيل اهللا،فالصالة على وقتها هي أفضل األعمال :اهللا،فذكر أوال
هما قوال و فعال،و هو مقدم على اجلهاد يف سبيل اهللا على اإلطالق، مث يليها بر الوالدين و يكون باإلحسان إلي

عن هذه املعاين مستعمال مجال اسنادية خصص اإلسناد يف  �و قد عرب .باملال وبالنفس وغريمها من أنواع اجلهاد
على (ان،فشبه اجلملت)اجلهاد يف سبيل اهللا(و)الصالة على وقتها(بعضها باجتاه حتديد اهليئة وذلك يف قوله

ولذلك ميكن القول أن عالقة املالبسة سامهت ) اجلهاد(و) الصالة(مها يف موضع احلال من)يف سبيل اهللا(و)وقتها
حيث نالت ) الصالة على وقتها(يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن و إمتام الفكرة، ونلمس ذلك يف قوله

، حيث حدده بأنه يف )يف سبيل اهللاجلهاد (وكذلك قوله الصالة على هذه اهليئة هذه املرتبة وليست كل صالة،
سبيل اهللا وليس جهادا يف سبيل قومية أو عرق أو جنس أو غري ذلك وهلذا ميكن القول أن ذكر احلالني يف هاتني 

  .اجلملتني ضروري يف اإلبانة عن املعىن املقصود 
  
، َمَعَنا أَبُو َبْكٍر َوُعْمُر رضي اهللا عنهما  �ُكنا قـُُعوداً َمَع َرُسول اهللا : ، قَاَل  �عن َأيب هريرة  :السادساحلديث 

َنا َفَخِشيَنا أْن يُقتَطَع ُدونـََنا ، فـََفزِْعَنا فـَُقْمَنا َفُكْنُت أوَل َمْن  �، يف نـََفٍر فـََقاَم َرُسول اهللا  ِمْن بـَْنيِ أْظُهرِنَا ، فَأْبطََأ َعَليـْ
فـََقاَل َرُسول : َوذََكَر اَحلِديَث ِبطُولِِه ِإَىل قوله ... ْيُت َحاِئطًا لألْنَصاِر ، َحىت أتَـ  �َفزَِع َفَخَرْجُت أبـَْتِغي رسوَل اهللا 

  ، ُمْسَتيِقنًا ِبَها َقلُبُه فـََبشْرُه بِالَجنةِ  اهللاُ  ال◌َ إِ  هَ لَ إِ  َلِقيَت َورَاَء َهَذا الَحاِئِط َيْشَهُد أْن الَ  اذَهْب َفَمنْ  ":  �اهللا 
   )1( .مسلمرواه 
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   :عالقة المالبسة في الحديث
  الحال و نوعها                              الجملة 

يشهد أن ال اله إال 
  اهللا مستيقنا ا قلبه

االسم (خصصت اإلسناد باجتاه حتديد هيئة صاحبها )مستيقنا(دةبسيطة مفر 
  )يشهد(عند وقوع الفعل ) املوصول َمنْ 

  
  

جانبا من الرجاء الذي جيب أن يكون عليه قلب  � وفيه يوضح لنا الرسول،"الرجاء"ورد هذا احلديث يف باب    
رة أن يبشر باجلنة مجوع املسلمني الذين يشهدون املؤمن طمعا يف رمحة اهللا وعفوه ومغفرته،وذلك حينما أمر أبا هري

هذا املعىن يف مجلة اسنادية واحدة خصصها  �وقد تناول . أن ال اله إال اهللا إميانا و يقينا راسخني ال يتزعزعان
حددت هيئته )من(لالسم املوصولفكلمة مستيقنا متثل حاال )مستيقنا ا قلبه(باجتاه حتديد اهليئة،وذلك يف قوله

وما نالحظه أن احلال قد تقدمت على صاحبها يف هذه اجلملة تأكيدا على ).يشهد(وقوع الفعلعند 
أمهيتها؛ولذلك ميكن القول أن عالقة املالبسة سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة،خاصة 

وإذا توفر  ، تكتمل دون اليقنييث فالشهادة الهو أهم معىن يدور حوله احلد) مستيقنا(إذا علمنا أن ذكر احلال
  .فيها هذا الشرط ضمن صاحبها اجلنة ومن هنا تبدو أمهية ذكر احلال يف هذا املوضع

       
إن الُمْقِسِطيَن ِعْنَد  ": �قَاَل رسوُل اهللا : قال رضي اهللا عنهماعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص :السابعاحلديث 

 مْ الِذيَن يـَْعِدُلوَن في ُحْكِمِهْم وَأْهِليِه◌ِ :  ،وَِكْلَتا َيَدْيِه َيِمينٌ ل جَ وَ  ز عَ  نِ اَ حمْ الر  نِ يِ يمَ  نْ عَ  نُورٍ اِهللا َعَلى َمَناِبَر ِمْن 
 1(.رواه مسلم" او َوَما َول(   

  :عالقة المالبسة في الحديث
  الحال ونوعها                               الجملة

ِإن املقسطني عند 
بر من اهللا على منا

  نور

) املقسطني(وهي يف موضع احلال من صاحبها)عند اهللا:ظرف مكان(شبه مجلة
من جار  نشبه مجلة تتكو )على منابر(اسم إن و)املقسطني(حددت هيئته علما بأن

  )ِإن (وجمرور يف موضع رفع خرب 
عن ميني الرمحان عز 

  وجل
، )املقسطني) (صاحبها(وهي يف موضع احلال من)عن ميني:ظرف مكان(شبه مجلة

  )منابر(وميكن اعتبارها يف موضع جر صفة لـ
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هلم  أعد ن املقسطني ومنزلتهم عند اهللا،فقدع �وفيه خيربنا الرسول "الوايل العادل"ورد هذا احلديث يف باب      
 �وقد عرب .ما والهم اهللا عليه وكلالذين يعدلون يف أهليهم وأوالدهم واملقسطون هم .من نور عن ميينهرم منابر 

إن املقسطني عند (عن هذا املعىن مستعمال مجال اسنادية خصص اإلسناد فيها باجتاه حتديد اهليئة وذلك يف قوله
يف موضع احلال ) عن ميني(و )عند اهللا(فشبه اجلملتني) �نابر من نور عن ميني الرمحان اهللا على م

ولذلك ميكن القول أن عالقة املالبسة سامهت .حددتا اهليئة اليت يكون عليها املقسطون يوم القيامة)املقسطني(من
اليت هي يف موضع احلال أن األمر )عند اهللا( يف بناء األسلوب بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة؛إذ حددت شبه اجلملة

اليت هي يف )عن ميني الرمحان عز وجل(وكذلك شبه اجلملة ، �يتعلق باملقسطني يف حالة وجودهم عند اهللا 
  . للمقسطني وهم يعتلون منابر النور �موضع احلال حددت اجلهة اليت اختارها اهللا 

  
َفَة َوْهِب بن عبد اهللا :الثامن احلديث رواه  "َال آُكُل ُمتِكئًا  ":  �قَاَل رسوُل اهللا : ، قَاَل  �عن َأيب ُجَحيـْ

تكُئ هاُهَنا : قَاَل اَخلطاِيب .البخاري 
ُ
وأراَد أنُه ال يـَْقُعُد َعَلى الِوطَاِء : ُهَو اجلاِلُس ُمْعَتِمداً َعَلى ِوطَاٍء حتته ، قَاَل : امل

َهَذا كالُم اَخلطايب . ُمْسَتوِطئًا ، َويَأُكُل بـُْلَغًة  ِمَن الطَعام ، بل يـَْقُعُد ُمْسَتوِفزاً َال◌َ َوالَوَساِئِد َكِفْعل َمْن يُريُد اإلْكثَاَر 
رُُه ِإَىل أن اْلُمتِكَئ ُهَو املاِئُل َعَلى َجْنِب◌ِ     )1( .ه ،واهللا أعلم ،وأشاَر َغيـْ

  :عالقة المالبسة في الحديث
 الحال و نوعها                            الجملة

ضمري املتكلم (صاحبها هيئة حتديد باجتاه اإلسناد خصصت وقد) متكئا(بسيطة مفردة متكئا آكل ال
 .)آكل( الفعل وقوع عند )املفرد الذي يعود على الرسول

  
مجلة اسنادية واحدة خصصها  �و استعمل فيه الرسول"متكئا األكل كراهية "باب يف احلديث هذا ورد      
متثل حاال لضمري املتكلم املفرد الذي يعود على ) متكئا(،فكلمة)ال آكل متكئا(حتديد اهليئة وذلك يف قوله باجتاه

ولذلك ميكن القول أن عالقة املالبسة .وهي حال بسيطة مفردة) آكل(، تلبس به عند وقوع الفعل  � الرسول
أسلوب نفي،نفى به عن نفسه  �ستعمل فقد ا. سامهت يف بناء أسلوب احلديث توضيحا للمعىن وإمتاما للفكرة

مل يكن النهي و . أدبا من آداب األكلاألكل متلبسا بوضعية االتكاء،وقد قصد من وراء ذلك تعليم املسلمني
ومن هنا تبدو أمهية ذكر احلال .نه هو املعلم والقدوة فانه يعين اجلميعأحتدث عن نفسه ومبا  � ن الرسولمباشرا أل

  .يف هذا املوضع
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إن أُمِتي يُْدَعْوَن يـَْوَم الِقَياَمِة ":، يقول  �مسَِْعُت رسول اهللا : ،قَاَل  �عن َأيب هريرة :التاسعاحلديث 
 ًاُمَحجْليَـْفَعلْ ُغر    )1(.متفٌق َعَلْيهِ " ليَن ِمْن آثَاِر الُوُضوِء ،َفَمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم أْن يُِطيَل ُغرَتُه فـَ

   :عالقة المالبسة في الحديث
 الحال و نوعها                        الجملة

 القيامة يوم يدعون أميت إن
 حمجلني غرا

 هيئة حتديد باجتاه اإلسناد اوقد خصصت)حمجلني غرا(بسيطتان مفردتان
 )يدعون(الفعل وقوع عند )أميت(صاحبها

  
 غرا يوم القيامةن يدعو  أمته أن� الرسول خيربنا وفيه ،"الوضوء فضل بيان"باب يف احلديث هذا ورد        
ملواضع ا هذه أن ومعناه الرجلني، وأطراف اليدين أطراف األطراف، بياض الوجه،والتحجيل بياض والغرة حمجلني،

هذا  �وقد تناول  )2(.األمم سائر عن � حممد أمة اهللا ا ميز خاصية وهي القيامة يوم ينبعث منها نور سوف
إن أميت يدعون يوم القيامة غرا (املعىن يف مجل اسنادية خصصها باجتاه حتديد اهليئة وذلك يف قوله

لبس ما عند وقوع ت) أميت(حبهمامتثالن حالني بسيطتني مفردتني لصا) غرا وحمجلني(فكلمتا)حمجلني
ولذلك ميكن القول أن عالقة املالبسة سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح معناه و إمتام ).يدعون(الفعل

فكرته؛فقد أراد الرسول من خالله إظهار فضل الوضوء فذكر ما جيازي به اهللا أمته أمة الوضوء والطهارة ولذلك 
لإلشارة إىل األنوار اليت تشع وتنبعث من أعضاء الوضوء تشريفا وتكرميا هلذه )غرا حمجلني( احلالنيتنيوظف ها

  .األمة،ولوال ذكر احلال يف هذا املوضع ملا اكتمل املعىن
 

َال تـََزاُل اْلَمْسأَلُة بَأَحدُِكْم َحتى يـَْلَقى اهللا ": ، قَالَ �أن النيب : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما :العاشراحلديث 
  )3(.متفٌق َعَلْيِه " اَلى َولَْيَس في َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحمٍ تـَعَ 
   :عالقة المالبسة في الحديث 

 الحال و نوعها                            الجملة

 وليس اهللا يلقى حىت...
 حلم مزعة وجهه يف

وهي مجلة امسية منسوخة يف موضع احلال من )حلم مزعة وجهه يف وليس (مجلة
 وقوع عند )أحدكم( صاحبها هيئة حددت وقد )دكمأح(صاحبها

 .)يلقى(الفعل
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 وفيه "ضرورة غري من السؤال وذم إلنفاقوا املعيشة يف واالقتصاد والعفاف القناعة"باب يف احلديث هذا ورد    
أعده اهللا هلؤالء حيث يتساقط اللحم من وجوههم  السؤال يتمثل يف عذاب خمزٍ  كثرة حترمي على يدل شديد وعيد

هذا املعىن يف مجل اسنادية خصصها   � وقد تناول الرسول.ا أخذوه من أيدي الناس بغري حقيوم القيامة جزاء م
وليس (فجملة)ال  تزال املسالة بأحدكم حىت يلقى اهللا وليس يف وجهه مزعة حلم(و ذلك يف قولهباجتاه حتديد اهليئة 

ولذلك ).يلقى(حددت هيئته عند وقوع الفعل)أحدكم(هي مجلة امسية يف موضع احلال من)يف وجهه مزعة حلم
رته؛فذكر مجلة احلال ميكن القول أن عالقة املالبسة سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح معناه و إمتام فك

ن مجلة أل) ال تزال املسالة بأحدكم حىت يلقى اهللا(ضروري إذ ال ميكن الوقوف عند قوله)وليس يف وجهه مزعة حلم(
  .احلال هي مناط احلديث لكوا توضح صورة العذاب الذي أعده اهللا هلؤالء

  
ْو يـَْعَلُم الناُس َما في النَداِء والصِف اَألوِل لَ  :، قَاَل  �أن رسول اهللا :  �عن َأيب هريرة :احلادي عشراحلديث 

يـَْعَلُموَن َما ِفي التـْهِجيِر الْسَتبَـُقوا ِإلَْيِه ،َوَلْو  وْ ، ثُم َلْم َيِجُدوا ِإال أْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه الْستَـَهُموا َعَلْيِه ، ولَ 
التْبِكُري ِإَىل  : التـْهِجيرُ و  االْقِرتَاُع ،: االْسِتَهامُ .متفٌق َعَلْيِه " ُهَما َوَلْو َحْبواً يـَْعَلُموَن َما ِفي الَعَتَمِةَوالصْبِح ألَتـَوْ 

  ) 1(.الصالةِ 
  :عالقة المالبسة في الحديث

 االحال و نوعه                          الجملة

 العتمة يف ما يعلمون ولو
 حبوا لو ألتومها و والصبح

حددت هيئة )2(.)حابيا(أي احلال موضع يف درمص وهو )حبوا(مصدر
 )ألتومها(عند وقوع الفعل) الناس(صاحبها

  
 يف األول والصف األذان فضل عن�الرسول  خيربنا وفيه ،"األذان فضل "باب يف احلديث هذا ورد         

عن هذا املعىن  � عرب الرسولوقد.اجلماعة يف والصبح العشاء صالة فضل عن وأيضا إليها التبكري الصالة،وعن
ولو يعلمون ما يف العتمة و الصبح (مستعمال مجال اسنادية خصص اإلسناد فيها باجتاه حتديد اهليئة و ذلك يف قوله

هيئته عند وقوع  حددت )حابيا( أي)الناس(فكلمة حبوا هي مصدر يف موضع احلال من)ألتومها ولو حبوا
لذلك فقد اعترب النحاة هذا النوع من املصادر منصوبا على واألصل يف احلال أن تكون مشتقة،و ،)ألتومها(الفعل

 املالبسة سامهت يف بناء أسلوب احلديث القول أن عالقة و لذلك ميكن )3(.احلال وهي مؤولة بوصف مشتق
  الواردة كما نالحظ أن الرسول استعمل أسلوبا شرطيا يف اجلمل.بتوضيح املعىن و إمتام الفكرة
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وأخذ ألعمال وهي اآلذان،ترغيبا منه يف هذه ا)لو يعلمون(يف احلديث، يفتتح مجلة الشرط يف كل منها بقوله
النداء والصف  لو يعلمون مايف(وقوله.جماعةفي والعشاء الصالة،وأداء صاليت الصبح الصف األول،و التبكري إىل

األجر (لو يعلمون مايف هذه األعمال من األجر والثواب،وهذا حسب السياق،و يف عدم ذكر: يفهم منه)االول
  . )لو(وهو أسلوب للتمين وظف فيه األداة نتباه إىل أمهيتهاالتشويق وترغيب ولفت )والثواب

  
ال يـُبَـلغُِني َأَحٌد ِمْن أْصَحاِبي َعْن َأَحٍد  ":  �قَاَل رُسوُل اهللا : قَاَل  �مسعوٍد عن ابن :الثاني عشراحلديث 

  )1( . رواه أَبُو داود والرتمذي." َشْيئاً ، فإني ُأِحب أْن أْخُرَج ِإلَْيُكْم وأنَا َسليُم الصْدرِ 

  : عالقة المالبسة في الحديث
  اال و نوعهالح                          الجملة

فاين أحب أن اخرج إليكم وأنا 
  سليم الصدر

ضمري (وهي مجلة امسية يف موضع احلال من )وأنا سليم الصدر(مجلة
وقد حددت هيئته عند وقوع )املتكلم املفرد الذي يعود على الرسول

  ) أخرج(الفعل
  

األمور إذا مل تدع إليه  النهي عن نقل احلديث و كالم الناس إىل والة"ورد هذا احلديث يف باب        
عن خلق ذميم و هو نقل كالم الناس الذي يقطع العالقات وينشر العداوة و � وفيه ينهى الرسول..."حاجة

خصص اإلسناد يف  وردتا يف سياق شرطي وقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجلتني اسناديتني.البغضاء بينهم
وأنا سليم (فجملة)فاين أحب أن اخرج إليكم وأنا سليم الصدر(ك يف قولهباجتاه حتديد اهليئة و ذل مجلة اجلواب

ولذلك ).خرجأ( عند وقوع الفعل �هي مجلة امسية يف موضع احلال حددت هيئة املتكلم وهو الرسول)الصدر
هي ميكن القول أن عالقة املالبسة سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح معناه وإمتام فكرته اليت تدور حول الن

ن إنه قدوتنا ومعلمنا فأحتدث عن نفسه ومبا  �ن الرسول عن صفة ذميمة،واملالحظ أن النهي مل يكن مباشرا،أل
نه ى عن ذلك أوتأكيدا على خطورة هذا اخللق املشني فقد أشار يف اية احلديث إىل .هذا التوجيه يعين اجلميع

تلميح إىل التأثري السليب هلذا اخللق على سالمة  ألنه حيب أن خيرج إىل أصحابه و هو سليم الصدر،ويف ذلك
  .  القلوب اليت تتحول بفعله إىل قلوب مريضة

  
َقى اِلُحوَن اَألوُل فَاَألوُل،َيْذَهُب الص ":  �قال النيب : قال  �عن ِمرداس األسلمي :الثالث عشراحلديث  َويـَبـْ

   )2(.رواه البخاري " يـَُبالِيُهُم اهللاُ بَاَلةً  ُحثَاَلٌة َكُحثَاَلِة الشِعيِر أِو التْمِر الَ 
  )المالبسة(عالقة التخصيص                                                                                              الفصل الثاني 
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  :عالقة المالبسة في الحديث
  الحال و نوعها                            الجملة 

  يذهب الصاحلون
  األول فاألول

الثانية معطوفة على األوىل،ومها معرفتان باأللف والالم واألصل )األول فاألول(مركبة
   )1(يذهب الصاحلون مرتتبني:يف احلال أن تكون نكرة المعرفة،وتأويل احلال هنا

وتبقى حثالة كحثالة 
الشعري أو التمر ال 

  يباليهم اهللا بالة

وقد ) حثالة(وهي مجلة فعلية يف موضع احلال من صاحبها)بالةاليباليهم اهللا (مجلة
  )تبقى(حددت هيئته عند وقوع الفعل

  
أن،الصاحلني يذهبون مرتتبني أي  �وفيه خيربنا الرسول"املنثورات و امللح"ورد هذا احلديث يف كتاب       

لشعري أو التمر مبعىن البقية متتابعني متالحقني،فتقبض أرواحهم الواحد تلو اآلخر،وتبقى حثالة كحثالة ا
الرديئة،وقيل هي آخر ما يبقى من الشعري عند الغربلة،وآخر مايبقى من التمر بعد األكل،وهو كناية عن البقية 

عن  �وقد عرب الرسول  )2(املتبقية الرديئة من الناس،وهؤالء اليباليهم اهللا بالة،أي اليرفع هلم قدرا وال يقيم هلم وزنا
يذهب الصاحلون (تعمال مجال اسنادية خصص اإلسناد فيها باجتاه حتديد اهليئة وذلك يف قولهعن هذه املعاين مس

مؤول مبشتق تقديره مرتتبني و هو ) األول فاألول(فالرتكيب ).تبقى حثالة كحثالة الشعري أو التمر(و)األول فاألول
هي مجلة )ال يباليهم اهللا بالة(لة؛بينما مج)يذهب(حددت هيئته عند وقوع الفعل )الصاحلون(يف موضع احلال من 

وبذلك ميكن القول أن عالقة املالبسة ).تبقى(حددت هيئته عند وقوع الفعل)حثالة(يف موضع احلال من صاحبها
يذهب الصاحلون األول (سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن و إمتام الفكرة؛إذ نفهم من قوله

صاحلني وهي ذهام متتابعني متالحقني وليس دفعة واحدة،وكذلك يف الكيفية اليت يتم ا ذهاب ال)فاألول
يوضح احلالة اليت تكون عليها البقية الرديئة يف آخر الزمان،ولوال هاذين احلالني ملا فهم )اليباليهم اهللا بالة(قوله

  . املعىن املقصود
  

َلَة الَبْدِر، �اِهللا  ُكنا ِعنَد َرُسولِ : ، قال �عن جرير بن عبد اهللا :الرابع عشراحلديث  : َوقَاَل  فـََنَظَر إَىل الَقَمِر لَيـْ
   )3(.متفق عليه"إنُكْم َستَـَرْوَن رَبُكْم َعَياناً كما تـََرْوَن َهَذا الَقَمَر ، َال ُتَضاُموَن ِفي ُرْؤيَِتِه "

  
  )المالبسة(عالقة التخصيص                                                                                             الفصل الثاني  
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  :عالقة المالبسة في الحديث
  الحال و نوعها                           الجملة

  )1(وهو مصدر منصوب يف موضع احلال)عيانا(مصدر  إنكم سرتون ربكم عيانا

  

بأمر غييب سيحصل يوم القيامة  �ه خيربنا الرسول وفي"ما أعد اهللا للمؤمنني يف اجلنة"ورد هذا احلديث يف باب      
التضامون (وقوله التجلي،و أي معاينة،وصيغة املفاعلة للمبالغة يف الظهور )عيانا(وقوله و هو رؤية اهللا تبارك و تعاىل

عن هذه املعاين  � وقد عرب الرسول.  )2(أي ال يصيبكم ضيم أو ضرر من زحام وغريه عند رؤيته)يف رؤيته
إنكم سرتون ربكم ( مجال اسنادية خصص اإلسناد فيها باجتاه حتديد اهليئة وذلك يف قوله مستعمال

وبذلك ميكن القول أن عالقة املالبسة سامهت يف بناء . هو مصدر منصوب يف موضع احلال)عيانا(فاملصدر)عيانا
جل أ،ومن �ل يف رؤية اهللا أسلوب احلديث بتوضيح املعىن و إمتام الفكرة اليت كان موضوعها أمرا غيبيا واملتمث

،مث قام بتحديد هيئة الرؤية باستعمال احلال،مث )إن( إىل استعمال أسلوب توكيد باألداة � الرسول تأكيده جلأ
ن احلقيقة الغيبية قد يعجز أل)كما ترون هذا القمر(بتشبيه هذا األمر الغييب بأمر دنيوي حمسوس وذلك يف قوله

احلال يف هذا إىل التشبيه دحضاألي شك يراود قلب املسلم،فدور   � رسولال العقل عن إدراكها ولذلك جلأ
   .عنه احلديث كان مهما ال ميكن االستغناء

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  )لتفسيرا(عالقة التخصيص                                                                                             الفصل الثاني 
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َصالُة الرجِل في جَماَعٍة َتزيُد َعَلى َصالتِه في  ": �قاَل َرُسول اهللا : ، قَاَل  �عن أيب هريرَة :احلديث األول
ِجَد ال يُرِيُد إال م أََتى الَمسْ ، ثُ ا تـََوضَأ فََأْحَسَن الُوضوءَ رِيَن َدرََجًة ، َوَذِلَك أن َأحَدُهْم ِإذَ ُسوِقِه وبيتِه بْضعاً وِعشْ 

َهُزُه ِإال الَصالُة الصالةَ  َلْم َيْخُط ُخْطَوًة ِإال رُِفَع َلُه ِبَها َدرَجٌة ، َوُحط َعْنُه بها َخِطيَئٌة َحتى َيْدُخَل : ، َال يـَنـْ
 الِة َما َكاَنِت الصوَن َعَلى الَمْسِجَد ، فِإذا َدَخَل الَمْسِجَد َكاَن في الصالُة ِهي َتْحِبُسُه ، َوالَمالِئَكُة ُيَصل

اللُهم اْرَحْمُه ، اللُهم اْغِفْر َلُه ، اللُهم ُتْب َعَليِه ، َما : َأَحدُِكْم َما َداَم في َمْجِلِسِه الِذي َصلى ِفيِه ، يـَُقوُلوَن 
أي :،وقوله ينهزه هو بفتح الياء واهلاء وبالزاي.  مسلم رواهٌق عليه ، ُمتـفَ .  "َلم يـُْؤِذ فيه ، َما َلْم ُيْحِدْث ِفيِه 

   )1(.خيرجه و ينهضه
  :عالقة التفسير في الحديث

  التمييز و نوعه                       الجملة
صالة الرجل يف مجاعة تزيد على 
صالته يف بيته و صالته يف سوقه 

  بضعا و عشرين درجة

ص اإلسناد باجتاه توضيح اإلام يف وقد خص)درجة(متييز الذات
  )بضعا و عشرين(العدد املذكور

  
عن فضل صالة اجلماعة،إذ   � رسولالو فيه خيربنا " اإلخالص و إحضار النية"ورد هذا احلديث يف باب      

نه كل خطوة خيطوها إىل املسجد ترفع له درجة و حتط عنه خطيئة،وأصالة الفرد بضعاو عشرين درجة و  تزيد على
هذه  � وقد تناول الرسول.ينال أجر املصلي مادامت الصالة حتبسه،وأن املالئكة يصلون عليه ما دام يف جملسه

صالة الرجل يف مجاعة (املعاين يف مجل اسنادية خصص اإلسناد يف إحداها باجتاه توضيح اإلام وذلك يف قوله
بضعا (ل اإلام يف قولهمتثل متييزا أزا)درجة(فكلمة )وعشرين درجة تزيد على صالته يف بيته وصالته يف سوقه بضعا

ولذلك ميكن القول أن عالقة التفسري سامهت يف بناء أسلوب احلديث توضيحا للمعىن وإمتاما للفكرة ).وعشرين
 ال يتضح إال  بذكر حمل الزيادة، والزيادة املذكورة بالعدد ال تتضح)صالة الرجل يف مجاعة تزيد(الن اإلسناد يف قوله

  . ومن هنا تبدو أمهيته)درجة(إال بذكر املعدود الذي ميثله التمييز
  

ُهللا َأَشد  " �قال رسول اهللا:قال �خادم رسول اهللا  �عن أيب محزة أنس بن مالك األنصاري :الثانياحلديث 
َها َطَعاَفالٍة، َعَلى رَاِحَلتِه بأرضٍ فـََرحًا بَِتوبَِة َعْبِدِه ِحيَن يتوُب ِإلَْيِه ِمْن َأَحدُِكْم َكاَن  َفَلَتْت ِمْنُه َوَعَليـْ ُمُه َوَشَرابُه فَانـْ

َها،    ِإْذ ُهَو ِبها قاِئَمةً  َكَذِلكَ  :فـََبيَنما ُهوَ لَها وقد أِيَس ِمْن رَاحَلتِه،فَأَتى َشَجَرًة فاضَطَجَع في ظِ فأَِيَس ِمنـْ
ِة الَفَرحِ ِعنَدُه،فََأَخَذ ِبِخطاِمَها ،  قَاَل ِمْن ِشد َك  ثُمأْنَت َعبِدي وأنا رَب ُهمِة الَفَرِح ! الل رواه "َأْخطََأ ِمْن ِشد  
   
  )لتفسيرا(عالقة التخصيص                                                                                             الفصل الثاني 
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   .احلبل الذي يقاد به البعري: اخلطام  .)1(مسلم 
  عالقة التفسير في الحديث

  التمييز و نوعه                                الجملة
  )أشد(وقد خصص اإلسناد باجتاه توضيح اإلام يف قوله)فرحا(متييز نسبة  هللا أشد فرحا

  
ثل وهللا امل- مثال لفرحة اهللا بعبده التائب � وفيه يضرب لنا الرسول"التوبة"ورد هذا احلديث يف باب        
فهي أشد و أعظم من فرحة رجل بأرض فالة ضلت راحلته وعليها زاده، وجعل يطلبها فلم جيدها ونال -األعلى

منه التعب،وفقد األمل فأخذ ظل شجرة لينام حتتها ينتظر املوت وبينما هو كذلك إذ براحلته عنده قد تعلق 
اللهم أنت عبدي وأنا  :حينها يقول وت احملقق،فأي فرحة  يفرحها هذا االنسان الذي جناه اهللا من املا،خطامها 

هذا املعىن يف   � وقد تناول الرسول.ورغم ذلك فان فرح اهللا بتوبة عبده أشد وأعظمخيطئ من شدة الفرح،ربك 
متثل متييزا )فرحا(فكلمة)هللا اشد فرحا(مجل اسنادية قيد اإلسناد يف واحدة منها باجتاه توضيح اإلام وذلك يف قوله

ولذلك ميكن القول أن عالقة التفسري سامهت يف بناء أسلوب احلديث توضيحا للمعىن ).أشد(اإلام يف قولهأزال 
فلجأ أوال إىل  أهم ما أراد الرسول التعبري عنه هو فرحة اهللا بتوبة عبده،  إمتاما للفكرة خاصة إذا علمنا أن و

األذهان،مث جلأ إىل ذا املعىن يف ترسيخاهل)هللا(وكيد يف قولهالتواضحة،افتتحها بالم التمثيل هلذه الفرحة بصورة دقيقة و 
فحسب وإمنا كان مبثابة العنوان أو الواجهة هلذه الصورة  )أشد(الذي مل يرفع اإلام يف قوله  )فرحا(التمييزتوظيف 
  .التمثيلية

  
يـَُؤم الَقْوَم  ": �ُسول اهللا قَاَل رَ : ، قَاَل  �عن َأيب مسعوٍد عقبَة بن عمرو البدري األنصاري :الثالثاحلديث 

َواًء  فََأْقَدُمُهْم أقْـَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللا ، فَإْن َكانُوا في الِقراءِة َسَواًء ، فَأْعَلُمُهْم بِالسنِة ، فَإْن َكانُوا في السنِة سَ 
يُؤّمن الرُجُل الرُجَل في ُسْلطَانِِه ، َوَال يـَْقُعْد في بـَْيِتِه  ِهْجَرًة ، فَإْن َكانُوا في الِهْجَرِة َسَواًء ، فَأْقَدُمُهْم ِسّناً ، َوالَ 

  )2( .رواه مسلم  " َعَلى َتْكرَِمِتِه إال بِإْذنهِ 

  :عالقة التفسير في الحديث
 التمييز ونوعه                            الجملة

 .)أقدمهم(اإلام يف قوله يحتوض باجتاه اإلسناد خصص وقد) هجرة(متييز نسبة هجرة فأقدمهم

 .)أقدمهم(اإلام يف قوله توضيح باجتاه اإلسناد خصص وقد) سنا(متييز نسبة  سنا فأقدمهم
    
  )لتفسيرا(خصيصعالقة الت                                                                                             الفصل الثاني 
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 جمالسهم ورفع غريهم على وتقدميهم الفضل وأهل والكبار العلماء توقري" باب يف احلديث هذا ردو     

 بسنة العامل مث اهللا بكتاب العامل يقدم غريه؛ على مقدم العلم صاحب أن على دليل وفيه ،"مرتبتهم وإظهار
هذه  � تناول الرسول وقد )1(.وأفضلهم خريهم إال الدينية األمور يف القوم من يقدم وال � اهللا رسول

فأقدمهم (املعاين يف مجل اسنادية خصص اإلسناد يف معظمها باجتاه توضيح اإلام وذلك يف قوله
يف اجلملتني أزال ما اإلام يف ين متثالن متييز )سنا(و)هجرة(،فالكلمتان)فأقدمهم سنا(و)هجرة
أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام  ولذلك ميكن القول أن عالقة التفسري سامهت يف بناء).أقدمهم(قوله

أقرإ : بـالفكرة اليت تدور حول موضوع اإلمامة ومن يتقدم إليها،والذي بناه الرسول على ترتيب معني يبدأ
القوم لكتاب اهللا،مث بأعلمهم بالسنة،مث بأقدمهم هجرة،مث بأقدمهم سنا؛ويف هذا الرتتيب يربز دور التمييز يف 

  .ن هنا تبدو أمهية ذكره يف هذا املوضعاإلبانة عن حكم شرعي وم
  

 
ما  إنكيَا اْبَن آَدَم،: قَاَل اهللا تـََعاَلى ":، يقول  �مسعت رسول اهللا : ، قَاَل  �عن أنس :الرابعاحلديث 

نُوُبك َعَناَن السماِء ، ثُم يَا اْبَن آَدَم ، َلْو بـََلغت ذُ  .َدَعْوتَِني َورََجْوتَِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِمْنَك َوَال أُبَاِلي 
يَا اْبَن آَدَم ، ِإنَك َلْو أتـَْيَتِني ِبُقَراِب اَألْرِض َخطَايا،ثُم َلَقْيَتِني َال ُتْشِرُك ِبي  .اْستَـْغَفْرتَِني َغَفْرُت َلَك َوَال أُبَاِلي 

عنان السماء بفتح العني،قيل هو ما َعنَ◌ لك و  .وقال حديث حسن رواه الرتمذي" َمْغِفَرةً  َشْيئاً ، ألَتـَْيُتَك بُقَراِبها
منها،أي ظهر إذا رفعت رأسك،و قيل السحاب، وقراب األرض بضم القاف،وقيل بكسرها،والضم اصح و 

  . )2(أشهر،وهو ما يقارب مألها
  :عالقة التفسير في الحديث   

  التمييز و نوعه                                الجملة
و أتيتين يا ابن آدم إنك ل

  بقراب األرض خطايا
اإلام يف قوله قوله  توضيح باجتاه اإلسناد وقدخصص) خطايا(متييز الذات

  )بقراب األرض(
  )بقراا(اإلام  يف قوله توضيح باجتاه  وقدخصص اإلسناد)مغفرة(متييز الذات  ألتيتك بقراا مغفرة

       
وجانبا من جانبا من عفو اهللا ومغفرته، � الرسول يظهر لنا و فيه"فضل الرجاء"ورد هذا احلديث يف باب       

هذه املعاين  � الرسول، وقد تناول الرجاء الذي جيب أن يكون عليه قلب املؤمن طمعا يف رمحة اهللا وعظيم فضله
  لوأتيتين ياابن آدم إنك(قوله يف مجل اسنادية خصص اإلسناد يف اثنني منها باجتاه توضيح اإلام وذلك يف

  )لتفسيرا(عالقة التخصيص                                                                                              الفصل الثاني  
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أزال ما اإلام يف ين متثالن متييز   )خطايا ومغفرة(فكلمتا )ألتيتك بقراا مغفرة(وقوله)بقراب األرض خطايا
ولذلك ميكن القول أن عالقة التفسري سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح ) راابق(و)بقراب األرض(قوله

ل أجصفيت العفو واملغفرة عند اهللا تعاىل،واستعمل من إظهار على �  الرسول فيها املعىن و إمتام الفكرة اليت ركز
العصاة منهم،ليصل يف اية بنائها أسلوب نداء تشعرنا نرباته بتلك الرمحة اليت يعامل ا اخلالق عباده حىت 

احلديث إىل بلورة هذا املعىن حينما يؤكد أن اهللا يقابل الذنب،إذا جاء صاحبه مستغفرا تائبا اليشرك باهللا شيئا 
  .أمهية استعماله يف هذا املوضع بالعفو والصفح اجلميلني؛وبلورة هذا املعىن مت بواسطة التمييز و من هنا تبدو

          
َلْو َكاَن ِلي ِمْثُل ُأُحٍد َذَهبًا ، َلَسرِني أْن الَ  ": ، قَاَل  �، عن رسول اهللا  �عن َأيب هريرة  :احلديث اخلامس

  )1(عليه متفق ." َتُمر َعَلي َثَالُث لَياٍل َوِعْنِدي ِمْنُه َشْيٌء ِإال َشْيٌء أْرُصُدُه ِلَدْينٍ 

  :عالقة التفسير في الحديث
 التمييز و نوعه                            الجملة          

لو  (اإلام يف قوله توضيح باجتاه اإلسناد خصص وقد) ذهبا(متييز الذات ذهبا أحد مثل يل كان لو
 .)كان يل مثل أحد

  
 أن على دليل وهو "الفقر منها،وفضل التقلل على واحلث الدنيا يف الزهد فضل"باب يف احلديث هذا ورد          

إىل مجع املال، وحىت لو كان ميلك  يسع ملنه إالدنيا،وهذا املعىن أثبته قوال وعمال ف يف الناس أزهد كان  � النيب
وقد عرب عن هذا املعىن .نه ال حيبذ أن متر عليه ثالث ليال وعنده منه شيء إال مايرصده لدينإحد ذهبا فأوزن 

لو كان يل مثل أحد (وذلك يف قوله اإلام ،مستعمال مجال اسنادية خصص اإلسناد يف إحداها باجتاه توضيح 
ولذلك ميكن القول أن عالقة التفسري سامهت .)لوكا يل مثل أحد(متثل متييزا أزال اإلام يف قوله)ذهبا(فكلمة )ذهبا

لتوجيه صحابته  � يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها الزهد،واختار الرسول
حتدث عن نفسه و هو يعين اجلميع؛كما اختار أن يضرب مثال  بليكون التوجيه مباشرا، ه الفضيلة أن الإىل هذ

ينفذ و ما عند اهللا يف الدنيا  ن ماجلمع أنفس األموال و أغالها و هو قادر على ذلك ولكنه يفضل ما عند اهللا أل
   .سري وضوحا وبياناباق ، وصاغ هذه املعاين جمتمعة يف أسلوب شرطي زادته عالقة التف
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َنَما ُهَو َيِسُري َمَع النيب : اَل قَ  �عن جبري بن مطعم :السادساحلديث  األْعرَاُب  ْني، فـََعِلَقهُ َمْقَفَلُه ِمْن ُحنَـ  �بـَيـْ
 يبوُه ِإَىل َمسُرَة ، َفَخِطَفت رَِداءُه ، فـََوَقَف الناْضَطر َكاَن ِلي  أْعُطوني ِرَدائي ، فـََلوْ  ":، فقال �َيْسأُلونَُه ، َحىت

  )1(.رواه البخاري" َكّذاباً َوَال َجَباناً   َعَدُد هِذِه الِعَضاِه نـََعماً ، َلَقَسْمُتُه بَيَنُكْم ، ثُم ال َتِجُدوِني َبِخيًال َوالَ 
  :عالقة التفسير في الحديث

 التمييز و نوعه                        الجملة

يف  اإلام توضيح باجتاه اإلسناد خصص وقد) نعما(تمتييزالذا نعما العضاه هذه عدد يل كان فلو
 .)فلو كان يل عدد هذه العضاه(قوله

   
جانب من مسو وفيه "تعاىل باهللا ثقة اخلري وجوه يف واإلنفاق واجلود الكرم" باب  يف ديثاحل هذا ورد        
فقد علقه األعراب حال رجوعه من حنني،وقد ُعرفوا باجلفاء و الغلظة،فاستوقفوه يسألونه العطاء حىت  � أخالقه

إال أن يقابل ذلك - عظيموهو صاحب اخللق ال -إم اضطروه إىل مسرة وهي شجرة،فخطفت رداءه، فماكان منه
باحلكمة و احللم و الصرب،وأشار عليهم أن يردوا له رداءه،مث أخربهم أنه لو كان ميلك عدد هذه العضاه نعما 

وقد عرب عن هذه املعاين مستعمال مجال  اسنادية .كذابا والجبانا  لقسمها بينهم ألنه مل يكن ولن يكون خبيال وال
فكلمة ) لوكان يل عدد هذه العضاه نعما( اه توضيح اإلام وذلك يف قوله خصص اإلسناد يف واحدة منها باجت

؛ فسامهت عالقة التفسري بذلك يف بناء أسلوب )لوكان يل عدد هذه العضاه(متثل متييزا أزال اإلام يف قوله ) نعما(
املسؤول مع الرعية  احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة وقد دارت حول صفة العدل  اليت جيب أن يتعامل ا

أسلوبا غري مباشر للدعوة إىل هذا اخللق ألنه حتدث عن نفسه و هو يعين  � وخاصة يف العطاء،واستعمل الرسول
  .كما صاغ هذه املعاين يف أسلوب شرطي لعب فيه التمييز دورا مهما يف اإلبانة عن املعىن املقصود.اجلميع

  
  )2(مسلم رواه"َكَفى بالَمْرِء َكِذباً أْن ُيَحدَث ِبُكل َما َسِمعَ ":قَالَ  � أن النيب  �َأيب هريرة  عن:السابعاحلديث 

  :عالقة التفسير في الحديث
  التمييز و نوعه                             الجملة

  )كفى باملرء(اإلسناد باجتاه توضيح اإلام يف قوله  صوقدخص)كذبا(متييز النسبة  كفى باملرءكذبا 
  
  

  )لتفسيرا(عالقة التخصيص                                                                                               ل الثانيالفص
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من تداول  � الرسول  وفيه حيذر"على التثبت فيما يقوله و حيكيه احلث"ورد هذا احلديث يف باب      

  . عّد هذا العمل من الكذبقد و  تأكد من صحتها بت أوالكالم بني الناس و نقل األخبار دون تث
كفى (تناول هذا املعىن يف مجلة اسنادية واحدة خصص اإلسناد فيها باجتاه توضيح اإلام وذلك يف قوله و 

فسامهت عالقة التفسري بذلك يف ). كفى باملرء(متثل متييزا أزال اإلام يف قوله ) كذبا(فكلمة ) باملرء كذبا
ب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت دارت حول عمل يقوم به الناس وال يبالون خلطورته بناء أسلو 

يصفه به إال  ما � وعواقبه الوخيمة،واملتمثل يف تداول احلديث و نقل األخبار،والذي مل جيد الرسول
لوال استعمال فهو من صميم الكذب بل هو الكذب نفسه، و "كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل مامسع"قوله

  .التمييز يف هذه اجلملة ملا اتضح املعىن
  

الدجاَل َذاَت َغَداٍة ، َفَخفَض ِفيِه َوَرفَع َحىت  �ذََكَر َرُسوُل اِهللا : قال  �عن النواس بن مسعان :الثامناحلديث 
يا َرُسوَل اِهللا ، ذََكْرَت : قـُْلَنا  " َما َشأُنُكْم ؟ ": يَنا ، َفقاَل فـََلما ُرْحَنا إلَْيِه ، َعَرَف ذِلَك فِ . ظَنَـناُه يف طَائَِفِة النْخِل 

ُر الدجاِل َأْخَوفِني َعَلْيُكْم ،  :الدجاَل الَغَداَة ، َفَخفْضَت ِفيِه َوَرفـْعَت ، َحىت ظَنَـناُه ِيف طَائَِفِة النْخِل ، فقاَل  َغيـْ
فَأنَا َحِجيُجُه ُدوَنُكْم ؛ َوإْن َيْخُرْج َوَلْسُت ِفيُكْم ، فَاْمُرٌؤ َحجيُج نـَْفِسِه ، واُهللا َخِليَفتي إْن َيْخُرْج َوأنَا ِفيُكْم ، 

ْليَـقْ . َعَلى ُكل ُمْسِلٍم  ُنُه طَاِفَية، َكأّني ُأَشبـُهُه بَعْبِد الُعزى بِن َقَطٍن ، َفَمْن أْدرََكُه ِمْنُكْم ، فـَ َرأ إنُه َشاب َقَطٌط َعيـْ
فـََعاَث َيِمينًا َوَعاَث ِشماًال ، يَا ِعَباَد اِهللا    ،َعَلْيِه َفواِتَح ُسورَِة الَكْهِف ؛ إنُه َخارٌِج َخلًة بـَْيَن الشاِم َوالِعَراقِ 

ُبُتوا َنٍة ، َويـَْوٌم َكَشْهٍر ، َويـَْوٌم  يـَْوٌم َكسَ : أْربـَُعوَن َيومًا  ":يَا رُسوَل اِهللا ، َوَما لُْبثُُه يف األْرِض ؟ قال : قـُْلَنا " فَاثـْ
 ":َفذلَك اليَـْوُم الِذي َكَسَنٍة أَتْكِفيَنا ِفيِه َصالَُة يـَْوٍم ؟ قَال  يَا َرُسوَل اِهللا : قـُْلَنا  "َكُجْمَعٍة ، َوَسائُِر أياِمِه َكأَياِمُكْم 

  . " ، اْقُدُروا َلُه َقْدرَهُ ال
  إْسراُعُه يف األْرِض ؟يا رسوَل اِهللا ، َوَما : قـُْلَنا 

ُر السَماَء َكالَغْيِث اْسَتْدبـََرْتُه الريُح ، فـََيأِتي َعَلى الَقْوِم ، فَيْدُعوُهم فـَُيؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتِجيُبوَن َلُه ، فـََيأمُ ": قال 
ُه َخَواِصَر ، فـَُتْمِطُر ، َواألْرَض فـَتُـْنِبُت ، فـَتَـُروُح َعَلْيِهْم َسارَِحتُـُهْم أْطَوَل َما َكانَ  ْت ُذرًى َوأْسبَـَغُه ُضُروعًا ، وأَمد

ُهْم ، فـَُيْصِبُحوَن ُمْمِحِليَن لَْيسَ  بِأْيِديِهْم َشْيٌء  ثُم يَأِتي الَقْوَم فـََيْدُعوُهْم ، فـَيَـُردوَن َعَلْيِه َقوَلُه ، فـَيَـْنَصرُف َعنـْ
َتْتبَـُعُه ُكُنوزَُها َكيَـَعاِسيِب النْحِل، ثُم يَْدُعو رَُجالً :َها ِمْن أْمَواِلِهْم ، َوَيُمر بِالَخرِبَِة فـَيَـُقوُل لَ  أْخرِِجي ُكُنوَزِك، فـَ

رواه ..."َويـَتَـَهلُل َوْجُهُه َيْضَحكُ  ،يُـْقِبلُ ف،َ َيْدُعوهُ  ثُم ِجْزلَتَـْيِن َرْمَيَة الَغَرِض،ُمْمَتِلئاً َشَباباً فـََيْضرِبُُه بِالسْيِف، فـَيَـْقَطُعُه 
  )1(لممس
  )لتفسيرا(عالقة التخصيص                                                                                             الفصل الثاني  
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    :عالقة التفسير في الحديث
  التمييز ونوعه                             الجملة

  )أربعون(ناد باجتاه توضيح اإلام يف قوله اإلس صوقد خص)يوما(متييز الذات  أربعون يوما
فرتوح عليهم سارحتهم   

  أطول ما كانت ذرا
  )أطول(وقد خصص اإلسناد باجتاه توضيح اإلام يف قوله )ذرا(ةمتييز النسب

وقد خصص اإلسناد باجتاه توضيح اإلام يف قوله       )ضروعا(متييز النسبة  و أسبغه ضروعا
  )أسبغ(

  )أمد(وقد خصص اإلسناد باجتاه توضيح اإلام يف قوله )خواصر(متييز النسبة  وأمده خواصر
  وقد خصص اإلسناد باجتاه توضيح اإلام يف قوله) شبابا(متييز النسبة   مث يدعو رجال ممتلئا شبابا

  )يدعو رجال ممتلئا( 
  

عن خروج  �خيربنا الرسول وفيه"أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغريها"هذا جزء من حديث ورد يف باب     
الدجال هو الكذاب،وأصل مادة دجل التمويه والتغطية،وعندما حتدث الرسول يف :الدجال،وقد جاء يف املصباح

أمره خفض فيه و رفع حىت ظنه الصحابة يف طائفة النخل، أي قريبا مكانا وزمانا،ومل يستبعدوا أن جيدوه خمتبئا بني 
صافه،أنه شاب قطط أي شعره جعد شديد اجلعودة،وعينه طافئة أي ناتئة بارزة يف أو  �ومن بني ما ذكره .النخيل

أنه ميكث أربعني يوما،   �مكوثه يف األرض فقد أخرب النيبوأماعن .ض فساداوفيها بصيص  من نور،يعيث يف األر 
س،بينما النا ضوأهم ما يقوم به أنه يتمكن من فتنة بع.إسراعه يف األرض بالغيث استدبرته الريح فكما وص

ينجو آخرون منها بفضل اهللا و متسكهم بشرعه،وتكون ايته على يد املسيح عيسى ابن مرمي الذي ينزله اهللا يف 
هذه املعاين يف مجل  �قد تناول الرسولو  )1(.آخر الزمان وحينها يتم التمكني لدين اهللا كماجاء يف آخر احلديث

فرتوح عليهم سارحتهم (و)أربعون يوما(ام وذلك يف قولهاإلسناد يف معظمها باجتاه توضيح اإلاسنادية خصص 
 يوما،(فالكلمات  )شبابا مث يدعو رجال ممتلئا(و)أمده خواصر(و) وأسبغه ضروعا(و) أطول ماكانت ذرا

ا لتوضيح اإلام فيما سبقها من   متثل كل منها متييزا يف اجلملة الواردة فيها جيء) خواصر، شبابا ،ذرا،ضروعا
و مفرد؛ فسامهت عالقة التفسري بذلك يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان مجلة أ

  وهذااألساس خروج الدجال وما يقوم به بني الناس، موضوعها
  

  )لتفسيرا(القة التخصيصع                                                                                                الفصل الثاني
  

أطول (وصف السارحة وهي الغنم واإلبل،فاستعمل أمساء التفضيل ابرزت فيه عالقة التفسريعندم- حتديدا–اجلزء
ونفس العالقة استعملها يف .تبعها مبا مييزهاأوكلها تشري إىل بلوغ  الكمال يف الوصف املذكور،مث ) وأسبغ وأمد

                                                 
 .978،ص 2الصاحلني،ج رياض شرح الواردين ينظر صبحي الصاحل،منهل  1
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يز االمتالء فيه؛وبذلك زادت هذه العالقة من وضوح املعاين يف أسلوب لتمي)شبابا(فاستعمل  وصفه للرجل ،
للزمن املاضي يف تعبريه عن حدث مستقبل وذلك يف  � الرسول ضا استعمالأيوما يستوقفنا . احلديث

أوال أن الفعل يتحدد زمانه داخل النظم وليس :وهذا فيه داللة على شيئني)فعاث ميينا وعاث مشاال(قوله
يا أن استعمال املاضي للتعبري عن حدث مستقبل يزيد من تأكيده والقطع حبدوثه و تثبيته يف النفس خارجه،وثان

 هِ الل◌َ  رُ مْ ى أَ تَ أَ  ����  :على أنه حدث واقع الحمالة فيصبح كاحلدث املتحقق الذي مت و تأكد حدوثه،كقوله تعاىل
  )   1().89الشعراء( ����يملِ ب سَ لْ قَ بِ  هَ ى الل تَ أَ  نْ  مَ ال إِ ����: ،وكقوله تعاىل) 1النحل(���� وهُ لُ جِ عْ تَـ سْ  تَ َال فَ 

             
َلَة َأوُل زُْمَرٍة َيْدُخُلوَن الَجنَة َعَلى ُصو  ": �قَاَل رسوُل اهللا : قَاَل  �عن َأيب هريرة  :التاسعاحلديث  رَِة الَقَمِر لَيـْ

ُفُلوَن ، ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهْم َعَلى أَشد َكوَْكٍب ُدر الَبْدرِ  ي ِفي السَماِء إَضاءًة ، َال يـَُبوُلوَن ،َوَال يـَتَـَغوُطوَن، َوَال يـَتـْ
ُة . ،َوَال َيْمَتِخُطوَن  َهُب ،َوَرْشُحُهُم الِمْسُك ،َوَمَجاِمُرُهُم األُُلويبِ  - أْمَشاطُُهُم الذأْزَواُجُهُم الُحوُر - ُعوُدالط

  )   2(.متفق عليه "،َعَلى ُصورَِة أَبِيِهْم آَدَم ِستوَن ِذرَاعاً ِفي السَماءِ العْيُن ،َعَلى َخْلِق رَُجٍل َواِحدٍ 
  :عالقة التفسير في الحديث

  التمييز و نوعه                         الجملة
مث الذين يلوم على اشد كوكب يف 

  السماء إضاءة
 وقد خصص اإلسناد باجتاه توضيح اإلام يف)إضاءة(ةمتييز النسب

  )اشد(قوله
على صورة أبيهم آدم ستون      

  ذراعا يف السماء
وقد خصص اإلسناد باجتاه توضيح اإلام يف )ذراعا(متييز الذات

  )ستون(قوله
    

زمرة يدخلون أن أول  � وفيه يذكر الرسول"بيان ما أعد اهللا للمؤمنني يف اجلنة"ورد هذا احلديث يف باب      
ة البدر وهي أفضل الزمر،مث الذين يلوم على صورة أملع كوكب دري يف السماء اجلنة على صورة القمر ليل

إضاءة،مث الذين يلوم تكون صورهم على حسب أعماهلم، وفيه أيضا أن أهل اجلنة يأكلون ويشربون ولكنهم 
ملسك؛ألم ن ريح ان فضالم خترج رشحا أي كالعرق،أطيب مأاليبولون وال يتغوطون وال يتفلون وال ميتخطون،و 

  هذه املعاين يف مجل اسنادية خصص اإلسناد يف بعضها  � وقد تناول الرسول.يف نعيم مقيم
  
  )لتفسيرا(عالقة التخصيص                                                                                              الفصل الثاني 

  

                                                 
 .47ينظرسناء محيد البيايت،قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم ، ص  1
  . 338،ص 1882النووي ،رياض الصاحلني،احلديث   2
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على صورة أبيهم (وقوله)شد كوكب يف السماء إضاءةأمث الذين يلوم على (لهباجتاه توضيح اإلام وذلك يف قو 
أزال ما اإلام يف قوله  ينمتثالن متييز )إضاءة وذراعا(فكلمتا) آدم ستون ذراعا يف السماء

ا فسامهت عالقة التفسري بذلك يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت ركز فيه).ستون(و)شدأ(
وىل ،فبينما شبه الزمرة األوجوههم جبمال أوىل  من أهل اجلنة مث الذين يلوم،فبدعلى وصف الزمرة األ � الرسول

شد كوكب دري يف السماء إضاءة،فكان الرابط بينهما بأنه شبه الذين يلوم إيف صورهم بالقمر ليلة البدر ف
وأما يف .يف اجلملة لتوضيح اجلهة املقصودة يف التشبيهاإلضاءة من شدة اللمعان ولذلك جاءت كلمة إضاءة متييزا 

نه ستون ذراعا يف السماء فالتمييز ذراعا كان مبثابة وحدة أخربنا أنه يصف طول قامة أهل اجلنة فإآخر احلديث ف
  . القياس وزاد املعىن وضوحا ومن هنا تبدو أمهية ذكره يف هذا املوضع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )لمعيةا(عالقة التخصيص                                                                                                الفصل الثاني  
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  )لمعيةا(عالقة التخصيص                                                                                                الفصل الثاني
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ِإَذا َخَطَب اْمحَرْت  َعيَناُه ، َوَعال َصوتُُه ، َواْشَتد َغَضُبُه ،  �َكاَن َرُسوُل اهللا : ، قَاَل  �عن جابر :األولاحلديث 
َويـَْقرُِن بـَْنيَ ُأصبُـَعيِه  "َكَهاتَينِ   بُِعثُت أنَا والساَعةَ  ":َويـَُقوُل " َصبَحُكْم َوَمساُكمْ  ":يـَُقوُل  َحىت َكأنُه ُمْنِذُر َجيٍش ،

َر الَحديِث ِكَتاُب اهللا ، َوَخيَر الَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍد  ":السبابَِة َوالُوْسَطى ، َويـَُقوُل   ، َوَشر  �أما بـَْعُد ، فَإن َخيـْ
أنَا أْوَلى ِبُكل ُمؤِمٍن ِمْن نَفِسِه ، َمْن تـََرَك َماًال َفَألْهِلِه ،  ":ُمث يـَُقوُل  "األُُموِر ُمْحَدثَاتـَُها ، وَُكل ِبْدَعة َضالَلةٌ 

 َوَعَلي 1(.رواه مسلم  " َوَمْن تـََرَك َديْناً َأْو َضَياعاً فَإَلي(   
  :في الحديث المصاحبةعالقة 
 المفعول معه                          الجملة

والساعة    أنا بعثت
 كهاتني

واقرتاب  �وقد خصص اإلسناد باجتاه املصاحبة بني بعثته )الساعة(
 .الساعة

     
أن أجل الدنيا قريب   � الرسولوفيه خيربنا  "النهي عن البدع وحمدثات األمور"ورد هذا احلديث يف باب     

، كما ينهى لإلشارة إىل هذا االقرتاب " بعثت والساعة كهاتني"ه السبابة واإلام وقال وذلك حينما قرن بني أصبعي
ى لَ وْ أَ  ي بِ الن ����: فهو مصداق لقول اهللا تعاىل)أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه(وأما قوله.البدع وحمدثات األمور فيه عن

من ترك ماال (وخيتم احلديث بقوله .باملؤمنني ته ورأفتهإشارة إىل رمح هفي)6األحزاب( ����مْ هِ سِ فُ نْـ أَ  نْ مِ  ينَ نِ مِ ؤْ الْم◌ُ بِ 
وليهم،ومن  وأنايريد بذلك أن من مات وترك أوالدا صغارا،فأمرهم إيل،)فألهله،ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي

هذه املعاين يف مجل  �  وقد تناول الرسول.) 2( ترك دينا فعلي قضاؤه،وقد كان ذلك حينما فتح اهللا عليه
املفعول مثلت  )الساعة( فكلمة )بعثت والساعة كهاتني(يف قوله  كاملصاحبة وذلية،خصص إحداها باجتاه اسناد

دون احلدث  نوهذه املصاحبة هي يف الزم ،� والذي يعود على الرسول )بعثت( بالفعل املتصل وصاحبت الضمري
وب احلديث حبيث أدت إىل توضيح املعىن أن هذه العالقة قد سامهت يف بناء أسل وبذلك ميكن القول.)3(الفاعلية أو

 الكرمي هو األساس الذي انطلق منه الرسول بقيام الساعة،وهذا املعىن � دارت حول اقرتان بعثته وإمتام الفكرة اليت

ليصل إىل بقية املعاين اليت ضمها احلديث؛ومل يكتف بذكر معىن املصاحبة لفظا وإمنا أكده بالتمثيل و ذلك حينما 
  .صبعيه السبابة و اإلامقرن بني أ

  
  
  
  

  )لمعيةا(عالقة التخصيص                                                                                                  الفصل الثاني 
  

                                                 
  .50،ص170النووي،رياض الصاحلني،احلديث 1
  . 386،ص1ينظر حممد بن صاحل العثيمني،شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني،ج 2
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أنَا أْغَنى الشرََكاِء  :قَاَل اهللا تـََعاَلى  ": يقوُل  �مسَِْعُت رسول اهللا : قَاَل  �وعن َأيب هريرة  :الثانياحلديث 
  )1( .رواه مسلم "َعِن الشْرِك ، َمْن َعِمَل َعَمًال أْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْيِري تـَرَْكُتُه َوِشرَْكُه 

  

  :عالقة المصاحبة في الحديث
 المفعول معه                            الجملة

يف ترك اهللا ) وشركه املرائي( وقد خصص اإلسناد باجتاه املصاحبة بني)شركه( تركته وشركه
 .هلما

       
عن الشرك، وأن و أن اهللا تعاىل غين عن الشركاء  � الرسول وفيه خيربنا "حترمي الرياء"ورد هذا احلديث يف باب        

مانه وشركه، كناية عن إحباط ثوابه وحر   �اهللا املراءاة والتسميع، يرتكه دَ صْ من عمل عمال يشرك فيه مع اهللا غريه، قَ 
قيد اإلسناد فيها باجتاه عن هذا املعىن جبمل اسنادية  � الرسولوقد عرب  .وهذا حتذير شديد من الرياء،)2(من أجره

وكانت هذه )اهلاء يف تركته(مثلت املفعول معه وصاحبت املفعول به)شركه(فكلمة)تركته وشركه(املصاحبة،وذلك يف قوله
سامهت يف بناء أسلوب احلديث  ولذلك ميكن القول أن عالقة املصاحبة.املصاحبة يف الزمن دون احلدث أو املفعولية

دارت حول الرياء الذي يوقع صاحبه يف الشرك،ومن أجل بناء هذه  حبيث أدت إىل توضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
رك اهللا لصاحبه و الفكرة استعمل الرسول أسلوبا شرطيا ربط فيه بني العمل الذي يراد به غري وجه اهللا تعاىل وبني ت

  .ختليه عنه،واتضح هذا املعىن يف اجلملة اجلوابية باستعمال املفعول معه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  )اإلخراج(عالقة التخصيص                                                                                           الفصل الثاني 
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  )اإلخراج(عالقة التخصيص                                                                                              الفصل الثاني 
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أَنُه قَاَم فيهم، َفذََكَر َهلُْم أن اِجلَهاَد يف :  �، عن َرُسول اهللا  �ربعي  عن َأيب قتادة احلارث بن :األولاحلديث  
يَا َرُسوَل اهللا ، أرَأْيَت إْن قُِتْلُت يف سبيِل اهللا ، : سبيِل اهللا، َواِإلميَاَن باهللا أْفَضُل األْعَماِل ، فـََقاَم َرُجٌل ، فـََقاَل 

نـََعْم، إْن قُِتْلَت في سبيِل اِهللا، َوأْنَت َصابٌر ُمْحَتِسٌب، ُمْقِبٌل َغيُر ": �لَُه َرُسول اهللا ُتَكفُر َعّين َخطَايَاَي ؟ فـََقاَل 
أرَأْيَت إْن قُِتْلُت يف سبيِل اهللا ، أُتَكفُر َعّين َخطَايَاَي ؟ فـََقاَل : قَالَ  "؟َكْيَف قـُْلَت ": �ُمث قَاَل َرُسول اهللا  "ُمْدبرٍ 

ْيَن ؛ ": �َلُه َرُسول اهللا  الد ِجبريَل  نَعْم ، َوأْنَت َصابٌر ُمْحَتِسٌب ، ُمْقِبٌل َغيُر ُمْدِبٍر ، إال قَاَل لي  �فإن
  )1(.رواه مسلم" ذِلكَ 

  :عالقة االخراج في الحديث
 االستثناء                       الجملة 

نعم وأنت صابر حمتسب، مقبل غري مدبر،إال 
 .ذلك الدين فإن جربيل قال يل

) الدين(وقد خصص اإلسناد باجتاه استثناء ) ينالد إال (
 .من األشياء اليت تكفرها الشهادة يف سبيل اهللا

     
، وفيه دليل على أن اإلنسان إذا قاتل يف سبيل اهللا صابرا حمتسبا "حترمي الظلم"ورد هذا احلديث يف باب          

ين، فإنه حق آدمي، وحق اآلدمي ر عنه خطيئاته وسيآته إال الد مقبال غري مدبر، ونال الشهادة، فإن ذلك يكف
إال (وذلك يف قولهخصصها باجتاه اإلخراج  اسناديةهذا املعىن يف مجل  � البد من قضائه، وقد تناول الرسول

ت تكفري اخلطايا ولذلك ميكن القول أن عالقة اإلخراج سامه وفكلمة الدين استثنيت من احلكم املذكور وه)الدين
دار موضوعها حول الدين وخطورته إذا مل يتم سداده  يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت

ولو كان صاحبه شهيدا،وهو يف حد ذاته ليس خطيئة ولكنه يعد كذلك إذا مات صاحبه ومل يقضه،ومن أجل بناء 
  .يتهاعالقة اإلخراج و من هنا تبدو أمه �هذه الفكرة استعمل الرسول

     
ُكل أُمِتي ُمَعافى إال الُمَجاِهرِيَن،َوإّن ِمَن :،يقول �مسعت َرُسول اهللا :قَالَ  � عن أيب هريرة :الثانياحلديث 

َبارَِحَة َكَذا ال تُ َعِملْ ا ُفالُن،يَ :فَيُقولُ ،، ثُم ُيْصبُح َوَقْد َستَـَرُه اُهللا َعَليهِ َل الرُجُل بالليِل َعَمالً الُمَجاَهَرِة أْن يـَْعمَ 
َر اِهللا َعْنه،َوُيصبُح َيْكِشُف سِ َقْد بَاَت َيْستُـُرُه رَبهُ وَ وََكَذا،   )2(.ُمتـَفٌق َعَليِه " تـْ

  :عالقة االخراج في الحديث 
 االستثناء الجملة

 من املعافاة ) ااهرين(وقد خصص اإلسناد باجتاه استثناء ) ااهرين(إال كل أميت معاىف إال 
  
  )اإلخراج(عالقة التخصيص                                                                                            لفصل الثانيا  

  

                                                 
 . 61، ص217النووي، رياض الصاحلني، احلديث  1
 .  64، ص 241نفسه، احلديث  2



 169

  � اليت تكون ألمة حممد  ااهرين
  

 � رسولوفيه خيربنا ال "سرت عورات املسلمني والنهي عن إشاعتها لغري ضرورة"ورد هذا احلديث يف باب         
، �وااهرون هم الذين جياهرون مبعصية اهللا ،معاىف، قد عافاهم اهللا عز وجل إال ااهرين � أن كل أمة حممد

كل أميت معاىف إال (وذلك يف قولهخصصها باجتاه اإلخراج  اسناديةهذا املعىن يف مجل  �وقد تناول الرسول 
ولذلك ميكن . �املعافاة اليت حتظى ا امة حممد  ور وهاستثنيت من احلكم املذكو )ااهرين(فكلمة)ااهرين

ركز فيها الرسول على  القول أن عالقة اإلخراج سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
اإلخراج اليت مل تبق احلكم على  ةالتحذير من عمل سيئ يتمثل يف ااهرة،واستعمل من أجل بنائها عالق

وإن من ااهرة أن يعمل الرجل بالليل (،كما استعمل أسلوب توكيد  أوضح به معىن ااهرة وذلك بقولهإطالقه
  .فزاد بذلك األمر وضوحا...)عمال

  
ال ُتَصاِحْب إال ُمْؤِمنًا ، َوَال يَْأُكْل َطَعاَمَك  ":، قَاَل  �عن النّيب  � ذريعن أيب سعيد اخل :الثالثاحلديث 
 َتِقي 1(.رواه أبو داود والرتمذي"  إال(  

  :عالقة االخراج في الحديث 
 االستثناء                             الجملة

 .وقد خصص اإلسناد  باجتاه استثناء املؤمن من عدم املصاحبة)مؤمناإال( ال تصاحب إال مؤمنا

  االكل املشاركة يف عدم وقدخصص اإلسنادباجتاه استثناء التقي من)تقي إال( واليأكل طعامك إالتقي

     
أهل  اختيار على  �، وفيه حيثنا الرسول"اب زيارة أهل اخلري وجمالستهم وصحبتهمب"يفورد هذا احلديث          

ملصاحبتهم،واحلرص على أن اليأكل من طعامنا إال من عرف بالتقوى والصالح بني اخلري من املؤمنني والتقاة 
عن هذا املعىن باستعماله جلملتني  �لنّيب ا وقد عرب.نه أهل لإلحرتام والتقديروأل الناس رفعا لشأنه ومكانته

يأكل طعامك إال  التصاحب إال مؤمنا وال(اإلسناد فيهما باجتاه اإلخراج وذلك يف قوله اسناديتني خصص
ملا يكون مثبت فانه س) إال(استثنيتا من احلكمني املذكورين ومبا أن الكالم منفي قبل)مؤمنا وتقي(فكلمتا)تقي

وهذا مامسي عند النحاة باالستثناء املفرغ أو .للمؤمن وللتقي)األكل من الطعام(و)املصاحبة(بعدها،أي إثبات 
  الناقص ،وهو ما مل يذكر فيه املستثىن منه واجلملة منفية،ولكن عدم ذكر املستثىن منه يف هذا النوع من اجلمل 

  : فقال ا تفطن له مهدي املخزومي حني تناول هذا النوع من اجلملنحها داللة القصر ال االستثناء وهذا ممي 
  )اإلخراج(عالقة التخصيص                                                                                              الفصل الثاني 
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الد،وما مررت إال خبالد،وما رأيت إال ما حضر إال خ:واالستثناء املفرغ عندهم،ما خال من املستثىن منه،حنو"
هذه األمثلة فلن تشعر بأن هناك استثناء،ألنه مل يكن فيها حكم  دخل فيه اجلماعة  وإذا أنعمت النظر يف.خالدا

ر،والواقع أن ما مسي باالستثناء املفرغ،مل يكن استثناء حبال،ولكنه قصر،والقصر ثمث استثين من اجلماعة واحد أو اك
فيه،وإال )إال(ومل يكن النحاة ليعرضوا له يف باب االستثناء لوال وجود ).النفي وإال:(اليت يقوم عليها هي توكيد أداته

  )1(".لتؤدي توكيدا-ضميمة إىل النفي السابق-يف هذه األمثلة التؤدي استثناء ولكنها
  

نـَْيا َمْلُعونٌَة، َأالَ  ":، يقول  �مسَِْعُت رسول اهللا : قَالَ  ،قال � عن أيب هريرة :الرابعاحلديث  الد َمْلُعوٌن َما إن
  )2(.رواه الرتمذي"ِفيَها ، ِإال ِذْكَر اِهللا تـََعاَلى ، َوَما َواالُه ، َوعاِلماً َوُمتَـَعلماً 

  :عالقة االخراج في الحديث 
 االستثناء الجملة

أال إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 
إال ذكر اهللا وما وااله، وعاملا 

 .علماومت

وقد خصص ) عاملا ومتعلماو  هوما واال ر اهللاإال ذك(
) ذكر اهللا وما وااله وعامل ومتعلم(باجتاه استثناء  اإلسناد

 . من لعنة اهللا

     
أن الدنيا تكون ملعونة ، عندما  � وفيه يبني لنا الرسول "فضل الزهد يف الدنيا"ورد هذا احلديث يف باب        

أي ما داناه وقاربه : ما وااله و اهللا، مث أوضح الوجه املشرق املضيء للدنيا وهو ذكر اهللا تكون سببا يف البعد عن 
وقد .ما كان فيها من عامل ينشر العلم بني الناس أوطالب علم ، وكذلك)3(من الطاعة املوصلة ملرضاة اهللا تعاىل

إال ذكر اهللا وما (خراج وذلك يف قولههذه املعاين يف مجل اسنادية قيد اإلسناد فيها باجتاه اإل � تناول الرسول
،وعامل،ومتعلم، ولذلك ميكن هفاستثىن من اللعنة اليت تطال الدنيا أربعة أمور ذكر اهللا ،وما واال)وااله وعاملا ومتعلما

أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة ،فلوال االستثناء لفهم األمر  القول أن عالقة اإلخراج سامهت يف بناء
اطالقه وأصبح كل ما يف الدنيا ملعون ولكن عدالة اإلسالم تقتضي التمييز بني حماسن األعمال  على

  .وسيئها،إلتيان ما جيب إتيانه و ترك ما جيب تركه
      
  
  
  )اإلخراج(خصيصعالقة الت                                                                                             الفصل الثاني  
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ِة ِإال الُمَبشَراتِ  ":، يقول  �مسَِْعُت رسول اهللا : قَاَل  � وعن أيب هريرة :اخلامساحلديث  بوَلْم يـَْبَق ِمَن الن  "
َبشرَاُت ؟ قَاَل : قالوا 

ُ
  )1(.رواه البخاري"  الرْؤيَا الصاِلَحةُ ": َوَما امل

  :عالقة االخراج في الحديث 
 االستثناء                  الجملة

وقد خصص اإلسناد باجتاه استثناء ) املبشراتإال ( .مل يبق من النبوة إال املبشرات
 .ملبشرات مما زال من أثر النبوةا

     
ي ما يراه الصاحلة وهالرؤيا  عن � ، وفيه يتحدث النيب"الرؤيا وما يتعلق ا"ورد هذا احلديث يف باب       

عرب و . �خرب النيب أ اهذه الرؤيا الصاحلة هي من أثر النبوة كمخريا،  بهمما حيبه ويستبشر  ،أو يرى لهاملؤمن يف منامه
مل يبق من (وذلك يف قولهالرسول الكرمي عن هذا املعىن مستعمال مجلتني خصص اإلسناد يف أوالمها باجتاه اإلخراج 

فسامهت عالقة ).عدم البقاء(من احلكم املذكورهي املستثىن الذي أخرج )املبشرات(فكلمة)النبوة إال املبشرات
ونالحظ يف هذا االستثناء أن املستثىن .اإلخراج إذن يف توضيح الفكرة وإمتام املعىن،إذ مل يبق األمر على اطالقه

الن الكالم منفي واملستثىن منه حمذوف،ولذلك يتفرغ ما قبل إال للعمل فيما  كمرفوع وليس منصوبا وذل
التصاحب :"  �ملستثىن منه مينح هذه اجلملة داللة القصر ال االستثناء كما مر معنا يف قولهبعدها،وعدم ذكر ا

  )2(.احلديث السابقيف "إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقي

    
َما ِلَعْبِدي :يقوُل اُهللا تـََعاَلى : "اهللا تعاىل ليقو :" قال �أن رسول اهللا  �عن أيب هريرة  :السادساحلديث 

نـَْيا ، ثُم اْحَتَسَبُه ِإال الَجنةَ الُمؤِمن عِ  ُه ِمْن أْهل الد3(.البخاري هروا"  ْنِدي َجَزاٌء ِإَذا قـََبْضُت َصِفي(  
  :عالقة االخراج في الحديث

 االستثناء                     الجملة

إذا قبضت  ءاجز  عندي ما لعبدي
صفيه من أهل الدنيا، مث احتسبه إال 

 .اجلنة

مما ) اجلنة(وقد خصص اإلسناد باجتاه استثناء) نةاجلإال (
ء للصابر احملتسب،أي أن اجلنة وحدها هي اال يكون جز 

 .اليت جيازي ا اهللا اإلنسان على صربه واحتسابه

     
  
  )اإلخراج(القة التخصيصع                                                                                             الفصل الثاني  
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 ما جيازي �ما يقال عند امليت وما يقول من مات له ميت، وفيه يذكر الرسول "ورد هذا احلديث يف باب       
... أو الوالدين، أو الزوج أو األخ وصرب عليه، واحتسبه عند اهللا كاالبناهللا اإلنسان الذي ابتاله بفقد عزيز   به

وذلك  خصصها باجتاه اإلخراج اسناديةوقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجلة   اجلنة،جزاء إالفهذا ليس له 
فكلمة اجلنة استثنيت من احلكم املذكور ولذلك ميكن القول أن عالقة اإلخراج )مث احتسبه إال اجلنة(يف قوله

من جزاء عند  همالكان موضوعها الصرب و   سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
 به االنسان الصابر ويكون بقدر صربه واحتسابه،ليثبت بعد ذلك أن  يجزاء جياز  اهللا،فافتتح احلديث بنفي أي

  .العملاجلنة هي جزاء هذا 
    
 ِإَذا ُوِضَعت الَجَنازَُة ، فَاْحَتَمَلَها الرَجالُ :" يقول �كان النيب : قال �خلدري عن أيب سعيد ا :السابعاحلديث 

ُموِني: َصاِلَحًة، قالْت َعَلى أعَناِقهْم ، فَإْن َكاَنْت  َر َصاِلَحةٍ ، َقد َها أَْيَن َويـْلَ  يَا:ْهِلَها ألَ  قَاَلتْ ،َوإْن َكاَنْت َغيـْ
  )1(.عليه متفق" َوَلْو َسِمَع اإلنَساُن َلَصِعقَ ُكل َشْيٍء ِإال اإلْنَساَن،  َيْسَمُع َصْوتـََهاَتْذَهُبوَن ِبَها ؟

  :عالقة اإلخراج في الحديث
 االستثناء                      الجملة

وهلا صوت يسمعه كل 
 .شيء إال اإلنسان

من ) اإلنسان(وقد خصص اإلسناد باجتاه استثناء ) اإلنسانإال (
 .مساء صوت امليت عند تشييع جنازته

     
تغسيله، و باإلسراع يف جتهيز امليت،   � وفيه يأمر النيب"اإلسراع باجلنازة"ورد هذا احلديث يف باب         

قالت ألهلها  ن النعيم وإن كانت غري صاحلةينتظرها مإن كانت صاحلة، قالت قدموين ملا  واجلنازة؛وتكفينه، ودفنه
، وهلا صوت يسمعه كل شيء إال اإلنسان، ولو مسعه اح منهشر يسرت فتكون بذلك  يا ويلها أين تذهبون ا
وذلك هذا املعىن يف مجل اسنادية خصص آخرها باجتاه اإلخراج   �وقد تناول الرسول.لصعق، أي ألغشي عليه

استثنيت من احلكم املذكور؛فسامهت بذلك عالقة اإلخراج يف )إنسان(فكلمة)يسمع صوا إال االنسان(يف قوله
يت من حقائق غيبية كان موضوعها املوت وما يكتشفه امل  بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت

وهو حممول فوق النعش،باإلضافة إىل التأكيد على الرمحة اليت ُخص ا االنسان دون سائر املخلوقات ممثلة يف 
باستعمال عالقة  � غشي عليه هلوله وشدته وهذا ما عرب عنه الرسولأعدم وصول صوت اجلنازة إىل مسعه وإال 

  .  اإلخراج ومن هنا تبدو أمهيتها
   
  
  )اإلخراج(عالقة التخصيص                                                                                              ل الثانيالفص 
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َال َيُموُت َألَحٍد ِمَن الُمْسِلميَن َثالَثٌَة ِمَن الَوَلِد :"  �قال رسول اهللا : قال � وعن أيب هريرة :الثامناحلديث 
              )1(.رواه البخاري"  الناُر ِإال َتِحلَة الَقَسمِ  َال َتمسهُ 

  :عالقة االخراج في الحديث
 االستثناء                             الجملة

 حتلة القسم من عدم مس الناروقدخصص اإلسنادباجتاه استثناء )القسم إال حتلة( حتلة القسم إالالنار  المتسه

والد مل يبلغوا األ وفيه أنه من مات له ثالثة من "فضل من مات له أوالد صغار"ديث يف بابورد هذا احل       
قوله  )حتلة القسم(يريد ،وال متسه النار إال حتلة القسم،احلنث واحتسبهم عند اهللا، فإم يكونون سرتا له من النار

ا يهَ فِ  ينَ مِ الِ الظّ  رُ ذَ نَ وا و قَ اتـ  ينَ ذِ ي الْ ح نَ نُـ  م ا ثُ ي ضِ قْ ا م مً تْ حَ  كَ ب ى رَ لَ عَ  انَ ا كَ هَ ادُ رِ  وَ ال إِ  مْ كُ نْ م  نْ إِ وَ ����: تبارك وتعاىل
وذلك يف هذا املعىن يف مجل اسنادية خصصها باجتاه اإلخراج  � وقد تناول الرسول .)2()72-71مرمي( ���� اي ثِ جِ 

ك عالقة اإلخراج يف بناء أسلوب فسامهت بذل.من احلكم املذكوراستثنيت )حتلة(فكلمة)إال حتلة القسم(قوله
موت الولد وحترمي جسد االنسان الصابر  ىدارت حول موضوع الصرب عل احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت

    .االستثناء يف هذا املوضع جيعلنا نفهم أن النفي ليس على إطالقهكان حتلة القسم،واستعمال   إال ماالنار  ىعل
  
تـُْعَرُض اَألْعَماُل في كل اثـْنَـْيِن َوَخْميٍس ، :"  �قال رسول اهللا : قال � يب هريرةعن أ :التاسعاحلديث  

َنُه َوبـَْيَن أِخيِه َشْحَناُء ، فَيُقوُل ُك باِهللا َشْيئًا ، ِإال اْمرُ فـَيَـْغِفُر اُهللا ِلُكل اْمِرٍئ ال ُيْشرِ  اتْـرُُكوا هَذْيِن : ءًا َكاَنْت بـَيـْ
   )3(.رواه مسلم"  َحتى َيْصطَِلَحا

   :عالقة اإلخراج في الحديث
 االستثناء                      الجملة

فيغفر اهللا لكل امرئ ال يشرك 
كانت بينه وبني   امرءباهللا شيئا إال 
 .أخيه شحناء

وقد خصص اإلسناد )ء كانت بينه وبني أخيه شحناءإال امر (
   �مغفرة اهللانيل من )املتشاحنني(استثناء باجتاه

      
  
  )اإلخراج(عالقة التخصيص                                                                                              لفصل الثانيا 
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 أن من � من الرسول ، وفيه حتذير" بني املسلمني فوق ثالثة أيام نحترمي اهلجرا " ورد هذا احلديث يف باب       
، وقد عرب عن هذا املعىن باستعماله �اهللا  مغفرةوبني ه املسلم فوق ثالث، ألن ذلك حيول بينأخاه يهجر املسلم 

فيغفر لكل امرئ ال يشرك باهللا شيئا إال امرء  ( وذلك يف قولهجلمل اسنادية خصص اإلسناد فيها باجتاه اإلخراج 
فسامهت بذلك عالقة اإلخراج يف بناء  استثنيت من احلكم املذكور) ءامر (فكلمة )كانت بينه وبني أخيه شحناء

دارت حول أمرين،األول يتمثل يف إخبار الرسول لنا باليومني  أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
الذين تعرض فيهما األعمال و مها االثنني واخلميس،وأما األمر الثاين فيتعلق مبغفرة اهللا اليت حيظى ا اجلميع إال 

  .اليت عرب عنها بعالقة اإلخراج املتشاحنني
  

َال تـَُقوُم الساَعُة َحـتى يـَُقاِتَل الُمْسِلُموَن اليَـُهوَد  :" قال   �أن رسول اهللا � عن أيب هريرة :العاشراحلديث 
هَذا يـَُهوِدي  يَا َعْبَد اللهِ  ِلمُ يَا ُمسْ : فـَيَـُقوُل الَحَجُر َوالشَجُر  ،ْن َورَاء الَحَجِر َوالشَجرِ َحتى َيْخَتِبَئ اليَـُهوِدي مِ 

  )1(.متفق عليه" تَـَعاَل فَاقْـتُـْلُه ؛ إال الَغْرَقَد فإنُه ِمْن َشَجِر اليَـُهودِ فَخْلِفي 
  :عالقة اإلخراج في الحديث

 االستثناء                        الجملة

يامسلم يا : والشجراحلجر أ فيقول
تعال عبد اهللا هذا يهودي خلفي، ف

فاقتله إال الغرقد فإنه من الشجر 
 .اليهود

وقد خصص اإلسناد باجتاه استثناء شجر الغرقد ) الغرقدإال (
من أنواع الشجر اليت ينطقها اهللا لتخرب عن اليهودي إذا 

 .اختبأ وراءها

     
الين ستكون قبل  اصلةالف عن املعركة � ، وفيه خيربنا الرسول"املنثورات وامللح"ورد هذا احلديث يف كتاب        

يا مسلم، يا : واحلجر ليقول قيام الساعة بني اليهود واملسلمني، وفيها ينتصر املسلمون على اليهود، وينطق الشجر
تعال فاقتله إال الغرقد فإنه من شجر اليهود، والغرقد هو نوع من شجر الشوك معروف فعبد اهللا هذا يهودي ورائي 

هذا املعىن يف مجل اسنادية   �وقد تناول الرسول.)  2(ال واليهود مصارعهمببيت املقدس، وهناك يلقى الدج
استثنيت )الغرقد(فكلمة)إال الغرقد فانه من شجر اليهود(وذلك يف قولهخصص اإلسناد يف آخرها باجتاه اإلخراج 

كان   فكرة اليتمن احلكم املذكور فسامهت بذلك عالقة اإلخراج يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام ال
   ستكون املعركة الفاصلة اليتا يرتبط بقيام الساعة وهو غيبي اموضوعها أمر 

  
  )اإلخراج(عالقة التخصيص                                                                                              لفصل الثانيا
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ا احلديث ألهم تفاصيلها و هو انتصار املسلمني وهزمية اليهود،كما بني اليهود و املسلمني، فأشار الرسول يف هذ
واحلجرلصاحل املسلمني عن طريق إنطاقهما ليقوال  شجرللتسخري اهللا  وأشار إىل عامل من عوامل هذا النصر وه

نه من ليستثين بعد ذلك شجر الغرقد من نصرة املسلمني أل) يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله(
  .عالقة اإلخراج اليت زادت املعىن وضوحا بناء هذه الفكرةواستعمل ألجل  �شجر اليهود كما وصفه الرسول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )اإلختصاص(عالقة التخصيص                                                                                          الفصل الثاني  
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اَدِة أْن َال إلَه إال َشهَ : بُِنَي اإلْسالُم َعَلى َخْمسٍ "  �قال رسول اهللا : قال � عن ابن عمر :األولاحلديث 
  )1(.متفق عليه" َوَصْوِم َرَمَضانَ الزَكاِة،َوَحج البَـْيِت، َوِإيَتاءِ ُل اِهللا،َوِإقَاِم الصَالِة،َوأن ُمَحمداً َرُسو اهللاُ،

  :اص في الحديثعالقة االختص
 المخصوص                             الجملة

  :الم على مخس سبين اإل
  شهادة أن ال إله إال اهللا، 

  وأن حممدا رسول اهللا،
  واقام الصالة، وإيتاء الزكاة، 

  وصوم رمضانوحج البيت،
  
 

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، واقام الصالة، وإيتاء (
وقد خصص اإلسناد باجتاه تعيني ) وحج البيت وصوم رمضانالزكاة 

، وقد ذكر بين اإلسالم على مخس(قوله املخصوص يفاملبهم أو 
أي بعد (جيوز فيها اجلر وكذلك ما بعده ) شهادة("أن العكربي
على البدل من مخس، وجيوز الرفع على تقدير هي، ) الشهادة

        )2(" وبالنصب على إضمارأعين

     
عن أركان   �وفيه يتحدث الرسول "...األمر باحملافظة على الصلوات املكتوبة "ورد هذا احلديث يف باب         

هذا املعىن   �وقد تناول الرسول .ل إسالم املرء وكان ناقصامُ كَ ا ، ملمنهااإلسالم وهي مخسة حبيث لو فقد ركن 
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن (وذلك يف قوله) وصاملخص(باستعماله جلملة اسنادية خصصها باجتاه تعيني املبهم

وهي كلمات معرفة باإلضافة عينت  )قام الصالة، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضانإ حممدا رسول اهللا، و
وبذلك سامهت عالقة االختصاص يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن ).بين اإلسالم على مخس(املبهم يف قوله

يف مجلة خربية  استعمل فيها عالقة  �الرسول اليت كان موضوعها أركان اإلسالم فصاغهاوإمتام الفكرة 
  .  ملا اتضح املعىن) بين اإلسالم على مخس(االختصاص اليت زادت من وضوحها ألنه لو توقف عند قوله

    
" ؟ ْن ُكُنوِز الَجنِة أال أُدلَك َعَلى َكْنٍز مِ  :" �ل يل رسول اهللا اق: قال � عن أيب موسى :الثانياحلديث 

َة ِإال باهللاِ  "بلى يا رسول اهللا، قال : فقلت 3( .متفق عليه"  ال َحْوَل َوالَ قـُو(  

  :عالقة االختصاص في الحديث
 المخصوص الجملة

  )اإلختصاص(عالقة التخصيص                                                                                          الفصل الثاني  
  

أال أدلك على  (يف قوله وقد خصص اإلسناد باجتاه تعيني املبهم) الحول وال قوة إال باهللا(ال حول وال قوة 
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  مناجلر بدال حيتمل)الحول(موضع" أن وقد ذكر العكربي)كنز من كنوز اجلنة؟ .إال باهللا
 1)("هو: على تقدير أعين، والرفع على تقدير كنز،والنصب

   
الحول وال قوة إال (أن نذكر اهللا تعاىل بقولنا �  ، وفيه يعلمنا الرسول"األذكار "ورد هذا احلديث يف كتاب       

بأن اهللا تعاىل هو صاحب احلول والقوة ،ويف نفس الوقت اعرتاف  فإقرار واعرتا، ألن هذه العبارة فيها  )باهللا
وهذه الكلمة هي كنز من كنوز اجلنة كما أخربنا  اليت أمده اهللا ا ن ال حول وال قوة ميلكها االنسان إالأوإقرار ب

ال حول (وذلك يف قولهخصصها باجتاه تعيني املبهم  اسناديةعن هذا املعىن باستعماله جلملة  عرب وقد.  �النيب
مهت عالقة وبذلك سا). أال أدلكم على كنز من كنوز اجلنة؟(وهي مجلة عينت اإلام يف قوله)وال قوة إال باهللا

 االختصاص يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها تعليم املسلمني صيغة للذكر،
أال أدلك على كنز من كنوز (يف هذا املوقف أسلوب استفهام كان الغرض منه التشويق بقوله � واختار الرسول

مبعرفة هذا األمر خاصة وأنه قد وصفه بكنز من كنوز اجلنة وهذا التشويق جعل الصحابة يبدون االهتمام )اجلنة؟
   ).ال حول وال قوة إال باهللا( قولهبإىل تعيني املبهم املقصود  �وهنا جلأ  ،)بلى يا رسول اهللا( وذلك يف قوهلم

    
َنتَـْيِن :" قال  �عن النيب �عن ابن عمر :الثالثاحلديث   الُقْرآَن ، فـَُهَو رَُجٌل آتَاُه اهللاُ : َال َحَسَد ِإال في اثـْ

 متفٌق َعَلْيهِ " النـَهارِ  يـَُقوُم ِبِه آنَاء اللْيِل َوآنَاَء النـَهاِر ، َورَُجٌل آتَاُه اُهللا َماًال ، فـَُهَو يـُْنِفُقُه آنَاَء اللْيِل َوآنَاءَ 
  )              2(.الساعات": اآلناء"و

  :عالقة االختصاص في الحديث

 المخصوص                                   الجملة

  رجل:الحسدإال يف اثنتني
فهو يقوم به آتاه اهللا القرآن،
   النهار،ورجل آناء الليل وآناء

آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء 
 الليل وآناء النهار

رجل يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل (
الحسد إال يف (يف قوله وقد خصص اإلسناد باجتاه تعيني املبهم)ناء النهارآو 

أي   اجلر على أن يكون بدال من اثنتني)رجل(جيوزيف"كربيوقد قال الع)اثنتني
 على أن التقديراحدامهاخصلة والرفع وعلى النصب بإضمار أعين خصلة رجلني

  )3(.مها خصلتان)اثنتني(اخلصلة ألن  رجل،البد من تقدير

  )اإلختصاص(عالقة التخصيص                                                                                         الثانيالفصل  
  

واحلسد هنا معناه الغبطة، أي أن الشيء فيه غبطة إال هاتني "فضل قراءة القرآن"ورد هذا احلديث يف باب     
أي ينتفع به يف نفسه  ر،القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النها يمة وهاحلكرجل أتاه اهللا تعاىل : االثنتني 
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تاه آل تالوة وتدبرا وتطبيقا ألحكامه،وينفع به غريه من الناس بتعليمهم أحكامه وأوامره ونواهيه،وأما الثاين فهو رج
هذا املعىن يف مجل اسنادية   �وقد تناول الرسول.ناء النهارآناء الليل و آاهللا املال، فهو ينفقه يف سبيل اهللا 

رجل آتاه اهللا القرآن،فهو يقوم به آناء الليل وآناء ( وذلك يف قوله)املخصوص(خصصها باجتاه تعيني املبهم 
ومها مجلتان تتكونان من صفة وموصوف عينتا اإلام  )ينفقه آناء الليل وآناء النهار والنهار،ورجل آتاه اهللا ماال فه

وبذلك سامهت عالقة االختصاص يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام ). يف اثنتني ال حسد إال(يف قوله
شرف األعمال اليت نغبط أاملسلمني وحثهم على التنافس يف عملني مها من  عالفكرة اليت كان موضوعها تشجي

من أجل بناء هذه   �سولبعضنا البعض عليها وهي أخذ القرآن علما وتعلما،واإلنفاق يف سبيل اهللا،واستعمل الر 
  .،باإلضافة إىل استعمال عالقة االختصاص اليت زادت املعىن وضوحا )النفي واألداة إال(الفكرة أسلوب قصربـ

  
َنَما ِجْربيُل : قال �عن ابن عباس :الرابعاحلديث  ، ِمْن َفوِقِه ، فـََرَفَع رَأَسهُ مسََِع نَقيضاً  �قَاِعٌد ِعْنَد النيب  �بـَيـْ

هذا َملٌك نَزَل إلى : َهَذا بَاٌب ِمَن السَماِء فُِتَح اليَـْوَم َوَلْم يـُْفَتْح َقط ِإال اليَـْوَم ، فَنزَل منُه َملٌك ، فقالَ  :فـََقاَل 
َلَك  أْبِشْر بُِنورَْيِن ُأوتِيتَـُهَما َلْم يُؤتـَُهَما نَبي : قّط إّال اليوَم َفَسلَم وقال األرِض لم يْنزلْ  ُة فَاِتحَ : قـَبـْ

َها ِإال ُأْعِطيَتهُم ُسورَِة البَـَقَرِة ،َوَخواتِيالِكَتاِب،    )1(الصوت:النقيض،رواه مسلم.َلْن تـَْقَرَأ ِبَحْرٍف ِمنـْ

  :عالقة االختصاص في الحديث
 المخصوص                                الجملة

أبشر بنورين أوتيتهما، 
: ؤما نيب قبلكمل ي
 الكتاب، وخواتيمفاحتة
 .البقرة

أبشر (وقد خصص اإلسناد باجتاه تعيني املبهم يف قوله)فاحتة الكتاب وخواتيم البقرة(
على ) فاحتة الكتاب وما بعده(، وهنا جيوز الرفع يف بنورين أتيتهما مل يؤما نيب قبلك

ا وجيوز أيضتقدير مها فاحتة الكتاب ، كما جيوز اجلر على أن تكون بدال من نورين، 
 .كما كان الشأن مع األحاديث السابقة  ار أعينالنصب بإضم

  
مبا يف سورة  �يبشر النيب � وفيه أن جربيل "احلث على سور خمصوصات"ورد هذا احلديث يف باب         

عن هذا املعىن باستعماله � الفاحتة وخواتيم البقرة من نور يسعى بني يدي قارئهما يوم القيامة وقد عرب الرسول 
   البقرة خواتيمفاحتة الكتاب و (وذلك يف قوله) املخصوص(صصها باجتاه تعيني املبهمجلمل اسنادية خ

  

  )اإلختصاص(عالقة التخصيص                                                                                         الفصل الثاني  

  

وبذلك سامهت عالقة االختصاص يف  ).بشر بنورين أوتيتهماأ(ومها كلمتان مضافتان عينتا اإلام يف قوله)البقرة
وخواتيم البقرة وعلو  ةقدر الفاحت ربناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها إظها
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وكان غرضه من وراء ذلك لفت ) بشر بنورين أوتيتهماأ(مكانتهما،واستعمل لبناء هذه الفكرة أسلوب أمر بقوله 
  .تبع ذلك بتعيني املبهم باستعماله لعالقة االختصاصأتباه وزف البشارة لقارئهما،و االن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اإلضافة عالقة                                                                                                           الفصل الثاني  
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  )اإلضافة المباشرة(اإلضافة عالقة                                                                                       الفصل الثاني  

  

َها  �َوَعظََنا رسوُل اِهللا : ، قَاَل  �الِعرباِض بِن َسارية  ععن َأيب َجني :األولاحلديث   َموعظًة بَليَغًة َوِجَلْت ِمنـْ
َها الُعُيوُن ، فـَُقْلَنا  ُأوِصيُكْم بِتَـْقَوى  ":ُة ُمَودٍع فَأْوِصَنا ، قَاَل يَا رسوَل اِهللا ، َكأَنـَها َمْوِعظَ : الُقُلوُب ، َوَذَرَفْت ِمنـْ
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فـََعلْيُكْم   ،َوِإنُه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم َفَسيَـَرى اخِتالفًا َكثيراً ر َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشي،َوإْن تَأم  اِهللا،َوالسْمِع َوالطاَعةِ 
َها بالنواِجِذ ،يَن عَ بُسنِتي وُسنِة الُخَلفاِء الراِشِديَن الَمْهِديِ  َوِإياُكْم َوُمْحَدثَاِت األُُموِر ؛ فإن كل بدعة ضوا َعَليـْ

  )1(.رواه أَبُو داود والرتمذي، َوقال حديث حسن صحيح" ضاللة
    :عالقة اإلضافة المباشرة في الحديث 

 )قرينة النسبة(إلضافة  المباشرة ا             الجملة

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك ) تقوى اهللا( أوصيكم بتقوى اهللا
 عندما حددت التقوى بكوا تقوى اهللا 

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما ) سنيت( فعليكم بسنيت
 �حددت السنة بكوا سنة الرسول 

القته نسبية وذلك وقد قيدت اإلسناد جبعل ع) سنة اخللفاء( وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
 عندما حددت السنة بكوا سنة اخللفاء 

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية ) حمدثات األمور( إياكم وحمدثات األمور
 وذلك عندما حددت احملدثات بكوا حمدثات األمور

   
قوى اهللا،والسمع والطاعة بت وفيه يوصينا الرسول"احملافظة على السنة وآداا"ورد هذا احلديث يف باب          

وقد تناول  .سنة اخللفاء الراشدين املهديني، وحيذرنا من حمدثات األمور والبدعو  � لوالة األمور،والتمسك بسنته
أوصيكم (وذلك يف قوله،قيد اإلسناد يف بعضها باإلضافة املباشرة اسناديةمجل يف الرسول الكرمي هذه املعاين، 

فهذه اجلمل ربطت بني   )إياكم وحمدثات األمور(و)املهديني نسنة اخللفاء الراشديو  فعليكم بسنيت(، و)بتقوى اهللا
تبق املعاين  النسبة وجعلت املضاف و املضاف إليه كالكلمة الواحدة كما أامل يكلماا عالقة اإلضافة املباشرة أ

يث بتوضيح املعىن وإمتام ولذلك ميكن القول أن هذه العالقة سامهت يف بناء أسلوب احلد.فيها على إطالقها
اهللا  ىصحابته الكرام،افتتحها بإلزامهم بأمرين مها تقو �من املواعظ أوصى ا  ةكان موضوعها مجل  الفكرة اليت

والسمع والطاعة لوالة األمور،لينتقل بعد ذلك إلخبارهم بأمر  غييب يتعلق باالختالف الذي ستكون عليه األمة 
طي ربط فيه بني السن الذي يطول وبني رؤية هذا االختالف،ويف اية احلديث صاغ هذا اخلرب يف أسلوب شر  دوق

   �ى بسنة املصطف كيوصيهم مبامن شأنه أن حيفظهم من الوقوع فيه وهو التمس
  )ضافة المباشرةاإل(اإلضافة عالقة                                                                                       الفصل الثاني  

  

بذلك البدعة يف الدين؛ويف هذه  دإضافة إىل حتذيرهم من حمدثات األمور ويقص  وسنة اخللفاء الراشدين املهديني،
فعليكم (هتشريفا أيضا كقول ااجلمل األخرية وظف عالقة اإلضافة اليت أكسبت الكلمات تعريفا وختصيصا وبعضه
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وسنة اخللفاء الراشدين  �فعرف السنة وشرفها بكوا سنة الرسول )بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
  .املهديني ومن هنا تبدو أمهية هذه العالقة

  
ُقوَق عُ : إن اَهللا تـََعاَلى َحرَم َعَلْيُكْم :"قال � عن النيب �عن أيب عيسى املغرية بن شعبة :الثانياحلديث 

  )1(.متفق عليه"َوإَضاَعَة الَمالِ ِقيَل َوقاَل،وََكثْـَرَة السَؤاِل،:اِت،وَكرَِه َلُكْم البَـنَ  ،َوَوْأدَ اِت◌ْ هَ ْنعًاوَ َومَ األمَهاِت،

    :عالقة اإلضافة المباشرة في الحديث
 )قرينة النسبة(اإلضافة المباشرة              الجملة

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية ) عقوق األمهات( عقوق األمهات
 عقوق بكونه عقوق األمهات وذلك عندما حددت ال

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك ) وأد البنات(  ووأد البنات
  وأد البناتعندما حددت الوأد بكونه 

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك ) كثرة السؤال(  وكثرة السؤال
السؤالكثرة   اعندما حددت الكثرة بكو 

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك )الإضاعة امل( وإضاعة املال
 ا إضاعة املال اإلضاعة بكوعندما حددت 

  
بعضها ي  عن مجلة من األمور، �وفيه ينهانا الرسول"حترمي العقوق وقطيعة الرحم"ورد هذا احلديث يف باب    

أداؤه من واجبات،وهات املرء ا منع ماوجب على  دومنعا ويقص وبعضها ي كراهة،وهي عقوق األمهات،حترمي
فمعناه التحدث بكل  ويعين به دفنهن أحياء وأما قوله قيل وقال ووأد البناتطلب ماليس له حبق، ويقصد ا
أخريا إضاعة املال ويعين به صرفه وتبذيره و يقصد ا اإلحلاح والسؤال عما الفائدة من ورائه،وكثرة السؤال مايسمع،

قيد  اسناديةهذه املعاين يف مجلة � النيبوقد تناول  )2(.والدنيا من مقاصد اآلخرةاوه املأذون فيهيف غري الوج
وكثرة السؤال، وإضاعة (و )وأد البنات(و)عقوق األمهات (... وذلك يف قوله اإلسناد فيها بعالقة اإلضافة املباشرة

  علت ج النسبة اليت يبعالقة اإلضافة املباشرة أفهذه الكلمات ارتبطت فيمابينها )املال
   
  )اإلضافة المباشرة(اإلضافة عالقة                                                                                       الفصل الثاني 

  

كالكلمة الواحدة،وال يفهم منهما إال معىن واحد؛فسامهت بذلك هذه العالقة يف بناء املضاف واملضاف إليه  
يعد من  اعن مجلة من األمور بعضه يكان موضوعها النه  وضيح املعىن وإمتام الفكرة اليتأسلوب احلديث بت
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ما ى  ةمن أجل بناءها أسلوب توكيد لتثبيت هذه املعاين ولفت االنتباه إىل خطور  �الكبائر،فاستعمل الرسول 
                                                                             . عليها وبالتايل اجتنااعنه كما جلأ إىل ختصيص هذه األعمال بتوظيف عالقة اإلضافة املباشرة قصد التعرف 

          
 الشْيَبةِ  إْكَراَم ِذي:ن ِمْن إْجالِل اِهللا تـََعاَلىإ:" �قال رسول اهللا :قال� عن أيب موسى :الثالثاحلديث 
      )1(.داود  رواه أبو"َوإْكَراَم ِذي السْلطَاِن الُمْقِسطاِلي ِفيِه،َوالَجاِفي َعْنُه،الغَ َوَحاِمِل الُقرآِن َغْيِر الُمْسِلِم،

    :عالقة اإلضافة المباشرة في الحديث
 )قرينة النسبة(اإلضافة المباشرة                      الجملة

جالل اهللا إ وإن من
 تعاىل

نسبية وذلك عندما حددت وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته ) إجالل اهللا( 
 اإلجالل بكونه إجالل اهللا تعاىل 

إكرام ذي الشيبة 
 .املسلم

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك ) إكرام ذي الشيبة املسلم ( 
 عندما حددت اإلكرام بكونه إكرام ذي الشيبة املسلم 

بية وذلك عندما حددت وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نس) حامل القرآن (  وحامل القرآن
 احلامل بكونه حامل القرآن 

وإكرام ذي       
  السلطان املقسط

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك )  املقسط إكرام ذي السلطان( 
 عندما حددت اإلكرام بكونه إكرام ذي السلطان املقسط 

     
وفيه يأمرنا  "...أهل الفضل وتقدميهم على غريهمتوقري العلماء والكبار و "ورد هذا احلديث يف باب          
وقد تناول .ل اهللا وتعظيمهالجإبإكرام الكبار سنا، وحامل القرآن، واحلاكم العادل، ألن ذلك كله من  �الرسول 
إكرام ذي الشيبة (...وذلك يف قولههذه املعاين مستعمال مجلة اسنادية قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلضافة � الرسول

بينها بعالقة اإلضافة املباشرة ات ارتبطت فيما فهذه الكلم) إكرام ذي السلطان املقسط(و)لم، وحامل القرآناملس
وال يفهم منهما إال معىن واحد؛فسامهت بذلك  الواحدة، جعلت املضاف واملضاف إليه كالكلمة النسبة اليت يأ

    كان موضوعها  ة اليتهذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكر 
  
اإلضافة (اإلضافة عالقة                                                                                         الفصل الثاني  

  )المباشرة
  

والكبار،وجلأ من أجل بنائها إىل  ءاملسلمني االعرتاف ألهل الفضل بفضلهم وتوقري العلما �الرسول  متعلي
ذه األعمال جزء من إجالل اهللا تعاىل رفعا لشاا  م،مث باعتبار القيا)إن(أداة التوكيد  هأسلوب توكيد باستعمال
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عالقة اإلضافة للتمكن من معرفتها وحتديدها و من مث  فوتنويها بشرفها،وحىت تتضح صورا أكثر فقد وظ
  .االلتزام ا

    
َيا:" � ول اهللاقال رس:قال� عن أيب هريرة :الرابعاحلديث  نـْ ُة الَكاِفر،ِسْجُن اْلُمْؤِمنِ  الد1(.رواه مسلم"َوَجن(   

    :عالقة اإلضافة المباشرة في الحديث 
  )قرينة النسبة(ضافة المباشرةإلا                      الجملة

حددت وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما  )سجن املؤمن(  الدنيا سجن املؤمن
  بكونه سجن املؤمن نجالس

حددت وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما  )جنة الكافر(  وجنة الكافر
  بكوا جنة الكافر ةاجلن

         
عن حقيقة الدنيا، فهي  �وفيه يكشف لنا الرسول  "الدنيافضل الزهد يف "ورد هذا احلديث يف باب        

ألنه يدرك أن الدنيا زائلة وان النعيم  �هللا وجعل هواه تبعا ملا جاء به حممد بشرع اقيد نفسه سجن املؤمن الذي 
ألنه  جنة الكافر الذي انفلت من قيد الشرع واتبع هواه- أي الدنيا- الوقت وهي يف نفسالدائم هو نعيم اآلخرة،
اإلسناد فيها بعالقة هذا املعىن يف مجلة اسنادية قيد  عن � وقد عرب الرسول.اآلخرة ةاليؤمن بالبعث وال حبيا

فالكلمات الواردة يف هذا احلديث ارتبطت فيما )الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر(وذلك يف قولهاإلضافة املباشرة 
بينها بعالقة اإلضافة املباشرة أو النسبة،وأصبحت الكلمتان املضافتان كالكلمة الواحدة وال يفهم منهما إال معىن 

دنيا صورت حقيقة ال قة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليتفسامهت بذلك هذه العال. واحد
،كما يراها املؤمن وكما يراها الكافر،فاألول يعتربها سجنا ألنه باعها وطلقها مفضال وطرحتها من وجهتني خمتلفتني

 فلن جيد غريها ،فهذه عقيدته بذلك  جنة اآلخرة بينما الثاين وهو الكافر يراها جنته اليت إن ودعها وخرج منها
جل بناء هذه الفكرة استعمل الرسول مجلة خربية أبني العقيدتني عقيدة الكفر و عقيدة اإلميان، ومن  ما وشتان

  .ووظف فيها عالقة اإلضافة اليت زادت املعىن وضوحا
  
  
  
  )اإلضافة المباشرة(اإلضافة عالقة                                                                                       الثاني الفصل  

  

: ثالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَات َال َشك ِفيِهن :"   �قال رسول اهللا: قال �عن أيب هريرة  :اخلامساحلديث 
  ) 1(.بو داود والرتمذيرواه أ"  َدْعَوُة الَمْظُلوِم ، َوَدْعَوُة الُمَساِفِر ، َوَدْعَوُة الَواِلِد َعَلى َوَلِدهِ 

                                                 
 . 109ص  ،470، احلديث السابق 1
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    :عالقة اإلضافة المباشرة في الحديث
 )قرينة النسبة(اإلضافة المباشرة                     الجملة

ثالث دعوات 
 مستجابات

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما  )ثالث دعوات(
 الثالث بكوا ثالث دعوات حددت

قد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما و ) دعوة املظلوم(  دعوة املظلوم
 حددت الدعوة بكوا دعوة املظلوم 

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما ) دعوة املسافر(  ودعوة املسافر
 حددت الدعوة بكوا دعوة املسافر

ودعوة الوالد على 
 ولده 

عالقته نسبية وذلك  وقد قيدت اإلسناد جبعل) دعوة الوالد على ولده( 
 عندما حددت الدعوة بكوا دعوة الوالد على ولده 

  
أنواع من  ةثالث  �وفيه يبني لنا الرسول "راستحباب الدعاء يف السف" ورد هذا احلديث يف باب          

ى ولده دعوة املظلوم على ظامله، ودعوة املسافر حىت يرجع من سفره ودعوة الوالد عل: الدعوات هن مستجابات 
اإلضافة فيها بعالقة  اإلسناد عن هذا املعىن جبملة اسنادية قيد� وقد عرب  .خريا كانت أم شرا إذا كان يستحقها

فهذه الكلمات ارتبطت ) ودعوة الوالد على ولده(و)رودعوة املساف(و)دعوة املظلوم(و)ثالث دعوات(يف قوله كوذل
املضافتني كالكلمة الواحدة وال يفهم منهما إال  جعلت الكلمتني اليتالنسبة  يفيما بينها بعالقة اإلضافة املباشرة أ

كان موضوعها   فسامهت بذلك هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت. معىن واحد
ء وغابت جل بنائها إىل استعمال مجلة خربية حضرت فيها األمساأمن  �الدعوات املستجابات واليت جلأ الرسول 

  .عالقة اإلضافة املباشرة لتعريف هذه الدعوات وختصيصها لئال يفهم األمر على إطالقه لفيها األفعال كما استعم
  

أْفَضُل الصَدقَاِت ِظل ُفْسطَاٍط في َسِبيِل اِهللا  : " � رسول اهللا: قال � عن أيب أمامة :السادساحلديث 
  ) 2(.رواه الرتمذي"  ْو َطُروَقُة َفحٍل في َسِبيِل اهللاِ َوَمنيَحُة َخاِدٍم في َسِبيِل اِهللا ، أَ 

   
  )اإلضافة المباشرة(اإلضافة عالقة                                                                                       الثاني الفصل 

  

  :عالقة اإلضافة المباشرة في الحديث
 )قرينة النسبة(اإلضافة المباشرة                          الجملة

 وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما حددت) أفضل الصدقات( أفضل الصدقات
                                                                                                                                                                  

 . 193،ص 980النووي،رياض الصاحلني،احلديث  1
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 أفضل الصدقات هكوناألفضل ب

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما حددت الظل ) فسطاط ظل( ظل فسطاط
 بكونه ظل فسطاط

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما حددت السبيل ) هللايف سبيل ا( يف سبيل اهللا
 بكونه سبيل اهللا 

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما حددت املنيحة ) منيحةخادم( ومنيحة خادم
 بكوا منيحة خادم 

ددت الطروقة وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما ح) طروقة فحل( أو طروقة فحل
 بكوا طروقة فحل 

  
: أعماال عدها من أفضل الصدقات وهي �وفيه يذكر الرسول "فضل اجلهاد"ورد هذا احلديث يف باب        

يف  ،يستظله حارسارظل فسطاط يف سبيل اهللا، أي أن يستظل ااهد ظل الفسطاط والفسطاط بيت من الشع
، أو طروقة فحل، أي تهللمجاهد كي يقوم خبدم أي دفع خادم دممنيحة خا سبيل اهللا،ومن هذه األعمال أيضا

وقد  )1(ومنيحة طروقة وهي الناقة اليت بلغت أن يطرقها الفحل وإن مل يطرقها بالفعل،والفحل هو اجلمل القوي
 أفضل(وذلك يف قولهقيد اإلسناد فيه بعالقة اإلضافة املباشرة  اسناديةهذه املعاين يف مجلة  � تناول الرسول

فهذه الكلمات ارتبطت فيما بينها بعالقة اإلضافة )طروقة فحل أو(و)خادم منيحة(و)الصدقات ظل فسطاط
املضافتني كالكلمة الواحدة وال يفهم منهما إال معىن واحد،ونالحظ يف  جعلت الكلمتني النسبة اليت ياملباشرة أ

وبذلك ). خادم(معطوفة على)طروقة(نألحمذوف لداللة السياق عليه  )منيحة(أن املضاف)طروقة فحل أو(قوله 
كان موضوعها أفضل   سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت

كداللة على بلوغ هذه ) أفضل(من أجل بنائها مجلة خربية استهلها بقوله  �الصدقات،واستعمل الرسول 
   .  للتعرف عليهاعالقة اإلضافة لتحديد هذه األعمال وختصيصها  األعمال القمة يف الفضل واملكانة،كما استعمل

  
  
   
  )اإلضافة المباشرة(اإلضافة عالقة                                                                                         الفصل الثاني 

  

َيِجُد الشِهيُد ِمْن َمس الَقْتِل ِإال َكَما َيِجُد  َما"  � قال رسول اهللا: قال� عن أيب هريرة  :السابعاحلديث 
  )2(.رواه الرتمذي"  َأَحدُُكْم ِمْن َمس الَقْرَصةِ 

                                                 
 . 724ص ، 2اردين شرح رياض الصاحلني، جينظر صبحي الصاحل، منهل الو  1
 . 239ص ، 1323النووي ، رياض الصاحلني، احلديث  2
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  :عالقة االضافة المباشرة في الحديث 
  

 )قرينة النسبة(اإلضافة المباشرة                 الجملة

جبعل عالقته نسبية وذلك عندما  وقد قيدت اإلسناد) مس القتل ( ما جيد الشهيد من مس القتل
 حددت املس بكوا مس القتل 

إال ما جيد أحدكم من مس 
 .القرصة

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما ) مس القرصة( 
 مس القرصة  هحددت املس بكون

  
يع عند القتل مباشرة وفيه أن أمل الشهيد من مس القتل وهو أمله السر  "فضل اجلهاد "ورد هذا احلديث يف باب

للشهادة يف سبيل    � منهليس أعظم من أمله من القرصة الناعمة اليت تكون بأطراف األصابع،وهذا تشويق 
 وقد تناول . وإظهار لكرامة الشهيد اليت يناهلا مباشرة عند استشهاده ،وبشارة من اهللا له بقبول شهادته)1(اهللا
من (...و)من مس القتل(...يف قوله كاملباشرة وذلد فيها بعالقة اإلضافة قيد اإلسنا اسناديةهذا املعىن يف مجل �

فاكتسبت بذلك ) القتل والقرصة(يف اجلملتني أضيفت يف كل منها إىل معنيني خمتلفني)مس(فكلمة)مس القرصة
ة النسبة بعالق اكلمة الواحدة الرتباطهملكا تعريفني خمتلفني، وأصبحت يف كل مجلة مع الكلمة اليت أضيفت إليها

ولذلك ميكن القول أن هذه العالقة سامهت يف بناء األسلوب بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة .وتؤديان معىن خاصا
من أجل بنائها أسلوب قصر  �اليت يناهلا الشهيد عند استشهاده،واستعمل الرسول  ةكان موضوعها الكرام  اليت

لشهيد عند استشهاده ليثبت بعدها أنه جيد أملا ال يتعدى أي أمل يشعر به ا �،حيث نفى  )النفي واألداة إال(بـ
   .    بني األمرين ؛كما وظف لبناء هذا األسلوب عالقة اإلضافة اليت زادت املعىن وضوحاما مس القرصة،وشتان 

  
لشَقاِء ، َوُسوِء تـََعوُذوا بِاِهللا ِمْن َجْهِد الَبَالِء ، َوَدَرِك ا:" قال� عن النيب� وعن أيب هريرة  :الثامناحلديث 

  )2(.متفق عليه"  الَقَضاِء ، َوَشَماَتِة اَألْعَداءِ 

  
  )اإلضافة المباشرة(اإلضافة عالقة                                                                                        الفصل الثاني  

  

    :القة اإلضافة المباشرة في الحديثع
 )قرينة النسبة(اإلضافة المباشرة               الجملة

عالقته نسبية وذلك عندما حددت اجلهد  وقد قيدت اإلسناد جبعل) جهد البالء( من جهد البالء

                                                 
 . 731، ص2ينظر صبحي الصاحل، منهل الواردين شرح رياض الصاحلني، ج 1
 . 261ص ، 1471النووي، رياض الصاحلني ، احلديث  2
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 بكونه جهد البالء 

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما حددت الدرك ) درك الشقاء( ومن درك الشقاء
 بكونه درك الشقاء 

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما حددت السوء ) سوء القضاء( ء القضاءومن سو   
 بكونه سوء القضاء 

وقد قيدت اإلسناد جبعل عالقته نسبية وذلك عندما حددت ) مشاتة األعداء( ومن مشاتة األعداء
 .الشماتة بكونه مشاتة األعداء أي مشاتة لألعداء

    
أن نتعوذ باهللا من جهد البالء،أي من البالء  �وفيه يأمرنا النيب  "فضل الدعاء"بابورد هذا احلديث يف       

ركك الشقاء،والشقاء ضد السعادة،ومن سوء القضاء أي دالطاقة،ومن درك الشقاء أي من أن يو  اجلهد الذي يبلو
اإلنسان وحيزنون  زنوهم أوالئك الذين يفرحون حل من القضاء الذي يسوء اإلنسان وحيزنه، ومن مشاتة األعداء،

قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلضافة املباشرة  اسناديةهذه املعاين يف مجل   �وقد تناول الرسول. هممشاتة منه لفرح
فهذه الكلمات ارتبطت فيما بينها ) مشاتة األعداء(و)سوء القضاء(و)ودرك الشقاء(و) جهد البالء(وذلك يف قوله

املضافتني كالكلمة الواحدة وال يفهم منهما إال معىن  جعلت الكلمتني بة اليتالنس يبعالقة اإلضافة املباشرة أ
وبذلك سامهت هذه العالقة . ختصيصا حىت ال يفهم األمر على إطالقهو واحد فاكتسبت الكلمات بذلك تعريفا 

عاء فيه تعوذ من املسلمني صيغة للد مكان موضوعها تعلي  يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
ليدرك السامع ) تعوذوا(من أجل بنائها أسلوب أمر بقوله  � أمور غري حممودة ميكن أن تطال االنسان،واستعمل 

ضرورة هذا التعوذ،وينتبه خلطورة األمور املتعوذ منها،كما وظف عالقة اإلضافة لتحديد هذه األمور والتعرف 
  .  عليها

  
  
  
  
  
  
  )المباشرة غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                  الفصل الثاني  
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  )المباشرة غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                  الفصل الثاني
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أال َأُدلُكْم َعَلى َما يَْمُحو اُهللا ِبِه الَخطَايَا َويـَْرَفُع بِِه  :" �اهللا قال رسول : قال� عن أيب هريرة  :األولاحلديث 
ِإْسَباُغ الُوُضوِء َعَلى الَمَكارِِه، وََكثْـَرُة الُخطَا ِإَلى الَمَساِجِد ،  ":اَل بـََلى ، يَا رسوَل اِهللا ، قَ : قَاُلوا " الدرََجاِت ؟

  )1(.رواه مسلم"  َوانِْتظَاُر الصالِة بـَْعَد الصالِة َفذِلُكُم الربَاطُ 
  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث

 )لنسبةقرينة ا(اإلضافة غير المباشرة                      الجملة

ما  أال أدلكم على
ميحو به اهللا 

 )اخلطايا

الفعل أدلكم (ربط بني) على(فحرف اجلر) أال أدلكم على ما ميحو به اهللا اخلطايا(
 االستعالءيف هذه اجلملة معىن  )على(، وقد أفادت)واالسم املوصول ما

ما ميحو به اهللا 
 اخلطايا

 به الفعل ميحو والضمري املتصل(بني ربط)الباء(رفحرف اجل) ما ميحو به اهللا اخلطايا(
 .يف هذه اجلملة معىن االستعانة) الباء(وقد أفادت ) اهلاء(

املتصل  الفعل يرفع والضمري(ربط بني ) الباء(فحرف اجلر) يرفع به الدرجات( ويرفع به الدرجات
 االستعانة   يف هذه اجلملة معىنأفاد و )اهلاء(به

إسباغ الوضوء على 
 املكاره

إسباغ (املصدر املضافربط بني ) على(، فحرف اجلر)املكارهى غ الوضوء علإسبا ( 
 )رغم(أو)يف(هذه اجلملة معىن يف وأفاد  )املكاره(واالسم)الوضوء

وكثرة اخلطا إىل 
 املساجد

كثرة (املصدر املضاف بني) إىل(وقد ربط حرف اجلر ) كثرة اخلطا إىل املساجد( 
 املكانية ه اجلملة معىن انتهاء الغايةوأفاد يف هذ) املساجد(واالسم)اخلطا

      
أعماال ميحي اهللا ا اخلطايا ويرفع ا  � وفيه يعلمنا الرسول "بيان كثره طرق اخلري"ورد هذا احلديث يف باب    

، وأيضا كثرة اخلطا إىل رغم الربودة إسباغ الوضوء على املكاره أي إمتام الوضوء يف أيام الشتاء: الدرجات وهي
صالة اجلماعة، وانتظار الصالة بعد الصالة وهذا كدليل على تشوق قلب املؤمن إىل كناية عن التزام اجد  املس

مث ختم احلديث بقوله فذلكم الرباط، أي أن هذه األعمال هي مبثابة الالحقة كلما فرغ من صالة حاضرة،الصالة 
هذه املعاين يف مجل اسنادية  � تناول الرسولوقد ) 2(.اإلقامة على جهاد العدو باحلرب وارتباط اخليل وإعدادها

بني الفعل أوشبهه واالسم ظاهرا اليت ربطت  تكون حبروف اجلر اإلضافة غري املباشرة واليت ةفيها بعالققيد اإلسناد 
 إسباغ الوضوء على(و)أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا،ويرفع به الدرجات( قوله  وذلك يف كان أو مضمرا

  ولذلك فقد سامهت هذه العالقة يف بناء )كثرة اخلطااىل املساجد(و)رهاملكا
    

  )المباشرة غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                   الفصل الثاني
  

                                                 
 .40ص ، 131النووي، رياض الصاحلني، احلديث  1
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اليت ميحي اهللا ا الذنوب، فاستعمل  لا األعمااملعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعه حأسلوب احلديث بتوضي
وكان غرضه )أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا، ويرفع به الدرجات؟(بقوله )1(أسلوب عرض وحتضيض لبنائها

رجمموعة من األعمال هي املعنية بذلك وردت غرضه من ذلك يئة األمساع ملا سيخربهم به وشد االنتباه إليه،مث ذك
فزاد بذلك  يشبهها،ونسبتها إليها فأكسبتها معانيها هذه اجلمل أمساء أضيفت إىل األفعال أو ما يف مجل وضمت

  .وضوحااملعىن 
    
َال تـَْبَدُأوا اليَـُهوَد َوَال النَصاَرى بالسالِم ، فَِإَذا :" قال  � أن رسول اهللا � عن أيب هريرة :الثانياحلديث 

  )2(.رواه مسلم" َطروُه ِإَلى َأْضَيِقهِ َلِقيُتْم َأَحَدُهْم في َطرِيق فَاض
  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث 

 )قرينة النسبة(اإلضافة غير المباشرة               الجملة

ال تبدؤوا اليهود وال 
 .النصارى بالسالم

 )تبدؤوا(بني الفعل )الباء(وقد ربط حرف اجلر) ال تبدؤوا بالسالم( 
 .أفاد معىن االستعانة وقد) السالم(واالسم

بني ) يف(ط حرف اجلروقدر ب) لقيتم أحدهم يف طريق(  فإذا لقيتم أحدهم يف طريق
 .وقد أفاد معىن الظرفية) طريق(واالسم )لقيتم(الفعل

بني ) إىل(اجلر ط حرفوقدر ب) إىل أضيقه اضطروه( فاضطروه إىل أضيقه
 .الغاية املكانية انتهاء معىن أفاد وقد) أضيقه(سماالو )اضطروه(الفعل

     
أن نبدأ الكفار بالسالم   �وفيه ينهانا الرسول "...حترمي ابتداء الكافر بالسالم"ورد هذا احلديث يف باب         

سلم أن يتذلل للكافر على املوذلك ألن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل، ونوع من اإلكرام هلم، وال ينبغي 
األشرف كما يأمرنا تأكيدا هلذا املعىن أن ال نوسع هلم يف  هو األعز واألكرم وأن يكون  عليه ويكرمه بل ينبغي

فيها بعالقة اإلضافة غرياملباشرة (ستعمال مجال اسنادية قيد اإلسناداملعاين معن هذه �ل عرب الرسو وقد )3(الطريق
إىل  فاضطروه(و)أحدهم يف طريق فإذا لقيتم(و)بالسالم النصارى وال اليهودا تبدؤو  ال( وذلك يف قوله

بواسطة حروف ) أضيق السالمطريق،(باالمساء ارتبطت)تبدؤوا،لقيتم،اضطروه(فاألفعال الواردة)هأضيق
  أسلوب احلديث،توضيحا للمعىن وإمتاماالقول أن هذه العالقة سامهت يف بناء ؛ وبذلك ميكن )الباء،يف،إىل(اجلر
 غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                   الفصل الثاني  

  )المباشرة
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عن إلقاء السالم على اليهود،فاستعمل الرسول من أجل بنائها أسلوب ي  يللفكرة اليت كان حمورها النه
الطريق، كما استعمل ،مث أسلوب شرط ربط فيه بني لقاء أحدهم وضرورة اضطراره إىل أضيق )واأال تبد(هبقول

أفعاال تعدت إىل مفاعيلها بواسطة حروف اجلر مما جعل عالقة اإلسناد نسبية،وهذه احلروف تنوعت معانيها 
     .بني االستعانة والظرفية وانتهاء الغاية املكانية

  
، ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ يَـ  لٌ جُ رَ  لُ سِ تَ غْ يَـ  الَ :"  �قال رسول اهللا: قال �عن أيب عبد اهللا سلمان الفارسي :الثالثاحلديث 

 م ، ثُ نِ يْ نَـ اثْـ  نَ يْ بَـ  قُ ر فَ يُـ  الَ فَ  جُ رُ خْ يَ  م ، ثُ هِ تِ يْ بَـ  يبِ طِ  نْ مِ  س مَ يَ  وْ ، أَ هِ نِ هْ دُ  نْ مِ  نَ هِ د يَ ، وَ رٍ هْ طُ  نْ مِ  اعَ طَ تَ ا اسْ مَ  رَ ه طَ تَ يَـ وَ 
  )1(.البخاري رواه" ىرَ خْ األُ  ةِ عَ مُ الجُ  نَ يْ بَـ وَ  هُ نَ يْـ ا بَـ مَ  هُ لَ  رَ فِ غُ  ال ، إِ امُ مَ اإلِ  مَ ل كَ ا تَ ذَ إِ  تُ صِ نْ يُـ  م ، ثُ هُ لَ  بَ تِ ا كُ ي مَ ل صَ يُ 

  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث

 )قرينة النسبة(اإلضافة غير المباشرة             الجملة

 )استطاع(بني الفعل ) من(اجلر  حرف وقد ربط) استطاع من طهر( ما استطاع من طهر
 .فاد معىن التبعيضوقد أ) طهر(واالسم

يدهن واالسم (بني الفعل)من(اجلر حرف وقد ربط) يدهن من دهنه(  ويدهن من دهنه
 .وقد أفاد معىن البيان أي بيان اجلنس)دهنه(

واالسم  )ميس(بني الفعل) من(اجلر حرف طوقد رب) ميس من طيب( أو ميس من طيب بيته
 .وقد أفاد معىن البيان أي بيان اجلنس) طيب(

والضمري  )كتب(الفعل بني) الالم(اجلر حرف وقد ربط) ما كتب له( صلي ما كتب لهمث ي
التبيني وقد أفاد معىن  كر الغائبذ العائد على املفرد امل)اهلاء(املتصل 

 ألا تبني أن مصحوا مفعول ملا قبلها

     
وهي التطهر يوم  ملة من األمور،جب � وفيه يأمرنا النيب "آداب الس واجلليس"ورد هذا احلديث يف باب        

إال إذا تركا  اجلمعة، واالدهان، والتطيب، والذهاب لصالة اجلمعة، وعدم التفريق بني اثنني، أي ال جيلس بينهما
ا بني فإن اهللا يغفر له ماألعمال  وإذا التزم ذهه،مث يصغي إىل اإلمام إذا تكلم،ويصلي نافلتفرجة بني أيديهما،

 اإلضافة غرياسنادية قيد اإلسناد فيها بعالقة  مجل عن هذه املعاين يف� الرسولألخرى،وقدعرب اجلمعة واجلمعة ا
مث يصلي ما كتب (و)من طيب بيتهأوميس (و)دهنه هن منويدّ (و)مااستطاع من طهر(وذلك يف قولهاملباشرة 

    اجلر؛ولذلك بواسطة حروف)طيب بيته،دهنهطهر،(وصلت إىل األمساء ) يدهن،ميس استطاع،(فاألفعال )له
  )المباشرة غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                   الفصل الثاني  
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دارت حول أدب  كن القول أن هذه العالقة سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليتمي
أكد به أن االنسان إذا قام ذه )النفي بال واألداة إال(لبنائها أسلوب توكيدبـِ � اجلليس،واستعمل  الس و
االغتسال يوم اجلمعة و التطهر و االدهان والتطيب والذهاب للجمعة وعدم التفريق بني اثنني وصالة (األعمال

ستعمل عالقة اإلضافة اليت قيدت اإلسناد جبعل ،كما ا�النافلة واإلصغاء لإلمام فإن ذلك جيعله أهال ملغفرة اهللا 
  .عالقته نسبية  بتوظيف حروف اجلر اليت تنوعت معانيها بني بيان اجلنس و التبعيض و التبيني

  
  أَُعلُمكَ  الَ أَ : إين َعِجْزُت َعْن ِكَتاَبِيت فَأِعين ، قَاَل : بًا جاءُه فـََقاَل أن ُمَكاتِ :  �عن علّي  :الرابعاحلديث 

اللُهم اْكِفني ِبَحالَِلَك ": ، َلْو َكاَن َعَلْيَك ِمْثُل َجَبٍل َديْنًا أداُه اُهللا َعْنَك ؟ ُقْل  �َكِلماٍت َعلَمِنيهن رُسوُل اهللا 
  )1(.رواه الرتمذي"َعْن َحَراِمَك ، َوأْغِنِني ِبَفْضِلَك َعمْن ِسواكَ 

  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث

 )قرينة النسبة(اإلضافة غير المباشرة                    لجملةا

) حاللك(واالسم )اكفين(بني الفعل)الباء(،وقد ربط حرف اجلر)اكفين حباللك( اللهم اكفين حباللك
 .د معىن االستعانة أو التبعيضوقد أفا

وفد ) حرامك(اكفين واالسم (الفعل بني) عن(وقد ربط حرف اجلر )عن حرامك( عن حرامك
 .أفاد معىن ااوزة والبعد

فضلك (واالسم )أغنين(الفعل بني) الباء(وقد ربط حرف اجلر) أغنين بفضلك( وأغنين بفضلك
 .وقد أفاد معىن االستعانة أو التبعيض)

الذي  )من(الوصولواالسم  )أغنين (الفعل بني) عن(وقد ربط اجلر )ن سواكعمّ ( عمن سواك
 .معىن ااوزة والبعد) عن (فاد حرف اجلر وقد أ أدغمت نونه يف امليم

      
قوهلا اإلنسان إذا عجز عن يصيغة للدعاء  � وفيه يعلمنا الرسول "فضل الدعاء"ورد هذا احلديث يف باب     

سداد ما عليه من ديون ألنه ال يقضي الدين عن املدين إال اهللا تعاىل،وقد تناول هذه الصيغة يف مجلتني اسناديتني 
أغنين بفضلك (و)اللك عن حرامكاللهم أكفين حب( وذلك يف قولهة غرياملباشر سناد فيهما بعالقة اإلضافة قيد اإل

بواسطة )"من"واالسم املوصول فضلك،حاللك،حرامك،(تعدت إىل األمساء) أكفين،أغنين(فاألفعال)عمن سواك
امهت يف بناء أسلوب احلديث ؛ ولذلك ميكن القول أن عالقة اإلضافة غري املباشرة س)الباء،عن(حروف اجلر

  سلمني صيغة دعاء يقوهلا االنسان الذي امل  �بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها تعليم الرسول 
  )رةالمباش غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                   الفصل الثاني  
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يف التمين والرتجي ال اإللزام  رأعجزه الدين،فاستعمل من أجل بناء هذه الصيغة أفعال أمر،داللة األمر فيها تنحص
االستعانة والتبعيض معاين  فوتعدت إىل مفاعيلها حبروف اجلر مما جعل عالقة اإلسناد نسبية وأفادت هذه احلرو 

  . البعدو ااوزة و 
  

َمْن َرد َعْن ِعْرِض أخيِه ، َرد اهللاُ َعْن َوْجِهِه الناَر َيوَم  :"قال  � عن النيب � لدرداءعن أيب ا :اخلامساحلديث 
  )1(.رواه الرتمذي" القَياَمِة 

  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث
 )قرينة النسبة(إلضافة غير المباشرة ا               الجملة

 )رد(بني الفعل) عن(اجلرحرف وقد ربط ) أخيه من رد عن عرض( من رد عن عرض أخيه
 .وقد أفاد معىن ااوزة والبعد) عرض أخيه(واالسم

رد اهللا عن وجهه النار يوم 
 القيامة

 )رد(بني الفعل) عن(اجلر حرف  وقد ربط) رد اهللا عن وجهه النار( 
 .وقد أفاد معىن ااوزة والبعد) وجهه(واالسم

      
أن يدافع املسلم عن عرض أخيه املسلم �  وفيه يأمرنا النيب "حترمي مساع الغيبة"ث غي باب ورد هذا احلدي        

وقد تناول الرسول الكرمي هذا .أمام من يغتابه، وله أن يرد اهللا عن وجهه النار يوم القيامة إذا قام ذا الواجب
رد (و)من رد عن عرض أخيه(وذلك يف قولهة املعىن يف مجلة اسنادية قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلضافة غري املباشر 

بعالقة اإلضافة غري املباشرة بواسطة حرف )عرض،وجهه(باالمسني طيف اجلملتني ارتب)رد(فالفعل)اهللا عن وجهه النار
؛ولذلك ميكن القول أن هذه العالقة سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت  )عن(اجلر

واستعمل الرسول من أجل بنائها أسلوب شرط  ربط فيه بني  الدفاع عن عرض املسلم ، جب وا كان حمورها
العمل وهو الدفاع عن عرض املسلم وبني اجلزاء وهو أن يرد اهللا عن وجهه النار يوم القيامة،فاجلزاء يكون من 

  . د ااوزة و البعدالذي أفا)عن(جنس العمل،كما استعمل عالقة اإلضافة غري املباشرة  بتوظيف حرف اجلر
  

ِة، َوَال يـَْنظُُر َثالَثٌَة َال ُيَكلُمُهُم اُهللا َيوَم الِقَيامَ  :"   �قال رسول اهللا: قال  � عن أيب هريرة :السادساحلديث 
  اْبِن السِبيِل ، َورَُجٌل بَاَيَع  رَُجٌل َعَلى َفْضِل َماٍء بِالَفَالِة َيْمنَـُعُه ِمنِ : َوالَ يـُزَكيِهْم ، َوَلُهْم َعَذاٌب ألِيٌم إلَْيِهْم ،
بـَْعَد الَعْصرِ  ِسْلَعةٍ برَُجًال 

َقُه َوُهَو َعَلى َغْيِر ذِلَك ، َورَُجٌل بَاَيَع إَما  ماَفَحَلَف بِاِهللا َألَخَذَها ِبكَذا وََكَذا َفَصد  
   
  )المباشرة غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                   الفصل الثاني 
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  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث
 )قرينة النسبة(المباشرة  اإلضافة غير                         الجملة

وال ينظر 
 إليهم

العائد على ) هم(لوالضمري املتص )ينظر(بني الفعل) إىل(وقد ربط اجلر) ينظر إليهم(
 .وقد أفاد معىن انتهاء الغاية يف األشخاص) اجلمع املذكر الغائب

وهلم عذاب 
 أليم

 بني) الالم(ر هلم وقد ربط حرف اجل كائن) كقولنا عذاب أليم(وهو)هلم عذاب أليم(
العائد على اجلمع املذكر الغائب، وقد ) هم(والضمري املتصل املؤول بكائن)عذاب(االسم

 .امللكيةمعىن امللك أو ) الالم(أفاد حرف اجلر

 على رجل
 فضل ماء

وقد ربط حرف  )رجل موجود على فضل ماء(وهو كقولنا)رجل على فضل ماء(
وقد أفاد معىن االستعالء ) ماء لفض( السماملؤول مبوجود وا)رجل(االسمبني )على(اجلر

 .أو االمتالك أي رجل ميتلك فضل ماء

بني ) الباء(وقد ربط حرف اجلر )رجل موجود بالفالة(وهو كقولنا)بالفالة( بالفالة
 )يف(الظرفية أي معىنوقد أفاد معىن ) الفالة(واالسم املؤول مبوجود)رجل(االسم

مينعه من 
 ابن السبيل

) ابن السبيل(واالسم )مينعه(بني الفعل) من(وقد ربط حرف اجلر)السبيل مينعه من ابن(
 .أي مينعه ابن السبيل وقد أفاد معىن التعدية

ورجل بايع 
 رجال بسلعة

) سلعة(واالسم )بايع(الفعل  بني) الباء(وقد ربط حرف اجلر) رجل بايع رجال بسلعة(
 .أي بايع رجال سلعة وقد أفاد معىن التعدية

العائد ) اهلاء(والضمري املتصل)حلف(الفعل بني) الالم(وقد ربط حرف اجلر)فحلف له( فحلف له
 .وقد أفاد معىن النسبة أي أن احللف والقسم كان له ،على املفرد املذكر الغائب

حلف له 
 باهللا

وقد أفاد ) اهللا(واسم اجلاللة )حلف(بني الفعل) الباء(وقد ربط حرف اجلر ) حلف باهللا(
 .معىن القسم

ألخذها 
 بكذا وكذا

) كذا(واسم اإلشارة )أخذها(بني الفعل) الباء(وقد ربط حرف اجلر) أخذها بكذا وكذا(
 .وقد أفاد معىن العوض أي أخذها مقابل كذا وكذا

  
  
  

  )المباشرة غير إلضافةا(اإلضافة عالقة                                                                                   الفصل الثاني  
  

  

 لاملؤو )هو( بني الضمري املنفصل)على(وقد ربط حرف اجلر) وهو على غري ذلك(فصدقه وهو على 
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 .وقد أفاد معىن احلالية أي أنه غري صادق)غري(واالسم بفعل أو شبهه غري ذلك

وقد أفاد ) دنيا(واالسم )يبايعه(بني الفعل) الالم(وقد ربط حرف اجلر) يبايعه لدنيا(  نياال يبايعه إال لد
 .معىن التعليل والسببية أي يبايعه ألجل الدنيا

ري ضموال )أعطاه(لفعلا بني) من(وقد ربط حرف اجلر) منها أعطاه( فإن أعطاه منها
 .وقد أفاد معىن التبعيض،العائد على الدنيا)ءااهل(املتصل

       
ثالثـة أصـناف مـن النـاس،ال يكلمهـم اهللا يـوم  �ل الرسـو  يـذكروفيه "املنثورات وامللح"ورد هذا احلديث يف باب    

الرجـل الـذي يكـون عنـده مـاء مـن مزرعـة، أو بئـر أو غـري : القيامة،وال ينظر إليهم،وال يزكيهم،وهلم عذاب أليم وهم
عنــده للشــرب فيمــنعهم والعيــاذ بــاهللا، ورجــل يبيــع ســلعته  س مــنميــر النــاذلــك،يف أرض فــالة خاليــة مــن الســكان، 

ال لــــدين وال لطاعــــة رب  مامــــه لكنــــه ال يبايعــــه إال لــــدنياإ ليزيــــد مــــن مثنهــــا، ورجــــل بــــايع -وهــــو كــــاذب-وحيلــــف 
قيــد  اســناديةهــذه املعــاين يف مجــل  �وقــد تنــاول الرســول ،)1(، وإن مل يعطــه مل يــفالعـاملني،إن أعطــاه مــن املــال وىفّ 

 )مينعه،بايع،فحلف،أخذها،يبايعــه،أعطاهنظر،ي(الــيت ربطــت بــني األفعــالاإلســناد فيهــا بعالقــة اإلضــافة غــري املباشــرة 
ُهْم،فضــل مــاء،الفالة،ابن (وبــني األمســاء الظــاهرة أواملضــمرة)رجــل وهــو(بالفعــل أو شــبهه واالســم والضــمري املــؤولني

السبيل،سلعة،الضمري املتصل الدال علـى املفـرد املـذكر الغائب،اسـم اجلاللـة اهللا،اسـم اإلشـارة كذا،غري،دنيا،الضـمري 
والــيت جعلـت عالقــة اإلســناد نســبية؛ولذلك ميكــن القــول أن هــذه العالقــة )لــدال علــى املفــرد املؤنــث الغائــباملتصـل ا

لثالثــة أصــناف مــن  �  رســامهت يف بنــاء أســلوب احلــديث بتوضــيح املعــىن وإمتــام الفكــرة الــيت كــان موضــوعها ذكــ
لبنــاء هــذه  � أليم،واســتعملم بعــذاب النــاس حيرمــون مــن كــالم اهللا و رؤيتــه هلــم يــوم القيامــة،وال يــزكيهم ويتوعــده

الفكــرة أســلوب نفــي  يف بدايــة احلــديث،مث عــدد األصــناف الثالثــة واصــفا هلــم يف مجــل وردت إحــداها يف أســلوب 
فـإن أعطـاه منهـا وىف وإن (واثنتـان يف أسـلوب شـرط وهـي قولـه)يبايعه إال لـدين ورجل بايع إماما ال(قوله يتوكيد وه

األفعــال واألمســاء  أســلوب خربي،كمــا وظــف عالقــة اإلضــافة غــري املباشــرة يف ربطــه بــنيوالبقيــة يف )مل يعطــه مل يــف
والظرفية،والتعديـة،  واالسـتعالء، وامللكيـة، الغايـة، بواسطة حروف اجلر واليت أفادت معان خمتلفة تنوعـت بـني انتهـاء

  .  ااملعىن وضوح والتبعيض وغريها مما زاد من والعوض،واحلالية،والتعليل،
   

  
  
  )المباشرة غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                   الفصل الثاني  
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َوُخِلَق الَجان ِمْن َمارٍِج ،ُخِلَقِت الَمالَِئَكُة ِمْن نُورٍ  ": � قال رسول اهللا: قالت  � عن عائشة :السابعاحلديث 
  )1(.رواه مسلم"  اٍر، َوُخِلَق آَدُم ِمما ُوِصَف َلُكمْ من نَ 

  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث
 )قرينة النسبة(اإلضافة غير المباشرة                       الجملة

خلقت املالئكة من 
 نور

وقد ) نور(واالسم)خلقت(بني الفعل ) من(روقد ربط حرف اجل)خلقت من نور(
 .البيان أي بيان اجلنس أفاد معىن

وخلق اجلان من 
 مارج 

مارج من (واالسم )خلق(بني الفعل)من(وقدربط حرف اجلر)خلق من مارج من نار(
  وقد أفاد معىن البيان أي بيان اجلنس) نار

                     )النار(واالسم)مارج(الفاعل اسم بني) من(وقد ربط حرف اجلر) مارج من نار( مارج من نار
 .وقد أفاد معىن البيان أي بيان اجلنس

مما آدم وخلق 
 لكم وصف

 واالسم )خلق(بني الفعل) من(وقد ربط حرف اجلر) خلق مما وصف لكم(
 .وقد أفاد معىن البيان أي بيان اجلنس )ما(املوصول

العائد )كم(والضمري) وصف(بني الفعل)الالم(وقد ربط حرف اجلر)وصف لكم(  وصف لكم
أفادت معىن التبيني أي أن ما بعدها مفعول ملا  دة املخاطبني الذكور وقعلى مجاع

  قبلها
  

عن بدء اخللق، حيث أخربنا أن املالئكة  �وفيه يتحدث النيب  "املنثورات وامللح"ورد هذا احلديث يف باب       
هذه  �اول الرسول  خلقوا من نور، وأن اجلن خلقوا من نار، وأن آدم خلق مما وصف لكم أي من طني، وقد تن

اليت ربطت بني األفعال وما قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلضافة غري املباشرة  اسناديةاملعاين يف مجل 
؛ولذلك ميكن القول أن ")كم"،الضمري"ما"نور،مارج،االسم املوصول(واألمساء)خلق،خلقت، مارج،وصف(يشبهها

خلق اإلنس  ةىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها ماديف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املع تهذه العالقة سامه
من أجل بنائها مجال خربية مثبتة بين الفعل فيها للمجهول وُأخفي الفاعل وهو اسم   � واجلان،واستعمل الرسول

 عالقة اإلضافة غري املباشرة للربط بني األفعال لاجلاللة اهللا ألنه معلوم ومعروف وال حيتاج إىل إظهار،كما استعم
  .      واألمساء  بواسطة حروف اجلر اليت أفادت معاين تنوعت بني بيان اجلنس و التبيني

  
  
  )المباشرة غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                   الفصل الثاني  
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ال ُتَصلوا ِإَلى الُقُبوِر ، :" يقول  �  مسعت رسول اهللا: قال � صنيعن أيب مرثد كناز بن ح :الثامناحلديث 
َها   )1(.رواه مسلم"  َوَال َتْجِلُسوا َعَليـْ

  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث 
 )قرينة النسبة(اإلضافة غير المباشرة                  الجملة

وقد ) القبور(واالسم )تصلوا(بني الفعل) إىل(حرف اجلروقد ربط )تصلوا إىل القبور( ال تصلوا إىل القبور
 .أفاد معىن انتهاء الغاية املكانية أي ال تصلوا متجهني إىل القبور

) ءااهل(والضمري املتصل )جتلسوا(بني الفعل) على(وقد ربط حرف اجلر) جتلسوا عليها( وال جتلسوا عليها
 .العائد على القبور وقد أفاد معىن االستعالء

  
عن استقبال القبور  �، وفيه ينهانا الرسول"النهي عن الصالة إىل القبور "ورد هذا احلديث يف باب   

للصالة إليها، وينهانا أيضا عن اجللوس عليها،إكراما ألهلها، وقد تناول هذين املعنيني يف مجلتني اسناديتني قيد 
ال تصلوا إىل القبور،وال جتلسوا (وذلك يف قولهر اإلسناد فيهما بعالقة اإلضافة يف املباشرة اليت تكون حبروف اجل

وهذه اإلضافة جعلت )إىل وعلى(بواسطة حريف اجلر) القبور(تعديا إىل مفعوهلما)تصلوا، جتلسوا(فالفعالن)اعليه
يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت دارت حول النهي  بذلك سامهتفعالقة اإلسناد نسبية،

لبنائها أسلوب ي،كما وظف عالقة اإلضافة غري  �اجللوس عليها فاستعمل الرسول نإىل القبور وع عن الصالة
  . وانتهاء الغاية املكانية ءالذين أفادا االستعال) إىل وعلى(املباشرة يف الربط بني الفعل واالسم بواسطة حريف اجلر

  
  )2(." وُد في ِهَبِتِه َكالَكْلِب يـَْرِجُع في قـَْيِئهِ الِذي يـَعُ :" قال �عن النيب �عن ابن عباس :التاسعاحلديث 

  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث
 )قرينة النسبة(اإلضافة غير المباشرة                      الجملة

وقد )هبته(واالسم)يعود(بني الفعل)يف(وقد ربط حرف اجلر)الذي يعود يف هبته(  الذي يعود يف هبته
  ظرفية اازيةافاد معىن ال

بني االسم املوصول املؤول بفعل )الكاف(وقد ربط حرف اجلر)الكلب(  كالكلب
  وقد افاد معىن التشبيه)الكلب(وبني االسم)الذي(أوشبهه

    
ضافة غير عالقة اإل                                                                                            الفصل الثاني      

       المباشرة
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وقد افاد )قيئه(واالسم)يرجع(بني الفعل)يف(وقد ربط حرف اجلر)يرجع يف قيئه(  يرجع يف قيئه
  معىن الظرفية اازية

  
  

أن يعود أحدنا يف هبة �  وفيه ينهانا الرسول"...كراهة عودة اإلنسان يف هبته"ورد هذا احلديث يف باب    
قيء ما يف بطنه، مث يعود فيأكله وقد تناول هذا املعىن يف يهذا العمل لقبحه بالكلب  ما، وقد شبه اوهبها إنسان

واالسم املوصول )يعود،يرجع(ربط فيها بني الفعلني واليت مجلة اسنادية قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلضافة غري املباشرة
وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء من جهة ثانية؛ ) هبته، الكلب،قيئه(مبصدر من جهة وبني األمساء  لاملؤو 

عن عودة االنسان يف هبته فاختار  يأسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام  الفكرة اليت كان موضوعها النه
 التصريحأبلغ من  اأحيانالتلميح  نتشبيه هذا العمل بأبشع صورة تنفر السامع منه ومل ينه عنه مباشرة أل �لالرسو 

املعىن،كما استعمل عالقة اإلضافة غري املباشرة لتصل األفعال باألمساء وتلحقها معانيها وهو وحده كفيل بتوصيل 
  .  الذين أفادا الظرفية اازية والتشبيه) يف والكاف(بتوظيف حريف اجلر  كوذل

    
ْقَسَم َعَلى اِهللا ُرب أْشَعَث أغبَر َمْدُفوٍع باألْبواِب َلْو أ:" � رسول اهللا :قال �هريرة  عن أيب :العاشراحلديث 

  ) 1(.رواه مسلم"  ألَبـَرهُ 
  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث

  )النسبة ةقرين(اإلضافة عير المباشرة                  الجملة
وقد أفاد حرف  )2(وهو حرف جر شبيه بالزائد)رب أشعث أغرب(  رب أشعث أغرب

  معىن التكثري)رب(اجلر
 مبني اس)الباء(حرف اجلر طوقد رب)األبوابمدفوع ب(  مدفوع باألبواب

  وأفاد معىن عن)األبواب(وبني االسم)مدفوع(املفعول
وبني اسم )أقسم(بني الفعل)على(وقد ربط حرف اجلر)أقسم على اهللا(  لو أقسم على اهللا ألبره

  وأفاد معىن القسم)اهللا(اجلاللة 
    

من رجل  كمأنه   �وفيه خيربنا الرسول"واخلاملني فضل ضعفة املسلمني والفقراء"هذا احلديث يف بابورد     
  ورثاثةمظهره لو أقسم على  مدفوع باألبواب أي يدفعه الناس ملهانتهأشعت أي متلبد الشعر،أغرب يعلوه الغبار،

   
  )المباشرة غير اإلضافة( اإلضافةعالقة                                                                                   الفصل الثاني 
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، فالعربة إذن باملخرب وليست  )1(وإميانهاهللا ألبره،وذلك إكراما له من اهللا ألنه رمبا يفضل عن غريه عند اهللا بتقواه 
ربط  املباشرة واليتقيداإلسناد فيها بعالقة اإلضافة غري  اسناديةعن هذا املعىن جبملة �باملظهر وقد عرب الرسول 

مما جعل عالقة اإلسناد ) األبواب،اسم اجلاللة اهللا(وبني األمساء )أقسم،مدفوع(فعال وما يشبههافيها بني األ
 نوبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها أنسبية؛

هذا  مب شرط ربط فيه بني قساملقياس عند اهللا هو مقياس اإلميان والتقوى،واستعمل من أجل بنائها أسلو 
االنسان وبني إبرار اهللا لقسمه،كما استعمل عالقة الظرفية غري املباشرة لربط األفعال باألمساء عن طريق حروف 

  .أفادت التكثري و القسم ومعىن عن اجلر اليت
  

َبِت اْمَرَأٌة في ِهرٍة  :"قال �أن رسول اهللا  �عن أيب عمر  :احلادي عشراحلديث  ى َماتَ ُعذْت ، َسَجَنْتها َحت
َها َفَدَخَلْت ِفيَها النارَ  َها ،، َال ِهَي َأْطَعَمتـْ َها ،إْذ َحَبَستـْ َها تَأُكُل ِمْن َخَشاِش اَألْرضِ َوَسَقتـْ متفق   "َوَال ِهَي تـَرََكتـْ

   )2( .عليه
  :عالقة اإلضافة غير المباشرة في الحديث

 )قرينة النسبة(المباشرة اإلضافة غير                     الجملة

 )عذبت(بني الفعل ) يف(وقد ربط حرف اجلر) عذبت امرأة يف هرة( عذبت امرأة يف هرة
 .وأفاد معىن التعليل) هرة(واالسم

 )دخلت(لفعلابني )يف(ط حرف اجلروقد رب)دخلت فيها النار( فدخلت فيها النار
 .وأفاد معىن التعليل)النار(واالسم

     تأكل من خشاش 
 األرض

 )تأكل(بني الفعل) من(اجلر ط حرفوقد رب)تأكل من خشاش األرض(
 .أفاد معىن التبعيضو ) خشاش األرض(املضاف واالسم

  
أن  � وفيـه يـذكر النـيب"...النهي عن تعذيب العبد والدابـة واملـرأة بغـري سـبب شـرعي"ورد هذا احلديث يف باب    

هذا املعىن يف   �وقد تناول الرسول. عندها ماء وال طعاما حىت ماتتك ترت امرأة دخلت النار يف هرة حبستها، ومل 
 وبـني)تأكـل  عـذبت،دخلت،(األفعـال الـيت ربطـت بـنيمجل اسنادية قيد اإلسناد فيهـا بعالقـة اإلضـافة غـري املباشـرة 

هذه العالقـة وبذلك سامهت ؛اإلسناد نسبية عالقة مما جعل)يف ومن(حبريف اجلر) هرة،النار،خشاش األرض( األمساء
  عن تعذيب  يموضوعها النه ديث بتوضيح املعىن وامتام الفكرة اليت كانيف بناء أسلوب احل

   
  )المباشرة غير اإلضافة(اإلضافة عالقة                                                                                   الفصل الثاني 

  

                                                 
 . 221،ص1ني،جينظر صبحي الصاحل،منهل الواردين شرح رياض الصاحل 1
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قصة امـرأة   �التعبري عن فكرة النهي ساق الرسول ،ومن أجلء واألطفال واحليواناتة من النسااملخلوقات الضعيف
ومـا يالحـظ يف الـزمن املسـتعمل يف احلـديث أنـه ميـزج بـني  دخلت النار بسبب هرة فكان بذلك النهي غـري مباشـر،

 عـدم حصـوهلمام املاضي واملضارع فعرب باملاضـي عـن حـدثني حيصـالن مسـتقبال ومهـا التعـذيب و دخـول النـار، فـرغ
للماضي يف التعبري عـن املسـتقبل حيمـل داللـة تأكيـد حـدوث احلـدث يف الـزمن املسـتقبل استعمل  �الرسولإال أن 

كمـــا اســتعمل عالقـــة اإلضــافة غـــري املباشــرة يف وصـــل األفعــال باألمســـاء وذلــك بواســـطة حـــريف  .وأنــه واقـــع ال حمالــة
  . التعليلالذين أفادا التبعيض و ) من ويف(راجل
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ُمنسياً ، َفقرًا  ، َهْل تـَْنَتِظُروَن إال باِدُروا بِاَألْعَماِل َسْبعاً  :"قال �أن رسول اهللا  � عن أيب هريرة :األولاحلديث 
َأْو الساَعَة َل َفَشر َغاِئٍب يـُْنَتَظُر ،َأْو الدجاَأْو ِغنًى ُمطِغيًا ،َأْو َمَرضًا ُمفِسدًا ،َأْو َهَرمًا ُمْفندًا ،َأْو َموتًا ُمْجهزًا ،

 اَعُة أدَهى َوَأَمر1(.رواه الرتمذي" فالس(  

  :عالقة الوصف في الحديث
 ونوعه الوصف                            الجملة 

وطابقه يف اإلفراد والتذكري ) فقرا(وقد حدد صفة املوصوف )منسيا(بسيط فقرا منسيا
 ).النصب(والتنكري ويف احلالة اإلعرابية 

غىن مطغيا،مرضا مفسدا، هرما 
 مفندا،موتا جمهزا

 مجل معطوفة على اجلملة االوىل،هلا نفس التحليل اخلاص بعالقة الوصف

     
" سبعا"وفيه يأمرنا النيب باملبادرة إىل األعمال الصاحلة وقوله  "املبادرة إىل اخلريات"ورد هذا احلديث يف باب     

الفقر املنسي  الذي جيعل : ه بني حلظة وأخرى وهيديعين أن هناك سبعة أمور خطرية حتيط باإلنسان ود
ى أمهها طاعة اهللا وعبادته، أو الغىن املطغي الذي جيعل اإلنسان يشتغل بطلب الرزق وينسى ألجل ذلك أمورا أخر 

يفسد على اإلنسان أحواله، أو هرما مفندا، وهو كرب السن الذي  من صاحبه جبارا طغيا، أو املرض املفسد الذي
و يوقع اإلنسان يف الفند وهو كالم املخرف، أو املوت اهز أي املوت السريع الذي يأيت بغتة دون سابق إنذار، أ

، وقد تناول )2(ة أدهى وأمرالساعة والساعالدجال وهو شر غائب ينتظر، ألن فتنته عظيمة، أو الساعة وهو قيام 
غىن (و )فقرا منسيا(باجتاه الوصف وذلك يف قوله، قيد اإلسناد فيها اسناديةهذه املعاين يف مجل  � الرسول
خصصت ) منسيا،مطغيا،مفسدا، مفندا،جمهزا(ت فالكلما) اموتا جمهز (و)اهرما مفند(و) امرضا مفسد(و) مطغيا

األمساء اليت سبقتها ألا متثل صفات هلا،وطابقتها يف اإلفراد والتذكري والتنكري ويف العالمة العالمة اإلعرابية؛ولذلك 
 ميكن القول أن اجتاه الوصف ساهم يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها حتذير

للمسلمني من سبعة أمور تالحق االنسان ودده بني حلظة وأخرى،واختار الرسول لبناء هذه الفكرة  �الرسول 
أي احذروا سبعا حيث اكتفى هنا )سبعا(،كما استعمل مجلة حتذير بقوله)بادروا(أن يستعمل أسلوب أمر بقوله

الوصف يف تعريفه هلذه األمور السبعة مما  بذكر املفعول للتنبيه إىل أنه أهم و أخطر ما يف املوضوع،كما وظف
    .إطالقه ىزادها ختصيصا ووضوحا حىت ال يبقى األمر عل

  
  
  )اتجاه الوصف(عالقة اإلتباع                                                                                           الفصل الثاني  
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الُمْؤِمُن الَقِوي َخيٌر َوَأَحب ِإَلى اِهللا ِمَن الُمْؤِمِن :"  �قال رسول اهللا : قال � عن أيب هريرة :الثانياحلديث 
َفُعَك ، واْسَتِعْن بِاِهللا َوَال تـَْعَجْز . الضعيِف َوفي ُكل َخيرٌ  َوإْن َأَصاَبَك َشيٌء َفَال تـَُقْل َلْو . اْحِرْص َعَلى َما يـَنـْ

رواه " َقدُر الّلِه ، َوَما َشاَء َفعَل ؛ فإن َلْو تـَْفَتُح َعَمَل الشيطَانِ : ا ، َوَلِكْن ُقْل أّني فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكذَ 
  )1(.مسلم

  :عالقة الوصف في الحديث
 و نوعه الوصف                          الجملة

املؤمن 
 القوي

ري والتنكري وطابقه يف اإلفراد والتذك) املؤمن(وقد حدد صفة املوصوف )القوي(بسيط
 ).الرفع(ويف العالمة اإلعرابية 

املؤمن 
 الضعيف

وطابقه يف اإلفراد والتذكري ) املؤمن(وقد حدد صفة املوصوف )الضعيف(بسيط
 . )اخلفض(والتنكري ويف العالمة اإلعرابية

     
 ماله،ويف جسده ،ويفأن املؤمن القوي يف إميانه � وفيه يذكر الرسول"ااهدة"ورد هذا احلديث يف باب        

خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف،ومع هذا فهو ال  إىل غري ذلك من أنواع القوة اليت تصرف يف أوجه اخلري
باحلرص على ما ينفعنا يف ديننا ويف دنيانا،وأن نستعني باهللا يف أمورنا  � يعدم اخلري يف كليهما،مث يوصينا الرسول

 ، مث خيتم احلديث بوصية هي من أعظم الوصايا وهي أن اإلنسانهللا وتوكلنا عليهمادمنا قد استعنا با وأن ال نعجز
لوأين فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا،فإن لو تفتح باب :بعد االستعانة باهللا وبذل اهود،فال يقل إذا أصابه شيء

 هذه املعاين العظمية يف مجل وقد تناول الرسول الكرمي . )2(قدر اهللا وما شاء فعل: ه أن يقول وإمنا علي ،الشيطان
 املؤمن(و)القوي املؤمن(وذلك يف قولهقيد اإلسناد يف أوالها باجتاه الوصف  اسنادية

،مطابقتان له يف العدد والنوع ويف )املؤمن(صفتان ملوصوفهما )القوي،الضعيف(فالكلمتان)الضعيف
ديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان التعريف؛ولذلك ميكن القول أن اجتاه الوصف ساهم يف بناء أسلوب احل

اهللا وقدره،واستعمل الرسول  ءوعة من الفضائل ومنها قوة اإلميان واالستعانة باهللا والرضا بقضا ةموضوعها الدعو 
وأسلوب توكيد يف )ال تعجز،التقل(وأسلوب ي يف قوله)استعن،احرص( همن أجل بنائها أسلوب أمر بقول

كما استعمل يف بداية احلديث مجلة خربية وظف فيها الوصف لتخصيص كلمة )باب الشيطانفإن لو تفتح (قوله
  .مما زاد املعىن وضوحا)القوي والضعيف(مؤمن بصفتني متناقضتني

   
  
  )اتجاه الوصف(ععالقة اإلتبا                                                                                             الفصل الثاني  
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ال َتْحِقرن ِمَن الَمعُروِف َشيئًا َوَلْو أْن تَلَقى أَخاَك ِبَوْجٍه  " �قال يل النيب : قال �عن أيب ذر:الثالثاحلديث 
  )1(.رواه مسلم"  طَليقٍ 

  :عالقة الوصف في الحديث
 و نوعه الوصف                       الجملة

  ولو أن تلقى أخاك بوجه 
  

 قطلي     

وهي يف موضع )ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق(مجلة فعلية
،وتشتمل اجلملة على وصف آخر )شيئا(نصب صفة لـ

وطابقه يف اإلفراد ) وجه(وقد حدد صفة املوصوف)طليق(بسيط
 ).اخلفض(والتذكري والتنكري والعالمة اإلعرابية 

  
رسول كيف يكون التعامل بني املسلمني،وكيف وفيه يعلمنا ال "بيان كثرة طرق اخلري"رد هذا احلديث يف بابو    

تكسب األجر اجلزيل مقابل أعمال بسيطة تقوم ا ومنها أن يبتسم أحدنا يف وجه أخيه إذا لقيه، ويلقاه بوجه 
 طليق أي ضاحك مستبشر وذلك فيه من إيناس األخ ودفع االحياش عنه وجرب خاطره، حىت حيصل التآلف بني

 قيد فيها اإلسناد بعالقة اإلتباع باجتاه الوصف اسناديةلرسول الكرمي هذا املعىن يف مجلة وقد تناول ا )2(.املسلمني
وحددت صفتها،وتضمنت )شيئا(وهي مجلة فعلية خصصت كلمة)ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق(وذلك يف قوله

اه الوصف وحدد صفتها؛وبذلك ميكن القول أن اجت)وجه(الذي خصص كلمة)طليق(بسيطا وهو اهذه اجلملة وصف
أوجه املعروف،واستعمل  دساهم يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها تعد

ى به عن االستخفاف بالعمل الصاحل )ال حتقرن من املعروف شيئا(ي يف قولبه بالرسول من أجل بنائها أسلو 
  .قصودلتحديد املعىن امل) بسيطا ومجلة(البسيط،مث وظف الوصف

  
َنما َكْلٌب يُِطيُف ِبرَِكيٍة َقْد َكاَد يقتُلُه الَعَطُش ِإْذ رَأَْتُه :" قال � عن النيب �عن أيب هريرة  :الرابعاحلديث  بـَيـْ

اخلف، ": املوق"، متفق عليه"  بَِني إْسَرائِيل ، فـَنَـَزَعْت ُموَقها فَاْستَـَقْت َلُه ِبِه َفَسَقْتُه فـَغُِفَر َلَها ِبهِ  بَِغي ِمْن بـَغَايَا
  )3(.وهي البئر" ركية"يدور حول": يطيف"و

  :عالقة الوصف في الحديث
  الوصف ونوعه                          الجملة

  )اتجاه الوصف(عالقة اإلتباع                                                                                             الفصل الثاني 
    

  )كلب(وهي مجلة فعلية يف موضع رفع صفةلـ)يطيف(مجلة  بينما كلب يطيف
                                                 

  .39، ص121النووي، رياض الصاحلني، احلديث   1
 . 131، ص1ينظر صبحي الصاحل، منهل الواردين ، شرح رياض الصاحلني، ج 2
 . 40، ص126النووي، رياض الصاحلني، احلديث  3
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  )كلب(وهي مجلة فعلية يف موضع رفع صفةلـ)قد كاد يقتله العطش(مجلة  قد كاد يقتله العطش
إذ رأته بغّي من بغايا 

  بين إسرائيل
  )بغيّ (وهي يف موضع رفع صفةلـ)من بغايا(جار وجمرور:شبه مجلة

  
من بغايا بين إسرائيل لالتعاظ  غيّ بقصة  �وفيه يروي النيب "بيان كثرة طرق اخلري"احلديث يف باب ورد هذا       

 عليها حيث رأت كلبا يطوف بركيه، يعين يدور - والعياذ باهللا- هي اليت متارس الزنا وأخذ العربة، والبغيّ 
ين خفها الذي تلبسه واستقت له به موقها يع عطشان،لكن ال ميكنه أن يصل إىل املاء،ألن الركية هي بئر،فنزعت

قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع  اسناديةوقد تناول الرسول الكرمي هذه القصة يف مجل . من هذا البئر فغفر اهللا هلا
مجلة تتكون من جار  هكما استعمل شب)كلب(موضع رفع صفة لـ ،فاستعمل مجلتني فعليتني يفباجتاه الوصف

باجتاه الوصف سامهت يف بناء  االتباع وبذلك ميكن القول أن عالقة)بغي(لـ أيضا صفة عوجمرور يف موضع رف
أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها قصة بغي من بغايا بين إسرائيل مع كلب عطشان 

ماضية وأخرى  واستعمل الرسول لبناء هذه الفكرة مجال خربية مثبتة مزج فيها بني أفعال.أوشك على اهلالك
قد كاد (يف هذه القصة حيمل داللة املاضي،كما يف قوله عمضارعة يف التعبري عن أحداث ماضية،ولكن املضار 

حيمل داللة مقاربة احلدث من احلدوث أي )لكاد يفع(وهذا الرتكيب)كاد(بـ)يقتله(فاقرتن الفعل)يقتله العطش
. )1()150عرافاأل( ����ينِ ونَ لُ تُـ قْ وا يَـ ادُ كَ ي وَ ونِ فُ عَ ضْ تَ اسْ  مَ وْ قَ الْ  ن إِ  م أُ  نَ ابْ  الَ قَ ����اقرتب من املوت كما يف قوله تعاىل

   .إىل توظيف الوصف زيادة يف التوضيح  �كما جلأ الرسول
  

  إن َمَثَل َما بـََعثَِني اهللا ِبِه  :"�قال رسول اهللا : قال  � عن أيب موسى:اخلامساحلديث 
َبَتِت الَكَأل والُعْشَب ِمَن الُهَدى والِعْلم َكَمَثِل َغيٍث أَ  َها طَائِفٌة طَيَبٌة ، قَِبَلِت الَماَء فَأَنـْ َصاَب أْرضًا َفَكاَنْت ِمنـْ

َها َوَسُقوا َوَزَرُعوا َها َأَجاِدُب أمَسَكِت الَماء فـَنَـَفَع اُهللا ِبَها الناَس َفَشربُوا ِمنـْ َوَأَصاَب طَائفًة   ،الَكِثيَر ، وََكاَن ِمنـْ
َها أْخرَ  اِهللا َونـََفَعُه بَما بـََعثَِني  ى إنَما ِهَي قيَعاٌن ال ُتْمِسُك َماًء َوَال تـُْنِبُت َكًأل ، َفَذِلَك َمَثُل َمْن فـَُقَه في ِدينِ ِمنـْ

  )2(.متفق عليه" هِ أُْرِسْلُت بِ  اهللا ِبِه فـََعِلَم َوَعلَم ، َوَمَثُل َمْن َلْم يـَْرَفْع ِبَذِلَك رَأساً َوَلْم يـَْقَبْل ُهَدى اِهللا الِذي
  
  

  )اتجاه الوصف(عالقة اإلتباع                                                                                              الفصل الثاني

  :عالقة الوصف في الحديث
 و نوعه الوصف                          الجملة

 ومها يف) ماهلدى والعلمن به،(شبه اجلملتني املكونتني من جار وجمرورإن مثل ما يعتين اهللا به من 
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  )ما(موضع جر صفة لالسم املوصول والعلم اهلدى

  )غيث(وهي مجلة فعلية يف موضع جرصفةلـ )أرضا أصاب(مجلة كمثل غيث أصاب أرضا

وطابقه يف ) طائفة(وقد حدد صفة املوصوف) طيبة(بسيط  فكانت طائفة طيبة
 ).الرفع(أنيث والتنكري والعالمة اإلعرابية اإلفراد،والت

فأنبتت الكأل والعشب 
 الكثري

وطابقه يف ) العشب(وقد حدد صفة املوصوف ) الكثري(بسيط 
 ).النصب(اإلفراد،والتأنيث والتنكري والعالمة اإلعرابية 

 وكان منها أجادب
 أمسكت املاء

   )أجادب(وهي مجلة فعلية يف موضع رفع صفةلـ )أمسكت املاء( مجلة

 ىمنها أخر  وأصاب طائفة
 إمنا هي قيعان

 بوهو يف موضع نص)منه:جاروجمرور(شبه مجلة:الوصف األول
وطابق موصوفه يف اإلفراد )أخرى:بسيط(،الوصف الثاين)طائفة(صفةلـ

إمنا هي (،الوصف الثالث)النصب(والتانيث و التنكري والعالمة اإلعرابية
 )طائفة(صفة لـ وهي مجلة امسية يف موضع نصب)قيعان

إمنا هي قيعان ال متسك ماء 
 وال تنبت كأل 

ال (ومجلة)قيعان(وهي يف موضع رفع صفةلـ) ال متسك ماء(مجلة فعلية
 .معطوفة على ما قبلها)تنبت كأل

     
به مثال ملا بعثه اهللا  �وفيه يضرب لنا الرسول "السنة وآداا على باحملافظة األمر"ورد هذا احلديث يف باب       

الصنف األول ميثله من فقه يف دين اهللا : وقد كان من هؤالء ثالثة أصناف امهامن تلق وحال من اهلدى والعلم
 ،فعلم وعلم، وانتفع الناس بعلمه، وهذا كمثل األرض اليت أنبتت العشب والكأل فأكل الناس منها واملواشي

كانوا رواة للعلم واحلديث ال أكثر وليس عندهم   وصنف ثان وهم قوم محلوا اهلدى ولكن مل يفقهوا منه شيئا، فقد
فقه، فهؤالء مثلهم مثل األرض اليت حفظت املاء، واستقى الناس منه، وشربوا منه، لكن األرض نفسها مل تنبت 

وأما الصنف الثالث فهؤالء ميثلهم . فهمال ن هؤالء يروون أحاديث وينقلوا، ولكن ليس عندهم فقه و شيئا، أل
، ومل ينفع �من العلم واهلدى رأسا وأعرض عنه، فهذا مل ينتفع مبا جاء به النيب  � ا جاء به النيبمن مل يرفع مب

  وقد تناول الرسول الكرمي هذه املعاين  .)1(املومل تنبت شيئا ابتلعتغريه، فمثله كمثل األرض اليت 
  )اتجاه الوصف(عالقة اإلتباع                                                                                             الفصل الثاني

  

وذلك باستعماله ألوصاف تنوعت بني البسيط و  بعالقة اإلتباع باجتاه الوصف ايف مجل اسنادية قيد اإلسناد فيه
االسم (،وقد حددت وخصصت الكلمات الواردة قبلها اجلملة بنوعيها الفعلية و االمسية وشبه اجلملة

باجتاه الوصف سامهت  االتباع وبذلك ميكن القول أن عالقة) أجادب،قيعان طائفة،العشب، ،غيث،"ما"وصولامل
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مثل للعلم واهلدى الذي جاء به  بيف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها ضر 
تشبيها لألصناف الثالثة اليت تتلقى  �ول ولكيفية تلقيه عند الناس،ولبناء هذه الفكرة استعمل الرس �املصطفى 
 برز مافيه أنه تشبيه متعدد،إذ شبه العلم بالغيث، ألنه حييي القلب كما حييي املطر األرض اليابسة،أ،مهذا العل

حىت ينتفع ة للماء وشبه من ينتفع ذا العلم باألرض الطيبة،وشبه من حيمله وال ينتفع به باألرض الصلبة املمسك
كما وظف الوصف يف هذا التشبيه لتخصيص .)1(ه من حيمله وال ينتفع به بالقيعان اليت ال نبات فيها الناس،وشب

  . لتخصيص الكلمات الواردة زيادة يف التوضيح
  

َرُجًال ِمَن األْزِد يـَُقاُل  �اْستَـْعَمَل النيب : قَاَل   �عن أيب محيد عبد الرمحن بن سعد الساعدي:السادساحلديث 
َعَلى املِْنَربِ  �َهَذا َلُكْم ، َوَهَذا أُْهِدَي ِإَيل ، فـََقاَم رسوُل اهللا : للْتِبيِة َعَلى الصَدقَِة ، فـََلما َقِدَم ، قَاَل اْبُن ا: َلُه 

ِمما َوالِني اُهللا ، فـََيأِتي  أما بَعُد ، فَِإني أْستَـْعِمُل الرُجَل مْنُكْم َعَلى الَعَملِ  ": َفَحِمَد اهللا َوأثـَْىن َعَليِه ، ُمث قَاَل 
َن َصاِدقاً َهَذا َلُكْم َوَهذا َهِديٌة ُأْهِديْت إَلي ، أَفال َجَلَس في بيت أبِيِه َأْو أُمِه َحتى تَأتَِيُه َهِديـُتُه إْن َكا: فـَيَـُقوُل 

اهللا تـََعاَلى ، َيْحِمُلُه يـَْوَم الِقَياَمِة، َفال أْعرَِفن أَحدًا ِمْنُكْم ، واِهللا ال يَأُخُذ أَحٌد ِمْنُكْم َشيئًا ِبَغيِر َحقِه إال َلِقَي  
َعرُ  : ُمث رفع يديِه َحىت ُرِؤَي بـََياُض إْبطَْيِه ، فـََقاَل  " َلِقَي اَهللا َيْحِمُل بَعيرًا َلُه رَُغاٌء، َأْو بـََقَرًة َلَها ُخَواٌر ، َأْو َشاًة تـَيـْ

" َهْل بـَل ُهمَفٌق َعَليهِ  "ْغتُ الل2(.ثالثاً ُمتـ(  
  :عالقة الوصف في الحديث

 ونوعه الوصف                         الجملة

 ).الرجل(وهي يف موضع نصب صفة لـ) منكم:رجار وجمرو (شبه مجلة إين استعمل الرجل منكم

 .)هدية(هي مجلة فعلية يف موضع رفع صفة لـو ) أهديت إيل(مجلة هذا هدية أهديت إيل

أحد منكم واهللا ال يأخذ 
 شيئا بغري حقه

ومها يف موضعي رفع ونصب )منكم،بغري:رجار وجمرو (شبه مجلتان
 ).احد،شيئا(صفتني لـ

      
  
  )اتجاه الوصف(عالقة اإلتباع                                                                                            الفصل الثاني   

    
إال لقي اهللا تعاىل حيمله يوم 

 القيامة

ومها يف موضع رفع ) حيمله يوم القيامةاهللا تعاىل، يإال لق(مجلتان فعليتان
 )أحد(صفة لـ

فال أعرفن أحدا منكم لقي 
   حيمل بعريا له رغاء اهللا

وهي ) ،حيمل بعريااهللا اهللا لقي(ومجلتان فعليتان)منكم:رجار وجمرو (شبه مجلة
 ) أحدا(ب صفةلـيف موضع نص
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أو بقرة  حيمل بعريا له رغاء
 خوار اهل

 )بعريا،بقرة(ومها يف موضع نصب صفة لـ)له رغاء،هلا خوار(مجلتان امسيتان

 )1( .)شاة(هي مجلة فعلية يف موضع نصب صفة لـو  )تيعر(مجلة  أو شاة تيعر

  
ذير ووعيد شديد ملن استعمل على أمر من وفيه حت"حترمي الظلم واألمر برد املظامل"ورد هذا احلديث يف باب      

هي أوال وقبل كل شيء مسؤولية وأمانة،من أداها  أمور املسلمنيه يتأمور املسلمني،واستغل منصبه لصاحله ألن وال
،قيد اسناديةعن هذا املعىن جبمل �  لعرب الرسو على حقها فقد أفلح ومن ضيعها فقد خاب وخسر،وقد 

،وذلك باستعماله ألوصاف تنوعت بني البسيط،واجلمل بنوعيها،وأشباه ع باجتاه الوصفاإلسناد فيها بعالقة اإلتبا 
. حىت ال يبقى األمر على إطالقه ابوصفها وحتديده)بعري شيئا، أحد، ،هدية، الرجل( اجلمل وخصصت الكلمات

ىن وإمتام الفكرة باجتاه الوصف سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املع ولذلك ميكن القول أن عالقةاالتباع
خربية،وأسلوب توكيد بالقسم  أمانة،واستعمل الرسول من أجل بنائها مجال ةاليت كان موضوعها املسؤولي

أكد به على ...)حد منكم شيئا بغري حقه إال لقي اهللا تعاىلأخذ أي واهللا ال(وذلك يف قوله)إالو النفي بال (والقصربـ
  . لكلمات الواردة زيادة يف التوضيحخطورة األمانة،كما استعمل الوصف لتحديد ا

    
مقسط  وُسلطانٍ ذُ :الَجنِة َثالَثَةٌ  لُ أه":يقول � اهللا رسول قال مسعت �بن محار عن عياض:السابعاحلديث 

  )2(مسلم  رواه"ِعيالٍ لُكل ذي قـُْرَبى وُمْسِلٍم،وَعِفيٌف ُمتَـَعفٌف ذو  َورَُجٌل رَحيٌم رَِقيُق الَقْلبِ ُمْقِسٌط ُمَوفٌق،
  :عالقة الوصف في الحديث

  الوصف ونوعه                 الجملة

متصدق موفق،ويفهم  ذو سلطان مقسط
 األول ذوسلطان مقسط (من السياق قوله

ت صفة وقد حدد)،متصدق،موفقمقسط(ةبسيطأوصاف 
 ه يف اإلفراد والتذكري والتنكري توطابق) ذوسلطان(املوصوف

   
  
  )اتجاه الوصف(عالقة اإلتباع                                                                                            الفصل الثاني   

    
 ).الرفع(والعالمة اإلعرابية )متصدق موفق

رقيق القلب، ويفهم  ورجل رحيم
رحيم  لالثاين رج(من السياق قوله

  )رقيق القلب

وقد )القلبرقيق (ومضاف إضافة مباشرة)رحيم(بسيط
ه يف اإلفراد والتذكري تاوطابق) رجل(صفة املوصوف تاحدد

  ).الرفع(والتنكري والعالمة اإلعرابية
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متعفف ذو عيال، ويفهم  وعفيف
الثالث عفيف (من السياق قوله
 )متعفف ذو عيال

وقد )ذوعيال(ومضاف إضافة مباشرة )متعفف( بسيط
لتذكري ه يف اإلفراد واتاوطابق)عفيف(صفة املوصوف تاحدد

 ).الرفع(والتنكري والعالمة اإلعرابية
  

أوهلم ذو : ثالثة أصناف من أهل اجلنة �وفيه يذكر الرسول  "الوايل العادل"ورد هذا احلديث يف باب    
موفق أي مهتد إىل ما فيه التوفيق والصالح،ورجل  ،سلطان مقسط متصدق موفق أي إمام عادل، كثري الصدقة

قرىب ومسلم،أي يرحم عباد اهللا من الضعفة واملساكني والعجزة والفقراء وغريهم،ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
وقد تناول الرسول الكرمي  .عفيف متعفف ذو عيال يعين أنه فقري ولكنه متعفف حيسبه اجلاهل غنيا من التعفف

 باستعماله ألوصافهذه املعاين يف مجل قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه الوصف 
حددت )عيال رقيق القلب، ذو(ووصفني مضافني إضافة مباشرة)مقسط،متصدق،موفق، رحيم، متعفف(بسيطة

ولذلك ميكن القول أن هذه العالقة سامهت يف ) عيال ذو سلطان،رجل،ذو(هذه األوصاف وخصصت الكلمات
هل اجلنة، واستعمل ثالثة من أ فبناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها أصنا

املتبقية  ث، وأما الثال)ومسند همسند إلي(خربية،األوىل بإسناد مباشر مكتمل األجزاء الرسول من أجل بنائها مجال
واملسند إليه احملذوف يفهم من السياق،وهذا النوع من احلذف هو )مسند إليه حمذوف ومسند(فبإسناد غري مباشر

الوصف لتحديد  �الرسول  لكما استعم.ا يف دراسة عالقة اإلسنادومر بنا سابق ما يعرف باحلذف اجلائز
  .الكلمات الواردة يف احلديث مما اكسبها ختصيصا وزاد املعىن وضوحا

     
َما ِمْن َثالثٍَة ِفي قـَْريٍة ،َوَال َبْدٍو ، ال تـَُقاُم :"يقول  �مسعت رسول اهللا : قال  �عن أيب الدرداء:الثامناحلديث 

ْئُب ِمَن الَغَنِم . ُة إال َقد اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهم الشْيطَاُن ِفيِهُم الصالَ  َما يَْأُكُل الذفـََعَلْيُكْم بِالَجَماَعِة ، فَإن
  )1(.رواه أبو داود"الَقاِصَيةَ 

  
  
  
اتجاه (عالقة اإلتباع                                                                                             فصل الثانيال   

  )الوصف

  :عالقة الوصف في الحديث
 و نوعه الوصف                        الجملة

ما من ثالثة يف قرية 
  وال بدو

) وال يف بدو(ثالثة وقوله(وهي يف موضع جر صفة لـ) يف قرية:رجار وجمرو (شبه مجلة
معطوفة على )  بدويف(فتكون شبه اجلملة ) أو يف بدو(يفهم منه حسب السياق 
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  ))يف قرية(شبه اجلملة 
  )ثالثة(وهي مجلة فعلية يف موضع جر صفة لـ) ال تقام فيهم الصالة(مجلة  ال تقام فيهم الصالة

إال قد استحوذ 
  عليهم الشيطان

  )ثالثة(وهي مجلة فعلية يف موضع جر صفة لـ) قد استحوذ عليهم الشيطان الإ(مجلة

  
بالتزام اجلماعة، لتفويت الفرصة على عدو  � وفيه يأمرنا الرسول "صالة اجلماعة"ضلورد هذا احلديث يف باب ف

بقوله فإمنا يأكل الذئب من الغنم  وخاصة املفارق للجماعة ولذلك كّىن  هالشيطان الذي يرتبص ب اإلنسان
الكرمي عن هذا املعىن وقد عرب الرسول .القاصية، أي أن الذئب يستفرد بالشاة البعيدة املنفردة عن الغنم ليأكلها

يف )رجار وجمرو (باستعماله جلملتني فعليتني وشبه مجلتني، قيد اإلسناد فيها باجتاه الوصف اسناديةباستعماله جلمل 
ولذلك ميكن القول أن هذه العالقة سامهت يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن ) ثالثة(موضع جر صفات لـ

ية صالة اجلماعة يف ربط اللحمة بني املسلمني،واستعمل الرسول من أجل وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها أمه
،كما استعمل أسلوب أمر )إمنا(،واملوضع الثاين بـ)ما وإال(بنائها أسلوب توكيد بالقصر يف موضعني،املوضع األول بـ

لوصف يف حتديد حلملهم على التزام اجلماعة،ووظف ا) عليكم باجلماعة(يف قوله )1() عليكم(بتوظيف اسم الفعل
  . احلديث،مما زاد من وضوح املعىن بعض الكلمات الواردة يف

    
إن ِللُمْؤِمِن ِفي الَجنِة َلَخْيَمًة ِمْن ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة ُمَجوفٍَة  :"قال �عن النيب  �عن أيب موسى :التاسعاحلديث 

متفق " ْهُلوَن َيطُوُف َعَلْيِهُم الُمْؤِمُن َفَال يـََرى بـَْعُضُهْم بـَْعضاً ِللُمْؤِمِن ِفيَها أَ . ُطوُلها في السَماِء ِستوَن ِميًال 
  )2(.ستة آالف ذراع: امليل. عليه

  :عالقة الوصف في الحديث
 و نوعه الوصف                          الجملة

 ةإن للمؤمن يف اجلنة خيم
 من لؤلؤة 

 )خيمة(فة لـوهي يف موضع نصب ص)من لؤلؤة:جار وجمرور(شبه مجلة

  
  

  )اتجاه الوصف(عالقة اإلتباع                                                                                               الفصل الثاني
  

يف اإلفراد تاه وطابق)لؤلؤة(صفة املوصوف تاوقد حدد) جموفةواحدة،( تانبسيط واحدة جموفة            
  ).اخلفض(لتنكري والعالمة اإلعرابيةوا والتأنيث

 (وهي مجلة امسية يف موضع جر صفة لـ)طوهلا يف السماء ستون ميال( مجلةطوهلا يف السماء ستون 
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 )لؤلؤة ميال

فال  يطوف عليهم املؤمن
 يرى بعضهم بعضا

صفة  عوهي مجلة امسية يف موضع رف) يطوف عليهم املؤمن(مجلة
 .معطوفة على مجلة الصفة)ايرى بعضهم بعض(،ومجلة)أهلون(لـ

  
أن للؤمن خيمة يف اجلنة من  �وفيه يذكر النيب "بيان ما أعد اهللا للمؤمنني يف اجلنة"ورد هذا احلديث يف باب 

لسعتها  -واهللا أعلم - ن ال يرى بعضهم بعضا وذلكو لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال و له فيها أهل
هذا املعىن يف مجل اسنادية قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه  �د تناول الرسولوق .)1(وحسن غرفها وسرتها

وذلك باستعماله ألوصاف تنوعت بني البسيط و اجلملة وشبه اجلملة وحددت الكلمات الواردة يف الوصف 
 كان حمورها احلديث وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث توضيحا للمعىن وإمتاما للفكرة اليت
إن للمؤمن (هوصف خيام اجلنة اليت أعدها اهللا لعباده املؤمنني،فاستعمل الرسول من اجل بنائها أسلوب توكيد بقول

 كما استعمل عالقة الوصف لتحديد الكلمات الواردة يف احلديث وختصيصها،فأوضح ا...) من لؤلؤة ةخيم
ا،وأهلها الذين وكلوا خبدمة املؤمنني الذين يدخلون اجلنة،ولوال تفاصيل دقيقة تتعلق  بشكل اخليام يف اجلنة،وطوهل

  .عالقة الوصف ملا عرفنا شيئا عن اجلنة ومن هنا تبدو أمهيتها
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )عطفاتجاه ال(عالقة اإلتباع                                                                                        الفصل الثاني
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، يـَُقولُ  � مسعت َرُسول اهللا: قَاَل  � بن العاص وعن أيب عبد اهللا عمر :األولاحلديث  َر ِسر    :ِجَهارًا َغيـْ
ُمتـَفٌق  " ا بِِبَالِلَهاَوَلِكْن َلُهْم رَِحٌم أَبـُلهَ  إن آل بَني ُفَالن لَْيُسوا بِأولَِياِئي ، ِإنَما َولِيَي اُهللا َوَصاِلُح الُمْؤِمنينَ " 

  )1(.َعَليهِ 
  :اتجاه العطف في الحديث 

 نوعهو  العطف الجملة

إمنا وليي اهللا 
 وصاحل املؤمنني

 الكلمتني اهللا(بني ) الواو(وقد ربط حرف العطف) اهللا وصاحل املؤمنني(عطف نسق
د معىن اجلمع ،وأفا)الرفع(وكان بينهما تطابق يف العالمة اإلعرابية ) صاحل املؤمنني و

 ).اهللا وصاحل املؤمنني(يف احلكم واإلعراب بني الكلمتني املعطوفتني 

        
أن واجب املسلم أن يتربأ من والية  � النيبوفيه خيربنا  "بر الوالدين وصلة األرحام"ورد هذا احلديث يف باب    

ولكن هلم رحم أبلها (مث استدرك بقوله املؤمنني صاحلل،وأعلن أن الوالية ال تكون إال هللا و وإن كانوا أقربائهالكافرين 
قيد  اسناديةعن هذا املعىن جبمل  �وقد عرب الرسول.يعين سأعطيها حقها من الصلة إن كانوا كفارا )ببالها

وإشراكهما يف )صاحل املؤمنني واسم اجلاللة اهللا (ط بني الكلمتنيالذي رب اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه العطف
ولذلك ميكن القول أن هذه العالقة سامهت يف بناء أسلوب احلديث .واحد يتمثل يف والية الرسول هلماحكم 

توضيحا للمعىن وإمتاما للفكرة اليت كان موضوعها الوالية يف اإلسالم هللا ولرسوله،وحق الرحم يف دين اهللا،واستعمل 
ه بريء من والية الكفار،مث أن،فأكد بداية "إمنا" ةباألدا وبالقصر"إن"باألداةأجل بنائها أسلوب توكيد الرسول من 

ن كانوا كفارا إال أن إوبعد ذلك يستدرك أن هؤالء القوم من بين عمومته و  قصر واليته على اهللا و صاحل املؤمنني
،ومن )صاحل املؤمننياهللا و (يجمع يف حكم الوالية بني كما وظف العطف بالواو ل.هلم رحم حقها واجب األداء

  .   و أمهية استعمال هذه العالقةهنا تبد
  

 ،َعَلْيَك السْمُع َوالطاَعُة في ُعْسِرَك َوُيْسِركَ  :"� قال رسول اهللا : قال � عن أيب هريرة:الثانياحلديث 
  )2(.رواه مسلم"  َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهَك ، َوأثـََرٍة َعَلْيكَ 

  :اتجاه العطف في الحديث
 العطف ونوعه                       الجملة

 بني )الواو(ربط حرف العطف) السمع والطاعة(عطف نسق  ويسرك عسرك الطاعة يف و عليك السمع
  

  )اتجاه العطف(عالقة اإلتباع                                                                                              الفصل الثاني
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ومنشطك          
واثرة   ومكرهك

  عليك

، )عليك(وأشركهما يف حكم اإللزام الذي دل عليه اسم الفعل)السمع والطاعة(الكلمتني
عسرك،يسرك،منشطك،أثرة عليك بالواو الذي أشرك (ق ربط بني الكلماتعطف نسو 

  هذه األحوال رغم تناقضها وجوب السمع والطاعة لوالة األمور على املسلمني يف
  
ي الفقر العسر أوالة األمور،يف لبالسمع والطاعة  � وفيه يأمرنا النيب"الوايل العادل"بورد هذا احلديث يف با    

كرهه، ونرتاخى يف تنفيذه، وأثره نويف اليسر أي الغىن،ويف املنشط أي ما حنبه وننشط يف تنفيذه،ويف املكره أي ما 
ة السمع والطاعة، وواجب الوالة النصح علينا أي وإن استأثر الوالة بأمور الدنيا، واختصوا ا، ألن واجب الرعي

اسنادية مجلة مستعمال وقد عرب الرسول الكرمي عن هذا املعىن  .)1( �للرعية والسري م على هدي الرسول اهللا 
وإشراكهما يف )السمع،الطاعة(الربط بني الكلمتني ،وذلك يفة قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه العطفواحد

وإشراكها يف حكم وجوب السمع و )يسرك،عسرك،منشطك،مكرهك،أثرة عليك(ني الكلماتحكم اإللزام وب
وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن و إمتام .الطاعة يف هذه األحوال رغم تناقضها

ا أسلوب أمر دل جل بنائهأكان موضوعها وجوب السمع والطاعة لوالة األمور،فاستعمل الرسول من   الفكرة اليت
العسر (،كما وظف العطف للجمع بني الكلمات اليت تناقضت يف معانيها كاجلمع بني "عليك"عليه اسم الفعل

  ). املنشط واملكره(واجلمع بني)واليسر
  

يـَُؤم الَقْوَم  ": �قَاَل َرُسول اهللا : قَاَل  �األنصاري عن أيب مسعود عقبة بن عمرو البدري :الثالثاحلديث 
، فََأْقَدُمُهْم  ُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللا ، فَإْن َكانُوا في الِقراءِة َسَواًء ، فَأْعَلُمُهْم بِالسنِة ، فَإْن َكانُوا في السنِة َسَواءً أقْـرَ 

ْلطَانِِه ، َوَال يـَْقُعْد في بـَْيِتِه ِهْجَرًة ، فَإْن َكانُوا في الِهْجَرِة َسَواًء ، فَأْقَدُمُهْم ِسّناً ، َوَال يُؤّمن الرُجُل الرُجَل في سُ 
  )2(.رواه مسلم" َعَلى َتْكرَِمِتِه إال بِإْذنهِ 

  :اتجاه العطف في الحديث
 العطف ونوعه                             الجملة

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
،  بالسنة، فأعلمهم...اهللا
  سنا فأقدمهم...

... فأعلمهم بالسنة،... اهللا،  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب: (عطف نسق 
 الكلمات بني) الفاء(وقد ربط حرف...) فأقدمهم سنا، ... فأقدمهم هجرة،

  وكان بني هذه الكلمات )سنا ،أقدمهمهجرة أقدمهمأعلمهم،أقرؤهم،(املضافة
 الرتتيب معىن) الفاء(،وقد أفادحرف العطف)الرفع(تطابق يف العالمة اإلعرابية

  

  )اتجاه العطف(عالقة اإلتباع                                                                                            الفصل الثاني 
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  .بني هذه الكلمات يف حكم التقدم لإلمامة لرتتيب والتعقيبا  فأقدمهم سنا... هجرة، 
     
أن نقدم لإلمامة، أقرء  �وفيه يوصينا الرسول  "توقري العلماء والكبار وأهل الفضل"ورد هذا احلديث يف باب  

القوم لكتاب اهللا فأعلمهم بالسنة، فأقدمهم هجرة، فأقدمهم سنا، وال يقدم يف األمور الدينية إال خريهم 
وقد عرب الرسول الكرمي عن هذا املعىن مستعمال  .دراسة عالقة التفسري ومر بنا هذا احلديث سابقا يفوأفضلهم،

أقرؤهم،أعلمهم،أقدمهم (وذلك يف الربط بني الكلمات املضافةد اإلسناد فيها باجتاه العطف،،قياسناديةمجال 
وبذلك سامهت هذه العالقة .وكان الربط على وجه الرتتيب والتعقيب يف حكم التقدم لإلمامة)هجرة،أقدمهم سنا

 التقدم لإلمامة،واستعمل يف سكان موضوعها املقيا  يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
جل بنائها أسلوب شرط ربط فيه بني التساوي يف مقياس معني وبني وجوب االحتكام للمقياس الذي أالرسول من 

املعاين وتعقيبها  بن املقام يتطلب ذلك،باإلضافة إىل استعماله للعطف بالفاء لرتتييليه،ووظف أمساء تفضيل أل
  .تعمال هذه العالقةفيما بينها ومن هنا تبدو أمهية اس

  
اْستَـُووا َوالَ ":َميَْسُح َمَناِكبَـَنا يف الصالِة ، ويـَُقوُل  �َكاَن َرُسول اهللا : اَل قَ  �مسعود عن أيب :الرابعاحلديث 

رواه " ْم  ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهمْ م الِذيَن يـَُلونـَهُ ثُ َتْخَتِلُفوا ،فـََتْخَتِلَف قـُُلوُبُكْم ، لَِيِلني ِمْنُكْم ُأوُلوا األْحَالِم َوالنـَهى، 
  )1(.البالغون وقيل أهل احللم والفضل: العقول،أولوا األحالم: مسلم، النهى

  :اتجاه العطف في الحديث
 العطف ونوعه                               الجملة

 و منكم أوليينليل
األحالم والنهى 
مث الذين يلوم، 
 مث الذين يلوم 

: الكلمتني(بني) الواو(وقد ربط حرف العطف ) أولو األحالم والنهى( :عطف نسق 
 فوأفاد حر ،)اخلفض(تطابق يف العالمة اإلعرابية  هماوكان بين) األحالم والنهى

 أيضا عطف نسق،و ع يف احلكم واإلعراب بني هاتني الكلمتنيمعىن اجلم)الواو(العطف
أولو األحالم (بني ) مث(العطف وقد ربط حرف ) مث الذين يلوم مث الذين يلوم(

 .وقد أفاد  معىن الرتتيب والرتاخي) والنهى، الذين يلوم

     
وفيه يوصي الرسول "...توقري العلماء والكبار وأهل الفضل وتقدميهم على غريهم"ورد هذا احلديث يف باب      
   م والنهىاألحال أولوصحابته الكرام أن يسووا الصفوف يف الصالة، وأن يليه أي أن يقرتب منه  �

  
  

  )اتجاه العطف(عالقة اإلتباع                                                                                             الفصل الثاني
  

                                                 
 .  85، ص 349،  احلديث السابق 1



 220

املعىن مستعمال مجال  عن هذا  �وقد عرب الرسول  .أي أصحاب العقول، وأهل احللم والفضل ملنزلتهم ومكانتهم
أي أولو )األحالم،النهى أولو(وذلك يف ربطه بني الكلمتني اسنادية قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه العطف 

ليليين منكم (يف الصالة،وبني اجلمل  �ه االقرتاب من األحالم وأولو النهى وجعلهما تشرتكان يف حكم واحد هو
اك يف احلكم السابق مع على وجه االشرت ان الربط فيها وك )أولو األحالم والنهى،الذين يلوم،الذين يلوم

كان موضوعها   وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت.الرتاخي
من  �تعملعلى غريهم يف االقرتاب من الرسول يف الصالة،واسأهل العلم والصالح  لتسوية الصفوف وتفضي

ينجر عنه من اختالف القلوب،وأسلوب أمر  شرط ربط فيه بني عدم تسوية الصفوف وبني ما أجل بنائها أسلوب
ألزم به املصلني أن يقرتب أفضلهم إميانا وصالحا،ووظف العطف يف الربط بني اجلمل والكلمات مما زاد املعىن 

  .  وضوحا
  

ُأْهِدَي ِإَلي  وْ لَ وَ َألَجْبُت،راٍع َأْو ِذرَاٍع َلْو ُدِعيُت ِإَلى كُ :" قال �عن النيب  �عن أيب هريرة :اخلامساحلديث 
  )1(.رواه البخاري"  اٌع َأْو ُكراٌع َلَقِبْلتُ رَ ذِ 

  :اتجاه العطف في الحديث
 العطف ونوعه                                 الجملة

 لو دعيت إىل كراع
 أو ذراع

 ،كراع( لمتنيالك بني ) أو(وقد ربط حرف العطف ) ذراع أوكراع: (عطف نسق
  التفصيل معىن)أو( وأفاد)اخلفض(كان بينهما تطابق يف العالمة اإلعرابية وقد)ذراع

أهدي إيل  ولو
 كراع  أو  ذراع

 .حتليل هذه اجلملة كسابقتها يف اجتاه العطف

     
خالق اليت جانبا من األ �وفيه يظهر لنا النيب "التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني"ورد هذا احلديث يف باب       

أنه إذا دعي  - وهو القدوة لنا-،وحتديدا التواضع،حيث أخربنامع إخوانه من املسلمني جيب أن يكون عليها املسلم
قيد  اسناديةهذا املعىن باستعماله جلمل  عن �عرب  وقد.أهدي إليه ذراع أو كراع لقبل لوو إىل كراع أو ذراع لقبل،

الذي أفاد  )أو(حبرف العطف)كراع،ذراع(الكلمتني وذلك يف ربطه بنيف اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه العط
خلق  دارت حول احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت أسلوب وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء.التفصيل

يه سلوب شرط ربط فجل بنائها أأمع الناس،واستعمل الرسول من  يف حياته عمليا �لنيب التواضع الذي جسده ا
  وبني قبوله للدعوة أو اهلدية،ذراع و أ كراعبني أن يدعى أو يهدى إليه  
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  . توضيحبالواو تفصيال للمعىن وزيادة يف ال استعمل العطفكما 
     

يَا   ": ِإَذا َسافـََر فَأقْـَبَل اللْيُل، قَالَ  �َكاَن رسول اهللا : قَاَل  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:السادساحلديث 
َوأُعوُذ   ،كِ َوَشر َما يَِدب َعَليْ ِمْن َشرِك َوَشر َما ِفيِك،َوَشر َما ُخِلَق ِفيِك ، ْرُض، رَبي َورَبِك اُهللا ، أُعوُذ بِاهللاِ أَ 

رواه أبو داود، " ِبَك ِمْن َشر أَسٍد َوأْسَوٍد ، َوِمَن الَحيِة َوالَعْقَرِب ، َوِمْن َساِكِن البَـَلِد ، َوِمْن َواِلٍد َوَما َوَلدَ 
هم اجلن الذين هم سكان األرض،قال والبلد من األرض ما  " وساكن البلد"الشخص، قال خطايب " واألسود"

" : وما ولد"إبليس، " : بالوالد"املراد  نوحيتمل أ: قال  ،وان،وإن مل يكن فيه بناء ومنازلكان مأوى احلي
  )1(.الشياطني

  :اتجاه العطف في الحديث
 العطف ونوعه                               الجملة

) ريب،ربك(  الكلمتني بني)الواو(وقد ربط حرف العطف) ربك،ريب(عطف نسق يا أرض ريب وربك اهللا
) واوال(أفاد حرف العطفو ، )الرفع(وكان بينهما تطابق يف العالمة اإلعرابية 

 .معىن اجلمع بني الكلمتني يف احلكم واإلعراب

أعوذ باهللا من شرك وشر 
ما فيك وشر ما خلق 
فيك وشر ما يدب 

 .عليك

وقد ) شرك وشرما فيك وشرما خلق فيك، وشر ما يدب عليك(عطف نسق 
ق شرما خلشرك،شرما فيك،(املضافة الكلمات نيب) أو(العطف ربط حرف

أفاد و ) اخلفض(وكان بينها تطابق يف العالمة اإلعرابية)فيك،شرما يدب عليك
 .معىن اجلمع يف احلكم واإلعراب بني هذه الكلمات)الواو(حرف العطف

 وأعوذ بك من أسد
وأسود، ومن احلية 
والعقرب،ومن ساكن 

 .البلد ومن والد وما ولد

أسد وأسود ومن احلية والعقرب،ومن ساكن البلد،ومن والد وما (عطف نسق 
أسد، أسود، احلية، (الكلمات بني )الواو(اجلرحرف وقد ربط )ولد

وقد كان بينهما تطابق يف العالمة )ما ولد،العقرب،ساكن البلد،والد
اجلمع يف احلكم واإلعراب  معىن)واوال(،وأفاد حرف العطف)اخلفض(اإلعرابية

 .ماتبني هذه الكل

     
دعاء نقوله إذا نزلنا منزال وأقبل علينا  � وفيه يعلمنا الرسول "ما يقول إذا نزل منزال"ورد هذا احلديث يف باب     

   يف مجل وقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن .أذى و الليل، لنكون يف حفظ اهللا ورعايته من كل شر
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والكلمات )ربك،ريب(وذلك يف الربط بني الكلمتنيبعالقة اإلتباع باجتاه العطف  اقيد اإلسناد فيه اسنادية
أسد، أسود، (املفردة واملضافةوأيضا الكلمات )شرك وشرما فيك وشرما خلق فيك، وشر ما يدب عليك(املضافة

الذي أفاد اجلمع بني هذه )الواو(وكان الرابط حرف العطف")ما"،واالسم املوصولاحلية، العقرب،ساكن البلد،والد
وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث . الكلمات يف احلكم املذكور يف اجلمل اليت وردت فيها

كان موضوعها تعليم الرسول للمسلمني صيغة للتعوذ عند نزول منزل ما،فافتتحها   بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
ن األرض خملوق كباقي املخلوقات وميكن أن تسبب األذى وذلك أل)يا أرض ريب و ربك اهللا(بأسلوب نداء بقوله

ئية ،وهلذا أتبع الرسول لإلنسان من خالل ما حتمله فوق ظهرها وما ختتزنه يف باطنها من املخلوقات املرئية وغري املر 
هذا النداء بتعوذ من كل شر أو أذى تسببه هذه املخلوقات لإلنسان،كما وظف العطف للربط بني الكلمات 

  . الواردة يف صيغة التعوذ توضيحا للمعىن وزيادة يف التفصيل
  

َمْن اْحَتَبَس فـََرساً ِفي  ":  �قَاَل رسوُل اهللا : قَاَل :"  �قال رسول اهللا : قال  �عن أيب هريرة:السابعاحلديث 
رواه " ِه يـَْوَم الِقَياَمةِ َسِبيِل اِهللا ، إيَمانًَا بِاِهللا ، َوَتْصِديَقًا ِبَوْعِدِه ، فَإن ِشبَـَعُه ، َورَيُه وَرْوثَُه ، َوبـَْوَلُه في ِميَزانِ 

  )1(.البخاري
  :اتجاه العطف في الحديث

 عطف ونوعهال                               الجملة

من احتبس فرسا يف 
سبيل  اهللا إميانا باهللا 

 وتصديقا بوعده

 بني) الواو(لعطفوقد ربط حرف ا) إميانا باهللا وتصديقا بوعده: (عطف نسق
وقد كان بينهما تطابق يف ) باهللا، تصديقا بوعده إميانا( الكلمتني املضافتني
عىن اجلمع يف احلكم م) الواو(،وأفاد حرف العطف )النصب(العالمة اإلعرابية 

 .هاتني الكلمتنيواإلعراب بني 

فإن شبعه وريه وروثه 
وبوله يف ميزانه يوم 

 القيامة

 بني) الواو(وقد ربط حرف العطف) شبعه وريه وروثه وبوله(عطف نسق 
وقد كان بينهما تطابق يف العالمة ) شبعه،وريه،روثه،بوله(الكلمات
معىن اجلمع يف احلكم واإلعراب بني ) الواو(أفاد حرف العطفو )النصب(اإلعرابية

 .هذه الكلمات

    
،أي من حبس أن من احتبس فرسا يف سبيل اهللا �وفيه خيربنا النيب "فضل اجلهاد"ورد هذا احلديث يف باب     

    .حسناته يوم القيامة كون يف ميزانيوروثه وبوله ،هيور للقتال يف سبيل اهللا،فإنه شبعه، افرسا وهيأه استعداد
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يف ربطه  كالعطف وذلقيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه  اسناديةوقد عرب الرسول الكرمي عن هذا املعىن جبمل 
حبرف العطف الواو )شبعه،ريه،روثه،بوله( وبني الكلمات املفردة)إميانا باهللا،تصديقا بوعده(افتنيبني الكلمتني املض

ولذلك فان هذه العالقة سامهت يف بناء .مما جعلها تشرتك فيما بينها يف احلكم املذكور يف اجلمل اليت وردت فيها
مال اليت يعدل أجرها أجر اجلهاد يف سبيل أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها األع

اهللا،واستعمل الرسول من أجل بنائها أسلوب شرط ربط فيه بني القيام ذه األعمال وبني اجلزاء الذي يناله 
  . مما زاد املعىن وضوحا ثصاحبها يوم القيامة،كما استعمل العطف للربط بني الكلمات الواردة يف احلدي

  
ُمث " َفْضُل الَعاِلِم َعَلى الَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى أْدنَاُكمْ  ":، قَاَل  �أن رسول اهللا  �مامةعن أيب أ:الثامناحلديث 

إن اَهللا َوَمالَِئَكَتُه َوأْهَل السماَواِت َواَألْرِض َحتى النْمَلَة في ُجْحرَِها َوَحتى الُحوَت  ":  �قَاَل رسول اهللا 
 وَن َعَلى ُمَعلرَ لَُيَصل   )1(.رواه الرتمذي" ِمي الناِس الَخيـْ

  :اتجاه العطف في الحديث

 العطف ونوعه                             الجملة

إن اهللا ومالئكته 
وأهل السماوات 

 واألرض

بني ) الواو(وقد ربط حرف العطف) اهللا ومالئكته وأهل السماوات(عطف نسق 
تطابق  اوكان بينه)السماوات واألرض أهل اهللا،مالئكته،( املفردة واملضافة تالكلما

معىن اجلمع يف احلكم ) الواو(،وأفاد حرف العطف)النصب(يف العالمة اإلعرابية 
 .واإلعراب بني هذه الكلمات

النملة يف  حىت
رها وحىت احلوت جح

 يليصلون على معلم
 .اخلري اسالن

) ىتح(وقد ربط حرف العطف)رها وحىت احلوتجححىت النملة يف (عطف نسق
،وأفاد حرف )النصب(وكان بينهما تطابق يف العالمة اإلعرابية) النملة، احلوت(بني

ورغم ذلك يصلون ) النملة واحلوت(األخس واألقل شرفا  الداللة على) حىت(العطف
 .على معلمي الناس اخلري

     
دره وخيربنا أن اهللا صاحب العلم ويرفع من ق � وفيه جيل النيب"فضل العلم"ورد هذا احلديث يف باب        

رها وحىت احلوت ليصلون على معلمي الناس اخلري،إجالال جحومالئكته وأهل السماوات واألرض وحىت النملة يف 
   اإلتباع باجتاه لعلمه، وقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجل اسنادية قيد اإلسناد فيها بعالقة
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حبرف العطف الواو  )واألرض اهللا،مالئكته،أهل السماوات(وذلك يف ربطه بني الكلمات املفردة واملضافةالعطف 
حبرف )،احلوت النملة(الكلمتني     نيالذي أفاد إشراك هذه الكلمات يف احلكم املذكور،وأيضا يف الربط ب

الذي أفاد الداللة على اخلسة والدناءة يف النملة واحلوت على اعتبار أا خملوقات ضعيفة ال تعقل )حىت(العطف
ولذلك سامهت هذه العالقة .الناس اخلري للصالة على معلمي  تبارك وتعاىل وال تعي ورغم ذلك فقد سخرها اهللا

بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت كان موضوعها فضل العلم ومكانته عند اهللا  يف بناء أسلوب احلديث
تعاىل،واستعمل الرسول من أجل بنائها تشبيها  شبه به فضل العامل على العابد مبا هو األرفع واألعظم قدرا وهو 

ئكته وأهل على أدىن شخص فينا،كما استعمل أسلوب توكيد أكد به فعل الصالة هللا ومال �فضل الرسول 
السماوات واألرض على معلمي الناس اخلري ،فعطف بني هذه الكلمات حبرف العطف الواو،مث عطف على هذه 

نا ورغم ذلك فانه أقل قدرا وشأللداللة على أن املعطوف )حىت(وكان العطف بـ) النملة واحلوت(الكلمات كلميت
  .يشارك يف فعل الصالة

   
 اهللا يَا رسول اهللا َعلْمين َشْيئًا أْسألُهُ : قـُْلُت : قَاَل   �اس بن عبد املطلبعن أيب الفضل العب:التاسعاحلديث  

ْسألُُه اهللا تـََعاَىل، قَاَل يَا رسوَل اهللا َعلْمِين َشْيئاً أ: َفَمَكْثُت أَياماً، ُمث ِجْئُت فـَُقلُت  " َسلوا اهللا الَعاِفَيةَ  ":تـََعاَىل، قَاَل 
نَيا واآلِخَرِة ا َعم رسول اِهللا،، يَ يَا َعباسُ  ":يل 1( .رواه الرتمذي"َسُلوا اهللا الَعاِفَيَة في الد(    

  :اتجاه العطف في الحديث

 العطف ونوعه                     الجملة

يا عباس يا عم رسول اهللا سل اهللا 
 .العافية يف الدنيا واآلخرة

توضيحه لر وقد ذك)يا عباس ( على)يا عم رسول اهللا(عطف بيان 
، وهو تفسري له وبيان، وطابقه يف اإلعراب منهوالكشف عن املراد 

 واإلفراد والتذكري والتعريف

     
من خالل تعليمه لعمه  صيغة للدعاء  � وفيه يعلمنا الرسول "فضل الدعاء"ورد هذا احلديث يف باب         

وتناول .هومها الشامل يف الدين والدنيا واآلخرةالعافية مبف �العباس الذي طلب منه ذلك، وتتمثل يف سؤال اهللا 
الرسول الكرمي هذه الصيغة يف مجلة ندائية وأخرى اسنادية،واجلملة الندائية استعمل فيها عطف البيان 

ولذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة ). ياعباس ياعم رسول اهللا(بقوله
   بقوله أسلوب أمر  جل بنائهاأاملسلمني صيغة للدعاء،فاستعمل من  مها تعلياليت كان موضوع

  .،بعد أن كان قد افتتح احلديث بأسلوب نداء  وظف فيه عطف البيان زيادة يف التوضيح والتأكيد)سلوا،سل(
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َال تـَُقوُم الساَعُة َحـتى يـَُقاِتَل الُمْسِلُموَن اليَـُهوَد ، :" قال � أن رسول اهللا  �عن أيب هريرة:العاشراحلديث 
يَا ُمْسِلُم هَذا يـَُهوِدي َخْلِفي : فـَيَـُقوُل الَحَجُر َوالشَجُر .ْن َورَاء الَحَجِر َوالشَجرِ َحتى َيْخَتِبَئ اليَـُهوِدي مِ 

  )1(.متفق عليه" تَـَعاَل فَاقْـتُـْلُه ؛ إال الَغْرَقَد فإنُه ِمْن َشَجِر اليَـُهودِ فَـ 
  :اتجاه العطف في الحديث     

 العطف ونوعه                          الجملة

حىت خيتبئ اليهودي من وراء 
 احلجر والشجر

 احلجر،(الكلمتني وربط حرف العطف الواو بني)راحلجر والشج(عطف نسق
 العطف حرفوأفاد )اخلفض(وكان بينهما تطابق يف العالمة اإلعرابية)الشجر

 معىن اجلمع يف احلكم واإلعراب بني هذه الكلمات) الواو(

      احلجر،(الكلمتني بني) أو(وربط حرف العطف)احلجر أو الشجر(عطف نسق  فيقول احلجر أو الشجر
 العطف حرفوأفاد )اخلفض(وكان بينهما تطابق يف العالمة اإلعرابية)رالشج

  التفصيلمعىن ) أو(
يا مسلم يا عبد اهللا هذا 

  يهودي خلفي فتعال فاقتله
وقد ذكر لتوضيحه والكشف عن املراد ) يا مسلم(على)يا عبد اهللا(عطف بيان

  . والتعريف، وهو تفسري له وبيان، وطابقه يف اإلعراب واإلفراد والتذكريمنه
  

والشاهد  )االستثناء( اإلخراجوقد مر بنا سابقا يف دراسة عالقة  "باب املنثورات وامللح"ورد هذا احلديث يف      
فيقول (و )حىت خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر(هو قوله)اجتاه العطف(فيه هنا يف عالقة اإلتباع

فاجلملتان االوىل والثانية برزت فيهما عالقة )دي خلفي فتعال فاقتلهيا مسلم يا عبد اهللا هذا يهو  (و)احلجرأوالشجر
 يف اجلملة الثانية)أو(تفيد اإلشراك يف احلكم املذكور،وبـ اليت يف اجلملة األوىل بالواو) اجتاه عطف النسق(اإلتباع

يا (الذي ذكر فيه) لبياناجتاه عطف ا(اليت تفيد التفصيل؛بينما يف اجلملة الثالثة برزت أيضا عالقة اإلتباع ولكن 
  . مما زاد املعىن وضوحا) يا مسلم(بيانا لقوله) عبد اهللا

  
  
  
  
  
  

  )اتجاه البدل(عالقة اإلتباع                                                                                                الفصل الثاني
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َمُع اُهللا تَباَرَك َوتـََعاَلى الناَس فـَيَـُقوُم َيج ":  �قَاَل َرُسول اهللا : قاال � عن حذيفة وأيب هريرة:األولاحلديث 
يَا أَبَانَا اْستَـْفِتْح لََنا الَجنَة ، : الُمؤِمُنوَن َحتى تـُْزَلَف َلُهُم الَجنُة ، فـََيأُتوَن آَدَم َصَلواُت اِهللا َعَليِه ، فَيُقوُلوَن 

َلْسُت ِبَصاِحِب ذِلَك ، اْذَهُبوا ِإَلى ابِْني ِإْبراهيَم َخِليل !            أبيُكْم  َوَهْل أْخَرَجُكْم ِمَن الَجنِة إال َخطيَئةُ : فَيُقوُل 
َلْسُت ِبَصاِحِب ذِلَك ِإنَما ُكْنُت َخليًال ِمْن َورَاَء َورَاَء، اْعَمُدوا : فـََيأُتوَن إبَراِهيَم فـَيَـُقوُل إبراهيم : قَاَل . اِهللا 

اْذَهُبوا ِإَلى ِعيسى كلمِة   ،لسُت ِبَصاِحِب ذِلكَ :فـََيأُتوَن ُموَسى، فـَيَـُقولُ . اهللا َتكليماً ِإَلى ُموَسى الِذي َكلَمُه 
وتـُْرَسُل اَألَمانَُة  فـَيَـُقوُم فـَُيؤَذُن َلُه ، �لسُت بَصاحِب ذِلَك ، فـََيأُتوَن ُمَحمدًا : اِهللا وُروحه ، فيقول عيسى 
 ِحُم فـَيَـُقوماِن َجْنَبَتي الصُلُكْم َكالبَـْرقِ َوالرأو الَربِق : قـُْلُت  " َراِط َيِمينًا َوِشَماًال فـََيُمر َشيٍء َكَمر ي ، أيبأيب َوأم

 الرَجال َتْجري أَلْم تـََروا َكْيَف يُمر َويـَْرِجُع في َطْرَفِة َعْين ، ثُم َكَمّر الريِح ، ثُم َكَمر الطْيِر ، َوَشد  " : ؟ قَاَل 
َرب َسلْم َسلْم ، َحتى تـَْعِجَز أْعَماُل الِعَباِد ، َحتى َيِجيء : بهْم أْعَماُلُهْم ، َونَبيُكْم قَاِئٌم َعَلى الصراِط ، يـَُقوُل 

َر إال زَْحفًا ، َوفي َحافَتي الصراِط َكالَلِيُب مَعلَقٌة َمأُمورٌَة بِأخْ  َرْت ِبِه ، ِذ َمْن أُمِ الرُجُل ال َيْسَتِطيُع السيـْ
ُعوَن َوالِذي نـَْفُس َأيب ُهرَيـْرََة بَِيِدِه ، إن  " ٌس في النارِ ُدو َوُمَك◌ْ َفَمْخُدوٌش نَاٍج ،  ،رواه مسلمَخرِيفاً قـَْعَر َجَهنَم َلَسبـْ

   )1(.معناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع"... وراء وراء:" قوله 
  :اتجاه البدل في الحديث

 ونوعه البدل                                 الجملة

إبراهيم ابين اذهبوا إىل 
 خليل اهللا

اإلفراد  يف اهوطابق )ابين(كل من كل للمبدل منه  بدل وهو)خليل اهللا(و)إبراهيم(
 ) اخلفض(والتذكري والتعريف والعالمة اإلعرابية 

اذهبوا إىل عيسى كلمة 
 وروحه اهللا

يف اإلفراد  اهوطابق )عيسى(كل من كل للمبدل منه  بدل وهو)كلمة اهللا وروحه(
 )اخلفض(والتذكري والتعريف والعالمة اإلعرابية 

     
عن مشهد عظيم من مشاهد يوم  � وفيه خيربنا النيب "األمر بأداء األمانة"ورد هذا احلديث يف باب       

 آدم عليه السالم يطلبون منه أن يستفتح هلم اجلنة، ولكنه ال يفعل القيامة،حني جيتمع الناس ويذهبون إىل
م بالتوجه إىل هويوجههم إىل إبراهيم، الذي يأمرهم بالذهاب إىل موسى، وهذا األخري ال يفعل أيضا وينصح

فيقوم فيؤذن له، فيشفع، ويشفع يف  � عيسى، ولكنه أيضا ال يستطيع ذلك، ويطلب منهم التوجه إىل حممد
فيها بعالقة اإلتباع  اإلسنادقيد  اسناديةوقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجل . )2(بينهم ىقضاس حىت يُ الن

  ففي )اذهبوا إىل عيسى كلمة اهللا وروحه(و)إبراهيم خليل اهللابين اذهبوا إىل (وذلك يف قولهباجتاه البدل 
  

  )اتجاه البدل(عالقة اإلتباع                                                                                               الفصل الثاني
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ويف اجلملة الثانية )ابين(الكلمةكل من كل من   لميثالن كل واحدة منهما بد)خليل اهللا(و)إبراهيم(وىلاجلملة األ
ة يف بناء أسلوب احلديث وبذلك سامهت هذه العالق).عيسى(كلمةبدل كل من كل ل)كلمة اهللا وروحه(متثل

ومشهد العبور على الصراط يوم  �كان موضوعها الشفاعة اليت أعطيها الرسول   بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
القيامة،واملكان الذي خصص لألمانة والرحم يوم القيامة،واستعمل الرسول من أجل بنائها أسلوب حوار سيكون 

األنبياء،فيومها يطلب منهم املؤمنون أن يستفتحوا هلم اجلنة فال  خلون اجلنة وبنيالذين يد يوم القيامة بني املؤمنني
يفعل ألنه صاحب الشفاعة،وقد ضم هذا احلوار أساليب   �يتمكن أيهم من ذلك وعندما يصل دور رسول اهللا

،وأسلوب )اإمن(وباألداة)هل إال(متنوعة وهي أسلوب نداء ،وأسلوب أمر،وأسلوب نفي،وأسلوب توكيد بالقصربـ
وهي كلمة ) إمنا كنت خليال من وراء وراء(لسان إبراهيم ىيف قوله عل) وراء وراء(استفهام كما استعمل اسم الفعل 

  ).عيسى(و)ابين(تذكر على سبيل التواضع،كما استعمل الرسول البدل لتوضيح وتأكيد قوله
    
و الُمْسِلُم ، َال َيُخونُُه ، َوَال َيْكِذبُُه ، َوالَ الُمْسِلُم أخُ :" قال �أن رسول اهللا  �عن ابن عمر :الثانياحلديث 

ِمَن الشر أْن  اْمِرئٍ َيْخُذلُُه ، ُكل الُمْسِلِم َعَلى الُمْسِلم َحَراٌم ِعْرُضُه َوَمالُه َوَدُمُه ، التـْقوى هاُهَنا ، بَحْسب 
  )1(.رواه الرتمذي" َيْحِقَر أَخاُه الُمْسِلم

  :يثاتجاه البدل في الحد
 ونوعه البدل                    الجملة

كل املسلم على املسلم حرام 
 عرضه وماله ودمه

وهو بدل بعض من كل للمبدل منه ) عرضه وماله ودمه(
 ).املسلم(

     
عن أقوى  �وفيه يتحدث النيب  "...تعظيم حرمات املسلمني وبيان حقوقهم"ورد هذا احلديث يف باب      

 أمههابني املتآخني، متبادلة تستوجب حقوقا وواجبات واليتأخوة الدين،روابط األخوة وهي 
عن هذا املعىن باستعماله  � وقد عرب الرسول.والنصرة،واحملافظة على األعراض واألموال والدماء،األمانة،والصدق

فهذه الكلمات )دمهعرضه وماله و (وذلك يف قولهجلمل اسنادية قيد اإلسناد يف إحداها بعالقة اإلتباع باجتاه البدل 
وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح ).املسلم(ل بعض من كل للمبدل منهالثالث متثل بد

الرسول من أجل بنائها أسلوب ي ى به عن واستعمل  املسلمني حرمات متعظي تناولت املعىن وإمتام الفكرة اليت
  خوة يف اهللا،كما استعمل التعبري إتيان بعض األمور اليت تتناقض مع مبدأ األ

  
  )اتجاه البدل(عالقة اإلتباع                                                                                               الفصل الثاني
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األخوة اليت  يقصد أن التقوى حملها القلب لينهي احلديث بتأكيد معىن)التقوى هاهنا(باإلشارة وذلك يف قوله
  .ذكرها يف بدايته،ووظف لذلك بدل البعض من الكل الذي فصل الكالم وزاده وضوحا

  
اللُهم إني ُأَحرُج َحق ": �قَاَل النّيب : ، قَاَل  �َأيب ُشرَيٍح ُخَويِْلِد بن عمرو اخلزاِعي عن :الثالثاحلديث  

  )1(.النسائيرواه "  الَيِتيم َوالَمْرأةِ : الضِعيَفيِن 

  :اتجاه البدل في الحديث
 ونوعه البدل                         الجملة

اللهم إين أحرج حق الضعيفني 
 . اليتيم واملرأة

من كل للمبدل منه  بعضوهو بدل ) اليتيم واملرأة(
ه يف التثنية والتذكري والتعريف والعالمة اوطابق) الضعيفني(

 ).اخلفض(اإلعرابية 

     
نه حيرج حق أ � وفيه يذكر النيب"مالطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة واملساكني"هذا احلديث يف بابورد    

الضعيفني اليتيم واملرأة أي أنه يلحق احلرج وهو اإلمث مبن ضيع حقهما، وحيذر من ذلك حتذيرا بليغا، ويزجر عنه 
قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه البدل  ناديةاسقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجلة و .)2(زجرا أكيدا

من كل للمبدل  بعض لمتثالن بد) اليتيم واملرأة(فكلمتا)حق الضعيفني اليتيم واملرأة(...وذلك يف قوله
كان   وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت). الضعيفني(منه

اليت تقال ) اللهم(ةجل بنائها صيغأ،واستعمل من )املرأة واليتيم(عن تضييع حق الضعيفني �النيب  رموضوعها حتذي
االنتباه إىل خطورة هذا الفعل وزاد من تأكيده عندما أوضح  تللف) إن(للدعاء،كما استعمل أسلوب توكيد باألداة

  .الضعيفني ببدل البعض من الكل
  
لَْيَس َشْيٌء أَحب ِإلى اِهللا : "قال � عن النيب  �عجالن الباهليعن أيب أمامة صدي بن :الرابعاحلديث  

فَأَثـٌَر : َوَأما األَثـََراِن . َقَطَرُة ُدُموع ِمْن َخْشَيِة اِهللا ، َوَقَطَرُة َدٍم تـَُهَراُق في َسبيِل اهللاِ : تـََعاَلى ِمْن قْطَرتـَْيِن َوأثـََرْيِن 
  )3(.رواه الرتمذي" َفريضٍة ِمْن َفراِئِض اهللا تـََعاَلىفي َسبيِل اِهللا تـََعاَلى، َوأَثـٌَر في 

  
  

  )اتجاه البدل(عالقة اإلتباع                                                                                               الفصل الثاني
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  :اتجاه البدل في الحديث
 هونوع البدل                         الجملة

قطرة دموع من خشية اهللا 
وقطرة دم راق يف سبيل 

 .اهللا 

وهو بدل ) يف سبيل اهللا ققطرة دموع من خشية اهللا، وقطرة دم را( 
وطابقه يف التثنية والتأنيث ) قطرتني(من كل للمبدل منه بعض 

 ).اخلفض(والتنكري والعالمة اإلعرابية

فأثر يف سبيل اهللا تعاىل، 
رائض ضة من فيوأثر يف فر 
 . اهللا تعاىل

وهو بدل ) يف سبيل اهللا ،وأثر يف فريضة من فرائض اهللا تعاىل أثر( 
وطابقه يف التثنية والتأنيث ) قطرتني(من كل للمبدل منه  بعض

 ).الرفع(والتنكري والعالمة اإلعرابية

         
عن أفضل قطرتني وأفضل أثرين  �وفيه خيربنا الرسول "اجلمع بني اخلوف والرجاء"ورد هذا احلديث يف باب      

 حدمها يفأ،فالقطرتان إحدامها قطرة دموع من خشية اهللا،واألخرى قطرة دم تراق يف سبيل اهللا،وأما عن األثرين ف
عن  �وقد عرب الرسول .سبيل اهللا وثانيهما أثر يف فريضة من فرائض اهللا واألثر هو ما بقي من الشيء داللة عليه

قطرة دموع (ملة اسنادية واحدة قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه البدل وذلك يف قولههذا املعىن باستعماله جل
ضة من فرائض اهللا يفأثر يف سبيل اهللا تعاىل، وأثر يف فر (وقوله)من خشية اهللا وقطرة دم راق يف سبيل اهللا

يف  رأثاثر يف سبيل اهللا،(،وأما)نيقطرت(من كل للمبدل منه بعضمتثالن بدل )قطرة دموع،قطرة دم(فالكلمتان)تعاىل
وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء ). رينأث(من كل للمبدل منه بعضفتمثالن بدل )فريضة من فرائض اهللا

ثرين،واستعمل الرسول أقطرتني و أفضل  لكان موضوعها أفض  أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
ويقصد بذلك )شيء أحب إىل اهللا تعاىل من قطرتني وأثرين ليس(يف قوله)ليس(منسوخة بـ ةمن أجل بنائها مجل

وأخريا )1(.وهو مبعىن تراق،فزيدت فيه اهلاء على غري قياس)راق(ليس شيء أكثر ثوابا عند اهللا،واستعمل فعل
  . وظف البدل للتعريف بالقطرتني وباألثرين مما زاد املعىن وضوحا

  
اْذَهْب َفَسلْم َعَلى : ، قَاَل  �َلما َخَلَق اُهللا آَدَم  ":قَاَل  � ن النيبع  �عن أيب هريرة:اخلامساحلديث 
السَالُم : فـََقاَل . فَاْسَتِمْع َما ُيَحيوَنَك ؛ فَإنـَها َتِحيُتَك َوَتِحيُة ُذريِتَك  –نـََفٍر ِمَن الَمالَِئَكِة ُجُلوس  –ُأولِئَك 

  )2(.متفق عليه" َورَْحَمُة اهللاِ : ُم َعَلْيَك َورَْحَمُة اِهللا ، فـََزاُدوُه السالَ : َعَلْيُكْم ، فقالوا 

  
  

  )اتجاه البدل(عالقة اإلتباع                                                                                                الفصل الثاني

  :اتجاه البدل في الحديث
                                                 

 .)326،327(،ص1ح رياض الصاحلني،جينظر صبحي الصاحل،منهل الواردين شر  1
 . 172، ص846النووي، رياض الصاحلني، احلديث  2
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 و نوعه البدل                      الجملة

اذهب فسلم على أوالئك 
 .نفر من املالئكة جلوس

) أوالئك(وهو بدل كل من كل للمبدل منه )نفر من املالئكة(البدل
 ).اخلفض(وطابقه يف اجلمع والتذكري والتنكري والعالمة اإلعرابية

     
أن اهللا تعاىل ملا خلق آدم أمره  �لنيب وفيه يذكر ا "فضل السالم واألمر بإفشائه"ورد هذا احلديث يف باب      

بالذهاب إىل املالئكة وإلقاء السالم عليهم ليستمع ما حييونه به لتكون حتيته وحتية ذريته ففعل، ألقى عليهم 
السالم عليكم ورمحة اهللا فزادوه ورمحة اهللا وقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجل اسنادية قيد : السالم، فقالوا

فسلم على أوالئك نفر من املالئكة (وذلك يف قولهناد يف إحداها بعالقة اإلتباع باجتاه البدل اإلس
وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب ). أوالئك(متثل بدل كل من كل للمبدل منه)نفر(فكلمة)جلوس

،فاستعمل الرسول  �آلدم  املالئكة حتية السالم مكان موضوعها تعلي  احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
،كما وظف بدل الكل من الكل لتحديد املقصود من توكيد باألداة إنّ  بجل بنائها أسلوب أمر وأسلو أمن 
  . مما زاد املعىن وضوحا)اذهب إىل أوالئك(قوله

    
ُر ِإلَ :"قال �أن النيب  �عروة البارقي عن:السادساحلديث  َيوِم  ىالَخْيُل َمعُقوٌد في نـََواِصيَها الَخيـْ

  )1(.متفق عليه" َوالَمْغَنُم   ،األْجرُ :الِقَياَمةِ 
  : اتجاه البدل في الحديث

 و نوعه البدل                    الجملة

اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل 
 .األجر واملغنم: يوم القيامة

 )رياخل(للمبدل منه بعض من كلوهو بدل ) األجر واملغنم(

     
وخيربنـــا أنـــه معقـــود يف عـــن خيـــل اجلهاد، � وفيـــه يتحـــدث الرســـول "فضـــل اجلهـــاد"يث يف بـــابورد هـــذا احلـــد     

واملغـنم األجر ال يعلم حقيقته إال اهللا، األجر الذي جيازي به اإلنسان الذي جياهد يف سبيل اهللا،وهذا:نواصيها اخلري
 واحــدة ذا املعــىن يف مجلــة اســناديةهــ � النــيب وقــد تنــاولعلــى عدوهم، وتأييــدهموهــو نصــر اهللا للمــؤمنني ااهــدين 

إىل يـوم القيامـة األجـر اخليـل معقـود يف نواصـيها اخلـري (وذلـك يف قولـهقيد اإلسـناد فيهـا بعالقـة اإلتبـاع باجتـاه البـدل 
وبـذلك سـامهت هـذه العالقـة يف بنـاء ).اخلـري(للمبدل منـه متثالن بدل بعض من كل)األجر،املغنم(فالكلمتان)واملغنم

  اجلهاد فاستعمل لموضوعها خي  كان اليت وإمتام الفكرة بتوضيح املعىنأسلوب احلديث 
  )اتجاه البدل(عالقة اإلتباع                                                                                                الفصل الثاني

  

                                                 
 .239، ص1329، احلديث السابق 1



 232

يستعمل فيها األفعال،كما وظف عالقة  ومل )اسم(وخرب) اسم(مبتدأ  نالرسول من أجل بنائها مجلة اسنادية م
  .) واملغنماألجر (البدل لتوضيح اخلري املقصود فذكراإلتباع اجتاه 

  
نِْعَم ":قال  �عن أبيه أن رسول هللا  -رضي اهللا عنهم- عن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب:السابعاحلديث 

. َفَكاَن َعبُد اِهللا بـَْعَد َذِلَك َال يَناُم ِمَن الليِل ِإال قَِليًال : قَاَل ساِمل  " الليلِ  الرُجُل َعْبُد اِهللا ، َلْو َكاَن ُيَصلي ِمنَ 
  )1(.متفٌق َعَلْيهِ 

  :اتجاه البدل في الحديث
 ونوعه البدل                         الجملة

وطابقه يف اإلفراد  )الرجل(وهو بدل كل من كل للمبدل منه ) عبد اهللا(  نعم الرجل عبد اهللا
 ).الرفع(والتذكري والتعريف والعالمة اإلعرابية

     
نعم الرجل " عمر قائالعلى عبد اهللا بن  �وفيه يثين الرسول "فضل قيام الليل"ورد هذا احلديث يف باب        
عن هذا  �رسول وقد عرب ال .)2(هنا للتمين وليست للشرط ن يكون ممن يقيمون الليل، ألن لو،ويتمىن أ"عبد اهللا

متثل )عبد اهللا(فكلمة)نعم الرجل عبد اهللا(يف قوله عالقة اإلتباع باجتاه البدلباملعىن جبملة اسنادية قيد اإلسناد فيها 
وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام ). الرجل(كل للمبدل منه بدل كل من
الرسول أن يتحقق،فاستعمل من  اء على عبد اهللا ويف الوقت نفسه رجاء يتمىنمدح وثن اكان موضوعه  الفكرة اليت

اليت تفيد )لو(،وأسلوب طلب، الغرض منه التمين باستعماله)نعم(الفعل بتوظيفأجل بنائها أسلوب مدح 
  ).نعم الرجل عبد اهللا(البدل لتحديد الرجل املقصود بقوله فوأخريا وظالتمين،

    
ِدقُه : اللُهم اْغِفْر لي َذنِْبي ُكلُه  : "كان يقول يف سجوده  � أن رسول اهللا � هريرةعن أيب  :الثامناحلديث 

  )3(.رواه مسلم"  َوِجلُه ، َوَأوَلُه َوآِخَرُه ، َوَعالَنَِيَتُه َوِسرهُ 

  :اتجاه البدل في الحديث
 ونوعه البدل الجملة 

ودقه وجله، وأوله : ذنيب كلهاغفر يلاللهم 
 .خره،وعالنيته وسرهوآ

وهو ) دقه وجله، وأوله وآخره، وعالنيته وسره(البدل 
 ).ذنيب(بدل بعض من كل للمبدل منه 

  )اتجاه البدل(عالقة اإلتباع                                                                                               الفصل الثاني 
  

                                                 
 .  217، ص1162النووي، رياض الصاحلني ، احلديث 1
 . 664، ص2ينظر صبحي الصاحل ، منهل الواردين شرح رياض الصاحلني، ج 2
 . 254، ص1429النووي، رياض الصاحلني ، احلديث 3
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صيغة للدعاء تقال يف  �الرسول  وفيه يعلمنا "فضل الذكر واحلث عليه "ديث يف بابورد هذا احل       
ذنيب  " ذكر النيب ولذلك.عن كل ما يقرتفه االنسان من ذنب وما أكثره  � طلب املغفرة من اهللالسجود، فيها 

اليت هي ا أصل العبادة ألن يف التفصيل تكرار وإحلاح،وهذ" دقه وجله، أوله وآخره، عالنيته وسره:"مث فصل " كله
وقد عرب الرسول الكرمي عن هذا املعىن باستعماله جلملة اسنادية واحدة قيد  . � ل بني يدي اهللايف حقيقتها تذل

دقه وجله، وأوله وآخره، وعالنيته :غفر يل ذنيب كلهااللهم (وذلك يف قولهاإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه البدل 
وبذلك ). ذنيب(متثل بدل بعض من كل للمبدل منه)،وأوله وآخره،وعالنيته وسرهدقه وجله(فالكلمات)وسره

كان موضوعها تعليم الرسول   سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
ر التفصيل اليت تقال للدعاء،كما اختا)اللهم(ةللمسلمني صيغة للدعاء تقال عند السجود،فاستعمل لبنائها صيغ

وهذا )دقه وجله،وأوله وآخره،وعالنيته وسره(وهذا تعميم،مث فصل بقوله)ذنيب كله(بعد التعميم،وذلك بذكره
هو من قبيل اإلحلاح املطلوب يف الدعاء،ولوال توظيف البدل ملا كان هذا التفصيل ومن هنا تبدو  الذي  التفصيل

  .أمهية استعمال هذه العالقة
  

    
  
  
     
  
     
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )اتجاه التوكيد(عالقة اإلتباع                                                                                              الفصل الثاني
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  )اتجاه التوكيد(عالقة اإلتباع                                                                                              نيالفصل الثا
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يَا َرُسول اهللا ، َمْن أَحق الناِس ِحبُْسِن : ، فـََقالَ �جاء رجل ِإَىل َرُسول اهللا : قَالَ   �عن أيب هريرة:األولاحلديث 
ُمث َمْن ؟ قَاَل : ، قَاَل  " أُمكَ  ": ُمث َمْن ؟ قَاَل : ، قَاَل " أُمكَ  ":ُمث َمْن ؟ قَاَل : قَاَل  " أُمكَ  ":  ؟ قَاَل َصَحاَبِيت 

 م ،ثُ اكَ بَ أَ  م ،ثُ كَ م أُ  م ثُ ،كَ م أُ  م ،ثُ كَ م أُ :يَا َرُسوَل اهللا َمْن َأَحق ِحبُْسِن الصْحَبِة؟قال:"ويف رواية ُمتـَفٌق َعَليِه  " أبُوكَ  ": 
  )1(."اكَ نَ دْ أَ  اكَ نَ دْ أَ 

  :اتجاه التوكيد في الحديث
 التوكيد ونوعه                                الجملة

 أمك أمك، مث
مث  ، مث أمك

أباك مث أدناك 
 أدناك

، وفائدة هذا التوكيد تقرير املؤكد يف )أمك،مث أمك،مث أمك:اسم ظاهر(توكيد لفظي
نفس السامع ومتكينه يف قلبه وإزالة ما يف نفسه من الشبهة فيه، وتكرار هذه العبارة 

أدناك (ونفس التوكيد يف قوله.جيعل السامع يدرك مكانة األم وقيمتها يف شرع اهللا
 )أدناك

     
الرجل،أن يف إجابته عن سؤال  �وفيه يبني النيب  "الوالدين وصلة األرحام بر "ورد هذا احلديث يف باب      

مث أمك، :جييب يف كل مرة  �أحق الناس حبسن الصحبة هي األم، وكرر السائل سؤاله ثالث مرات، وكان النيب
وقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجل جوابية  .مث األدىن فاألدىنتأكيدا حلق األم، ويف الرابعة ذكر األب،

،مث أمك،مث أمك(يف قولهالتكرار تأكيدا للمعىن د اللفظي،من خالل اإلتباع باجتاه التوكي ةفيها عالققصرية،استعمل 
وبذلك سامهت هذه . فكلمة األم كررها ثالث مرات وكلمة أدناك كررها مرتني)أمك، مث أباك،مث أدناك أدناك

من  الولدين،فاستعمل الرسول بر كان موضوعها  العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت
السياق وهو سياق  نأجل بنائها مجال اسنادية قصرية غري مكتملة األجزاء مبسند إليه حمذوف ومسند مذكور أل

 بدل أبوك وهو كما قال النووي منصوب بفعل حمذوف أي مث بر)أباك(ونالحظ قولهأجوبة يستدعي هذا احلذف،
حقا عظيما  م وتأكيده والذي فهم منه أن لأل اللفظي لرتسيخ املعىن املقصود دكما استعمل الرسول التوكي،أباك 

   .على األبناء وهو مقدم على حق األب
     

رِغم أنُف ، ثُم َرِغَم أْنُف ، ثُم َرِغَم أْنُف َمْن أْدَرَك ": ،قَاَل  �عن النّيب   �عن أيب هريرة:الثانياحلديث 
  )2(.رواه مسلم" ْدُخِل الَجنةَ أَبويِه ِعْنَد الِكَبِر ، َأَحدُهما َأْو ِكليهَما فـََلْم يَ 

  
  

  )اتجاه التوكيد(عالقة اإلتباع                                                                                              الفصل الثاني

  :اتجاه التوكيد في الحديث
                                                 

 . 78، ص316النووي، رياض الصاحلني، احلديث 1
 . 78، ص317نفسه، احلديث  2
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 التوكيد نوعه                        الجملة      

 أرغم أنف، مث رغم رغم أنف، مث
 .أنف

 ته، وفائد)رغم أنف، مث رغم أنف، مث رغم أنف:مجلة(توكيد لفظي
،وتكرار هذه هي نفسها املتعلقة بالتوكيد اللفظي وقد ذكرت سابقا

 . هذا العملالعبارة جيعل السامع ينفر من 

مث رغم أنف من أدرك أبويه عند 
الكرب، أحدمها أو كليهما، فلم يدخل 

 .اجلنة

يف التثنية والتذكري  وطابقه)والديه(للمؤكد) كليهما(معنوي يدتوك
وقد جيء به إلثبات احلكم لالثنني ) النصب(والعالمة اإلعرابية

 ).الوالدين(املؤكدين معا

      
رغم أنف، مث رغم أنف، مث :"بقوله �ويبدأه النيب  "باب بر الوالدين وصلة األرحام"ورد هذا احلديث يف       

من أدرك أبويه :" ، مث ذكر )1(اتقال هذه العبارة كناية عن الذل،كأنه لصق بالرغام وهو الرتاب،هوانً و " رغم أنف
 أي رغم أنف ذلك اإلنسان الذي أدرك والديه ومل يقم بواجب" عند الكرب، أحدمها، أو كليهما فلم يدخل اجلنة

الكرمي هذا املعىن يف مجل اسنادية قيد اإلسناد  وقد تناول الرسول.ا، فلم يكونا سببا يف دخوله إىل اجلنةالرب حنومه
املكررة ثالث مرات،وباجتاه التوكيد املعنوي يف )نفأرغم (يف قوله كاللفظي وذلفيها بعالقة اإلتباع باجتاه التوكيد 

كان   وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت).كليهما(قوله
وىل،كما استعمل بر الوالدين،واستعمل الرسول من أجل بنائها مجلتني اسناديتني الثانية معطوفة على األ موضوعها

  .م حق الوالدين على األوالديعالقة اإلتباع باجتاه التوكيد املعنوي واللفظي للفت االنتباه إىل خطورة األمر وعظ
     

َلًة ، فَأَتى النيب أن َرُجًال أَصاَب :   �عن أيب مسعود:الثالثاحلديث  فَأْخبَـرَُه ، فَأنـَْزَل اهللا  �ِمن اْمرَأة قـُبـْ
: فـََقاَل الرجل:  ) 114 هود( �َوَأِقِم الصالَة َطَرَفِي النـَهاِر َوزَُلفًا ِمَن اللْيِل ِإن اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن السيَئات�تـََعاَىل 

  )2(.ُمتـَفٌق َعَليهِ " لجميِع أُمِتي ُكلِهمْ  ": َأَيل َهَذا يَا َرُسول اهللا ؟ قَاَل 

  :اتجاه التوكيد في الحديث
 التوكيد ونوعه                            الجملة

) اخلفض(وطابقه يف اجلمع والعالمة اإلعرابية ) أميت(للمؤكد ) كلهم(توكيد معنوي  جلميع أميت كلهم
 .وقد جيء به إلثبات احلكم لألمة مجيعها

  )اتجاه التوكيد(عالقة اإلتباع                                                                                              لفصل الثانيا 

  

وفيه أن الصلوات اخلمس تكفر السيآت اليت يرتكبها اإلنسان بني صالة "الرجاء"ورد هذا احلديث يف باب       
خرها بعالقة آقيد اإلسناد يف  اسناديةعباده، وقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجل وأخرى،رمحة من اهللا ب

                                                 
 . 250، ص1ينظر صبحي الصاحل، منهل الواردين شرح رياض الصاحلني، ج 1
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وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب ). جلميع أميت كلهم( وذلك يف قوله املعنوي اإلتباع باجتاه التوكيد
 �،واستعمل الرسولعن السيئاتوزه رمحة اهللا وجتا ةكان موضوعها سع  احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت

من أجل بنائها مجلة واحدة وردت يف سياق إجابة وبرزت فيها عالقة التوكيد املعنوي مما زاد املعىن وضوحا 
  .ورسوخا

     
 ، َذهبَ يَا رسوَل اهللا: ،فـََقاَلْت  �َجاءِت اْمرأٌة ِإَىل رسوِل اهللا : قال �عن أيب سعيد اخلدري :الرابعاحلديث 

اْجَتِمْعَن يـَْوَم َكَذا  ":اهللاُ، قَالَ  فَاْجَعْل لََنا ِمْن نـَْفِسَك يـَْومًا نَأتِيَك ِفيِه تـَُعلُمَنا ِمما َعلَمكَ اُل ِحبَِديثَك،الرجَ 
مُ َما ِمْنُكن ِمِن امْ :ُمث قَاَل ا َعلَمُه اهللاُ،فـََعلَمُهن ِمم  �فَأَتَاُهن النيب فَاْجَتَمْعَن،"وََكَذا نواإال كاَثالَثًَة ِمَن الَوَلِد  َرأٍة تـَُقد 

   )1(عليهمتفق " َواثـْنَـْينِ ": �َواثـَْنِني ؟ فـََقاَل رسوُل اهللا : فقالِت اْمرَأٌة "َلَها ِحَجاباً ِمَن النارِ 
  :اتجاه التوكيد في الحديث

 التوكيد ونوعه                              الجملة

واثنني واثنني 
 واثنني

يقرر ه الكلمة ثالث مرات وتكرار هذ،)واثنني واثنني واثنني(توكيد لفظي اسم ظاهر 
د يف نفس السامع، وميكنه يف قلبه،كما ميكن السامع من إدراك قيمة الصرب على املؤك

 .موت الولد وما جيازي به اهللا اإلنسان الصبور احملتسب

  
أن املرأة اليت ميوت هلا ثالثة  � النيب ناوفيه يعلم"صغار فضل من مات له أوالد"ورد هذا احلديث يف باب       

،ومن مات هلا اثنني فقال هلا إحداهنسألت  القيامة،مث مالنار يو من  اهلا حجاب يكونونمن األوالد مل يبلغوا احلنث،
د تناول الرسول وق. ن العربة بالصرب والرضا بقضاء اهللا وقدره وليست بالعددأل"واثنني واثنني واثنني" مؤكدا الرسول

وذلك يف  اللفظي بعالقة اإلتباع باجتاه التوكيد آخر مجلة الكرمي هذا املعىن يف مجل اسنادية قيد اإلسناد يف
وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام . اليت كررها ثالث مرات)واثنني(قوله

لولد وجزاءه عند اهللا تعاىل فاستعمل الرسول من أجل بنائها أسلوب كان موضوعها الصرب على موت ا  الفكرة اليت
وهو أن يكونوا هلا  هأن ميوت المرأة ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث وبني جواب وهو طشرط ربط فيه بني الشر 

ه عن ثالث مرات يف جواب)اثنني(وظف عالقة التوكيد اللفظي عندما كرركلمة حجابا من النار يوم القيامة،كما
   .)واثنني؟(سؤال املرأة

  
  )اتجاه التوكيد(عالقة اإلتباع                                                                                             الفصل الثاني
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اء هلذا يبق من اجلملة إال املفعول نظرا لالهتمام الذي أبدته النس مونالحظ هنا أن السؤال كان خمتصرا فل
مع هذا االهتمام،ناهيك عن مقام اإلجابة  �املوضوع،وتبعته اإلجابة اليت كانت هي األخرى خمتصرة جتاوبا منه 

  .     الذي يستدعي هذا النوع من االختصار
  
سْ : قَاَل  �كعب   بن أيب عن:اخلامساحلديث  

َ
ِجِد ِمْنُه ، َكاَن َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر َال أَْعلُم َأَحدًا أبـَْعَد ِمَن امل

َماَيُسرِين أن َمْنِزِيل إىل : الظْلَماِء َوِيف الرْمَضاِء،قَالَ َلْو اْشتَـرَْيَت ِمحَارًا لِتَـرَْكَبُه يف : وََكاَنْت ال ُختِْطُئُه َصالٌَة، َفقيَل َلهُ 
ْسِجِد ، َورُ 

َ
ْسِجِد ، إين أُرِيُد أْن ُيْكَتَب ِيل َممَْشاَي إىل امل

َ
 �فـََقاَل َرُسوُل اِهللا . ُجوِعي إَذا َرَجْعُت إىل أْهِلي َجْنِب امل

  )1(.رواه ُمسِلم  " َقْد َجَمَع اللُه لَك َذِلَك ُكله ": 

  :اتجاه التوكيد في الحديث

 التوكيد ونوعه                     الجملة

فراد والتذكري والعالمة وقد طابقه يف اإل) ذلك(للمؤكد ) كله(توكيد معنوي قد مجع اهللا لك ذلك كله
 .،وقد جيء به لإلحاطة والشمول)النصب(اإلعرابية

     
ويف أن اهللا تعاىل جيازي اإلنسان على خطواته اليت  "فضل املشي إىل املساجد"ورد هذا احلديث يف باب      

ل الرسول الكرمي وقد تناو   .خيطوها إىل املسجد،ولذلك يفضل الذهاب إىل املساجد مشيا لنيل هذا األجر العظيم
قد مجع اهللا (وذلك يف قوله املعنوي هذا املعىن يف مجلة اسنادية واحدة قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه التوكيد

وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث ).ذلك(متثل توكيد معنوي للمؤكد) كله(فكلمة)لك ذلك كله
املشي إىل املساجد،واستعمل الرسول من أجل بنائها مجلة  لكان موضوعها فض  بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت

ليزيد املعىن رسوخا ) كله(التوكيد املعنوي  ف،كما وظ)2(وهي للتحقيق وللتوكيد)قد(اسنادية واحدة افتتحها بـ
  .ووضوحا

     
ِإَذا َسِمْعُتُم :" يقول � انه مسع رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص:السادساحلديث 

َعْشرًا ، ثُم َسُلوا  النداء فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقوُل ، ثُم َصلوا َعَلي ؛ فَإنه َمْن َصلى َعَلي َصَالًة َصلى اُهللا َعَلْيِه ِبَها
 ِة َال تـَْنَبِغي ِإالَها َمْنزَِلٌة في الَجنِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اِهللا َوأْرُجو أْن أكوَن أنَا ُهَو ، َفَمْن َسأَل  اَهللا ِلَي الَوِسيَلَة ؛ فَإنـ

  )3(.رواه مسلم" ِلَي الَوِسيَلَة َحلْت َلُه الشَفاَعةُ 

  )التوكيد اتجاه(عالقة اإلتباع                                                                                             الفصل الثاني

  :اتجاه التوكيد في الحديث
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 التوكيد ونوعه                          الجملة

وأرجو أن أكون 
 أنا هو

ى عل �منه إحلاحا )أكون(يف قوله) أنا(الضمري املسترتوقد أكد )أنا:ضمري(توكيد لفظي
 .دعوته يف إعطائه الوسيلة ةاهللا إلجاب

  
: أنه إذا مسعنا املؤذن أن نقول مثل ما يقول � ا النيبمنوفيه يعل "فضل األذان "ورد هذا احلديث يف باب   

والوسيلة درجة عالية يف اجلنة، أعلى ما يكون ال ينبغي أن تكون إال لعبد  � ن نسأل اهللا الوسيلة لسيدنا حممدأو 
قة اإلتباع باجتاه وقد تناول الرسول الكرمي هذا املعىن يف مجل اسنادية قيد اإلسناد يف آخرها بعال.من عباد اهللا

). أكون(املسترت يف الفعل) أنا(أكد به الضمري)أنا(فالضمري)وأرجو أن أكون أنا هو(وذلك يف قوله اللفظي التوكيد
كان موضوعها حق الرسول   وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت

يلة له واليت تكون عقب األذان،واستعمل الرسول من أجل بنائها أسلوب علينا يف الصالة عليه ويف طلب الوس
شرط يف موضعني،يف املوضع األول ربط به بني الشرط وهو مساع املؤذن وبني جوابه وهو أن نقول مثل ما يقول 

 وهو سؤال ط،وأن نسأل له الوسيلة،وأما يف املوضع الثاين فقد ربط به بني الشر  �وأن نصلي على الرسول 
النفي واألداة (كما استعمل التوكيد بالقصربـ.وبني جوابه وهو حلول الشفاعة ملن قام بذلك �الوسيلة للرسول 

  .ترسيخا للمعىن وزيادة يف التوضيح) أنا(،ووظف التوكيد اللفظي بالضمري)إال
  
نـَْيا لي ِمَن الد َحب إِ ا أَ َلُهمَ  رِ جْ الفَ  اتَ عَ كْ َر  :"قال  �عن النيب  -رضي اهللا عنها-وعن عائشة:السابعاحلديث  

  )1( .رواه مسلم " َجِميعاً 
  :اتجاه التوكيد في الحديث

 التوكيد ونوعه                                الجملة

هلما أحب إىل 
من الدنيا 

 مجيعا

الدنيا (بني )العدد(ونالحظ عدم وجود تطابق يف ) الدنيا(للمؤكد ) مجيعا(توكيد معنوي
ن الدنيا مفرد ومجيعا توكيد يذكر مع اجلمع، ورمبا قصد الرسول بذلك إىل ، أل)ومجيعا

 .هي اإلحاطة والشمول) مجيعا(الدنيا وما فيها ولذلك قال مجيعا،وفائدة التوكيد بـ 

  
وأكد على  الفجر ركعيتفضل  عن �وفيه حتدث النيب "تأكيد ركعيت سنة الصبح "ا احلديث يف بابورد هذ     

قيداإلسناد فيها بعالقة اإلتباع  واحدة عن هذا املعىن باستعماله جلملة اسنادية عرب وقد.قلبه انتهما يفمنزلتهما ومك
  متثل توكيدا معنويا )مجيعا( فكلمة )اهلما أحب إىل من الدنيا مجيع(وذلك يف قوله املعنوي باجتاه التوكيد

   كانبتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليت وبذلك سامهت هذه العالقة يف بناء أسلوب احلديث).الدنيا(دللمؤك
  )اتجاه التوكيد(عالقة اإلتباع                                                                                             الفصل الثاني
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هلما أحب إيل من (يف قوله )1(ركعيت الفجر،واستعمل الرسول من أجل بنائها أسلوب توكيد بالالم لموضوعها فض
  .للمؤكد الدنيا)مجيعا(،مث زاد من تأكيد هذا املعىن باستعماله للتأكيد املعنوي)الدنيا مجيعا

   
و،ويقال أبو أبو عمر  :ر،ويقالأبو عام:د، ويقالأبو أس:أبو سعاد، ويقال:ويقال،عن أيب محاد:الثامناحلديث 

 �: َوُهَو َعَلى املِْنَربِ ، يقول  �مسَِْعُت رسوَل اِهللا : قَاَل   � بن عامراجلهين عقبة،سأبو عب:األسود،ويقال
َة الرمُي ،  )59األنفال (� َوَأِعدوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوةٍ  الُقو ْميُ َأَال إنَة الر الُقو َة ، أَال إنالُقو أَال إن ،

  )2(.رواه مسلم" الرْمُي 

  :اتجاه التوكيد في الحديث

 التوكيد ونوعه                          الجملة

ي،أال إن القوة الرمأالإن 
ن القوة إالقوة الرمي،أال 

 .الرمي

وقد كررها ثالث مرات تقريرا ) أال إن القوة الرمي:مجلة (توكيد لفظي
إعداد للمؤكد يف نفس السامع ومتكينه من قلبه، كما جيعله يدرك أمهيته 

 .عن حياض اإلسالم ة الالزمة للدفاعالقو 

     
ة يف قوله اعتربه القوة املذكور عن الرمي و  �وفيه يتحدث النيب  "فضل اجلهاد"ورد هذا احلديث يف باب            

كان   � ،والرمي يف كل زمن حبسبه،ففي عهد الرسول)59األنفال ( �ةٍ و قُـ  نْ مِ  مْ تُ عْ طَ تَ اسْ ا مَ  مْ هُ وا لَ د عِ أَ وَ  �:تعاىل
وقد عرب الرسول الكرمي عن )3(بالسهام،ويف زمننا اآلن يكون الرمي بالصواريخ والقنابل وما أشبهه و الرمي بالقوس

 )أال إن القوة الرمي(اللفظي وذلك يف قوله هذا املعىن يف مجلة اسنادية قيد اإلسناد فيها بعالقة اإلتباع باجتاه التوكيد
كان   اء أسلوب احلديث بتوضيح املعىن وإمتام الفكرة اليتوبذلك سامهت هذه العالقة يف بن.اليت كررها ثالث مرات

اآلية،واستعمل الرسول من أجل بنائها مجلة امسية من مبتدأ وخرب  اآلية،واستعم موضوعها العدة املذكورة يف
،كما وظف التوكيد اللفظي بتكراره )4(التحقيق أي حتقق ما بعدها اليت للتنبيه واليت تفيد)أال(استفتحها بـ

  . ترسيخا هلذا املعىن)أال إن القوة الرمي(ةللجمل
   

  
                                                                                                                        

  
                              الخاتمـة   
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 الخاتمـة

يف ختام هذا البحث جيب أن أؤكد أن موضوع العالقات النحوية واألثر الذي حتدثه يف بناء األسلوب هو         
ًا من الوقت واجلهد لإلحاطة جبميع جوانبه، وآمل أن أكون قد وضعت لبنة موضوع متشعب و طويل حيتاج كثري 

يف صرح بنائه من خالل هذه الدراسة اليت كان ميداا احلديث النبوي واليت خرجت منها جبملة من النتائج أمهها 
:  

يرجع ذلك لشدة  مل يفصح القدماء عن مفهوم اجلملة ومل يولوا كبري اهتمام لتبويبها وتصنيفها، وقد - 1     
  .وضوح املسألة لديهم فتجاوزوها عمداً 

اشرتط النحاة اإلسناد يف تكوين اجلملة،واعتربوه الركن األساسي الذي تقوم عليه ومن أجل حتقيق هذا - 2     
الشرط راحوا يتكلفون التقديرات والتأويالت من أجل استكمال الركنني يف كل مجلة غاب فيها أحد الطرفني، مما 

  .هم يف مشكالت كبرية مل يستطيعوا التخلص منهاأوقع
وأما عن تقسيمهم للجملة،فقد بنوه على أساس لفظي،وجتلى ذلك بشكل واضح عند النحاة  األوائل  - 3     

الذين اتفقوا حول تقسيم اجلملة إىل امسية وفعلية حبسب الصدر، فإذا كان صدر اجلملة فعال فهي فعلية،وإن كان 
 . مسيةصدرها امسا فهي ا

اهتم النحاة بالنحو االفرادي  على حساب النحو الرتكييب وشكل ذلك أهم ملمح من مالمح الدراسة - 4     
النحوية،وقد كان هذا امللمح نتيجة طبيعية حلدود  رمسها النحاة وألزموا الدرس النحوي بعدم جتاوزها متثلت هذه 

دفا لإلعراب،واهلدف التعليمي الذي أنشئ النحو من أجل احلدود يف املفهوم الشائع للنحو والذي كان عندهم مرا
حتقيقه ،باإلضافة إىل أهم حد أحكم اخلناق على الدرس النحوي وهو نظرية العامل اليت كان هلا تأثري كبري على 

     .    وحتليالم اللغوية توجهات النحاة
ندهم أصغر صورة لفظية يتم ا املعىن و اقرتب تعريف احملدثني للجملة من تعريف القدماء هلا فهي ع - 5   

  .وحيسن السكوت عليها 
القدماء خبصوصها،فهم اليرون  رأي ويف قضية اإلسناد، فإن أغلب الدارسني كان هلم رأي خمالف عن - 6   

                                                                          .                                         حتدثوا عن إمكانية االستغناء عنهو لإلسناد ضرورة يف تكوين اجلملة،
قام احملدثون مبحاوالت جادة يف موضوع تقسيم اجلملة حتتاج فقط إىل بعض التمحيص والبلورة حىت ال تبق –7   

                                                                               .              يف ضيق دائرة املنهج واملصطلح وتنطلق إىل فضاءات أكثر اتساعا ورحابة 
ن هذا املوضوع بدأت مالحمه تتضح من خالل طرقهم إوأما عن دراسة العالقات النحوية عند القدماء ف -8   

  نه ملسألة صور تأليف الكالم،واليت حصروها يف ست صور،رغم أن هذا التحديد مل يكن دقيقا أل
  واخلرب،يقف عند حدود أنواع الفعل من حيث اللزوم والتعدي إىل مفعول،أو مفعولني،أوثالثة مفاعيل واملبتدأ

            
                              الخاتمـة                                                                                                                           

  



 243

  .،ولذلك ميكن اعتبار هذه الصور أقل صور تأليف الكالمناول من املكمالت إال املفعول بهمل يتو 
فقد ياته يف ثناياالكتب واملؤلفات،ولذلك وطرق هذا املوضوع من األمور الصعبة نظرا لتناثر وحداته وجزئ- 9

يف كل مرحلة  باملوضوعاله عالقةعلى ممث الرتكيز  فرضت طبيعته أن يقسم مسار الدراسة النحوية إىل ثالث مراحل
  :  على حدة

مرحلة الدراسات التحليلية الوصفية الشاملة للغة وتبدأ منذ اية القرن األول اهلجري وحتديدا هي :وىلاملرحلة األ-أ
    وقد مثل هذه املرحلة يف مشوهلا وتكاملها سيبويه يف مؤلفه الكتاب     . املرحلة اليت عاش فيها سيبويه ومن عاصره

مرحلة الدراسات اللغوية املتخصصة،وبدأت هذه املرحلة مع اجليل الذي تال سيبويه ومثلت :املرحلة الثانية- ب
إال أنه يف هذه املرحلة ونظرا لسيطرة نظرية العامل ...)التخصص، التأليف،التنظيم اخل(القمة يف النشاط العلمي

ولكن يف اية واحنصر يف دائرة اإلعراب  د من أجلهاعلى تفكري النحاة حاد الدرس النحوي عن الغاية اليت وج
وتوّج جمهوده بتقدمي أروع صورة  هذه املرحلة برز ابن جين الذي سعى جاهدا من أجل إرجاع األمور إىل طبيعتها

عن عناية النحاة بأساليب الكالم و ذلك من خالل كتابه اخلصائص                                                
مرحلة الدراسات الوظيفية للغة وبدأت بوادرها يف اية املرحلة الثانية مع ابن جين، ليكتمل :املرحلة الثالثة- ج

نضجها ويستقيم عودها مع عبد القاهر اجلرجاين الذي مثل هذه املرحلة يف متيزها وتفردها، وتبلورت أفكاره يف  
  . كتابه دالئل اإلعجاز يف علم املعاين

من خالل اهتمامهم )املفهوم والوظيفة(و متكن احملدثون من حتقيق قفزة نوعية يف موضوع العالقات النحوية -10 
باجلانب الرتكييب الذي وجدوا فيه املستوى الذي تتعلق به قضايا النحو واإلعراب، والقضايا البالغية واألسلوبية مما 

                             .                اليتعلق باملستويات اليت تقع دونه

درست العالقات النحوية عند احملدثني من زوايا متعددة فاختلفت تسميتها بني باحث وآخر،إال أن - 11
اإلسناد،التخصيص،اإلضافة أو النسبة،اإلتباع أو :عالقات أساسية عمعظمهم اتفقوا على تقسيمها إىل أرب

  .يص واإلضافة واإلتباعالتبعية،وعالقات أخرى فرعية تندرج حتت التخص
وليس  الرتكيب الذي تؤديه داخلالعالقة النحوية من منطلق الدور  اتفق احملدثون على ضرورة التعامل مع–12 

  . ،فقد تصنف فرعية خارج الرتكيب ،ولكنها تؤدي دورا حموريا داخله جيعل هذا األخري خيتل يف حالة فقدااخارجه
وكان هلذه العالقة .لذي بنيت عليه معظم اجلمل يف أحاديث رياض الصاحلنيمثلت عالقة اإلسناد احملور ا-13 

  الشبه يف كثري  وسامهت يف الربط بني األمساء على وجه. دور بارز يف تصنيف اجلمل إىل مجل فعلية ومجل امسية
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جاءت بعض اجلمل بإسناد مكتمل الطرفني بينما جاءت أخرى بطرف واحد،وهذه األخرية إما و .من األحاديث
أن تكون قد وردت يف سياق إجابة،أويف سياق شرح وتفصيل،وبعضها يف أسلوب حتضيض أو حتذير أو 

 الاسنادية كاجلمل الواردة يف أسلوب نداء أو  كما وقفنا على مجل.غريمها

حيهل،عليكم،كخ كخ،بخ بخ،عليكم، وراء (واستعمل الرسول أمساء أفعال يف كثري من اجلمل ومنها.وغريمهاحتذير 
  .وغريها) وراء
  :وأما عن عالقة التخصيص فقد شغلت حيزا كبريا من األحاديث،وحضرت بكل فروعها - 14

وغري ) املنفصللظاهر والضمري املتصل أو االسم ا(معظم األحاديث بنوعيها الصريح فالتعدية حضرت يف-       
،كما تنوعت األفعال بني املتعدية إىل مفعول أو )اجلمل املؤولة مبصدر أو املؤولة مبفرد،واجلار وارور(الصريح 

  .مفعولني أوثالثة مفاعيل
ديث وحضر املفعول املطلق بأنواعه الثالثة املؤكد واملبني عالقة التحديد والتوكيد برزت هي األخرى يف األحا-      

  .للنوع واملبني للعدد
عالقة الظرفية جاءت يف كثري من األحاديث بنوعيها املكانية والزمانية واليت قيدت األفعال باجتاه حتديد -      

  .  والدالالتوتنوعت الظروف املستعملة يف األحاديث مما أدى إىل تنوع املعاين.الزمان أو املكان
  .من الفعل أو اهلدف كما ملسنا حضور عالقة الغائية واليت قيدت اإلسناد باجتاه حتديد الغاية-    
        .هاعلى حديثني خبصوص يكن هلا حضور بارز يف األحاديث ومل أعثر إال أما عالقة املصاحبة أو املعية مل -    
وبكل أنواعها احلال  جاءت يف كثري من األحاديثبقاا،بل يكن ورودها أقل من سا عالقة املالبسة مل-    

  ).اجلملة وشبه اجلملة(البسيطة املفردة،واحلال املركبة
  .ووردت عالقة التفسري يف عدد من اجلمل ووقفنا على التمييز بنوعيه، متييز النسبة ومتييز الذات-       
على اإلسناد نوعا خاصا من التقييد وهو ما يعرف من األحاديث وفرضت  عددبرزت عالقة اإلخراج يف -       

  .باالستثناء
فقد وقفنا على ورودها يف بعض األحاديث إال أن  وأما عالقة اإلختصاص وهي آخر فروع التخصيص-       

  .ختصاصحيتمل البدلية واالبتداء أو اإل يف كثري من األحياناملخصوص 
الرياض ،وحضرت بنوعيها املباشرة وغري املباشرة وفرضت على  عالقة اإلضافة كانت بارزة يف أحاديث- 15     

  .وتنوعت حروف اجلر املستعملة مما أدى إىل تنوع املعاين والدالالت.اإلسناد نوعا من التقييد جبعل عالقته نسبية
     16 -الوصف،العطف،البدل، ( اعالقة اإلتباع وردت هي األخرى بكثرة يف األحاديث وبكل اجتاها
  ).يدالتوك
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  .)عطف النسق، عطف البيان(والعطف أيضا حضر بنوعيه-         
  ).بدل كل من كل،بدل بعض من كل(والبدل أيضا خاصة نوعيه-         

وسامهت هذه  .)عنوي،اللفظيامل(األحاديث بنوعيه وأخريا كان الجتاه التوكيد حضور بارز يف - 
األحاديث بتوضيح املعىن واستكمال الفكرة األسلوب يف يف بناء ) اإلسناد،التخصيص،اإلضافة،اإلتباع(العالقات

ويف اخلربية برز أسلوبا األمر والنهي،بينما برز .األساليب اليت تنوعت بني اخلربية واإلنشائية صياغةوكان هلا دور يف 
  . مقام التعليم والوعظ واإلرشاد يستدعي ذلكنشائية يف كثري من األحاديث ألن ألساليب اإلالشرط والتوكيد يف ا

مثل احلديث منوذجا لغويا رفيع املستوى،بإمكانه إثراء الدرس النحوي يف مستواه الرتكييب وهذا ما ثبت من - 17
  .خالل هذه الدراسة ناهيك عن املستوى املعجمي والصريف والصويت
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  قائمةالمصادر والمراجع        
  .م 2007- هـ 1427،]1ط[للجامعات مصر، ر،دار النش،النحو العريبإبراهيم إبراهيم بركات- 
  م1997 -هـ1427 ،]1ط[األردن، ،أساليب التعبري األديب،دار الشروق للنشر والتوزيعوآخرون إبراهيم السعافين- 
   .م1984 –ـه1404،]1ط[لنشر والتوزيع،جدة،،يف حنو اللغة وتراكيبها،عامل املعرفة لأحمد خليل عمايرة- 
- هـ 1328] دط[اللغة وسنن العرب يف كالمها ،الناشر مكتبة السلفية القاهرة، ،الصاحيب يف فقهأحمد بن فارس- 

  .م،مطبعة املؤيد 1910
  .م2002 –ـه1423،]1ط[،يف اللغة،دار البالغ للنشر والتوزيع،أحمد شامية- 
،التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح،دار الكتب العلمية،بريوت )خالدبن عبد اهللا(األزهري- 
  .م2000 –ـه1421،]1ط[بنانل

مكتبة املنار  ،نزهة األلباء يف طبقات األدباء،حتقيق إبراهيم السامرائي،)أبو الربكات بن األنباري(  ارينباأل ابن - 
  .م1985-هـ 1405،] 3ط[ األردن،

  م1983 - هـ1413،]1ط[سوريا، والتوزيع للنشر احلوار دار العريب، النقد يف واجلمال اللغة ،نظرية تامرسلوم- 
  .م2004- هـ1425 ،]4ط[الكتب، عامل ، ومبناها معناها العربية اللغة ،حسان تمام - 
  ].دت[، ]طد[لبنان، بريوت العلمية الكتب دار التلخيص، شروح ، )التفتازاينسعد الدين ( التفتازاني - 
  :)عبد القاهر  أبو بكر( الجرجاني - 
  .م1990- هـ1410 ، ]1ط[ لبنان بريوت العلمية الكتب اهللا،دار عبد عبد الغين يسري النحو،ت يف اجلمل - 
   ].دت[،]طد[حممد رشيد رضادار الكتب العلميةبريوت لبنان، حتقيق،علم املعاين اإلعجاز يف دالئل- 
  :)أبو الفتح عثمان( جني ابن - 
الكتب حممد علي النجار،اهليئة العامة لقصور الثقافة،القاهرة،طبعة مصورة عن طبعة دار  حتقيقاخلصائص،- 

   .م2006- هـ 1426املصرية،
 بريوت ، العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد حممد عنها،ت واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف احملتسب- 

  .م1998- هـ1419 ،1ط لبنان،
 ، ]3ط[ للماليني، اهلدى دار ، عطار الغفور عبد أمحد قيقحت ،الصحاح ، )إمساعيل بن محاد( الجوهري- 

  .م1984- هـ1414
  .م1996- هـ1417،]ط د[، القرى أم جامعة ، النظم نظرية ضوء يف الناقدة ،القراءة الربيعي صالح حامد- 
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  بعةط، لبنان بريوت ، والنشر للطباعة مؤسسة ، خلدون ابن تاريخ ، )بن حممد عبد الرمحان ( خلدون ابن - 
  . م1979- هـ1399
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 2ط[ ، سورية قدمش والتوزيع والنشر للطباعة اليمامة ، داود أيب سنن خمتصر،)سليمان بن األشعث(أبو داود - 
  .م1998 - هـ1419 ،]
 دار لبنان، بريوت العريب الكتاب ،دار زهوة إبراهيم أمحد قيقحت ، الصحاح خمتار ،)حممد بن أيب بكر( الرازي - 

  .]دت[،]دط[ اجلزائر، األصالة
تب ،شرح الرضي على كافية ابن احلاجب،حتقيق امييل بديع يعقوب،دار الك)رضي الدين االسرتباذي( الرضي - 

  .م1998-هـ 1419،]دط[العلمية،بريوت لبنان،
 - هـ1424 ،]دط[ الفكر، دار ثريي، على قيقحت القاموس، جواهر من العروس ،تاج )حممد مرتضى(الزبيدي - 

  .م1994
  .م2001- هـ1412،،]دط[ احلديثة، اللسانيات يف تراثية أصول ، الدين حسامزكي  - 
  .]دت[،]2ط[م العربية،دار اجليل بريوت لبنان،،املفصل يف عل)حممود أبو القاسم(الزمخشري- 
- هـ1382،طبعة ] طد[، الكتبحتقيق عبد اخلالق عضيمة،عامل املقتضب، ،)أبو العباس حممد بن يزيد( دالمبر  - 

  .م1963
  .]دت[ ،]1ط[ ، القاهرة اآلداب مكتبة حتليلها، أنواعها مكوناا العربية اجلملة ،عبادة إبراهيم محمد - 
  : اللطيف عبد حماسة محمد 
  .م2003- هـ 1423،] دط[و التوزيع،القاهرة، ،دار غريب للطباعة والنشرالعربية اجلملة بناء - 
  .]دت[ ،]طد[،القاهرة،ار غريب للطباعة والنشر والتوزيعد، واحلديث القدمي بني اجلملة يف اإلعرابية العالمة - 
  .   ]دت[، ]1ط[املرسلني،دار القدس، ،شرح رياض الصاحلني من كالم سيد بن صالح العثيمين دمحم - 
هـ             1406،]2ط[قسنطينة،اجلزائر،  عنشر والتوزي،من كنوز السنة،مكتبة رحاب للعلي الصابوني محمد- 
  م1986- 
 القاهرة، والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار ، احلديثة واملناهج الرتاث بني اللغة ،علم حجازي فهمي محمود - 
    . ]دت[ ،]2ط[
 ،]1ط[ القاهرة، للطباعة دارمرجان والنسبة، الشكل بني كيبوالرت  اإلعراب ، الدين شرف السالم عبد محمود- 

  .م1984- هـ1404
  .م1999- هـ1429،]طد[ مصر، اجلامعية املعرفة دار ، النحوي والفكر العربية ، الرحمان عبد ممدوح- 
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 لبنان بريوت العلمية الكتب دار حيدر، محدأ عامر قيقحت ، العرب لسان ،)مكرم بنمجال الدين ( منظور بنا - 
  . م2003- هـ 1424 ،]1ط[،
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  م2004- هـ1425،]1ط[، إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مؤسسة الكتب الثقافية ،مصطفى صادق الرافعي- 
  .]دت[ ،]طد[كتبة التوفيقية،القاهرة مصر،،جامع الدروس العربية،امل مصطفى الغالييني- 
 - هـ 1412، ]2ط[،كتاب الرد على النحاة،حتقيق شوقي ضيف،دار املعارف القاهرة،ابن مضاء القرطبي- 

  .م1982
  :مهدي المخزومي- 
  .م1986-هـ1406،]2ط[يف النحو العريب نقد وتوجيه،دار الرائد العريب ،بريوت لبنان،-  
  .م1986 -هـ1406 ،]2ط[ لبنان، بريوت الرائد دار بيق،وتط قواعد العريب النحويف - 
  .]دت[،]طد[،اجلزائر والتوزيع والنشر للطباعة هومة اخلطاب،دار وحتليل ،األسلوبيةالسد الدين نور - 
  ):شرف النووي بن أبو زكريا حمي الدين(النووي - 
ة بريوت لبنان ،طبعة سنة                 رياض الصاحلني،تقدمي ومراجعة الشيخ حسن متيم ،منشورات دار مكتبة احليا- 

 .م1983

  م2003- هـ1424،  ]1ط[رياض الصاحلني ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان،  - 
 عيةاجلام املطبوعات ديوان اجلرجاين، القاهر عبد اإلمام عند املختلفة وسياقاا النحوية الرتاكيب ، بلعيد صالح - 

  م1994 -هـ1424 ،]طد[، اجلزائر
 الدين، مشس إبراهيم قيقحت األمشوين، شرح على الصبان حاشية ،)الشافعي الصبان علي بن محمد(الصبان  - 

  .م1997- هـ1417 ،]1ط[ لبنان، بريوت العلمية، الكتب دار
 ].دت[،]طد[،،منهل الواردين شرح رياض الصاحلني،دار العلم للماليني بريوت لبنانصبحي الصالح- 

  .]دت[،]2ط[والنحو بني القدمي واحلديث،دار املعارف مصر،  اللغة،عباس حسن - 
  .م2002- هـ 1423، ]1ط[ ،متام حسان رائدا لغويا،عامل الكتب،عبد الرحمان حسن العارف- 
- هـ1429 ،]1ط[، لبنان ،بريوت حزم ابن ،دار التجديد و األصالة بني العريب ،النحو عيساني المجيد عبد- 

  .م2008
،األحاديث القدسية مع شرحها،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت حسونة اعبد القادر عرفان العشّ - 

  .م2003- هـ1424،]طد[لبنان 
 .م2004- هـ1426، ]1ط[ ، التطبيق النحوي،دار النهضة العربية،بريوت لبنان، عبده الراجحي- 

  :)عبد اهللا بن احلسني البقاء أبو(العكبري - 
                                                                                                    

  المصادر والمراجع                                                                                                  
  

والقراءات يف مجيع القرآن،دار الكتب العلمية،بريوت لبنان،  من وجوه اإلعراب به الرمحان ن إمالء ما مَ - 
  .م1979- هـ 1399،]1ط[
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  .م1989- ـه 1409،]1ط[لبنان،بريوت ،دار الفكر املعاصر إعراب احلديث النبوي،حتقيق عبد اإلله نبهان- 
 الدولية العلمية الدار ، والتوزيع للنشر الثقافة دار ، العربية اجلملة يف الزمنية الداللة ، المنصوري جابر علي- 

 . ]دت[، ]طد[ ، والتوزيع للنشر

  ].دت[،]طد[،البالغة الواضحة للمدارس الثانوية، علي الجارم ومصطفى أمين- 
 ،  لبنان بريوت العريب الكتاب األبياري،دار إبراهيم قيقحت التعريفات، ،الجرجاني علي بن محمد بن علي- 
  .م1998- هـ1418 ،]4ط[
 د[،] طد[ ، العريب البيان جلنة مطبعة بالفجالة، مصر ضة مكتبة النحاة، إمام سيبويه ، ناصف النجدي علي- 
  ].ت
 حممد وعلي إبراهيم الفضل أبو حممد حتقيق ، وخصومه املتنيب بني الوساطة ،الجرجاني العزيز عبد بن علي- 

  .م1966- هـ1386 ،]3ط[ بريوت، صيدا العصرية املكتبة منشورات ، البجاوي
 دار ، الفاخوري حنا حتقيق ، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح ،)العقيلي اء الدين عبد اهللا( يلعق ابن- 

  .م1997- هـ1417 ،]5ط[ ، لبنان بريوت ، اجليل
 والنشر للطباعة إيرتاك ، العريب اللساين النشاط يف احلديث اللساين الدرس نشأة ،بكوش الهاشمي فاطمة- 

  .م2004-هـ1424 ،]1ط[ والتوزيع،
  : قباوة الدين فخر - 
   ].تد[،]1ط[لوجنمان، للنشر العاملية ناشرون،الشركة لبنان وأدلته،مكتبة أصوله النحوي التحليل-  

  .م2003-هـ 1424،]1ط[مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء،دار الفكر دمشق،- 
 بريوت السرور النجار،دار علي وحممد جنايت يوسف أمحد قيقحت القرآن، ،معاين) أبو زكرياء حيي بن زياد( الفراء- 

  ].دت[،]طد[لبنان،
، ]طد[ ، لبنان بريوت صادر البستاين،دار كرم قيقالفرزدق،حت ديوان،)مهام بن غالب بن صعصعة(الفرزدق- 
  . ]دت[
  .م1998- هـ1428 ،]6ط[ الرسالة، مؤسسة ، احمليط القاموس ،)أبوطاهر جمد الدين (آبادي الفيروز- 
املكتبة التوقيفية مصر، ،اإليضاح يف علوم البالغة،حتقيق جمدي فتحي السيد،)الدين اخلطيب جالل(القزويني- 
  .]دت[،]دط[
  

                                                                                                    
  المصادر والمراجع                                                                                                  

  

والنشر  عبد احلسني الفتلي،مؤسسة الرسالة للطباعةقيق حتالنحو، يف ،األصول )حممد أبو بكر(السراج ناب - 
  .م 1999-هـ 1420، ]4ط[ ، والتوزيع
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 الثقايف الكتاب دار ي،النبو  احلديث إعراب وكتب خمطوطات يف النحوية القضايا ،القضاة محمد سلمان- 
  .م2006-ـه1426، ]طد[األردن

  .م2003-هـ1423،]1ط[ للنشر، وائل النظم،دار نظرية ضوء يف العريب النحو ،قواعدالبياتي حميد سناء- 
   ]دت[، ]1ط[،تـ عبد السالم هارون،دار اجليل بريوت لبنان،الكتاب )بن عثمان وأبو بشر عمر ( سيبويه - 
 الكتب دار الدين، مشس أمحد قيقحت اجلوامع، مجع شرح اهلوامع مهع ،)عبد الرمحان الدين جالل(السيوطي  - 

  .م1998-هـ1418 ، ]1ط[، لبنان بريوت العلمية،
- هـ1424 ]دط[، القاهرة والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار ، العريب النحو يف الوصفية اجلملة ، صالح شعبان- 

  م2004
  ].دت[، ]طد[املعارف القاهرة،،املدارس النحوية،دار شوقي ضيف- 

  : )عبد اهللا أبو حممد مجال الدين( هشام ابن - 
 ،]1ط[ لبنان، بريوت العلمية ،دارالكتب يعقوب بديع إمييل قيقحت ، العرب كالم معرفة يف الذهب شذور شرح- 

                                                                                                                .م1998 -  هـ1417
  .م1997-هـ 1418،]1ط[شرح قطر الندى وبل الصدى،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان،-  
  م1991-هـ1411، ]1ط[ لبنان، بريوت اجليل، دار الفاخوري، حنا قيقحت األعاريب، كتب عن اللبيب مغين- 
 بريوت العلمية، الكتب ،دار ، يعقوب بديع إمييل حتقيق ، املفصل شرح ،) موفق الدين بن يعيش(ابن يعيش  - 

  .م2001 هـ1422 ،]1ط[ ، لبنان
  

  :المجالت والدوريات
النحو العريب بني التقليد واملناهج اللسانية احلديثة،جملة األثر،تصدر عن كلية اآلداب والعلوم  بلقاسم دفة،- 

  .م2006خلامس ،مارس اإلنسانية جامعة ورقلة اجلزائر،العدد ا
 دار األغواط، جامعة واللغات، اآلداب جملة والوظيفي، الشكلي املنهجني بني النحوي التبويب ،عبيزة عائشة -  

  .1م،عدد 2003-هـ 1424للنشر والتوزيع،ديسمرب، الغرب
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                                                                                   واألحاديث فهرس الموضوعات                                                                                                        
  

  فهرس الموضوعات                                            
  الصفحة                       املوضــــــــــــــــــــوع                                            

  6      ........................................................................................................مقدمة
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  13   .   ........................................................................................................متهيد
  14     ..................……......………..............اهتمام النحاة بالنحو االفرادي على حساب النحو الرتكييب

  15     ...............…………………………....…...........…...…العوامل اليت أدت إىل هذا التوجه
  15     ................................................…………….......……اهلدف التعليمي للنحو -أ       
  15      ............................………………..…املفهوم الشائع للنحو واخللط بينه وبني اإلعراب -ب      
  16     ................................………نظرية العامل وتأثريها على التصنيف النحوي ودراسة األساليب-ج      

  17    .............................................................................................اجلملة عند القدماء
  18    .....………………………….....………..........................…مفهوم اجلملة عند القدماء

  19    .………………………………..............................……….…تقسيم القدماء للجملة
  .19    .................................................................موقف احملدثني مما تركه األوائل يف دراسة اجلملة 

  20     .....................................................................................مفهوم اجلملة عند احملدثني 
     21    ..…………………………………..........................……....…تقسيم احملدثني للجملة 

  22    ....…………………….................................ات احلديثة للجملةرأي فيما توصلت إليه الدراس
                                       

  الفصل األول                                                                
  د القدماء والمحدثينالعالقات النحوية عن                                                      

                                                                            
  24    ...…………………………...................………………...........………توطئة   
                 26    ....................………………….....................…….........…مفهوم العالقة النحوية    
    28    ......................……………………...........…العالقات النحوية عند القدماء:المبحث األول   

  28    ............................................................................املرحلة األوىل                        
  30   .............................................................................رحلة الثانيةامل                        
    32.   ............................................................................املرحلة الثالثة                        

  37   ......................………………………............…قدماءعالقة اإلسناد عند ال:المبحث الثاني   
  37    ..............................................................مفهوم اإلسناد:املطلب األول                        
  40    ......................................................أمهية االسناد عند القدماء:املطلب الثاين                       

     43    ..............................………………….......…العالقات النحوية عند احملدثني:المبحث الثالث  
  43    .................................…………………املفهوم بني التأصيل والتأسيس:املطلب األول            
  47    ........................... .....……………………عالقة اإلسناد عند احملدثني :طلب الثاينامل            
  49    ..........................................…….…لعالقات النحويةلمتام حسان  رؤية:املطلب الثالث            
  53    .................................................نحويةلعالقات اللسناء محيد البيايت  رؤية:املطلب الرابع            

                                                                   واألحاديث فهرس الموضوعات                                                                                                        
  

  63     .......................…………………............الربط بني العالقة النحوية واألسلوب:المبحث الرابع 
   63     ..................................………………………...مفهوم األسلوب:األولاملطلب              
  65     ................................……………………...أنواع األساليب العربية:ثايناملطلب ال             
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  67     ....................منوذج لعبد القاهر اجلرجاين يف الربط بني العالقة النحوية و األسلوب:املطلب الثالث             
  

  الفصل الثاني                                                            
  ات النحوية في كتاب رياض الصالحينالعالقدراسة                                            

  واثرها في بناء األسلوب                                                                 
   

  69     .............................................................................التعريف بكتاب رياض الصالحين-
  70     .......................................................................مضامينه:املطلب األول                    
  71      .................................األساس الذي اعتمده املؤلف يف اختيار األحاديث:املطلب الثاين                    

  71      ..................................................................قيمته العلمية:املطلب الثالث                    
  72      .....................................العالقات النحوية في رياض الصالحين وأثرها في بناء األسلوبدراسة -     
         73      ....................................................................................... عالقة اإلسناد-1111     

  74      ............................................................".....اِإلميَانِ  َشْطرُ  الطُهورُ  :"احلديث األول          
َنما َحنُْن ُجُلوٌس ِعْنَد َرُسول اهللا  :"احلديث الثاين             76      ................................................"..�بـَيـْ
َعٌة يُِظلُهُم اهللاُ يف ِظلهِ  :"احلديث الثالث             78.     ......................................................".......َسبـْ
      80.      ........................................................."...واْغُدوا وقَارِبُوا، َسِدُدوا، :"احلديث الرابع          
ِديَنة األَْنَصارِ  َأْكثـَرَ  �طَْلَحةَ  أَبُو َكانَ   :"احلديث اخلامس          

َ
  81     .........................................".....بِامل

  83     ........................................"...أخذ احلسن بن علي رضي اهللا عنهما َمتْرَةً  :"احلديث السادس          
   84.     ..............................................................".....ِإال عْيشَ  الَ  اللُهمَ  :"احلديث السابع          
  85      ..........................................".....َمخَصاً  �َلما ُحِفَر اخلَْنَدُق رَأْيُت بالنيب  :"احلديث الثامن          
  87      ..........................................."...بينما أَنَا ُمْضَطِجٌع يف اْلَمْسِجدِ : قَاَل َأيب  :"احلديث التاسع          
  87      ...................................................".....يَا أَبَا اْلُمْنِذِر ، أََتْدري أي آيَةٍ  :"احلديث العاشر          
  89      ..............................................."....يـَتَـَعاقـَُبوَن ِفيُكْم َمالَِئَكٌة بِاللْيلِ  :"احلديث احلادي عشر          
  90     ............................................................."......احلَْرُب َخْدَعةٌ  :"احلديث الثاين عشر          
   91    ......................................................". ..ِ.َمْن تـََوضأَ يـَْوَم اجلُُمَعة :"احلديث الثالث عشر          
  92    ................................................".اللُهم إين أُعوُذ ِبَك ِمَن اُجلوعِ  ": :"احلديث الرابع عشر          
    92     ...................................................."............َواَحلَسدَ  ِإياُكمْ  :"احلديث اخلامس عشر          
  93      ...................................................".......بَاِدُروا بِاألْعَمال فتناً  :"احلديث السادس عشر          
  95      ................................................."....اْنُصْر أَخاَك ظَاملاً أَْو َمْظُلوماً  :"عشر عاحلديث الساب         

     97     .......................................................................................عالقة التخصيص-2222   
  

                                                                                                         واألحاديث فهرس الموضوعات                                                                                                        
  

  98       ...............................................................................)المفعول به(عالقة التعدية -2-1
  99       ......................................"..، َوَرُجالِن َيْسَتبانِ  �ُكْنُت جاِلساً َمَع النّيب   :"احلديث األول          
  100       ............................................."........دَْع َما يَرِيُبَك ِإَىل َما الَ يَرِيُبكَ  :"احلديث الثاين          
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    100      ............................................".......َمْن َعاَدى ِيل :ِإن اللَه تـََعاَىل قَالَ  :"احلديث الثالث          
  102      ................................................."..........ِإن َأَحدَُكْم ُجيَْمُع َخْلُقهُ  :"حلديث الرابعا          
  103      ..................................................."ِمْن َمزَاِمِري   َلقْد أُوتِيَت ِمْزَماراً  :"احلديث اخلامس          
  104      .................................................."....يَا أَبَا َذر ، إين أرَاَك َضِعيفاً  :"احلديث السادس          
  105.       ............................................".ِإَذا أرَاَد أْن يـَُودعَ  �َكاَن رسوُل اهللا   :"احلديث السابع          
  106      ............................"يَا رسوَل اهللا،إّين أُرِيُد َسَفراً : ،فـََقالَ �َجاَءَرُجٌل ِإَىل النيب  :"احلديث الثامن          
  107     ..........................................."...الَغراءُ : َقْصَعٌة يـَُقاُل َهلَا  �َكاَن للنِيب   :"احلديث التاسع          
  108     ..........................................."....الَ يَِلُج الناَر َرُجٌل َبَكى ِمْن َخْشيِة اهللا :"احلديث العاشر          
  109     ...............................................".............يـَْغِفُر اهللاُ لِْلشِهيدِ  :"احلديث احلادي عشر          
  110     ..............................................."..َرِحَم اهللاُ َرُجالً َمسًْحا ِإَذا بَاعَ  :"احلديث الثاين عشر          
َع ُمَعاِويََة :  :"احلديث الثالث عشر             111     ..........................................."..،عاَم َحج  �أنُه مسَِ

  112     ...................................................................)المفعول المطلق(عالقة التحديد والتوكيد -2-2 
   113     ................................"...فَأْعطَاُهمْ  �َأن نَاساً ِمَن األَْنَصاِر َسألوا رسوَل اهللا  :"احلديث األول          
ؤمِن إن أْمَرُه ُكلُه َلُه خريٌ  :"احلديث الثاين          

ُ
         114.    ............................................"...َعَجباً ألْمِر امل

   114    .................................".َفَجاءُه َقوٌم ُعرَاةٌ �كنايف َصْدِر النـَهاِر ِعْنَد َرُسول اهللا :"الثالثاحلديث           
  116    ..........................................."..َبِين إْسرَائِيلَ  إن أوَل َما َدَخَل النـْقُص َعَلى :"الرابعاحلديث           
  117    ..................................................".......الَ َتْشَربُوا َواِحداً َكُشْربِ  :"اخلامساحلديث           
  118    .........................................."..ِلٌس هَكَذاَوأَنَا َجا � رسوُل اهللا َمر ِيب  :"السادساحلديث           
  118     ..............................................."....َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلي ِهللا تـََعاىل :"السابعاحلديث           
  119     .............................................."....باَحلِديدِ  َرُجٌل ُمَقنعٌ  �أَتى النيب :  :"الثامناحلديث           
  120     .................................................".......إن اهللاَ َال يـَْقِبُض الِعْلَم انِْتزَاعاً  :"التاسعاحلديث          

      121     .................................................."..و بِِه يف َصَالِيت َعلْمِين ُدَعاًء أَْدعُ  :"العاشراحلديث           
  122     .............................................................................)المفعول فيه(عالقة الظرفية -2-3  

  123      ..................................................."... َسُيَكلُمهُ َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد إال  :"احلديث األول          
  124     ...................................................".......َمْن نَاَم َعْن ِحْزبِه ِمَن الليلِ  :"احلديث الثاين          
  124     ...........................................................".....ُه اخلَْلقَ َلما َخَلَق الل  :"احلديث الثالث          
  125     ............................................................".....يـُْؤَتى ِجبََهنَم يـَْوَمِئذٍ  :"احلديث الرابع          
  126     ............................................."..............َحٌد َطَعاماً َقط َما أَكَل أَ  :"احلديث اخلامس          
  127    ................................................"...........اثـَْنتَـْنيِ  يفِ  ِإال  َالَحَسدَ :"  :"احلديث السادس          
           128     ..........................................................."فـَْلَيْذُكرْ  َأَحدُُكمْ  أََكلَ  ِإَذا :"احلديث السابع          
  128     ........................................................."َمْن قـََعَد َمْقَعَداً َملْ يَْذُكِر اهللا :"احلديث الثامن          

                                                                                                         واألحاديث فهرس الموضوعات                                                                                                        
  

  129       ..............................................."..م يـَُعوُد ُمْسِلماً ُغْدوةَما ِمْن ُمْسلِ  :"احلديث التاسع          
  130       .................................................".َلْو رَأيـَْتِين َوأنَا أْسَتِمُع لِِقراءِتكَ  :"احلديث العاشر          
ْسِجِد،َفَأرَاَد بـَُنو َسلَمَة أْن يـَْنَتِقُلواَخَلت ال:"احلديث احلادي عشر          

َ
  131       ........................"ِبقاُع حوَل امل
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  132       ..........................".َكاَن ِإَذا أَرَاَد أَْن يـَْرُقَد ،َوَضَع يََدهُ   �أن رُسوَل اهللا  :"احلديث الثاين عشر          
  132       .................................".......اللْعَنةُ  َصَعَدتِ  َشْيًئا َلَعنَ  ِإَذا الَعْبدَ  ِإن  :"لث عشراحلديث الثا          

   134      ..........................................................................)المفعول ألجله(عالقة الغائية  -2-4
  135      ............................................."......ِفرَاِشكَ  ِإَىل  أََوْيتَ  ِإَذا ُفَالُن، يَا :"ولاحلديث األ          

  135.       ....................................."..ِفيَها أطول أَنْ  َوأُرِيدُ  الصالَِة، ِإَىل  َلَ◌ُقومُ  ِإين  :"احلديث الثاين          
           136       ........................ .........................."..ُجْزءٍ  ِمَئةَ  الرْمحَةَ  اللهُ  َجَعلَ  :"احلديث الثالث          

  137       ....................................................".......َتَكثـرًا الناسَ  َسَألَ  َمنْ  :"احلديث الرابع          
  138.       ......................................"...أْعالَها َمِنيحُة الَعْنزِ : أْربـَُعوَن َخْصَلًة " :"احلديث اخلامس          
تِقنيَ  :"احلديث السادس          

ُ
ُلُغ اْلَعبُد أْن َيُكوَن مَن امل   139        .........................................."...الَ يـَبـْ

  139.       ............................................"...ْن َصاَم َرَمَضاَن إميَاناً َواْحِتَساباً م◌َ  :"احلديث السابع          
           141 .      ...........................................................................)لالحا(عالقة المالبسة  -2-5   

  142       ......................................."...َعِن الطّاُعونِ  �أَنـَها َسأَلْت رسوَل اهللا  :"احلديث األول          
  143       ........................................."...َلْو أَنُكْم تـَتَـوَكُلوَن َعَلى اِهللا َحق تـَوَكِلهِ  :"احلديث الثاين          
  144       ......................................."..الَ حيَِل الْمرَأٍة أْن َتُصوَم وَزْوُجَها َشاهدٌ  :"احلديث الثالث          
   145      .............................................".............ُمُروا أْوالدَُكْم بِالصالةِ  :"احلديث الرابع          
  145       ............................."...أي الَعَمِل أَحب ِإَىل اِهللا تـََعاَىل :  �سألت النيب  :"احلديث اخلامس          
  146       .............................................".....�ُكنا قـُُعوداً َمَع َرُسول اهللا   :"احلديث السادس          
ْقِسِطَني ِعْنَد اِهللا َعَلى َمَنابَِر ِمْن نُورٍ  :"احلديث السابع          

ُ
  147       ......................................"...إن امل

  148       ....................................................."............الَ آُكُل ُمتِكئاً  :"احلديث الثامن          
  149       ....................................."...ُحمَجلنيَ (إن أُمِيت يُْدَعْوَن يـَْوَم الِقَياَمِة ُغراً  :"احلديث التاسع          
  149       ..................................".......الَ تـَزَاُل اْلَمْسأَلُة بَأَحدُِكْم َحىت يـَْلَقى اهللا :"احلديث العاشر          
  150       ............................."...َلْو يـَْعَلُم الناُس َما يف النَداِء والصِف اَألولِ  : :"احلديث احلادي عشر          
  151       ................................."..ال يـُبَـلُغِين َأَحٌد ِمْن أْصَحاِيب َعْن َأَحٍد َشْيئاً  :"احلديث الثاين عشر          
    151      ............................................يَْذَهُب الصاِحلُوَن اَألوُل فَاَألولُ  :"احلديث الثالث عشر          
     152       .............................".َن َهَذا الَقَمرَ إنُكْم َستَـَرْوَن رَبُكْم َعَياناً كما تـََروْ  :"احلديث الرابع عشر          

  154       ..............................................................................)التمييز(عالقة التفسير -2-6
   155      ........................................."َصالُة الرجِل يف مجَاَعٍة تَزيُد َعَلى َصالتهِ  :"احلديث األول          
  155      .................................................."......هللاُ َأَشد فـََرحاً بَِتوبَِة َعْبِدهِ  :"احلديث الثاين          
  156      ..................................................".يـَُؤم الَقْوَم أقْـَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللا:" احلديث الثالث          
  157      ............................"..ما َدَعْوَتِين َوَرَجْوَتِين  إنكيَا اْبَن آَدَم،: قَاَل اهللا تـََعاَىل :" احلديث الرابع          
  158      ..............................".....................َلْو َكاَن ِيل ِمْثُل ُأُحٍد َذَهباً  :"احلديث اخلامس           

                                                                   واألحاديث فهرس الموضوعات                                                                                                        
  

َنَما ُهَو َيِسُري َمَع النيب  :"احلديث السادس             159      ..............................."....َمْقَفَلُه ِمْن ُحنَـْني  �بـَيـْ
ْرِء َكِذباً أْن ُحيَدَث ِبُكل َما مسَِ   :"احلديث السابع          

َ
  159      ............................."........عَ َكَفى بامل

  160     ......................."الدجاَل َذاَت َغَداٍة ، َفَخفَض ِفيِه َوَرفعَ  �ذََكَر َرُسوُل اِهللا  :"احلديث الثامن          
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  162      ..............................."......ُصورَِة الَقَمرِ أَوُل زُْمَرٍة يَْدُخُلوَن اجلَنَة َعَلى  :"احلديث التاسع          
   164      ...............................................................)............المفعول معه(عالقة المعية -2-7

  165       ...................."اُه ، َوَعال َصوتُهُ ِإَذا َخَطَب اْمحَرْت  َعينَ  �َكاَن َرُسوُل اهللا   :"احلديث األول           
  166       ....................."..............أنَا أْغَىن الشرََكاِء َعِن الشْركِ : قَاَل اهللا تـََعاَىل  :"احلديث الثاين          

     167      ..........................................................................)االستثناء(عالقة اإلخراج -2-8
     168      ...................................".........أَنُه قَاَم فيهم، َفذََكَر َهلُْم أن اِجلَهادَ  :"احلديث األول           
َجاِهرِينَ   :"احلديث الثاين          

ُ
     168      ................................................"..ُكل أُمِيت ُمَعاىف إال امل

     169      .................................................."......ال ُتَصاِحْب إال ُمْؤِمناً  :"احلديث الثالث          
نـَْيا َمْلُعونَةٌ  :"احلديث الرابع           الد 170      ..................................................".........َأالَ إن  
َبشرَاتِ  :"احلديث اخلامس          

ُ
  171       ..............................................".َملْ يـَْبَق ِمَن النبوِة ِإال امل

  171......       ........................................."..َما لَِعْبِدي: يقوُل اهللاُ تـََعاَىل  :"احلديث السادس          
  172.......      ............................"........................ِإَذا ُوِضَعت اجلََنازَةُ  :"احلديث السابع          
ْسِلمنيَ  :"احلديث الثامن          

ُ
  173.......      ....................................".......الَ َميُوُت َألَحٍد ِمَن امل

  173.......      ................................"..تـُْعَرُض اَألْعَماُل يف كل اثـْنَـْنيِ َوَمخْيسٍ  :"احلديث التاسع          
  174      ........... ............................".........الَ تـَُقوُم الساَعُة َحـىت يـَُقاتِلَ  :"احلديث العاشر          

  176.............................      ............................................)االختصاص(عالقة المخالفة -2-9
  177.......      .........................................".....ُبِينَ اإلْسالُم َعَلى َمخْسٍ  :"احلديث األول           
  177.........     .................................."...أال أُدلَك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اجلَنةِ  :"احلديث الثاين          
  178......      ........................................".........َال َحَسَد ِإال يف اثـَْنتَـْنيِ  :"احلديث الثالث           
َنَما ِجْربيُل  :"احلديث الرابع           َع نَقيضاً  �قَاِعٌد ِعْنَد النيب  �بـَيـْ   179...........      ...................."مسَِ

  181.      ....................................................................................اإلضافةعالقة -3
     182.     ....................................................................)اإلضافة المباشرة(اإلضافة عالقة  -3-1

  183...................     ..............."............َموعظًة بَليَغةً  �َوَعظََنا رسوُل اِهللا  :"احلديث األول          
  184....................     ..........................".........إن اهللاَ تـََعاَىل َحرَم َعَلْيُكمْ  :"يناحلديث الثا          
  185...................     ...................."................إن ِمْن إْجالِل اِهللا تـََعاَىل  :"احلديث الثالث          
نـَْياِسْجُن اْلُمْؤِمنِ  :"احلديث الرابع           186...................     ............................".............الد  
  187...................    ..........................".......ثالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَات :"احلديث اخلامس          
  187..................   ..........................".............قَاِت ِظل أْفَضُل الصدَ  :"احلديث السادس          
  189......................   .....................".......َما جيَُِد الشِهيُد ِمْن َمس الَقْتلِ  :"احلديث السابع          
  189.................   ..........................."..........الَبَالءِ  تـََعوُذوا بِاِهللا ِمْن َجْهدِ  :"حلديث الثامنا         

                                                                                                      
                                                                                                         واألحاديث فهرس الموضوعات                                                                                                        

  

  191     ................................................................)المباشرةغير اإلضافة (اإلضافة عالقة -3-2
  192..................      ..................."...........أال أَُدلُكْم َعَلى َما َميُْحو اهللاُ  :"احلديث األول           
  193      ....................................."... الَ تـَْبَدأُوا اليَـُهوَد َوَال النَصاَرى بالسالمِ  :"احلديث الثاين          
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  194.................      .................."................... مَ وْ يَـ  لٌ جُ رَ  لُ سِ تَ غْ يَـ  الَ  :"احلديث الثالث           
  195...................      ................".......إين َعِجْزتُ : باً جاءُه فـََقاَل أن ُمَكاتِ  :"احلديث الرابع          
  196..................       ................".................َمْن َرد َعْن ِعْرِض أخيهِ  :"احلديث اخلامس          
  196...................      ..................".................َثالَثٌَة الَ ُيَكلُمُهُم اهللاُ  :"احلديث السادس          
الَِئَكُة ِمْن نُورٍ  :"ث السابعاحلدي          

َ
  199...................      ..........................".......ُخِلَقِت امل

  200.....................      ..........................".........ال ُتَصلوا ِإَىل الُقُبورِ  :"احلديث الثامن          
  200 ...................      ..........................."..........ِذي يـَُعوُد يف ِهَبِتهِ ال  :"احلديث التاسع          
  201...................       ..........................".............ُرب أْشَعَث أغربَ  :"احلديث العاشر          
َبِت اْمرَأَةٌ  :"احلديث احلادي عشر           ةٍ  ُعذ202...       ...........................................".. يف ِهر  

   204       ...................................................................................عالقة اإلتباع-4
  205       ......................................................................)اتجاه الوصف(عالقة اإلتباع -4-1

  206......................        ...".............................باِدُروا بِاَألْعَماِل َسْبعاً  :"احلديث األول          
ْؤِمُن الَقِوي َخٌري َوَأَحب  :"احلديث الثاين          

ُ
  207...................        ......"..........................امل

عُروِف َشيئاً  :"احلديث الثالث           
َ
  208.......................       ...".....................ال َحتِْقرن ِمَن امل

َنما َكْلٌب يُِطيُف بِرَِكيةٍ  :"احلديث الرابع             208...........       ..............."..........................بـَيـْ
  209......................       ..."...........................إن َمَثَل َما بـََعَثِين اهللا بِهِ  :"احلديث اخلامس          
  211....        ......................"................َرُجالً ِمَن األْزدِ  �اْستَـْعَمَل النيب  :"احلديث السادس          
  212......................       ...".................................. أهُل اجلَنِة َثالَثَةٌ  :"احلديث السابع          
  213 ......................      ..."...............................َما ِمْن َثالثٍَة ِيف قـَْريةٍ  :"احلديث الثامن          
  214       ........................."........................إن لِلُمْؤِمِن ِيف اجلَنِة َخلَْيَمةً  :"احلديث التاسع          

  216       .......................................................................)اتجاه العطف(عالقة اإلتباع -4-2
  217................        .........".....................إن آل َبين ُفَالن لَْيُسوا بِأولَِياِئي :"احلديث األول          
  217......................        ..."............َعَلْيَك السْمُع َوالطاَعُة يف ُعْسرَِك َوُيْسرِكَ  :"احلديث الثاين          
  218......................        ...".....................يـَُؤم الَقْوَم أقْـَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللا :"احلديث الثالث           
  219......................        ..."...............................اْستَـُووا َوَال َختَْتِلُفوا :"احلديث الرابع          
  220        ........................."....................َلْو ُدِعيُت ِإَىل ُكراٍع أَْو ِذرَاعٍ  :"ث اخلامساحلدي          
  221.....................        ...".........................ْرُض، َريب َوَربِك اهللاُ يَا أَ  :"احلديث السادس          
  222.......................       ..."....................ْن اْحَتَبَس فـََرساً ِيف َسِبيِل اهللاِ مَ  :"احلديث السابع          
  223.......................       ..."...........................َفْضُل الَعاملِِ َعَلى الَعاِبدِ  :"احلديث الثامن          
  224........................       ..."........ا رسول اهللا َعلْمين َشْيئاً أْسألُُه اهللايَ : قـُْلُت  :"احلديث التاسع          
ْسِلُموَن اليَـُهودَ  :"احلديث العاشر          

ُ
  225........................       ..."....الَ تـَُقوُم الساَعُة َحـىت يـَُقاتَِل امل

                                                                                                         واألحاديث فهرس الموضوعات                                                                                                     
  

  226       .......................................................................)اتجاه البدل(عالقة اإلتباع-4-3
  227......................      ...".....................َجيَمُع اهللاُ تَباَرَك َوتـََعاَىل الناسَ  :"احلديث األول          

ْسِلُم ، َال َخيُونُهُ  :"احلديث الثاين          
ُ
ْسِلُم أُخو امل

ُ
  228......................     ......................"...امل
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  229.......................     ..."..................اللُهم إين ُأَحرُج َحّق الضِعيَفِني َ  :"احلديث الثالث          
  229......................     ............"..................لَْيَس َشْيٌء أَحب ِإىل اهللاِ  :"احلديث الرابع          
  230.......................     ..."...........................�َلما َخَلَق اهللاُ آَدَم  :"احلديث اخلامس          
  231............     ...............".................اخلَْيُل َمعُقوٌد يف نـََواِصيَها اخلَيـْرُ  :"احلديث السادس          
  232................     ..........".............................نِْعَم الرُجُل َعْبُد اهللاِ  :"احلديث السابع          
  232      ..........................".........................اللُهم اْغِفْر يل َذْنِيب ُكلهُ  :"احلديث الثامن          

  234......................      ...............................................)اتجاه التوكيد(عالقة اإلتباع -4-4
  235........      ..."يَا َرُسول اهللا ، َمْن أَحق الناسِ : ، فـََقالَ �جاء رجل ِإَىل َرُسول اهللا  :"احلديث األول          
  235.......................      ..."........................رِغم أنُف ، ُمث َرِغَم أْنفُ  :"حلديث الثاينا          
َلةً  :"احلديث الثالث             236...........................     ..."..............◌َ  أن َرُجًال أَصاَب ِمن اْمَرأة قـُبـْ
  237...     .........................................."�اءِت اْمرأٌة ِإَىل رسوِل اهللا جَ  :"احلديث الرابع          
ْسِجدِ   :"احلديث اخلامس          

َ
  238     ......................"َكاَن َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر الَ أَْعلُم َأَحداً أبـَْعَد ِمَن امل

ْعتُ  :"احلديث السادس             238     .........................."...........ُم النداء فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقولُ ِإَذا مسَِ
  239.....................     ...".................مجيعايل َحب إِ َهلَُما أَ  رِ جْ الفَ  اتَ عَ كْ َر  :"احلديث السابع          
ْعُت رسوَل اِهللا  :"احلديث الثامن             240.......................    ...".............َوُهَو َعَلى املِْنَربِ  �مسَِ

  241     ...........................................................................................خاتمة   
  246     ...............................................................................المصادر والمراجع    

 252     ..................................................................ت واألحاديثفهرس الموضوعا    

  
  
  
  
  
  
 



 
 

 ملخص

  
ينطــوي الــدرس النحـــوي علــى جوانــب متعـــددة للدراســة ميكــن للباحـــث أن يبحــر فيهــا ويكتشـــف نفائســها وكنوزهـــا،     

وحيــاول هــذا البحــث تســليط الضــوء علــى موضــوع العالقــات النحويــة واملتمثلــة يف عالقــة اإلســناد والتخصــيص واإلضــافة 

أثـــر يف بنـــاء األســـلوب،كما حيـــاول البحـــث التعـــرف علـــى كيفيـــة واإلتباع،ويدرســـها مـــن حيـــث املعـــىن والوظيفـــة،وماهلا مـــن 

تناول القدماء واحملدثني هلذه العالقات بغية الوقوف على نقاط االتفاق بينهما من جهة وكذا نقـاط االخـتالف مـن جهـة 

ديـــث لإلمـــام النووي،والـــذي جيمـــع باقـــة مـــن األحا" ريـــاض الصـــاحلني"واختـــار البحـــث يف دراســـته التطبيقيـــة كتـــاب.أخـــرى

الشــريفة، علــى اعتبــار أنــه ميثــل منوذجــا لغويــا رفيــع املســتوى،وحقال دراســيا خصــبا لدراســة هــذا املوضــوع واإلحاطــة بــه مــن 

  .  مجيع جوانبه

 
  

    

résumé  

 
  

     Le cours de grammaire est un grand champs d'étude qui permet au chercheur de naviguer et de 
s'évaser et découvrir ses richesses et   ses  trésors.                                                                               

Cette recherche met la lumière sur les relations grammaticales comme: la relativité, la possession , 
la complémentarité, et la subordination. Elle l'étude en  tant que sens et en son rôle dans la 

construction du style.                                                                                                            
Dans cette recherche, nous essayons d'identifier la manière par laquelle les ancêtre (initiateurs) et 
les novateurs ont étudié ces relations dans le but de trouver les points de convergence d'un part et 
ceux de divergence de  l'autre part. Et pour envisager cette étude nous avons choisi comme corpus 
l'ouvrage intitule '' Riad El salihine'' écrit part El imam El nawawi, car il est un texte très            

exemplaire pour ce genre d'étude.                                                                                           
 
 
  

                         

Summary  
  

The grammar lesson involves various aspects to study that researchers can navigate and discover 
its treasures.This research work tries to shed light on the subject of grammatical relations:like   
synchronic relations,as well as relations of attributions and the allocation,and add and followers. 
This reseach work studies these relations in terms of meaning and function and its effect in 
building  style.This style tries to find out how the ancient linguists and the contemporary ones 
have dealt with these relationships in order to identify points of agreement between them as well 

as points of disagreement.                                                                                                      
This research has selected for its applied study the book '' Riyad El salihine ''of Nawawi Imam 
wich combines a bunch of honest sayings on the ground that it represents a high linguist sample 

and a fertile field for the study of this subject and comprehend in all its aspects.                     
 


