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بسم ا الرمحن الرحيم



أ

البحثملخص

في التمهيد لترجمة توقد عرض، وثالثة فصول وخاتمةالتمهيدمن هذا البحث يتألف

ة ثم تطرقت في الفصل األول إلى المسائل الصرفية ابن حجر رحمه اهللا من كافة جوانبها المتعدد

التي احتواها كتاب المغازي في فتح الباري وعلق عليها ابن حجر وابتدأت باألفعال بتقسيماتها 

المختلفة من حيث الزمن والصحة واإلعالل والزيادة والتجريد واللزوم والتعدي ثم عرجت على 

الهيئة واآللة واسم الجنس الجمعي ثم ناقشت بعد ذلك المشتقات كاسم الفاعل واسم التفضيل واسم 

األسماء بتقسيماتها الصرفية من حيث الصحة واالعتالل والتثنية والجمع وكان للظواهر الصرفية 

نصيب خالل هذا البحث ثم أنهيت الفصل األول بالحديث باألسماء كالتصغير والنسب التي تلحق

.قلب والحذف واإلبدالعن العلل الصرفية كاإلعالل بالنقل وال

في الفصل الثاني ناقشت الدراسة النحوية وابتدأت باألسماء ألن الجملة االسمية أكثر قوة 

عن المرفوعات والمنصوبات ثم األفعال توثبوتاً في المعنى من الجملة الفعلية وتحدث

حل إعرابي الجمل التي لها م، وبعد ذلك تحدثنا عن الجمل بشقيها، والمجزومات منها تحديداً

وقد أنهيت هذه الفصل بالحديث عن الحروف وعواملها ، والجمل التي ال محل لها من اإلعراب

.من الناحية اإلعرابية

التوجيه الصرفي للداللة أمجنا على الداللة سواء داللة المفردات عروفي الفصل الثالث 

.أم داللة السياق أم داللة الحروف

القرآنيةلآلياتفهرستثمالباحثإليهاتوصلالتيجالنتائألهمعرضتالخاتمةوفي

.فالموضوعاتالنبويةواألحاديث



ب

Abstract

This research contains; introduction, three chapters, and a
conclusion. In the introduction I talked about the translation of Ibn Hajar
(may  God  have  mercy  on  him)  from  all  its  aspects.  Then  I  moved  to  the
first chapter which contains the issues of orphological which were
included in the book of ElMaghazi in Fath Al-Bari and comments on it by
Ibn Hajar. I started with verbs with its different cases of time, rightness,
vowels, increase and abstraction, necessary and abuse and then I moved
to nouns with its deferent grammatical situations such as the name of the
adverb and the preference and proper nouns and gender names.

After that I discussed nous with its different grammatical situations
from consonant, vowel, bi and collective, also I talked in my research
about comparative and superrelative degrees. Then I finished the first
chapter talking about morphological vowels either by deletion and
substitution.

The second chapter discusses grammatical rules, and I  began with
names because the nominal sentence more powerful and attested of the
verbal sentence, also I talked about the semantics of the sentences and
nouns specifically. After that we talked about the sentences that have a
place of analytics and sentences that had no place to express, and I
finished this chapter by talking about the characters and their factors in
terms of grammatical analysis.

          In the third chapter we presented a significant indication of whether
vocabulary or morphological to denote a sign or indication of character or
context.

          In the conclusion of the research I viewed the most important results
that the researcher got from the research and then the Index of Quranic
verses and prophetic traditions, poems and topics.
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داءـاإله

vالكريمين ّرب ارحمهما ، من الرحمةلالذلهما جناحبرا وإحسانا وخفضاً ، إلى والدي

.كما ربياني صغيرا

vإلى قطعة القلب ومهجة الروح ، والزهرة النضرة، والشمعة المضيئة، إلى اللؤلؤة الغالية

.وأخت الشهداء حباً وهياماً، إلى زوجتي الحبيبة ابنة الشهداء، ن الفؤادوسك

vهما مني وأنا منهما، روان وهيام، ينبنتي الزهراوإلى ا.

vالذين هم جزء منيوأوصال الشلِو، أعضاء الجسد الواحد، خوتي وأخواتيإلى إ.

vسوزان في الجنان بإذن اهللا، إلى روح أختي وصنوي.

vاألطهاروح الشهداءإلى ر ،األستاذ الدكتور الشهيدإلى روح عمي نزار عبد / وحمي

.الذي أحن إلى صحبته في الفردوس بإذن اهللا، القادر الريان العسقالني

vالطاهرة أم بالل من كبدهااًوقد كنت جزء، إلى روح عمتي.

vأم عبد الرحمن وأم عالء وأم أسامة: إلى روح الخاالت الثالثة.

vآية روحإلى ، غسان وعبد القادر وعبد الرحمن وأسعد وأسامةومإبراهيإلى روح

.ومريم وحليمة وزينب وعائشة وريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر

vإلى كل عارف باللغة العربية عامل على إعادة هيبتها.

..أھـــدي ھـــذا البـحــــث
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وتقديرشكر 

أتقدم بهذا الـشكر  ، م علي كل شيءبعد شكري لربي وخالقي جلَّ في عاله الذي أنع     

أستاذ الدراسـات اللغويـة فـي    "الخالص إلى أستاذي الكريم الدكتور محمد رمضان الِبع         

".الجامعة اإلسالمية

والذي لم يأُل جهداً في توجيهي التوجيه الصحيح إلنجاز هذه الرسالة وقد أفدت منه       

فوزيلألستاذين الكريمين الدكتور     والشكر موصولٌ ، فجزاه اهللا عني خير الجزاء    ، كثيراً

وإلى غيرهم مـن  ، ناقشة هذا البحثوالدكتور أيمن حجي اللذين تفضال علي بم     أبو فياض 

ويوفقنا ، خوة قدموا لنا يد العون سائالً المولى عز وجل أن يحفظنا وإياهم من كل مكروه              إ

.وإياهم لكل خير

أبو عبـد   (د اهللا محمد أبو اللبن      كما أود أن أقدم كلمة شكٍر خاصة ألخي الحبيب عب         

الذي عمل على طباعة هذا البحث وبذل معي جزءاً من وقته من أجـل هـذا                ، )الرحمن

.اليوم

...واهللا ولي التوفيق
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بسم ا الرمحن الرحيم

المقدمة

ه وسـالمه  وصالت،على وافر آالئهـ سبحانهـ والشكر له،الحمد هللا على سابق نعمائه

.وسائر أوليائهوصحبهوعلى آله ،على صفوة الصفوة من رسله وأنبيائه

ـ الم ،بخطاياه وذنوبه  المقر، اللهم إني أحمدك حمد المعترف بتقصيره وقصوره       ل فـي   ؤم

أنعمـت  فإنك يـا رب ،عليه جميل ستركسبَلأن تشمله بعفوك وتَ    ،واسع رحمتك وعظيم فضلك   

.سائلك وبعدردولن ي،ولن يخيب راجيك،دئالت مبتطووت، متفضالً

أستاذنا الدكتور الشهيد نـزار عبـد القـادر الريـان            ِميتعلمت على يدي عمي وح     يفإن

والفوائد الفقهيـة  ،اللطائف الحديثية،بمعسكر جبالياعسقالني ـ رحمه ـ  اهللا في مسجد التوبة  ال

فعزمـت أن أدرس    ، بن حجـر العـسقالني    ي ال ة لكتاب المغازي في فتح البار     والوقفات التربوي 

محاوالً الكشف عـن مكنوناتهـا ودالالتهـا        ، وكان لي ذلك   ،من نواحيه اللغوية المختلفة    الكتاب

.مع بيان جمال وروعة التعبير والبيان النبوي الشريف،اللغوية المتنوعة

بعـد   ،ع اإلسالمي ا كانت األحاديث النبوية الشريفة المصدر الثاني من مصادر التشري         ولم

         بأسلوب لغوي وبياني رفيـع  القرآن الكريم المعجز بلفظه ومعناه، ولما كانت هذه األحاديث تمتاز

ـ   صـلى اهللا عليـه وسـلم   ـ ألن اهللا عز وجل أوحى بمعناها على رسوله الكريم  ،ال يجارى

يـد أنـي مـن    أنا أفصح العرب ب   : "وهو الذي حدث عن نفسه     ،جوامع الكلم  ونطق بها من أوتي   

".قريش

إضـافة إلـى    ،وعظم معناها  ،ودقة لفظها  ،ولعل البالغة التي تمتاز بها األحاديث الشريفة      

وشرف الدراسـة المعتمـدة علـى هـذه         ، وداللةصرفا ونحواً   للغوية فيها   خصائص التراكيب ا  

األوائـل  وال شك أن علماء أمتنـا       جعلني أيمم نحوها    ، وعظيم األجر الذي أصبو إليه     ،األحاديث

كان الواحد فيهم عالماً بالفقه والحديث والجغرافيـا واللغـة          ، جهابذةموسوعيين   همكانوا في علم  

، ترنا فتحنا الـصين شـرقاً      ألم، وسيادة األمم كلها   ،وهم الذين أدركوا نهضة هذه األمة     ، وغيرها

حمـه اهللا وهـو   رـ  هارون الرشيدـ وقال قائلهم خليفة المسلمين  ،اووصلنا إلى األندلس غرب

).اذهبي أنَّى شئت فإن خراجك عائد إلينا(:اإلسالمِةزيخاطب السحابة بِغ
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اإلمام الحافظ أحمد بن علي بـن محمـد العـسقالني           ، الكبراءومن هؤالء العلماء السادة     

خيـر الربـاط   (وشرفه بهـا  أرض الرباط به وقد شرف اهللا –رحمه اهللا   -المعروف بابن حجر  

).عسقالن

ـ أن فتح الباري من أعظم إن لم يكن أعظم ما ُأ          ، ريب عند العارفين   وال ف فـي شـرح     لِّ

وقـد  ) ال هجرة بعـد الفـتح  : (الصحيح حتى قالواـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ حديث رسول اهللا  

والقواعد النحويـة   ، الطرائف المتنوعة و، احتوى بين جنباته وثناياه على النكات اللغوية المختلفة       

.واإلشارات البالغية الجلية،نةوالصرفية البي

ا من هذه الزخم اللغوي الكبيروقد كان كتاب المغازي في فتح الباري جزء.

أسباب اختيار الموضوع

تمتاز الدراسة اللغوية لألحاديث الشريفة الواقعة في كتاب المغازي في فتح الباري بفائـدة              

إن هـو إال    ، من ال ينطق عن الهوى     سيما وأنها تدرس كالم أفصح العرب وسيد البلغاء       ، عظيمة

:ويمكن أن نبرز األسباب التالية في اختيارنا لموضوع هذه الرسالة،وحي يوحى

أتي في المنزلة الثانية بعد القـرآن       التي ت ، تختص بهذه النصوص البليغة    إن هذه الرسالة  . 1

.معارف مختلفةمنوما تنطوي عليه،بما فيها من فوائد لغوية جمة،الكريم

ألتعرف على أسـباب     ؛نحوه أيممجعلني   ،إن فتح الباري الذي ذاعت شهرته في اآلفاق       . 2

ولعل اختياري لكتاب المغازي فـي الفـتح        ، هذه الشهرة التي تميز بها فكان المراد فعال       

صلى اهللا ـ س النبي  فَعشنا فيها نَ، هو أن فلسطين أرض جهاد ورباط وغزوات،تحديداً

وهـو  ) وددت لو أني كنت مع أصحابي يوم أحد(شهداء أحد وهو يخاطبـ عليه وسلم  

اللهم إن تهلك هذه العصابة فلـن       ، اللهم إن شئت لم تعبد    (يلح على ربه بالدعاء يوم بدر       

تماما كما يلح المستضعفون في فلسطين على ربهم أن يمكن لهم فـي             ) تعبد في األرض  

إذ ، ا فـي األرض الفـساد     الـذين نـشرو    ،وأن يهلك عدو اهللا وعدوهم اليهود      ،األرض

.فلسطين اليوم في مقدمة الصفوف تدافع عن بيضة هذه األمة

أال إن  ،متى نصر اهللا  ، س النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول يوم األحزاب         فَعشنا فيها نَ  

بهـذه   تماما كما نلجأ إلى اهللا في فلسطين في كل هجمة صهيونية ونحن واثقون            ، نصر اهللا قريب  

.نصر اهللا قريبإنأالالكلمة
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لها عظيم الفائدة في التعـرف علـى طبيعـة          ، إن الدراسة اللغوية لشرح هذه األحاديث     . 3

.والقائد، واألب، خطاب النبي اإلنسان، خطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يزيـد وهذا  ، التعرف على المدلوالت الشرعية لهذه األحاديث من خالل الدراسة اللغوية         . 4

.رسين من حصيلة الثقافة اإلسالمية واللغوية وخاصة فقه الجهادالباحث والدا

ـ  إبراز حقيقة أن علماءنا األو. 5 هم علماء ـ رحمه اهللا  ائل ومنهم اإلمام الحافظ ابن حجر 

.موسوعيون في الفقه والحديث والتاريخ والتراجم وعلم الرجال واللغة ونحو ذلك

غويين بكثير من الشواهد الحديثية في علـوم        إن دراسة األحاديث النبوية تمد الباحثين الل      . 6

كـد هـذه   فتؤ، تدرس هي شواهد قرآنية وشعريةألن معظم الشواهد التي ؛اللغة المختلفة 

.نور على نوروهذا، الشواهد بشواهد من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

،مـاكنهم وأ ،المغازي يمكن لنا أن نتعرف على قبائل العـرب        أحاديث  من خالل دراسة    . 7

فلقد كان مما يميـز الـصديق       ،والتعرف على أنسابهم  ، وتوثيق لبعض أيامهم   ،وطبائعهم

.رضي اهللا عنه أنه أعرف العرب بأنسابها

وهذه األسباب جميعها وافقت رغبة عندي هي أن تكون دراستي اللغوية ذات صلة بكتـاب     

وأن  ،التوفيق والـسداد   ،ربا كريماً  سائالً، رسوله الكريم صلى اهللا عليه وسلم      سنَّةأو   ،اهللا تعالى 

.المعلمين له، يجعلني من العاملين بعلمهم
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خطة البحث

.وخاتمة،وثالثة فصول،وتمهيد،وقد رأيت أن تكون شاملة على مقدمة

:المقدمة وتتضمن التالي

.أسباب اختيار الموضوع. 1

.خطة البحث. 2

.منهج البحث. 3

الحافظ ابن حجر رحمه اهللا من الميالد إلـى         وعرضت فيه دراسة موجزة لحياة      :التمهيد

.الوفاة مع بيان ثناء العلماء عليه

ابـن  وتتناول المسائل الصرفية التي عرض لها       ، لدراسة الصرفية ته ل وعقد :الفصل األول 

.حجر في شرحه ألحاديث المغازي

وتتناول المسائل النحويـة التـي عـرض لهـا          ، وعقدته للدراسة النحوية   :الفصل الثاني 

.والحروفوالجمل العسقالني في شرحه ألحاديث المغازي وتشمل األفعال واألسماء 

التوجيـه  و، لداللـة المفـردات   وتتناول شـرحه    : وعقدته للدارسة الداللية   :الفصل الثالث 

.وداللة الحروف، يث ودورها في الحكم المستنبط منهوعالقتها بسياق الحد، للداللةالصرفي

.تائج التي توصل إليها الباحث خالل هذه الدراسةوتشمل أهم الن: الخاتمة-

.فهرس اآليات القرآنية-

.فهرس األحاديث-

.المصادر والمراجع-

.الفهارس-



5

منهج البحث

وقد  ،ثحهو منهج وصفي تحليلي يناسب طبيعة هذا الب        ،في هذا البحث   اتبعتهالمنهج الذي   

:فيه الخطوات التاليةاتبعت 

وثالثـة   ةوالذي اشتمل على خمسمائ    ،غازي في فتح الباري كامالً    عكفت على قراءة كتاب الم    . 1

،والخالص مائة وثالثة وخمـسون حـديثاً      ، منها أربعمائة وعشرة أحاديث    المكرر، وستين حديثاً 

.أعلمـ سبحانه وتعالى ـ واهللا ،اثنان وأربعون أثراً،وفيه من اآلثار عن الصحابة والتابعين

فالمـسائل  ، كل مسألة لغوية على حـدا     وصنفت، الالزمة للدراسة  قمت بجمع المادة اللغوية   . 2

ثـم بعـد ذلـك صـنفت        ، كذلكوالمسائل الداللية   ، والمسائل النحوية لوحدها  ، الصرفية لوحدها 

.التصنيف إلى مسائل فرعية حسب خطة البحث

:بعد أن أتممت عملية التصنيف بدأت بكتابة البحث على النحو التالي. 3

نبذة مختصرة عن آراء     ،ع كل مسألة لغوية تناولها ابن حجر في كتاب المغازي         كنت أسوق م  . 4

ثم بعد ذلك أورد النصوص من أحاديث المغازي التي تناسب هذه المـسألة      ،تأصيالً لها  ؛ناللغويي

الَّ احذفتـه د  ، النص ال يخدم البحث    فيافإن وجدت استطراد  "..." وأضعها بين عالمتي تنصيص   

وقد حرصت على توثيق هذه     ، وهي عالمة الحذف في عالمات الترقيم     ... اط  على ذلك بثالث نق   

وذلك ليـسهل    ،النصوص في الحواشي مبيناً اسم الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة          

.الرجوع إليه من قبل القارئين

أقـوم  ثم بعد ذلك     ،لها وأوثقثم بعد ذلك أذكر أقوال ابن حجر وتعليقاته على هذه النصوص            . 5

مع حرصي على إظهار شخصية الباحث فـي دراسـتي           ،بدراستها واستنتاج ما يمكن استنتاجه    

.ـ رحمه اهللاـ لتعليقات ابن حجر 

في فتح الباري مع حرصي علـى  ) كتاب المغازي(وقد اعتمدت طريقة االختيار واالنتقاء من    . 6

لشروح مكررة وال تفيد في     ألن جزءاً من هذه ا     ؛إيراد معظم شروح ابن حجر اللغوية للنصوص      

.البحث كثيراً
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     فهمها والتزمت في الـشواهد القرآنيـة        ،ل على القارئ  كُشْكما قمت بضبط الكلمات التي ي

.ذكر اسم السورة ورقم اآلية

وثالثـة  ، أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم     وأخرى من    ،وحاولت أن أورد شواهد شعرية    

.هذا البحث وتؤكدهتدلل على ما جاء في ،من كالم العرب

وإن مـا  ،القَبـول لكتابة هذا البحث سائالً المولى أن وفقنا ،والحمد هللا على كرمه ومنه لنا    

وإن أخطـأت فمـن نفـسي       ، فإن أصبت فمـن اهللا وحـده       ،هو جهد المقل  البحث  جاء في هذا  

.والشيطان

والحمد هللا رب العالمين
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التمهيد

،مع بيان ثناء العلماء عليـه      ،المولد إلى الوفاة   دراسة موجزة عن حياة ابن حجر من      وفيه  

:ويشتمل التمهيد على ما يلي

.ونسبهاسمه . 1

.ميالده ونشأته. 2

.طلبه للعلم. 3

.شيوخه وأساتذته. 4

.تالمذته. 5

.ثناء العلماء عليه. 6

.المصادر اللغوية التي اعتمدها ابن حجر في شرحه ألحاديث المغازي. 7

.وفاته. 8
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التمهيد

ترجمة ابن حجر

سبهاسمه ون.1

هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمود بـن أحمـد بـن       

.القاهري، حجر الكناني العسقالني الشافعي المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة

كما في الترجمة    ،والراجح أحمد ، فتارة ذكر محمود  ، اختلفت المصادر في اسم جده الرابع     

.)1("هذا هو المعتمد في نسبه"، ا أن السخاوي أثبت النسب المذكور وقالكم، التي كتبها هو لنفسه

وقد ذكر في ترجمته أنه أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن أحمـد العـسقالني           

حافظ الوقت شيخ اإلسالم شهاب الدين أبو الفضل ابن القاضي نور الدين المعروف بابن حجـر                

.)2(المصري الشافعي

إذ هي األثبت في معظم كتـب        ،واية األولى أرجح في صحة االسم والنسب      ونعتقد أن الر  

وقد حدث هو عن نفسه بهذا االسم في أكثر مـن كتـاب كمـا أثبـت ذلـك                 ،التراجم والطبقات 

.وهو من تالمذة ابن حجر،السخاوي

،رهذا حظ في األدب وغيـ      ،مقتنياً بالعلم  ،كان أبوه رئيساً محتشماً من أعيان تُجار المكارم       

وما زال   ،فحبب اهللا إليه العلم وتولع بالنظم      ،ولده الحافظ شهاب الدين المذكور طفالً     فمات وترك   

وهو في خـالل ذلـك   ،ونظم الشعر الكثير المليح القصائد وغير ذلك،يتبع خاطره حتى برع فيه  

.)3(فعرف منه كثيراً،ينظر في كتب التاريخ

ثبتالذيوجوهره،ونضارهعصرهذهبي، انهأوفيالسنةلواءوحاملزمانهفريدوهو

مرجع، المحدثينعساكرومقدم، للمقتدينالفقههذاإمام، افتخارهاألعصارمنكثيرعلىبه

كللهقضى، والتجريحالتعديلفيوالحكامالشهودوأعظم، والتصحيحالتضعيففيالناس

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر ـ عبد الرؤوف الميناوي ـ تحقيق المرتضى الزين أحمد ـ مكتب )1(

.181ص 1ط-م1999الرشد ـ الرياض 
يد في رواة السند واألحاديث ـ محمد بن أحمد بن علي الفاسي ـ تحقيق كمال يوسف الحوت ـ دار ذيل التقي)2(

.357ص 1ج، م1990/ هـ1410الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى 
.المصدر نفسه والصفحة)3(
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وأعظم، حرجوالالبحرعندثح: قيلحتى، الدرجأعلىإلىالحديثعلمفيبارتقائهحاكم

.)1(بالكنوزإالشبهتماالتيتصانيفهب

وهـم قـوم     ،وذكر الحنبلي في شذرات الذهب أن الحافظ ابن حجر ينسب إلى آل حجـر             

وأرضهم قابس الكناني العسقالني األصـل المـصري         ،يسكنون الجنوب اآلخر على بالد الجريد     

فكفله بعض أوصـياء والـده   ،ات والده وهو حدث السنم،المولد والنشأة والوفاة والدار الشافعي    

.)2(إلى أن كبر وحفظ القرآن الكريم

نسبتاه

نسبة إلى قبيلـة كنانـة وقـال        ، نقل السخاوي عن خط ابن حجر أنه كناني األصل         :الكناني. 1

".رأيت بخطه أنه كناني النسب وكان أصله من عسقالن: "الحافظ ابن حجر عن والده

والظـاهر أن القبيلـة      ،وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين      ،لى عسقالن نسبة إ  :العسقالني. 2

إلى أن نقلهم    ،كانت قد استقرت في عسقالن وما جاورها       ،التي ينتمي إليها الحافظ ابن حجر     

.)3(هـ على أثر الحروب الصليبية583-580ما بين خُربت صالح الدين األيوبي عندما 

ميالده ونشأته .2

كان في الثـاني والعـشرين   ،اجم والطبقات أن ميالد الحافظ ابن حجر    تحدث أصحاب التر  

.)4(سنة ثالث وسبعين وسبعمائة للهجرة بمصر

.)5(وذهب فريق آخر إلى أنه ولد في الثاني عشر من شعبان

.1/181اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر ج )1(
من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن حمد الفكري الحنبلي ـ تحقيق عبد القادر شذرات الذهب في أخبار )2(

.270/ 7ج1406األرنؤوط ـ محمود األرنؤوط ـ دار ابن كثير سنة 
تلخيص التحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ألبي الفضل أحمد بن علي العسقالني ـ دار الكتب العلمية )3(

.85/ 1ج، هـ 1419–1ـ ط
/ 1البدر الطالع بمحاسن  من بعد القرن السابع ـ لمحمد بن علي الشوكاني ـ مطبعة دار السعادة القاهرة ط)4(

.81/ هـ ج1348
دار مكتبة ، منشورات، انظر الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي)5(

.36/ 2ج، بيروت، الحياة
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وهو ابن تـسع  ،فحفظ القرآن،فقد نشأ بمصر يتيما في كنف أحد أوصيائه   ،وأما عن نشأته  

ومختصر ابن الحاجب فـي األصـول        ،لحديث للعراقي والحاوي الصغير   ثم حفظ العمدة وألفية ا    

.)1(والملحة

وبالجملة هو أحفظ أهل العصر لألحاديث واآلثـار وأسـماء الرجـال المتقـدمين مـنهم                

مع معرفة قوته بعلل األحاديث وبراعٍة حسنة فـي الفقـه   ،والعالي من ذلك والنازل    ،والمتأخرين

ويبدئ في دروسه بهـا أشـياء   ،مدرسة المؤيدة المنشأة بباب زويلةوغيره وتولى تدريس الفقه بال  

.)2(حسنة

علىحصل، تاجراًرئيساًبارعاًكانفلقدعليبنمحمدبنمحمدالدينقطبجدهأما

أبوهوأصغرهم، الدينوتقي، الدينومجد، الدينكمالمنهمأوالداًوأنجب، العلماءمنإجازات

بالعقلالمصادرووصفته، سائركثيرونظمه، إلمامبالحديثلهيكنلم: أبيهعنحجرابنقال

، عقيلوابن، القطانابنبثناءونوهت، الصالحينوصحبة، األخالقومكارم، واألمانةوالديانة

والقراءاتوالتدريسباإلفتاءوأجيز، الحجمنوأكثرالقضاءفيوناب، عليهالعراقيوالولي

لهوكانت. الزفتاويإبراهيمبنمحمدشمسبنبكرأبيالفخربنتتجارفهىوالدتهأما، السبع

بنعليبنتالركبستوهي) المؤسسالمجمع(و) الغمرإنباء(كتابهفيلهاترجم، أخت

بهاأصبت، أميبعدأميكانت: وقالعليهاأثنى، الذكاءفيأعجوبةكاتبةقارئةوكانت،محمد

.)3(ـ ه798سنةمناآلخرةجماديفي

وقد تأثر بهذا المحيط     ،متفقهة في أمور الدين   ، كانت نشأة ابن حجر في أسرة متعلمة      ، إذن

، فلقد كان والده نور الدين على بن محمد من العلمـاء الـشافعية          ، طلبه العلم وشغفه به    فيكثيرا  

له عـدة   و ،وكان موصوفا بالعقل والمعرفة    ،وقال شعرا وأجاده   ،وبرع في علوم العربية وآدابها    

.)4(دواوين

.المصدر نفسه والصفحة)1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.78تلخيص التحبير ص )3(
تحقيق ، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي)4(

.52-51/ 1ج، م1986، هـ 1406القاهرة ، والدكتور طه الزيني، الدكتور حامد عبد المجيد
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كحرصه على نشر العلم     ،كان ابن حجر حريصا على نشر الثقافة والعلم بين أهله وأقاربه          

وفرحة وعاليـة ورابعـة     ، زين خاتون : وهم، أما أوالده فهم خمس بنات وولد واحد      ، بين الناس 

.)1(وفاطمة وبدر الدين محمد

طلبه للعلم.3

العلم على اختالف أشكاله وألوانه من الفقـه  بطلبـ رحمه اهللا  ـ اشتغل اإلمام ابن حجر  

يقول تلميذه السخاوي وهو يصف أستاذه       ،والحديث وعلوم القرآن واللغة والنحو واألدب وغيرها      

حتـى  ، ونظر في فنون األدب من أثناء سنة اثنتين وتسعين ففاق فيهـا  ":واهتمامه في طلب العلم   

وتولع بذلك وما زال يتتبعه خاطره حتى       ، اظمكان ال يسمع شعرا إال ويستحضر من أين أخذه الن         

، ومقـاطع ، ونظم مدائح نبوية  ، وقال الشعر الرائق والنثر الفائق    ، وطارح األدباء ، فاق فيه وساد  

بحيـث  ، عجباً في استحضار ذلك والمذاكرة بهـ رحمه اهللا  ـ وكان  ، وكتب عنه األئمة من ذلك

وشـيخنا   ،األدب ومداومته علـى خدمتـه     وهو من علمت من جاللته في فنون        ، رأيت النواجي 

.)2(صاحب الترجمة يربو عليه

سليمة باهرة  ، وأخذ رحمه اهللا بهمة وافرة    "وفي موضع آخر يصف السخاوي أستاذه فيقول        

وصار كالمه مقبوال عنـد أربـاب       ، حتى بلغ الغاية القصوى    ،في طلب العلوم منقولها ومعقولها    

: ذكائه وقوة باعه حتى كان خليقا بقول القائلال يعدون مقالته لشدة ، سائر الطوائف

لُوكان من العوقضعلٍملِّله في كُ***ى بحيث يِمبالجعي

ما لـم يجتمـع      ،واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ويعول في حل المشكالت عليهم           

.)3(ألحد من أهل عصره

شيوخه وأساتذته.4

شيوخه بالسماع واإلجازة واإلفادة نحـو أربعمائـة         ذكرت بعض الروايات أنه قد بلغ عدد      

ألكثـر  " المجمع المؤسس "وإذا استثنينا الشيوخ الذين أجازوا عموما فقد ترجم في           ،وخمسين نفسا 

السراج البلقيني والحـافظ ابـن الملقـن       : ذكر منهم الحنبلي في شذرات الذهب     ، من ستمائة شيخ  

.85تلخيص التجبير ص )1(
.59-58/ 1واهر والدرر  جالج)2(
.79/ 1المصدر نفسه  ج)3(
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وأخذ مـن صـدر   ،هان األبناسي ونور الدين الهيثمي  ومن البر  ،والعراقي وأخذ عنهم الفقه أيضاً    

وبالخليل ،وبالرملة من أحمد بن محمد األتكي     ،ي وبغزة من أحمد بن محمد الخليلي      طنالدين األبش 

،وبدر الدين بن مكـي     ،وببيت المقدس من شمس الدين القلقشندي      ،من صالح بن خليل بن سالم     

وفاطمـة   ،ق من بدر الدين بن قوام البالسي      وبدمش ،ومحمد بن عمر بن موسى     ،ومحمد المبذحي 

.)1(وبمنى من زين الدين أبي بكر الحسين،ةبنت المنجا التنوخي

كالعز بن جماعة الذي أخذ عليه غالـب العلـوم اآلليـة            ، وذكر الشوكاني شيوخاً آخرين   

.)2(لكالمنهاج وجمع الجوامع وشرح المختصر والمطو،واألصولية

هناك تفصيل ألسماء بعض شـيوخه مـوزعين علـى العلـوم            وفي تلخيص التحبير كان     

:)3(المتخصصة التي نذكر منها على النحو التالي

شيوخ القراءات/ أوالً

قرأ عليه ، )هـ800ت (إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي برهان الدين الشامي .1

رة البقرة من سو) المفلحون(وحتى قوله ) الفاتحة(الحافظ ابن حجر من أول القرآن 

.جامعاً للقراءات السبع

شيخ القراءات أجاز له وحثه على ) هـ833ت (محمد بن محمد الدمشقي الجزري .2

.الرحلة إلى دمشق

شيوخ الحديث/ ثانياً

وهو أول شيخ سمع عليه ) هـ790ت (عبد اهللا بن محمد بن سليمان النيسابوري .1

.البخاريوقد سمع عليه صحيح،الحديث المسند فيما اتصل بعلمه

وهو أول من بحث ) هـ817ت (محمد بن عبد اهللا المخزومي المكي جمال الدين .2

حيث قرأ ،وهو ابن اثنتي عشرة سنة،وذلك في مجاورته بمكة،عليه في فقه الحديث

ثم كان أول من سمع بقراءته الحديث ،عليه بحثاً في عمدة األحكام للحافظ المقدسي

.بمصر

.271/ 7شذرات الذهب ج)1(
.82/ 1للشوكاني  جالتاسعسن من بعد القرن احالبدر الطالع بم)2(
تحقيق أبو الفضل ، والنحاة لجالل الدين السيوطييني طبقات اللغويبغية الوعاة ف، 89تلخيص التحبير ص )3(

.230/ 1ج، م1979، ه1399/ 2وت طبيرإبراهيم دار الفكر 
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بن عبد الرحمن العراقي أبو الفضل زين الدين الحافظ الكبير عبد الرحيم بن الحسين .3

،وهو أول من أذن له بالتدريس في علوم الحديث، الزمه عشر سنوات) هـ806ت (

).األربعين العشارية(وحضر مجالس إمالئه وقرأ عليه 

شيوخ الفقه/ ثالثاً

حجر قال عنه ابن) هـ802ت (إبراهيم بن موسى اإلبناسي الورع الزاهد .1

وكان صديق أبي ،اجتمعت به قديما: (قالو) سمعت منه كثيراً وقرأت عليه الفقه(

وقرأت عليه من أول الجامع ،وبحثت عليه في المنهاج،والزمته بعد التسعين

.)للترمذي

فشرح ، كان أكثر أهل عصره تصنيفاً) هـ804ت (عمر بن علي بن الملقن .2

وشرح صحيح ، افعي في ستة مجلداتج أحاديث الروخر،المنهاج عدة شروح

.البخاري

فقيه ، علم األعالم، شيخ اإلسالم، عمر بن رسالن بن نضير بن صالح البلقيني.3

). هـ805ت (األنام 

(قال ابن حجر، علي بن أحمد بن أبي اآلدمي الشيخ نور الدين.4 قرأت عليه في : 

).يروكان على طريقة مثلى من الدين والقيادة والخ، العربية والفقه

شيوخه في العربية/ رابعاً

وكان كثير االستحضار واللغة مع ) هـ802ت (محمد بن علي الغماري المصري المالكي .1

.وهو خاتمة من كان يشار إليه في القراءات العربية، مشاركة في األصول والفروع

هور األديب الفاضل المش، بدر الدين البشتكي، محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي األصل.2

).هـ830ت(

صاحب ) هـ817ت(محمد بن يعقوب الشيخ العالمة مجد الدين أبي طاهر الفيروز آبادي .3

.القاموس المحيط

وقد ،أخذ عنه كثيراًو،الزمه طويالً) هـ819ت (الشيخ عز الدين بن جماعة عالمة الدنيا .4

).أسماءهاأنا أقرأ في خمسة عشر علماً ال يعرف علماء عصري : ( يقولةكان ابن جماع

تالمذته.5
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يطلبون علمه ويدرسون    ،ال شك أن هذا العالمة الجهبذ انكب عليه طلبة العلم من كل قطر            

والتـراجم  ،وينبغون بعلم هذا الموسوعة في علم الحديث الـشريف والـسنة النبويـة   ،علي يديه 

ء بعـض   وقد سطرت كتب التراجم والطبقات أسـما       ،والطبقات واللغة وغير ذلك من هذه العلوم      

:تالمذته الذين حرصوا على التتلمذ على يديه منهم

).صاحب شرح ألفية العراقي(إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي . 1

).صاحب النجوم الزاهرة(ابن تعزي بردي . 2

).صاحب لحظ األلحاظ(ابن محمد المكي  . 3

).صاحب الطبقات(ابن قاضي شهبة الدمشقي . 4

).صاحب رونق األلفاظ(بط ابن حجر يوسف بن شاهين الكركي  س. 5

).صاحب الضوء الالمع(محمد بن عبد الرحمن السخاوي  . 6

وتوفي بعـد وفـاة   ،وحمل عنه ما لم يشاركه منه غيره   ،وقد الزمه السخاوي أشَّد مالزمة    

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم      سماه  مستقل مجلد ضخمٍ في  وجمع تراث شيخه    ، شيخه

.)1(ابن حجر

مصنفاته.6

:قال الشيخ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر

وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث وفيها من فنون األدب والفقه وغير ذلـك               "

فتح الباري بشرح صـحيح     " رزق فيها من السعد والقبول خصوصا      ،على مائة وخمسين تصنيفا   

ومن هـذه   ، )3(مصنفا 270هم أكثر من    وذكر بعض ، )2("الذي لم يسبق نظير أمره عجبا     " البخاري

:التصانيف

.اآليات النيرات للخوارق المعجزات·

.38/ 2الضوء الالمع ج)1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
ابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته للدكتور شاكر محمود عبد المنعم ـ دار الرسالة للطباعة ـ : انظر)3(

.258/ 1بغداد ج
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.اتباع األثر في رحلة ابن حجر·

.تحاف المهرة بأطراف العشرةإ·

.تمييز الصحابةفياإلصابة ·

.األلقاب·

.أمالي ابن حجر·

.اإلنارة في الزيارة·

.اإلمتاع باألربعين المتباينة بشرط السماع·

.ير الميزانتحر·

.تصحيح الروضة·

.عاش مائةفي معرفة منتعريف الفئة ·

.ترجمة النووي·

.ج األربعين النووية باألسانيد العليةيتخر·

.تعليق التعليق·

.تقريب التقريب·

.تقريب التهذيب·

.أسباب نزول القرآن·

.السهل المنيع في شواهد البديع·

.المنتخب من كتب األدب·

.فية للعراقيالنكت على األل·

.شرح الترمذي·
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.ثنائيات الموطأ·

.في أعيان المائة الثامنةالكامنةالدرر ·

ثناء العلماء عليه.7

وكان هذا الثناء من شيوخه وأقرانـه وتالمذتـه   ، أثنى العلماء على الحافظ ابن حجر كثيرا   

ية التي كان يتمتع    وكان هذا الثناء على المكانة العلم      ،الذين هم أدرى وأعلم الناس به      ،ومعاصريه

ومقدرته الواسعة على الفهم وحل اإلشـكاليات وتعقيـد          ،والنبوغ العقلي الذي كان يتحلَّى به      ،ابه

وهـو فـي   ، فأما ثناء األئمة عليه فاعلم أن حصر ذلـك ال يـستطاع         : "يقول السخاوي ، المسائل

.)1("لكني أثبت ما حضرني من ذلك اآلن على حسب اإلمكان، مجموعه كلمة إجماع

أبـو   ،وعظـيم األلفـاظ    ،ووصفوه بطيب الكالم   ،ومن العلماء الذين أثنوا على ابن حجر      

فإذا جاء ابن حجر ارتج المجلـس       ، كنت أكتب اإلمالء عن شيخنا العراقي     : "العباس الحناوي قال  

.)2("وعند عرض اإلمالء قلَّ أن يخلو من إصالح يقيده ابن حجر، له

مخرج هذه الزهرات مـن     : "يقول )3(ى ابن حجر الفيرور آبادي    ومن العلماء الذين أثنوا عل    

قـاد  ... أشرف حجر ، ومظهر سلسال زالل الفضائل   ، ومعير عقود هذه الكلم نسق النظام     ، مامالك

وأظهـر ألبلـغ الثنـاء اسـتئهاال        ، واطَّلع في موقع في الحفظ شـهابا       ،فملك من الفضل نصابا   

.)4(صارت له ديباجة المستندات طرازاًبنفيسه، أتى من تسلسل أنفاسه،واستيجابا

وله شعر أعـذب    : ")5(تقي الدين المقريزي   ،أيضاً مفتي الديار المصرية الشيخ    ومن العلماء   

.)1("وأعجب من السحر إال أنه حالل، من الماء الزالل

.204/ 1الجواهر والدرر ج)1(
.212/ 1المصدر نفسه ج)2(
الفاضل صاحب القاموس وهو مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز المولى )3(

ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة ،آبادي واجل مصنفاته الالمع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب

الشقائق ، وثمانمائةبكارزين وتوفي قاضيا بزبيد من بالد اليمن ليلة العشرين من شوال سنة ست أو سبع عشرة

.1/22م بيروت ج1975/ هـ1395النعمانية في علماء الدولة العثمانية  لطاشكبري زادة دار الكتاب العربي
.216/ 1المصدر نفسه ج)4(
أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد، الشيخ اإلمام البارع، )5(

.وعين المحدثين، تقي الدين المقريزي، البعلبكي األصل، المصري المولد والدار والوفاةعمدة المؤرخين، 

.ه845مولده بعد سنة ستين وسبعمائة بسنيات، ونشأ بالقاهرة، وتفقه على مذهب الحنفية ت
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أهم المصادر اللغوية التـي اعتمـدها ابـن حجـر فـي شـرحه ألحاديـث                 .8

المغازي

كتب اللغة/ أوالً

كما هو معلوم أن ابن حجر اهتم اهتماماً كبيراً ببيان معاني المفردات ودالالت األلفاظ 

:والفرق بين الكلمات وقد اعتمد على عدة مصادر ساعدته على ذلك من أهمها

).هـ175ت (ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العين.1

).هـ370ت (األزهري ألبي منصور محمد بن أحمد: معجم تهذيب اللغة.2

).هـ390ت (ألبي الحسين أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة.3

).هـ398ت (ألبي نصر إسماعيل الجوهري : الصحاح.4

).هـ817(ألبي الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : المحكم والمحيط.5

كتب الغريب/ ثانياً

).هـ544ت (اض بن موسى السبتي للقاضي عي: مشارق األنوار على صحاح اآلثار.1

ت (مبارك بن محمد ابن األثير النهاية في غريب الحديث واألثر ألبي السعادات ال.2

).هـ606

كتب النحو/ ثالثاً

).هـ180ت (الكتاب ألبي عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه )1

).هـ207ت (معاني القرآن الكريم ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء )2

).هـ209ت (جاز القرآن الكريم ألبي عبيدة معمر بن مثنى التيمي م)3

.1/80المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي البن تغري بردي ج
.239/ 1الجواهر والدرر ج)1(
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شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح لمحمد بن عبد اهللا بن مالك )4

).هـ276ت (الطائي 

كتب التفسير/ رابعاً

اوقد وجدنا له كتابجامعا في التفسير ورد خالل دراسته ألحاديث المغازي وهوواحد

).هـ310ت (عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبريالبيان

بل ،لم يكن مجرد ناقل عن هذه المصادر فحسبـ رحمه اهللا ـ فإن ابن حجر ،وبعد

.كان مرجحاً ومبدياً رأيه في كثير من المسائل

مرضه ووفاته.9

ي ذي  ب اهللا ثـراه فـ     أن المرض بدأ بحافظ الدنيا ابن حجر طي        ،ذكر في تلخيص التحبير   

ـ 852الحجة سنة    حضر مجلس اإلمالء كما أملى فـي يـوم الثالثـاء            ،وفي الحادي عشر  ، ه

.ثم تغير مزاجه وأصبح ضعيف الحركة، الخامس عشر من الشهر المذكور مجلساً وهو متوعك

وقبل منتـصف    ،وتردد إليه األطباء وهرع الناس من األمراء والقضاة والمباشرين لعيادته         

ثم أسلم الروح إلى بارئهـا  ،هـ كان مرضه قد دام أكثر من شهر852من سنة شهر ذي الحجة  

واختلف مترجموه في تحديد تاريخ     ، في أواخر شهر ذي الحجة من سنة اثنين وخمسين وثمانمائة         

على أنهم يتفقون جميعاً تقريباً على أن وفاته كانت         ، كما اختلفوا في تحديد يوم والدته     ، يوم وفاته 

وهذا يرجع إلـى  ، واالختالف ينحصر في تحديدهم ألي سبت منه    ، بت من ذي الحجة   في ليلة الس  

فجعلها بعضهم في الثـامن والعـشرين مـن ذي           ،أن األرقام عرضة للتحريف أكثر من غيرها      

على حين ذكرها فريق ثالث في الثـامن  ،وجعلها آخرون في التاسع عشر من ذي الحجة       ،الحجة

.)1(ـ ه852عشر منه سنة 

أبا الفضل ابن حجر     ،إذا طلعت لم تبد منها الكواكب     ، اهللا شمساً أشرقت بنورها الثنايا    رحم  

.الذي زين فلسطين وعسقالن بانتسابه إليها، العسقالني أمير المؤمنين في الحديث

.99/ 1ص التحبير  جتلخي)1(
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الفصل األول

الدراسة الصرفية

:ويشتمل هذه الفصل على تمهيد وخمسة مباحث

oاألفعال/ المبحث األول.

oالمشتقات/الثانيالمبحث.

oاألسماء/المبحث الثالث.

oالظواهر الصرفية التي تلحق باألسماء/المبحث الرابع.

oالعلل الصرفية/المبحث الخامس.
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المسائل الصرفية

تمهيد

ذلـك أن  ،أهمية الصرف في العلوم العربية،إن من المعلوم قطعا لدى دارس اللغة العربية  

وهو المعول عليه في ضـبط       ،فهو ميزان العربية  ، إليه أيما حاجة  جميع المشتغلين بها يحتاجون     

الكلمات مـن إعـالل      لجموع ومعرفة ما يعتري   والعلم با ، الكلمة ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها    

خـشية   ،التي يجب على كل مشتغل بالعربية أن يعرفهـا         ،وإبدال وإدغام وغير ذلك من األمور     

.)1(الوقوع في اللحن

وليست  ،وأحوالها التي تعرض لها    ،علم تعرف به أبنية الكلمات العربية     : "صرفأما علم ال  

  أو صـيغها  ،علم يدرس التغيرات التي تطرأ علـى صـورة الكلمـة   "أو هو ، )2("إعراباً وال بناء

. )4(علم بأصول تعرف به أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب: أو، )3("فتحدث معنى جديداً

ف العلم الذي يهدي إلى معرفة األوضاع التي تأتي عليها األبنية معرفـة       ويعتبر علم الصر  

كما يعمل على وضـع تـصنيفات متنوعـة    ،وما يطرأ عليها من تغيير في ذواتها  ،أنفسها الثابتة 

.)5(ألشكال األبنية وأحوالها المختلفة

موضوع علم الصرف واختصاصه

أما األسـماء المبنيـة     ، متصرف فقط يختص علم الصرف بدراسة االسم المتمكن والفعل ال       

واألسماء  ،والحروف بكل أنواعها   ،واألفعال الجامدة على اختالف أشكالها     ،على اختالف أنواعها  

.)6(واألصوات فال تدخل في مجال علم الصرف،وصيغ التعجب،األعجمية

.15م ص 2011، 1عمان ط–دار المسيرة للنشر والتوزيع –عاطف فضل محمد . الصرف الوظيفي د)1(
.23الصرف الوظيفي ص (2)

3ص ، عمان–دار جرير للنشر والتوزيع –في علم الصرف لحسن محمد قطناني ومصطفى خليل الكسواني )3(
.3م ص 1/2010دار الصفاء للنشر والتوزيع ـ عمان ط، لحميد السيدعبد ا. المغني في علم الصرف د)4(
.15المصدر نفسه ص )5(
.24الصرف الوظيفي ص)6(
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فائدة علم الصرف

بين شرفه احتياج جميع    والذي ي : "أما فائدة علم الصرف فتظهر جلية في قول ابن عصفور         

وممـا يبـين   ... ألنه ميزان العربية، إليه أيما حاجة، من نحوي ولغوي، المشتغلين باللغة العربية  

أال ترى أنهم لم يـصفوا اهللا تعـالي بــ           ، شرفه أيضاً أنه ال يوصل إلى معرفة االشتقاق إال به         

ـ    ، ألن أصله من األرض السخاوية وهي الرخوة      ) سخي( ألنه أوسع فـي    ) جوادال(بل وصفوه ب

.)1("معنى العطاء

فلقد كانت العـرب تنتقـي       ،كما تظهر فائدته في صون اللسان واستقامته من أي اعوجاج         

وربما مثال السخي والجواد     ،بل وتتبارى بها فخراً بقوة لسانها ورصانته وأصالته        ،كلماتها انتقاء 

-:)2(حو التاليويمكن تلخيص فوائد علم الصرف على الن، خير دليل على ذلك

. ومعرفة حركة كل حرف قبل الحرف األخير،ضبط بنية الكلمة-أ

ومعرفة ما يزاد أو يحذف فيهـا وأحـوال          ،معرفة األصل من الزائد من حروف الكلمة      -ب

.ذلك

.معرفة أي تغيير يطرأ على ترتيب حروف الكلمة عن طريق القلب مثالً-ت

.كيده بالنونمعرفة كيفية اإلسناد وبناء الفعل للمجهول أو تو-ث

.التمييز بين الفعل الالزم والمتعدى مثل جلس وأجلس-ج

وقواعـد التـصغير     ،وبيـان عالمـات التأنيـث      ،معرفة كيفية تثنية األسماء وجمعها    -ح

.والطرق التي يتم بها النسب إلى األسماء المختلفة،وأغراضه

وإليجـاد أسـماء     ،ويفيد في اشتقاق كلمات جديدة إلغناء اللغة       ،معرفة قواعد االشتقاق  -خ

.للمخترعات والمستحدثات

.معرفة طريقة نحت الكلمات من العبارات المختلفة-د

ص 1967، بيروت–دار اآلفاق ، تحقيق فخر الدين قباوة، الممتع في التصريف البن عصفور اإلشبيلي)1(

27-28.
م 2010ه 1431/ 1ط–عمان –ن وموزعون دار البداية ناشرو-سميح أبو مغلي . علم الصرف د)2(

.7ص
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.صون اللسان عن الخطأ في حركات أحرف الكلمات-ذ

فإن ابن حجر العسقالني في شرحه ألحاديث       ،عن علم الصرف   وبعد عرضنا لهذه التوطئة   

واألسـماء بتقـسيماتها وأنواعهـا       دراسة األفعـال   علىالدراسة الصرفية    فيالمغازي قد ركز    

.والمشتقات والعلل الصرفية المتنوعةالمختلفة 

مستويات النظام اللغوي

يعتمد نظام اللغة العربية على التعدد واالختالف في فهم معاني الكلمات؛ وذلك من خـالل               

ت عدة مستويات توضح أن اللغة العربية ليست لغة عبثية أو فوضوية بل هي لغـة ضـابطة ذا                 

:نظام أصيل ومن هذه المستويات ما يلي

المستوى الصوتي.1

ويختص بدراسة علم األصوات الذي يقسم األصوات إلى صوامت وصوائت كما يهـتم بدارسـة            

.مخارج الحروف وصفاتها ووظائف تلك الحروف التي تؤديها في تمثيل المعنى

عليـه عنـد الكتابـة    كما أن لكل كلمة في العربية أصوات خاصة بها ولكل صوت حرف يـدل    

واختالف األصوات يؤدي إلى اختالف المعاني مثل كلمة دليل وذليل وضليل وجليل كلها علـى               

.وزن فعيل لكن المعنى مختلف

المستوى الصرفي.2

.علم الصرف هو العلم الذي يدرس بنية الكلمة وما يطرأ عليها من اشتقاقات ونحو ذلك

رفي خاص بها مثالً كلمة أيمن على وزن أفعل وكلمة          وكٌل كلمة في اللغة العربية لها وزن ص       

.على محمود على وزن مفعول وكلمة محمد على وزن مفعل ونحو ذلك

المستوى الداللي.3

لكل كلمة في العربية معنى خاص بها أو داللة خاصة بها وعلم الداللة هو العلم الذي يـدرس                  

.سياقات مختلفةمعاني الكلمات مفردةً أو معنى الكلمة الواحدة داخل 

المستوى النحوي.4

.والمستوى النحوي هو الذي يدرس العالقة بين الكلمات من تقديم وتأخير وضبط آواخرها
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كما يعد اإلعراب قوام المستوى النحوي وله دور مهم في تحديد المعنى ومن ذلك قوله تعـالى                

.)1()الْعلَماءِعباِدِهِمناللَّهيخْشَىِإنَّما(

.فالمعنى يقول أن اَهللا يخشى والعلماء يخشون

المستوى األسلوبي. 5
، وعلم األسلوب هو طريقة اختيار األلفاظ والعبارات للتأليف بين المعاني بقصد اإليضاح والتأثير

ا معنى لفظي مثل قوله فبعض الكلمات له، كما يمكن التعبير عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة

وهذا ما يطلق عليه في علم ، أي وجزاء سيئة عقوبة مثلها، )2()مثْلُهاسيَئةٌسيَئٍةءوجزا(تعالى 

.األسلوب أو البالغة بالمشاكلة

المستوى الكتابي.6

وهو المستوى الذي يختص بدراسة ما يتعلق بالكتابة من قواعد إمالء وعالمـات تـرقيم وخـط         

فًا تكتب وال تنطق مثل األل الشمـسية فـي كلمـة      ويجب أن نعلم في هذا السياق أن هنالك حرو        

كما تختلف كتابة الكلمـة حـسب       ، وهنالك حروفًا تنطق وال تكتب مثل كلمة هذا وذلك        ، الشمس

.الموقع اإلعرابي لها كالهمزة المتوسطة والمتطرفة

28/ سورة فاطر)1(
40/ سورة الشورى)2(
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المبحث األول

األفعال

.وهي ثالثة أضرب تنقسم بأقسام الزمان ماض وحاضر ومستقبل

.قام أمس وقعد أول من أمس:ما قرن به الماضي من األزمنة نحو قولك:لماضيفا

،هو يقرأ اآلن وهو يصلي الـساعة       :ما قرن به الحاضر من األزمنة نحو قولك        والحاضر

،هـو يقـرأ غـدا      :تقول ،إال أن الحال أولى به من االستقبال       ؛وهذا اللفظ أيضا يصلح للمستقبل    

،خالصه لالستقبال أدخلت فيه السين أو سوف قلـت سـيقرأ غـدا            فإن أردت إ   ،ويصلي بعد غد  

.وسوف يصلي بعد غد

،وسوف يقوم غـدا    ،ما قرن به المستقبل من األزمنة نحو قولك سينطلق غدا          :والمستقبل

.)1(وكذلك جميع أفعال األمر والنهي نحو قولك قم غدا وال تقعد غدا،وسوف يصلي غدا

: بيت من الشعر لزهير بن أبي سلمىوقد جمعت األزمنة الثالثة في 

)2(ي عن ِعلِْم ما في غٍَد غِمِنولَِكنَّ***وأعلم ما في اليوِم واألمِس قبلَه

فالبـد أن    ،من حيـث الـزمن     صرفياً الفعل اتالعلماء حول تقسيم   لما بينَّه وبعد عرضنا   

،بـاختالف زمـن الفعـل   التي تختلف داللتهـا ،نعرض إلى ما ذكره العسقالني في هذه األفعال 

-:ويمكن عرض تناوله لألفعال صرفياً على النحو اآلتي،وتختلف داللتها في زمن الفعل الواحد

الفعل من حيث الزمن.أ

الماضـي والمـضارع    : وقد تحدث النحاة عن الفعل بصيغته المفردة وتقـسيماته الثالثـة          

وصـيغة  ،تدل على الماضي)لفع(فوجدوا صيغة ،وناقشوا الزمن من خالل هذه الصيغ   ،واألمر

فـي  حال واالستقبال أيضاً على اختالٍفتصلح لل )افعل(وصيغة   ،تصلح للحال واالستقبال  ) يفعل(

دار الكتاب . 1/23فائز فارس ج: تحقيق، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي، اللمع في العربية)1(

. 1972الثقافية ـ الكويت 
.5ص –1988-بيروت -ديوان زهير بن أبي سلمى دار الكتب العلمية )2(
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ثم راقبوا هذه الصيغ وهي في سياقات معينة حيث تسبقها أو تتـصل              ،األدلة ومواطن االحتجاج  

دوات النفي والنواسـخ    وأ، وأدوات التوكيد  ،بها بعض األدوات والحروف مثل السين وسوف وقد       

.)1(فالحظوا احتمال اختالف زمن الصيغة الواحدة باختالف التركيبات اللغوية، وغير ذلك

-:)2(وليس بصيغته المفردة لألسباب التالية،والفعل يدل على الزمن بالسياق الذي ورد فيه

تـستقر   وال ،صيغة المضارع واألمر كالهما يدالن على زمانين هما الحال او االستقبال          .1

.الصيغة على واحد منهما إال في السياق

.داللة الصيغة الواحدة تختلف من سياق ألخر.2

بل قد يراد بها عموم الزمان وذلك فيما يتعلق بالطبـائع            ،قد ال يراد بالصيغة زمناً معيناً     .3

.البشرية والحقائق الكونية وغيرها

.عنها السياق بكاملهينبئعن دقائق الزمن التي ئتنبال ) فعلا-يفعل-فعل(الصيغ الثالثة .4

وذكر أن داللة الفعل على الماضي       ،من حيث الزمن الماضي   للفعل  عرض العسقالني   وقد  

.يدل على الماضيالذي تكون بلفظه وبلفظ المضارع 

من حديث إبراهيم بـن  ف،بلفظهتكونأما ما عرضه العسقالني من أن داللة الفعل الماضي  

بـارز : قال أشَِهد علـي بـدراً؟ قـال   ، سأل رجل البراء وأنا أسمع"أبيه عن إسحاق    يوسف عن   

3("وظاهر(.

.)4("بلفظ الفعل الماضي فيهما) بارز وظاهر: "(يعلق العسقالني فيقول

فعن إسحاق عن البـراء بـن       ، ذاك المجرم اليهودي   ،الحقيق بنوفي قصة قتل أبي رافع      

َلخَدطاً إلى أبي رافع فَـ     هاهللا صلى اهللا عليه وسلم ر      رسولُ ثَبع: "عازب رضي اهللا عنهما قال    

اهللا عليه عبدفقتلهعتيك بيتَبن 5("ه ليالً وهو نائم(.

.10م ص2008هـ 1428/كمال رشيد دار عالم الثقافة عمان. الزمن النحوي في اللغة العربية د)1(
.12المصدر نفسه ص)2(
.366/ 7ج، 3970باب قتل أبي جهل ـ رقم الحديث ، فتح الباري)3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.7/420ج4038: رقم الحديث، لحقيقباب قتل أبي رافع عبد اهللا بن أبي ا، فتح الباري)5(
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أي أنها اسم لكنه يستأنف      ،وبالنصب على المفعولية   ،لألكثر بسكون التحتانية  ) بيته: "(يقول

تـه  أي بي : )3("ظ الفعل الماضي من التبييت    بتشديد التحتانية بلف   )2(والسرخسي )1(فيقول وللمستملي 

  مثل قولنا  ل على التكثير والمبالغة في الزمن     داللة صيغة فع : ل زيدف  ، أكثر الجوالن : جووطـو

. )4(عمرو أي أكثر الطوفان

فقلتُ":من حديث قتل أبي رافع اليهودي     ،ويدل على الماضي  أما ما جاء بلفظ المضارع      و

.)5("شِْهوأنا ده ضربةً بالسيِفبِرضَأفَ،نحو الصوتتُهذا؟ فأهوينم: قال، أبا رافع

فأضربه بلفظ المضارع مبالغة الستحضار صورة الحـال وإن كـان    "ابن حجر   حيث ذكر   

دلَّ على ذلك الفعل الماضـي  وقد إذ إن أضربه في هذا الموضع بمعنى ضربته     )6("ذلك قد مضى  

فأهويـت  (فيصبح النص   الذي دلَّ على الماضي بلفظه       ،)أهويتف(الذي سبقه مباشرة في الحديث      

ما ذكره العسقالني أن فعل األمر أيـضاً       أيضاً ومما يرجح ذلك  ،)فضربته بالسيف ، نحو الصوت 

ـ   اطَّ إن اهللاَ : "من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      وذلك  ،يدل على الزمن الماضي    ِللع على أه

.)7("لكمتُرفَقد غَم فتُْئفقال اعملوا ماِشبدٍر

وهو خـالف   ،فإن ظاهره أنه لإلباحة    )اعملوا ماشئتم (وقد استشكل قوله    : "يقول العسقالني 

ويؤيده أنه لو    ،أي أن كل عمل كان لكم فهو مغفور        ،عن الماضي وأجيب أنه إخبار  ، عقد الشرع 

.)8("كان لما يستقبلون من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفر لكم

) معجم الشيوخ(له . محدث ثقة، من أهل بلخ: إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم البلخي،المعروف بالمستملي)1(

.1/29األعالم للزركلي ج، هـ 376ت
ى أحمد بن سعيد بن صخر الحافظ اإلمام أبو جعفر الدارمي السرخسي وحدث عنه من شيوخه محمد بن المثن)2(

ما : قال أحمد بن حنبل. ولي قضاء سرخس وكان مبرزا في العلم. العنزي ومن المتأخرين أبو بكر بن خزيمة

زكريا عميرات دار الكتب العلمية : تذكرة الحفاظ للذهبي دراسة وتحقيق: انظر، قدم علينا خراساني أفقه بدنا منه

2/99م ج1998-هـ1419/ 1لبنان ط-بيروت
.7/421المصدر نفسه ج)3(
3/1423ط–غزة –مكتبة دار المنارة –كرم محمد زرندح . أسس الدرس الصرفي في العربية د: انظر)4(

.45م ص2002هـ 
.422/ 7ج، 4039رقم الحديث ، باب قتل أبي رافع اليهودي، فتح الباري)5(
.423/ 7المصدر نفسه ج)6(
.7/375ج، باب فضل من شهد بدراً، فتح الباري)7(
.المصدر نفسه والصفحة)8(
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أو األمـر للداللـة      ،المضارع اهللا صلى اهللا عليه وسلم صيغةَ      مري ما استخدم رسوُل   ولع

ـ ب العربِ هو أفصح ف،منه صلى اهللا عليه وسلم     وبالغةً إال فصاحةً  ،على الماضي  يأنَّـه مـن     د

لَّهـم  وقُـل  (وأمره ربه فقـال  ،وأوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب ،وخير من نطق بالضاد    ،قريش

للداللـة  ،المضارعة واألمريـة الصيغه ولذا نجد العرب كانت تستعمل هذ)1()نفُسِهِم قَوالً بِليغـًا  فِي أَ 

علـى نحـو   استخدمت فعل األمر للداللة على الماضي أن العرب   قد ورد   ف،الزمن الماضي على  

: )2(المثال التالي

:فيقـول ، اكأن يصف جندي بعد الحرب موقعـة شـارك فيهـ          ، إذا أريد من األمر الخبر    

.تدل على ذلكةوالقرين، فإن اهللا معك، افتك بهم: فتجيبه، صرعت كثيراً من األعداء

أن  العربـي  ت اللسان امتلكت من التعبيرات ما مكنَّ     ،وبعد فإن اللغة العربية بأسرار قوتها     

إليه  ويؤكد هذا الكالم ما ذهب     ،يتحدث باللفظ الواحد ويقصد دالالت أخرى كدالالت الزمن مثالً        

وليس من الصحيح أن نتصور أن قدرة اللغة العربية على          : "الدكتور محمود فهمي حجازي بقوله    

فالمضارع ال يعبر بالـضرورة     ، لعدم تنوع صيغ  األفعال فيها      ،التعبير عن الزمن غير متنوعة    

،يبل قد يعبر أيضاً بالصيغ المركبة عن الحديث الذي استمر في الماض            ،عن الحال أو المستقبل   

وبالمثل فإن الماضي ال يعبر بالضرورة عن الزمن الماضي فيمكن أن يستخدم الفعل الماضي في               

.)3("اللغة العربية للتعبير على الحاضر والمستقبل

ومثـال  ، لم يشِر محمـد الـدواء  :مثل المضارع يدل على الماضي إذا سبق بلم الجازمة       و

الماضي ما ورد في القرآن الكريم في حق اهللا          الماضي الذي يدل على الحال واالستقبال مع داللة       

.أي كان وما زال وسيكون)4()وكان ا غفوراً رحيمًا(تعالى 

ولـم  ،أما الفعل المضارع فقد اقتصر العسقالني في شرحه على أن المضارع يكون بلفظه            

.ألن هذا قليل ونادر في العربية؛أجد في شرحه أن لفظ الماضي يدل على المضارع

.63/ سورة النساء)1(
.49ص، 1ج، 15ط، دار المعارف/ النحو الوافي ـ عباس حسن)2(
.المقدمة/ ة والنشر والتوزيعمحمود فهمي حجازي ـ دار غريب للطباع. د/ علم اللغة العربية)3(
.73/ سورة األحزاب)4(
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من رواية ابن المبارك في الجهـاد     ،ا ذكره العسقالني من داللة الفعل المضارع بلفظه       ومم

فلمـا انهـزم  اليرموكِ أبيه يوم  عأنه كان م  "الزبير   بنعروة عن أبيه عن عبد اهللا        بنعن هشام   

.)1("على جرحاهمزِهيجَلعجفََلمح، المشركون

وهذه إشارة إلى كون الفعل في       )2("أوله وبجيم وزاي  بضم  ) جهزي: "(يعلق العسقالني بقوله  

.الزمن المضارع أي يكمل قتل من وجده مجروحاً

من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وهـو يخاطـب              )يلقِّيهم(ةوكذلك يضبط لفظ  

ـ و ْله: لقِّيهمصلى اهللا عليه وسلم وهو ي      اهللاِ فقال رسولُ "شهداء بدر    جتُدم   ـ مـا و عكُدم كـم  رب

.)3("حقاً؟

وفـي  ، ساكنة تحتانيةبضم الياء وتشديد القاف المكسورة بعدها       ) يلقِّيهم: "(يقول العسقالني 

وأياً كانت الروايتان فكلتاهما تـشيران  ، )4("من اإللقاءالقافرواية المستملي سكون الالم وتخفيف      

.إلى الزمن المضارع مع اختالف المعنى الختالف بناء الفعل

بلفظ  عنهماأو زمن الحال كما يسمونه قديماً قد يعبر          ،نا نجد أن داللة الزمن المضارع     لكن

.وفي أقوال العرب،والسنة النبوية،وهذا كثير في القرآن الكريم،الفعل الماضي

:)5(تدل صيغة الماضي على الزمن الحاضر إذا وردت في سياقات معينة نأخذ منهاو

كذا أو اشتريت منك     بعتكمثل قولك   اإليقاعي   اق اإلنشاء إذا وردت صيغة الماضي في سي     .1

.كذا

إنـي (واإلقرار به من ذلك قوله تعالى  إذا وردت صيغة الماضي في سياق اإلعالن عن أمر        .2

أي أنه يتوب للتو ألنها متبوعة بكلمـة اآلن         ،وصيغة تبت تدل على الحاضر    ، )6()اآلنتبـت 

.التي حددت زمن الفعل

.369/ 7ج، فتح الباري ـ باب قتل أبي جهل)1(
.لمصدر نفسه والصفحةا)2(
.401/ 7ج4026رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب شهود المالئكة بدرا)3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
ـ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ـ  القاهرة 1998مجلة علوم اللغة ـ المجلة األولى ـ العدد الثاني )5(

.146ـ 141ص 
.18/ سورة النساء)6(
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كتبت إليك كذا في    : اضي في سياق كتابة الرسائل وإرسالها مثل قولك       إذا وردت صيغة الم   .3

األخ ، ومن ذلك أننا نكتب على ظهر مظروف الرسـالة واألوراق الرسـمية           ، معنى أكتب 

.أي يحفظك اهللا، فالن حفظك اهللا

وحلفت فـي    ،أقسمت في معنى أقسم   : إذا وردت صيغة الماضي في سياق القسم مثل قولك        .4

.معنى أحلف

فعل األمر الدال على المستقبل عند النحاة فقد ذكر ابن حجـر داللـة األمـر علـى                   وأما

.غيره كلفظ الفعل الماضيوداللته بلفظ، المستقبل بلفظه

: ومن داللة فعل األمر على المستقبل بلفظه ما جاء في حديث أبي أسيد رضي اهللا عنه قال              

، موهمفـار ـ يعنـى أكثـروكم ـ     مكُوبثَكْذا َأإ: قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر"

.)1("كمواستبقوا نبلَ

أي طلب   ،بسكون الموحدة فعل أمر باالستبقاء    ) فارموهم واستبقوا نبلكم  : "(يقول العسقالني 

.)2("اإلبقاء

اهللا  وا رسولَ أن رجاالً من األنصار استأذنُ    "وقوله من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه          

واهللا ال تـذرون منـه   : قـال هءفدانا عباٍسأخِتالبِننتركلْلنا فَنائذَ: ليه وسلم فقالوا صلى اهللا ع  

.)3("درهماً

.)4("بصيغة األمر والالم للمبالغة) فلنترك: "(يقول العسقالني

ومما عرضه العسقالني من اللفظ الماضي الدال على االستقبال في قول رسول اهللا صـلى              

.)5("لكمتُرفَلوا ماشئتم فقد غَاعم":اهللا عليه وسلم

.376/ 7ج3984رقم الحديث ، لباري ـ باب كذا فتح ا)1(
.7/377المصدر نفسه ج )2(
.396/ 7ج4081فتح الباري ـ باب شهود المالئكة بدراً ـ رقم الحديث  )3(
.7/397المصدر نفسه ج)4(
.375/ 7ج، فتح الباري ـ باب فضل من شهد بدرا)5(
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ألنه صـلى   ،نه لو كان للماضي لما حسن االستدالل به في قصة حاطب          إ"يقول العسقالني   

وهذه القصة كانت بعـد بـدر   ،عليه ما قال في أمر حاطب   منكراًاهللا عليه وسلم خاطب به عمر       

.)1("ة في تحقيقهالمراد ما سيأتي وأورده في لفظ الماضي مبالغأن فدل على ،بست سنين

الحديث في داللة األمر على الماضي ثـم فـي           منومما يجدر ذكره أن العسقالني استدلَّ     

لصحابته فـي    صلى اهللا عليه وسلم    وهذا مستوحى من قول النبي    ، داللة الماضي على االستقبال   

نبـي  صـحابة ال   ماألولى داللة األمر على الماضي ألنه     ، حال قصة حاطب التي تحمل الداللتين     

والثانية داللة الماضـي علـى االسـتقبال ألن          ،الذين كانوا يأتمرون بأمره   صلى اهللا عليه وسلم     

.أعمالهم السابقة تشهد بحسن مستقبلهم

ويدل عليه في    ،أن الماضي يتصرف إلى االستقبال     ةفي شرحه على الكافي    يوذهب الرض 

:)2(اقات منهايعدة س

وهذا كثير في كـالم      ،غفر اهللا لك  ، رحمك اهللا  :نحو ءالدعافي سياق اإلنشاء الطلبي مثال      .1

صلى "في قولهم ويؤكد ذلك دعاء المؤمنين للنبي صلى اهللا عليه وسلم         ،األقدمين والمحدثين 

".اهللا عليه وسلم

هذا يكثر في القرآن الكـريم      و،في سياق اإلخبار عن األمور المستقبلية مع القطع بوقوعها        .2

وَنادى أَصحاب الْجنةِ أَصحاب النارِ أَن قَد وجدنَا ما(لقيامة لقوله تعالى حين الحديث عن أحوال يوم ا

الِمِني        وعدنَا ربنا حقّاً فَهلْ وجدتُّم ما وعد ربكُم حقّـاً َقـالُوْا   ةُ اللّـهِ عَلـى الظـَّ نـأَن لَّع مهن يـب ذِّنـؤم فَـأَذَّن ـم3()نَع(،

.)4()ًزُمراجهنمإِلَىكَفَرواالَّذِينوسِيق(:وقوله تعالى

.بمعنى واهللا لن أفعل، واهللا ال فعلت: نحو، إذا كان الفعل منفياً بال في جواب القسم.3

كقوله تعـالى  رفيةظمثل ما ال   ،كذلك إذا دخل على الفعل إن الشرطية وما يتضمن معناها         .4

.)5()واألَرضتالسماوادامتِما(

.المصدر نفسه والصفحة)1(
تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر . رضى على الكافية لرضى الدين االستراباذيانظر بتصرف ـ شرح ال)2(

.11ص/ 3ج/ 1398األستاذ بكلية اللغة العربية واإلسالمية ـ جامعة قاريونس 
.44/ سورة األعراف)3(
.71/ سورة الزمر)4(
.107/ سورة هود)5(
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قولـه  في مثل   كذلك تدل صيغة الماضي على االستقبال بعد همزة التسوية مثل قولنا سواء             .5

.)1()يؤمِنونالَتُنذِرهملَمأَمأَأَنذَرتَهمعلَيهِموسواء(تعالى 

ويضيف عباس حسن في النحو الوافي سياقات أخرى لداللة أفعال الماضـي أو الحاضـر           

-:)2(منهاعلى المستقبل

فاإلعطاء سـيكون   ، )3()الْكَوثَرَأعطَينَاكِإنَّا(وذلك إذا تضمن الفعل وعدا مثل قوله تعالى         

.في المستقبل ألن الكوثر في الجنة ولم يجئ وقت دخولها

: مثل قوله تعـالى ، كذلك يدل الماضي على االستقبال إذا عطف الفعل على ما علم استقباله   

فِـي ومـن الـسماواتِ فِـي مـن فَفَـزِع الـصورِ فِـي يـنفَخ ويـوم (وقوله تعـالى    ، )4()النارفَأَوردهمالْقِيامةِيومقَومهدميقْ(

.)5()داخِرِينأَتَوهوكُلٌّاللَّهشاءمنإِلَّاالْأَرضِ

فعل المضارع بظرف مـن ظـروف       القترن  ومن داللة أفعال الماضي على المستقبل إذا ا       

إذ إن معنى الفعلين يدالن على االستقبال فال         ،)إذا تزورني  كأزور(في قولنا   ) إذا(المستقبل مثل   

.تتم زيارة الثاني إال إذا تمت زيارة األول

يدخل الـشهداء  : متوقع حصوله في المستقبل مثل   شيءكذلك إذا أسند الفعل المضارع إلى       

، نسأل اهللا تعالى أن نكـون مـنهم        ،أمر مستقبلي قطعاً للشهداء    الجنةفدخول  ، بقينالجنة مع السا  

.وهو خاص بأحوال يوم القيامة

هل تقاطع مجالس السوء؟: أو إذا سبق الفعل المضارع هل االستفهامية مثل

.)6()أَوالَدهنيرضِعنوالْوالِدات(وكذلك إذا اقتضى طلباً مثل قوله تعالى 

.هللا يطلب من الوالدات إرضاع أوالدهن في المستقبلفا

.10/ سورة يس)1(
.39: النحو الوافي)2(
.1/ سورة الكوثر)3(
.98/ سورة هود)4(
.87/ سورة النمل)5(
.233/ سورة البقرة)6(
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.)1()يشاءمنويعذِّبيشاءلِمنيغْفِر(قتضى وعدا أو وعيداً كقوله تعالى اأو 

الفعل من حيث الصحة واالعتالل. ب

.ما خلت حروفه األصول من أحرف العلة الثالثة وهي األلف والواو والياء:فالصحيح

.ما كان في أصوله حرف منها أو أكثر:والمعتل

والمعتل خمـسة أقـسام مثـال وأجـوف         ، والصحيح ثالثة أقسام سالم ومهموز ومضعف     

.)2(نوناقص ولفيف مفروق ولفيف مقرو

رحمـه  ـ نجد ابن حجر العسقالني  ، وبعدما تقدم من تعريف الصحيح والمعتل وأقسامهما

من حيـث الـصحة   والتي وردت في كتاب المغازي، لم يعلق على األفعال التي شرحهاـ  اهللا

علماً أن كثيراً من هذه األفعال التي وردت في هذا الكتاب يـصدق عليهـا الـصحة                 ،واالعتالل

واالعـتالل بأنواعهـا     ،السالم والمهموز والمضعف بنوعيه الثالثي والرباعي      –بأنواعها الثالثة   

).المقرون والمفروق: عيهاللفيف بنو–الناقص –األجوف –المثال (األربعة 

ألنها تكثر  ، إال أن الباحث وجد أن ابن حجر قد خص األفعال المهموزة فقط بالتعليق عليها             

ث مـن حـدي  " تمطأت: "قوله، فيها العلل الصرفية المتعلقة بالهمزة خاصة اإلعالل واإلبدال فمثالً    

عبيدة بن   يوم بدرٍ  لقيتُ: زبيرقال ال : "الذي يرويه عروة عن أبيه     رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

    سعد بن العاص وهو مدجج  ال ير     أنا أبـو ذات    : الكرش فقال  ى أبا ذاِت  نَكْى منه إال عيناه وهو ي

لقـد  : "أن الزبير قـال    رتُِبخْفُأ: ه في عينيه فمات قال هشام     تُنْعطَة فَ زنْعليه بالع  فحملتُ، الكرش

.)3("ها وقد انثنى طرفاهاأن نزعتُدهجفكان التُْأرجلي عليه ثم تمطَّوضعتُ

أما الفعـل   ، )4("قيل الصواب تمطيت بالتحتانية غير مهموز     ) ثم تمطأت : "(يقول ابن حجر  

وهذا يخالف سـياق    ، )5("مطا الرجل المرأة ومطأها بالهمز أي وطئها      ) "مطأ(من الفعل   ) تمطأت(

المطو الجـد   ) "المطو(الذي مصدره    فهو مأخوذ من الفعل مطا     بغير همز ) تمطيت(أما  ، الحديث

.18/ سورة المائدة)1(
محمد محي الدين عبد : تحقيق، شرح ابن عقيل لبهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني)2(

.269/ 1ج-1985دمشق الطبعة الثانية ،-دار الفكر ، الحميد
.386/ 7ج، 3998: رقم الحديث، ذاباب ك، فتح الباري)3(
. 7/387المصدر نفسه ج)4(
.        1/157ج) مطأ(مادة 1ط، بيروت، دار صادر، لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري)5(
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ومطا الـشيء  ،ومطا إذا تمطى،وأصل المطو المد في هذا... والنجاء في السير وقد مطا مطواً      

.)1("والتمطي التبختر،وتمطى الرجل تمدد،مطواً مده

عليه وسلم في قـصة قتـل   من حديث رسول اهللا صلى اهللا  ) اتهدأت األصو (وكذلك قوله   

.)2("خرجتحركةًفلما هدأت األصوات وال أسمع"ي أبي رافع اليهود

بهمز أي سكنت وزعم ابن التين أنه وقع عنده هـدت           ) هدأت األصوات : "(يقول ابن حجر  

والمرجح ما ذهب إليه ابن حجر من أن الصواب بالهمز ألن           . )3("بغير همز وأن الصواب بالهمز    

أولـم يهـدِ   : (بينت لك وقوله تعالى هديت لك في معنى     "هدت بمعنى بينت ورد في لسان العرب        

والماضي منه هدى وعند اتصاله بتاء التأنيـث        ، )4()"أولم يبين لهم  (قال أبو عمرو بن العالء      ) لهم

وهذا المعنـى يخـالف سـياق        ،يقال هدت مثل سعت وبكت بحذف األلف منعاً اللتقاء الساكنين         

أي سـكن  ،وهدوءا، هدءا، يهدأ، هدأ"الحديث الذي يفيد الهدوء والسكون فقد ورد أن هدأ بالهمزة 

هـدأت  (وهذا يوافق معنى الحـديث ألن فيـه          )5("ويكون في سكون الحركة والصوت وغيرهما     

). األصوات

عليه وسلم جـاءه    اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا        وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي        

: ثم أتاه الثالثـة فقـال     ، ر فسكت مت الح لَِكأُ :فسكت ثم أتاه الثانية فقال    ، "رمت الح لَِكُأ: "جاٍء فقال 

، األهليـة  الحمـرِ  ه ينهاكم عن لحوِم   ورسولَ إن اهللاَ : "فأمر منادياً ينادي في الناس    ، رمت الح يِنفُْأ

.)6("باللحمنها لتفوروإئت القدوركِففُأ

، فئت القـدور  صوابه فك : قال ابن التين  ) فأكفئت القدور : "(يعلق ابن حجر رحمه اهللا بقوله     

ويحتمل أن يكون المراد أميلت حتى أزيل مـا         ، كفأت اإلناء قلبته وال يقال أكفأته     : قال األصمعي 

.)7("أكفأت اإلناء أملته: "قال الكسائي، فيها

.15/284المصدر نفسه ج)1(
.425/ 7ج4040فتح الباري ـ باب قتل أبي رافع اليهودي ـ رقم الحديث )2(
.423/ 7المصدر نفسه ج)3(
.15/553ج) هدأ(مادة ، لسان العرب)4(
.1/180المصدر نفسه ج)5(
.579/ 7ج، 4199فتح الباري ـ باب غزوة خيبر ـرقم الحديث )6(
.المصدر نفسه والصفحة)7(
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والمرجح ما ذهب إليه ابن حجر من احتمال أن يكون المراد أميلت حتى أزيل مـا فيهـا                  

وذلك ألن اللحم موجود في القدور حسب مـا نـص           ) أملتهأكفأت اإلناء   : (موافقاً لرأي الكسائي  

لمـا   ،فلو كانت كفئت بمعنى قلبت على رأي األصمعي وابن التين          ،)وإنها لتفور باللحم  (الحديث  

ألن قلب اإلناء يحتاج خفته على عكس اإلمالة التي قد تفيد ثقـل اإلنـاء    ، كان اللحم موجودا فيها   

وفي  ،ة التعدية على الفعل أكدت معنى اإلمالة عن القلب        كذلك دخول همز   ،من خالل وجود اللحم   

، وهو مكفوء واكتفأه، وقيـل كفـأه قلبـه   وكفأ الشيء واإلناء يكفؤه كفًأ وكفأه متكفًأ  "لسان العرب   

مـا  وأ، الشيء ال تضيع ما فيـه   وألن إمالة )1("وأكفأ الشيء أماله لغية وأباها األصمعي     ، الكسائي

. قلبه يكون لكل ما فيه

عن أمـرِ فنا أيها الثالثةُ وكنا تخلَّ : مالك بن قال كعب "ي حديث قصة الثالثة الذين خلفوا       وف

، لهـم  فبـايعهم واسـتغفر   ، وا له فُلَاهللا صلى اهللا عليه وسلم حين ح       منهم رسولُ  َلِبأولئك الذين قَ  

.)2("فيهنا حتى قضى اُهللاأمرصلى اهللا عليه وسلماهللا وأرجأ رسوُل

وحاصله أن كعباً فسر قوله     ، مهموزاً أي أخر وزناً ومعنى    ) وأرجأ: "(حجر بقوله يعلق ابن   

.)3("أي أخروا حتى تاب اهللا عليهم) وعلى الثالثة الذين خلفوا(تعالى 

أرجأت األمر وأرجيتـه إذا     ، أرجأ األمر أخره وترك الهمز لغة ابن السكيت       "وأرجأ معناه   

.)4("أخرته وقرئ أرجه وأرجئه

وأما من حيث الوزن الصرفي فإن كليهما ثالثي        ، ن أرجأ وأخر تطابقتا في المعنى     وعليه فإ 

مزيد بحرف واحد فالفعل رجأ على وزن فعل وبإضافة همزة التعدية إليـه أصـبح علـى وزن                  

فالثالثي المزيد الحرف إمـا يـزاد   "أما الفعل أخر فهو مزيد بالتضعيف أي تضعيف العين      ،أفعل

خّر على وزن فعـل أو بـألف      ى وزن أفعل وبالتضعيف مثل أخر وأ      أ عل بالتعدية مثل رجأ وأرج   

وهذا هو المقصود من قول ابن حجر الفعل         ،)5("المشاركة مثل جهد وجاهد على وزن فعل وفاعل       

.أرجأ مهموز أي أخر وزناً ومعنى

.583/ ج) كفأ(مادة ، لسان العرب)1(
.145/ 8ج، 4418رقم الحديث ، باب حديث كعب بن مالك، فتح الباري)2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(
.83/ 1ج) رجأ(مادة ، لسان العرب)4(
–1الرياض ط–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع –عبده الراجحي . انظر بتصرف التطبيق الصرفي د)5(

.27ص . م 1999/ـه1420
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وهنـا وجـب     ،واألصل أرجوته  ،وأما قول صاحب اللسان أرجيته فذلك ألن الفعل واوي        

.إلى ياء لوقوعها رابعة إثر فتحقلب الواو

الفعل من حيث التجريد والزيادة.ج

" فَِعـل "مفتوح العين كَـضرب، و " فَعَل: "ثالثي منه ثالثة أوزانلوأما المجرد من األفعال فل    

.مضموم العين كَقَرب" فَعل"كشَِرب، و(مكسور العين 

دحرج:نحو" فَعلَل " للفعل الرباعي المجرد من األوزان و

أو علـى أربعـٍة أصـوٍل، ويـسمى          ،هي ما زادت على ثالثِة أحرٍف أصوٍل      : والمنْشَِعبةُ

.)1(فيهما" المزيد"

أما المزيد بحرف فيكون على وزن أفعـل      ،والفعل الثالثي يزاد بحرف أو حرفين أو ثالثة       

ل أو  افتعـل أو تفعـ     أو انفعـل أو    لَّفعما المزيد بحرفين فيكون على وزن ا      وأ ،أو فاعل أو فعل   

أمـا  ون على وزن استفعل أو افعوعل أو افعاّل مثل اخضاروأما المزيد بثالثة أحرف فيك  ،تفاعل

فين يكـون  الرباعي فيزاد بحرف أو حرفين والمزيد بحرف يأتي على وزن تفعلل والمزيد بحـر           

.)2(مثل اكفهرلَّعلى وزن افعلََّل أو افعلَ

قد تعمد ذكر الحركات التشكيلية على األفعـال  ـ اهللا  رحمه ـ نالحظ أن ابن حجر  : وبعد

ألن اخـتالف الحركـة      ؛ألفعـال لك بقصد توضيح أوزان ومعاني هـذه ا       بتصريفاتها الثالثة وذ  

وهذا يعني الوصول إلـى المعنـى   ،وبالتالي اختالف المعنى،التشكيلية يؤدي إلى اختالف الوزن  

.فيه بيسر وسهولةالمقصود للفعل في سياق الحديث الذي ورد 

اللهم: "فمن ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم              

.)3("د في األرضال تعب، اإلسالممن أهِلهذه العصابةُكهِلإن تَ

وكأن ابن حجر يريد أن يشير إلـي أن  )1("أما تهلك بفتح أوله وكسر الالم   : "يقول ابن حجر  

ل ألن الماضي هلك على وزن فَعل ويكون مضارعه مكسور العين نحو ضـرب              وزن تهِلك تفِع  

، علي توفيق الحمر: تحقيق، رالجرجاني الدا، ألبي بكر عبد القاهر الفارس األصل، المفتاح في الصرف)1(

.45/ 1ج1ط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت
.87- 84علم الصرف ص : انظر)2(
.7/355ج3953رقم الحديث " إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم"فتح الباري باب )3(
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وفي ) هلكت(دل على أن الماضي منه لحقت به تاء التأنيث فتقول           ) التاء(يضرب، ولما فتح أوله     

ولو ضم أوله وكسر الالم ألصبح المضارع من الثالثي          )2("هلَك يهِلك هلكاً وهلكاً وهالكاً    "اللسان  

. يخرج  ولو ضم أوله وفتح الالم ألصبح الفعل مبني لنائب الفاعـل             –حرف مثل ُأخرج    المزيد ب 

.وبين العسقالني كسر الالم إلبراز الفرق بين تهِلك وتهلَك فيؤدي المعنى المقصود للفعل

أبـو جهـل؟     ما صـنع   من ينظر : "صلى اهللا عليه وسلم    قال النبي : وفي حديث أنس قال   

مسعود ففانطلق ابنوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى ب3(..."د ر(.

.)4("بفتح الموحدة والراء أي مات) حتى برد: "(يعلق ابن حجر بقوله

وبرد فعل ثالثي مجرد على وزن فعل ومضارعه يبرد بضم الراء على وزن يفعـل كمـا        

.)5("برد الشيء يبرد بروداُ"ذكر صاحب اللسان 

لعين كما ذكرنا أو بكسرها كقولنا ضرب يضِرب وهلـك  ألن مضارع فعل قد يكون بضم ا     

.يهلك أو بفتحها مثل عمل يعمل

ب عـذَّ ي تَيإن الم : "وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعاً أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال            

ـ ب بخطيئ عذَّيإنه لَ : اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ، إنما قال رسوُل   .وِهَل: في قبره ببكاء أهله فقالت     ه ِت

.)6("ه ليبكون عليه اآلنلَه وإن أهوذنِب

والفعـل   )7("قيل بفتح الهاء والمشهور بالكسر أي غلط وزناً ومعنى        ) وِهل: "(قال ابن حجر  

.وِهَل على وزن فَِعل وهي أيضاً إحدى أوزان الفعل الثالثي المجرد

وهَل فـي   .... ه وسها   إذا غَلط في  . هل وهالً الشيء وعن الشيء يو    وِهل في : "وفي اللسان 

الشيء بالفتح يِهل بالكسر وهالً بالسكون ويوهل إذا ذهب وهمه إليه ومنه حديث عائشة رضـي                

.المصدر نفسه والصفحة)1(
.503/ 15ج) هلك(مادة ، لسان العرب)2(
.361/ 7ج3962جهل ـ رقم الحديث فتح الباري ـ باب قتل أبي )3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.82/ 3ج) برد(مادة ، اللسان)5(
.372/ 7ج 3987رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب قتل أبي جهل)6(
.المصدر نفسه والصفحة)7(
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اهللا عنها وهَل ابن عمر أي ذهب وهمه إلى ذلك قال يجوز أن يكون بمعنى سها وغلط ومنه قول                   

.)1("ابن عمر وِهل أنس أي غلط

ألن ؛بكسر الهاء أي غلط وزنـاً ومعنـى  ) وِهل(أن   والمرجح ما ذهب إليه العسقالني من     

وهل ابـن   (سياق الحديث يشير إلى ذلك إذ لو كانت الهاء مفتوحة لتطلب السياق أن تقول عائشة                

).عمر

صـلى اهللا    عن النبي  انهزم الناس  دحأُ لما كان يوم  : "وفي حديث أنس رضي اهللا عنه قال      

     عليه وسلم وأبو طلحة بين يي الن د     جوبي صلى اهللا عليه وسلم معليه بِ  بجله، وكـان أبـو      ٍةفَح

طلحة رجالً رامياً شديد النزع، كسر يومئٍذ قوسين أو ثالثاً، وكان الرجل يمر معه بجعبـة مـن                  

وم، فيقـول   إلى القِ  النبي صلى اهللا عليه وسلم ينظر      فُِرشْوي: النبل فيقول، انثرها ألبي طلحة قال     

.)2(."..فْ يصيبك سهم من سهام القوم رشْنت وأمي يا رسول اهللا ال تُبأبي أ: أبو طلحة

من اإلشراف، وألبي الوقت بفـتح  ةبضم أوله وسكون المعجم   ) ال تشرف : "(قال ابن حجر  

، أما قوله   )3("أوله وسكون الشين أيضاً وتشديد الراء وأصله تتشرف أي ال تطلب اإلشراف عليهم            

مة من اإلشراف هو من الفعل الثالثي المزيد بحـرف أشـرف            تشرف بضم أوله وسكون المعج    

ثقـل  وحذفت همزة الفعل من الفعل وجوباً لل       ،على وزن أفعل ومصدره إشراف على وزن إفعال       

.)4("واإلشراف بمعنى العلو وأشرف الشيء وعال وعاله"،كما حذفت في أحسن يحسن إحسان

ستشرفه وضع  وتشرف الشيء ا  "أما تشرف وأصله تتشرف هو طلب لإلشراف ففي اللسان        

: يده على حاجبه كالذي يستظل من الشمس حتى يبصره ويستبينه ومنه قول ابن مطير

)5(يِلمتَسا وال مبِحيروا بعدي مملَكأن*** يستشرفوننيفيا عجباً للناِس

ي وفي حديث أبي طلحة رضي اهللا عنه أنه كان حسن الرمي فكان إذا رمى استشرفه النبـ            

وحيث إن الفعلين يؤديان المعنـى       ،)1("صلى اهللا عليه وسلم لينظر إلى مواقع نبله أي يحقق نظره          

.المقصود للحديث لم يرجح العسقالني أحدهما على األخر

.737/ 11ج) وهل(مادة ، اللسان)1(
.446/ 7ج4064رقم الحديث .." .إذ همت طائفتان منكم أن تفشال "باب ، فتح الباري)2(
.447/ 7المصدر نفسه ج)3(
.9/169ج) شرف(مادة ، لسان العرب)4(
م 3/1927ط ، القاهرة، مطبعة السعادة، تحقيق ولي الدين التبريزي، وس الطائيأديوان الحماسة لحبيب بن )5(

.2/76ج
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غُمـاً مفَأَثَـابكُ أُخـراكُم فِـي يـدعوكُم والرسولُأحدٍعلَىتَلْوونوالَتُصعِدونإِذْ(: وفي قوله تعالى  

.)2()تَعملُونبِماخبِريواللّهأَصابكُمماوالَفَاتَكُمماعلَىتَحزنُوْالِّكَيالبِغَمٍّ

صـلى اهللا  النبـي َلعج: "ويشرح اآلية السابقة حديث البراء بن عازب رضي اهللا عنه قال    

جبير، وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسـوُل       اهللا بن  أحد عبد  ة يوم عليه وسلم على الرحاِل   

.)3("في أخراهم

تصعدون تذهبون، أصعدوا وصعدوا فوق البيت، سـقط، هـذا التفـسير            : "يقول ابن حجر  

للمستملي كأنه يريد اإلشارة إلى التفرقة بين الثالثي والرباعي فالثالثي بمعنى ارتفع، والربـاعي              

وهذه التفرقة تبين داللـة الفعلـين صـعد         )4("ذا ابتدأ السير  بمعنى ذهب، وقال أهل اللغة أصعد إ      

.)5(صعد التي ذكرها ابن حجر عن المستملي يؤكدها ما ذكره الفراءوأ

قال الفراء اإلصعاد في ابتداء األسفار والمخارج، تقول أصعدنا من مكة وأصـعدنا مـن               "

رجة وأشباهه قلت صعِدتُ ولم تقل      الكوفة إلى خراسان وأشباه ذلك فإذا صِعدت في السلم وفي الد          

أصعدتُ وقرأ الحسن إذ تصعدون جعل الصعود في الجبل كالصعود في السلم يقال صـِعد فـي                 

.)6(الجبل وأصعد في البالد

     ـِعدِعدون هو الثالثي المجرد صوبعد هذا العرض فإن الباحث يذهب إلى أن الفعل من تص

الثي المجرد الثالثة وهو بمعنى ارتفع كمـا بـين صـاحب            على وزن فَِعَل وهو إحدى صيغ الث      

والصعود يناسب الجبل وليس اإلصعاد ويؤكد       ،وذلك ألن القصة كلها تدور في جبل أحد        ،اللسان

بفتح التاء ولذا يقال صعد المنابر من الثالثـي أي اعـتالء            ) إذ تصعدون (ذلك قراءة الحسن من     

أي ) إذ تصعدون وال تلـوون علـى أحـد        "(كثير قوله   المنابر وارتقاء مشارفها وفي تفسير ابن       

.169/ج،اللسان)1(
.153/ سورة آل عمران)2(
.449/ 7ج4067رقم الحديث " إذ تصعدون وال تلوون على أحد"ب با، فتح الباري)3(
.251/ 3ج) صعد(مادة ، اللسان)4(
مات بطريق مكة سنة سبع ومائتين . إخباري عالمة نحوي كان رأسا في قوة الحفظ أملى تصانيفه كلها حفظا)5(

.1/273تذكرة الحفاظ ج، عن ثالث وستين سنة اسمه يحيى بن زياد

.25/ 3ج،اللسان)6(
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إذ (وقـرأ الحـسن وقتـادة       ،أي إلى الجبل هاربين مـن أعـدائكم       ) إذ تصعدون (صرفكم عنهم   

.ولعل تفسير اآلية عند ابن كثير يؤكد ما ذهبنا إليه واهللا أعلم)1(أي في الجبل) تصعدون

لى اهللا عليه وسـلم سـريةً   بعث ص: "وفي حديث عبد الرحمن بن علي رضي اهللا عنه قال      

      ب وقال ِضغَطيعوه فَ فاستعمل رجالً من األنصار وأمرهم أن ي :   صـلى اهللا  أليس قد أمركم النبـي

وها، وا ناراً فأوقـد دأوِق: وا فقالعمجعليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى، قال فاجمعوا لي حطباً، فَ          

ا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم       نَررفَ: ويقولونبعضاً   م يمسك هادخلوها فهموا وجعل بعض   : فقال

لـو  : صلى اهللا عليه وسلم فقـال      فبلغ النبي ، فسكن غضبه ، دت النار ممن النار فمازالوا حتى خَ    

.)2("في المعروفدخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعةُ

طرزي كسر الميم مـن  هو بفتح الميم أي طفئ لهبها، وحكي الم     ) وخمدت: "(قال ابن حجر  

.)3("خمدت

حـدى  وهـي إ  ، وخمدت بفتح الميم هو ثالثي مجرد على وزن فَعلَت لحقت به تاء التأنيث            

أما خمدت كما قال المطرزي فهي أيضاً ثالثي مجـرد           ،صيغ الثالثي المجرد كضربت ورجعت    

الثـة  على وزن فعلت بكسر العين مثل عملت وهي صيغة ثانية من صيغ الثالثـي المجـرد الث                

.المعروفة

لميم سكن لهيبها ولم يطفأ جمرهـا       بفتح ا  تلكن الباحث يرجح قول ابن حجر من أن خَمد        

د المـريض أغمـي عليـه أو        ِميقال خَ  ،ت النار تخمد خموداً سكن لهيبها ولم يطفأ جمرها        دمخَ"

.وهذا ال يناسب لفظة النار)4("مات

اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثاً قبل        رسولُ ثَعب: "وفي حديث جابر رضي اهللا عنهما أنه قال       

ي الـزاد،  ِنر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثالثمائة، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فَ           موأَ الساحِل

يوم قليالً قلـيال حتـى       نا كلَّ ع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتُ     ِمفج الجيشِ فأمر أبو عبيدة بأزواِد   

.)5("فني

دار طيبة للنشر –تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل عمر بن كثير تحقيق سامي بن محمد سالمة )1(

.137/ 2م ج1999–ه 1420/ 2والتوثيق ط
.74/ 8ج4340رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب سرية عبد اهللا بن حذانة السهمي)2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(
.165/ 3ج) خمد(مادة ، ناللسا)4(
.96/ 8ج4360رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب غزوة سيف البحر)5(
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وبـضم والتـشديد مـن      ، بفتح أوله والتخفيف من الثالثي    ) ناكان يقوتُ ف: "(يقول ابن حجر  

.)1("التقويت

. )2("أي أعوله برزق قليل كما يقول رزقته فأرتزق، وأنا أقوته"وفي اللسان 

الفعل من حيث اللزوم والتعدي. د
).قام، وتقدم، وفرح، وفزع، وجزع، وهب: (ما ال يتجاوز الفاعل نحو: الفعل الالزم هو

:فإذا أردت تعدية هذا الفعل عديته بثالثة أشياء

).خرج، أخرجته(ما بهمزة النقل لقولك إ-

).فرح، فرحته(وإما بتضعيف عين الفعل بقولك -

ويسمى الفعـل الـالزم فعـالً        )3()ذهبت بزيد، أي أذهبته   (وإما بحرف الجر لقولك في     -

.)4(قاصراً والمتعدي فعالً مجاوزاً

ث اللزوم والتعدي لتوضـيح المعنـى       علق على بعض األفعال من حي      ونجد ابن حجر قد   

:المراد والمقصود في نص الحديث ومن هذه التعليقات

صلى اهللا عليه وسـلم  اِهللاقال لنا رسوُل: "تعليقه على حديث أبي أسيد رضي اهللا عنه قال       

.)5("نبلكموا إذا أكثبوكم فارموهم واستبقُ: يوم بدر

للتعدية من كَثَب بفتحتين وهو القرب، قـال ابـن          ) وأكثبوكم(همزة في   وال: "قال ابن حجر  

.)7("أكثب العين إذا أمكن من نفسه فالمعنى إذا قربوا منكم فأمكنوكم من أنفسهم فارموهم)6(فارس

.97/ 8المصدر نفسه ج)1(
.74/ 2ج) قوت(مادة ،  لسان العرب)2(
1تعليق أحمد بن إبراهيم المغني ط، شرح ملحة اإلعراب ألبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري)3(

.152، صصر م–القاهرة - بة اإلسالمية للنشر والتوزيع م  المكت2005ه 1426/
. 54أسس الدرس الصرفي في العربية ص)4(
.376/ 8ج3984: رقم الحديث،فتح الباري ـ باب كذا)5(
اإلمام العالمة، اللغوي المحدث، أبو الحسين، أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، )6(

سير أعالم النبالء : انظر" المجمل:"المالكي، اللغوي، نزيل همذان، وصاحب كتابالمعروف بالرازي،

.17/103ج
.376/ 8فتح الباري ـ ج)7(
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الفعل كثب فعل الزم متعٍد بنفسه إلى مفعول وهـو كالفعـل ضـرب فيقـال ضـربوكم            و

ن وفي حديث بـدر إ "صبح أكثب مثل خرج وأخرج ففي اللسان  عدى بهمزة النقل في   وأضربوكم وت 

أكثبوكم القوم فانبلوهم وفي رواية إذا كثبوكم فارموهم بالنبل من كثب وأكثب إذا قارب والهمـزة               

.)1("في أكثبوكم لتعدية كثب فلذلك عداها إلى ضميرهم

، )إذا أكثبوكم (لسياق  وعليه فالفعل كثب يعد فعالً متعديا بلفظه بهمزة التعدية ويوضح ذلك ا           

ويـستعمل  : "يقول ابن حجـر )2()مـؤمِنِني كُنـتُم إِناألَعلَـون وأَنتُمتَحزنُواوالَتَهِنواوالَ(وفي قوله تعالى   

وفي ذلـك    )4()مى يثرب م ح هوهنت(وفي الحديث    )3()الْعظْـم وهـن (وهن الزما ومتعديا، قال تعالى      

وهـن اإلنـسان   ..... لوهن الضعف في العمل واألمر وكذلك في العظم    وا"ذهب صاحب اللسان  

ويحـدد  ،أي أن الفعل وهن يأتي الزما ومتعديا بمعنى واحـد     ، )5("ووهنه غيره يتعدى وال يتعدى    

.صيغته في التعدي واللزوم السياق الذي يوضع فيه

مـع النبـي    خرجنا  ":بن األكوع رضي اهللا عنه قال      وفي قصة فتح خيبر من حديث سلمة      

نا مـن   عر أال تـسِم   يا عام : من القوم ِلعامر   ا ليالً فقال رجٌل   نَرِسصلى اهللا عليه وسلم إلى خيبر فَ      

:  يقوليحيط القومفنزَلاشاعررجالًك؟ وكان عامرهنيهاِت

وال تصدقنا وال صلينا***          اللهم لوال أنت ما اهتدينا

قدام إذا القيناوثبت األ***          افاغفر فداء لك ما اتقين

إنا إذا صبح بنا أبينا***          وألقين سكينة علينا

وبالصياح عولوا علينا

عامر بن األكوع قال يرحمـه      : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا          

.)6(..."اهللا 

صدونا بالدعاء بالصوت العالي واسـتغاثوا      أي ق ) وبالصياح عولوا علينا  : "(يقول ابن حجر  

وكأنه يتعدى بحرف الجر الباء أو       )7("فالن أي استغثت به   ينا، تقول عولت على فالن وعولت ب      عل

.702/ 1ج) كثب(مادة ، اللسان)1(
.139/سورة آل عمران)2(
.4/ سورة مريم)3(
.5/82هـ ج1/1344ط، ميةالسنن الكبرى ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي مجلس دائرة المعارف النظا)4(
.453/ 13ج) وهن(مادة ،اللسان)5(
.574/ 7ج4196رقم الحديث ،فتح الباري ـ باب غزوة خيبر)6(
.576/ 7المصدر نفسه ج)7(
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فرح محمد بنجاحه، وفرح محمد على      : على وأما عول مزيد بالتضعيف الذي جعله متعديا كقولنا        

لباسه، وعند تعدح محمد أباه، أو فرح محمد على نجاحهيه بنفسه فرح محمد بنجاحه، أو فر .

اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  رسوُلقاَل: "قالـ  رضي اهللا عنهماـ وفي حديث ابن عباس  

م إلـى أن  هعفادمهتَالكتاب، فإذا جْئإنك ستأتي قوماً من أهِل: "ه إلى اليمنبن جبل حين بعثَ   لمعاِذ

يشهد وا أن  ال إله   حمدا رسولُ م إال اهللا وأن         اهللا فإن هم أطاعوا لك بـذلك فـأخبره قـد   اهللاَ م أن

فرض1("وليلةيوٍمفي كلِّصلواٍتعليهم خمس(.

). طاعت، وأطاعت لغة، ِطعتُ، وطُعتُ، وأطعتُ: طوعت: (قال أبو عبد اهللا 

)2(ومع هذا وما بعده لغيـر أبـي ذر       ) قال أبو عبد اهللا طوعت وأطاعت     : "(يقول ابن حجر  

على عادته في تفسير اللفظـة  )4()أَخِيـهِ قَتْلَنَفْسهلَهفَطَوعت(وأراد بذلك تفسير قوله تعالى  )3(والنسفي

الغريبة من القران إذا وافقت لفظة من الحديث، والذي وقع في حديث معاذ إن هم أطاعوا فـان                  

ذكر الحسن البصري وطائفة    وقد   ،عند بعض رواته كما ذكر ابن التين فإن هم طاعوا بغير ألف           

فطاوعت له نفسه قال ابن التين إذا امتثل أمره فقد أطاع وإذا وافقـه فقـد طاوعـه، قـال            : معه

الطوع نقيض الكره، وطاع له انقاد، فإذا مضى ألمره فقد الطاعة، وقال يعقوب بـن               : األزهري

ه يطوع طوعاً فهـو     منهم من يقول طاع ل    : السكيت، طاع وأطاع بالمعنى، وقال األزهري أيضاَ      

ابـدأ اهللا   (والحاصل أن طاع وأطاع استعمل كل منهما الزما ومتعديا مثـل            . طائع بمعنى أطاع  

، أو ضمن المتعدي بالهمزة معنـى  للصيرورةوأبدأه أو دخلت الهمزة للتعدية وفي الالزم      ) الخلق

لالئق فـي حـديث     الزم ألن كثيرا من أهل العلم فسروا أطاع بمعنى الن وانقاد وهو ا             آخرفعل  

.)5(معاذ، وإن كان الغالب في الرباعي التعدي وفي الثالثي اللزوم

.77/ 8ج4347رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن)1(
حرم، أبو ذر، عبد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن غفير بن محمد، الحافظ اإلمام المجود، العالمة، شيخ ال)2(

عن " الصحيح"، صاحب التصانيف، وراوي المعروف ببلده بابن السماك، األنصاري الخراساني الهروي المالكي

وقد أرخ . ولدت سنة خمس أو ست وخمسين وثالث مئة: قال. المستملي، والحموي، والكشميهني: الثالثة

.17/562سير أعالم النبالء ج، اض موت أبي ذر في سنة خمس وثالثين وأربع مئةالقاضي عي
اإلمام الحافظ المحدث أبو علي الحسن بن عبد الملك بن علي بن موسى بن إسرافيل النسفي، ولد سنة أربع ) 3(

بن عثمان سير أعالم النبالء لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد، وروى الكثير ببخارى وسمرقند. وأربع مئة

1993ه 1413/ 9شعيب االرنؤوط  مؤسسة الرسالة ط:الذهبي أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه 

.19/143ج

.30/ سورة المائدة)4(
.80/ 8جفتح الباري )5(
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ومن أسباب لزوم الفعل المتعدي صيرورته مطاوعاً ككسرته فانكسر كما في الفعل سـابق              

.)1(الذكر طاع وأطاع

م ص 2007ـ 1أحمد بن محمد الحمالوي ـ مطبعة المدني ـ القاهرة ط، في فن الصرفشذى العرف)1(

29.
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المبحث الثاني

المشتقات

اسم الفاعل. 1

مثالً اسم فاعل   ) كاتب(م بالفعل، فكلمة    وهو اسم يشتق من الفعل للداللة على وصف من قا         

.)1(تدل على وصف الذي قام بالكتابة

ويمكن صياغة اسم الفاعل من فعله الثالثي على وزن فاعل تقول كتب كاتب، لعب العب،               

. ضرب ضارب، باع بائع، عور عاور، دعا داع

ضمومة ومن غير الثالثي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميماً مـ              

يدحرج مدحرج، يبذر مبذر، يجاهد مجاهد، يؤمن مـؤمن، يخـشوشن    : وكسر ما قبل اآلخر مثل    

.مخشوشن، يختار مختار

،وهناك أفعال اشتق منها اسم الفاعل على غير القواعد السابقة وهي نادرة فـي العربيـة               "

ب بكـسر   ومن هذه األسماء مسهب من أسهب والقيـاس مـسِه          ،واألصل في اسم الفاعل القياس    

دت أفعال رباعية؛ لكن اشـتق  كما ور،ن أحصن والقياس محِصن بكسر الصاد    ومحصن م  ،الهاء

.)2("سم الفاعل على وزن فاعل كما الفعل الثالثي شذوذاً مثل أيفع يافع، أمحل ماحلمنها ا

ولم ينـوه  ،وبعد ما تقدم فقد عرض ابن حجر رحمه اهللا السم الفاعل في مسائل قليلة جداً              

، لى كثير من أسماء الفاعل بالتعليق ربما لسهولة معرفتها إذ لها قاعدتان قياسيتان مجملتان فقـط    إ

        حـين قـال   ومن هذه المسائل التى علق عليها من حديث سلمة ابن االكوع في قصة فتح خيبـر

ن إن له ألجري   ه،لَاْمن قَ  بذَكَ: صلى اهللا عليه وسلم    ه، قال النبي  عملُ طَِبقد ح  اإن عامر "الصحابة  

ه إنه لجاِهوجمع بين إصبعيمجاِهدلَّقَد3("همشى بها مثلُعربي(.

.66الصرفي صالتطبيق )1(
.66،67المصدر نفسه ص)2(
.575/ 7ج4196رقم الحديث ،  باب غزوة خيبر، فتح الباري)3(
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)1("كذا لألكثر باسم الفاعل فيها وكسر الهاء والتنـوين     ) انه لجاهد مجاهد  : "(يقول ابن حجر  

ولم يفرق ابن حجر في أصل فعلهما واكتفى باإلشارة إليهما اسم فاعل في حين أن جاهـد اسـم                   

وكذلك قوله مشابه في تعليق ابن حجـر علـى   ،ومجاهد اسم فاعل للفعل جاهد،للفعل جهد فاعل  

وحكي الـسهيلي انـه   ) "قل من مشى بها مثله في ذات الحديث السابق   (كالم السهيلي على عبارة     

بضم الميم اسم فاعل من الشبه أي ليس له مشابه في صفات الكمال فـي     ) مشابهاً(وقع في رواية    

.)2("القتال

أن عبـد اهللا بـن   "–أحد الثالثة الذين تيب علـيهم  -وفي حديث آخر عن كعب بن مالك 

عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه خرج من عند رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      

صلى اهللا عليـه  اِهللارسوُليا أبا الحسن، كيف أصبح: ي فيه فقال الناسوفِّوسلم في وجعه الذي تُ    

.)3("بارئاًاِهللاال أصبح بحمِدوسلم؟ فق

.)4("اسم فاعل من برأ بمعنى أفاق من المرض) بارئاً: "(يقول ابن حجر

 ال أزاُل: " ه في حديث أبي هريرة قالومما ورد في معنى المفعول قوله سبي بنـي  أحـب

، الـدجال علـى   أمتي   هم أشد : صلى اهللا عليه وسلم يقول فيهم      من الرسولِ  هنسمعتُ تميم لثالثٍ 

  سماعيلإ فإنها من ولِد   أعتقيها: عند عائشة فقال   ةٌوكانت منهم سبي  ،وجت لهم فقـال   اصدق تْاء :

.)5("أو قوميقوٍماتُهذه صدقَ

المهملة وكسر الموحدة وتشديد التحتانية وتخفيفها ثم همـزة          بفتح) هسبي: "(يقول ابن حجر  

ومثلها قتيل بمعنى مقتول وأسير بمعنى مأسور وجـريح    )6("فعيلة بمعنى مفعولة   مسبيةأي جارية   

.بمعنى مجروح

.7/577فتح الباري  ج)1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.8/177ج4447رقم الحديث  –باب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته –فتح الباري )3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.104/ 8ج4366فتح الباري ـ باب غزوة عينية بن حصن رقم الحديث )5(
.المصدر نفسه والصفحة)6(
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اسم الهيئة. 2

ويوال يـصاغ إال مـن       )1(وهو مصدر يدل على هيئة حدوث الفعـل        ،ى مصدر الهيئة  سم

وهنـاك بعـض األسـماء      ،مثل جلس ِجلسة، وقف ِوقفة، ومشى ِمشية      ) ِفعلة(الثالثي على وزن    

.)2(ي اللغة مثل تعمم ِعمة، اختمرت المرأة ِخمرةالسماعية النادرة ف

عائـشةَ تعليقه علـى حـديِث  ،المغازي حول اسم الهيئةأحاديث ومما ذكره ابن حجر في     

ضِبعليها السالم في شكواه الذي قُ      صلى اهللا عليه وسلم فاطمةَ     دعا النبي : "اهللا عنها قالت  رضي  

.)3(..."تْكَِحضفَرها بشيٍءثم دعاها فساتْكَبفَفيه فسارها بشيٍء

أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مـشيةَ    (وأول الحديث في رواية مسروق      : "يقول ابن حجر  

هيئـة مـشية   )4("ومشيتها هو بكسر الميم ألن المراد الهيئـة      ، )صلى اهللا عليه وسلم    النبي أي أن

.هللا عليه وسلمالزهراء رضي اهللا عنها تشبه هيئة مشية أبيها رسول اهللا صلى ا

اسم اآللة. 3

5(من الفعل الثالثي للداللة على اآللةقُّتَشْوهو اسم ي(

قُّتَشْوال ي6(:اآللة إال من الفعل الثالثي المتعدي على األوزان التاليةاسم(

.مفتاح............ مفعال –1

.شرطِم............. ِمفعل –2

.ساقية.............فاعلة –3

. ساطور............فاعول –4

5–الة فع..............ارةكس .

.64التطبيق الصرفي ص)1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.168/ 8ج4433رقم الحديث ، باب كذا، فتح الباري)3(
.169/ 8المصدر نفسه ج)4(
.76التطبيق الصرفي ص)5(
.حةالمصدر نفسه والصف)6(
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.بيد أن األوزان الثالثة األخيرة أقرها المحدثون وليس القدماء من العلماء

ل، مملكة، وأسماء آلة ليس     األوزان السابقة  مثل منْخُ     وهناك أسماء آلة سماعية ليست على     

...سكين، سيف، قدوم، فأس، شوكة: ثللها أفعال وال توضع تحت قاعدة م

بضبط حركاتها وبيان    ،في حديثه عن أسماء اآللة     عنىالحظ أن ابن حجر أكثر ما كان ي       يو

ومنها  ،قد تخرج إليها إذا تغيرت حركتها      الذيتوضيحاً لمعناها المراد مع ذكره للمعنى        ،تكوينها

رسولَ أن: "ديث أنس رضي اهللا عنه    منها ما جاء في ح     و، مخرف، مزود، جعبة، مكتَل   ، سحاةِم

ما أصبح  صبح، فلَّ هم حتى ي  لم يقرب  ليالً وكان إذا أتى قوماً بليٍل      ربيصلى اهللا عليه وسلم أتى خَ      اِهللا

محمد واهللا، محمد والخميس، فقال صـلى اهللا         :ا رأوه قالوا  لهم فلم بمساحيهم ومكاتِ  اليهود تْجرخَ

.)1("ينِرذَنْالمفساء صباحقوٍمنا إذا نزلنا بساحِةخربت خيبر، إ: "عليه وسلم

) ومكـاتلهم (ت الحـرث    بمهملتين جمع مسحاة وهي من آال     ) مبمساحيه: "(يقول ابن حجر  

.)2("جمع مكتل وهو القفة الكبيرة التي تحول فيها التراب وغيره

ه تُلْتأثَّ مالٍ ُلوألَ رفاً في بني سلمة، فإنه    خْفانبعث به ِم  : "وفي جزء من حديث أبي قتادة قال      

.)3("في اإلسالم

ي بذلك ألنه   مس ،بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستاناً       ) مخرفاً: "(يقول ابن حجر  

4("خترف بهايخترف منه التمر وأما بكسر الميم فهو اسم اآللة التي ي(.

صـلى اهللا    عن النبي  سأحد انهزم النا   لما كان يوم  : "وفي حديث أنس رضي اهللا عنه قال      

           عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى اهللا عليه وسلم مجوعليه بِ  بحله، وكـان أبـو      ٍةفَج

   معـه بِ طلحة رجالً رامياً شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثالثاً وكان الرجل يمرجمـن  بـةٍ ع

.)5("بلالنَّ

.578/ 7ج4197فتح الباري ـ باب غزوة خيبر رقم الحديث )1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.46/ 8ج4321رقم الحديث " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم"فتح الباري ـ باب )3(
.51/ 8المصدر نفسه ج)4(
.446/ 7ج4064رقم الحديث .." إذ همت طائفتان منكم أن تفشال "فتح الباري ـ باب )5(
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ون العين المهملة بعدها موحدة هي اآللة التـي         بضم الجيم وسك  ) عبةبج: "(يقول ابن حجر  

وجعبته اسم آله سماعي ليست على وزن من األوزان القياسـية الخمـسة             ، )1("يوضع فيها السهام  

.المعروفة السم اآللة

صلى اهللا عليه وسـلم  اِهللارسوُلبعِث: "قالمااهللا رضي اهللا عنهعبِدبِنجابرِ وفي حديثِ 

يـق  الطرِ ا وكنا بـبعِض   نَجرخَالجراح وهم ثالثمائة، فَ    ر عليهم أبا عبيدة بن    مالساحل وأ  َلببعثاً قِ 

.)2("ي تمردوزفجمع، فكان ِمالجيِشة بأزواِدر أبو عبيدمفَأالزاديِنفَ

.)3("بكسر الميم وسكون الزاي ما يجعل فيه الزاد) المزود: "(يقول ابن حجر

اسم الجنس الجمعي. 4

وأشار العسقالني إلى بعض    ، )4(لن يقع على شيء وعلى ما أشبهه كالرج       هو ما وضع أل   و

لشمولها لكافة أنواعه ومنه قولـه  جمعياألسماء الواردة في بعض األحاديث مبيناً أنها اسم جنس 

،والبعيرِ بالشاةِ الناس أن يذهب  نوضرأال تَ : "في قول النبي صلى اهللا عليه وسلم      ) الشاة والبعير (

.)5("كمحاِلصلى اهللا عليه وسلم إلى ِرون بالنبيوتذهب

ويقصد بذلك أن الشاة والبعير للـذكر        )6("اسم جنس فيهما  ) والبعير الشاةُ: "(يقول ابن حجر  

وكذلك قوله عن الحـوت     ، الخروف والنعجة  فرد الشاة وم ،ومفرد البعير الجمل والناقة    ،واألنثى

، فأكل منـه  ِبرالظَّمثُلفإذا حوتٌ"خر آمن حديثٍ  زٍءأنه يشمل كافة أنواع السمك وألوانه في ج       

7("ليلةثمان عشرةَالقوم(.

.)8("أما الحوت وهو اسم جنس لجميع السمك) فإذا حوت مثل الظرب: "(يقول ابن حجر

.447/ 7المصدر نفسه ج)1(
.96/ 8ج4360. رقم الحديث، باب غزوة سيف البحر، فتح الباري)2(
.97/ 8المصدر نفسه ج)3(
ص 1405، 1بيروت ط، دار الكتاب العربي، تحقيق إبراهيم األبياري، التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني)4(

41.
.60/ 8ج4330لحديث وة أرطاس رقم افتح الباري باب غز)5(
.64/ 8المصدر نفسه ج)6(
.97/ 8ج4360فتح الباري باب غزوة سيف البحر  رقم الحديث )7(
.المصدر نفسه والصفحة)8(
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اسم التفضيل. 5

هو االسم المصوغ من المصدر للداللة على أن شيئين مشتركان في صـفة وزاد أحـدهما        

.)1(درجةعلى اآلخر 

ها ومنها  ل على القراء ضبطُ   التي ُأشكِ  تلك األسماء  ،و أما ما عرض له من أسماء التفضيِل       

والناظر إليها دون تدبر لمعنى الحديث يظـن أنهـا فعـل             ،)من(من الفعل   ) أمن(اسم التفضيل   

جزء من حـديث  وفي ، منهنأأم) نِمَأ(وليس اسم تفضيل واسم التفضيل من الفعل       ) نِمَأ(ماضي  

.)2("ه أمنورسولُكلما قال شيئاً قالوا اُهللا: "زيد بن عاصم رضي اهللا عنه قال

بفتح الهمزة والميم والتشديد أفعل     ) اهللا ورسوله أمن  : قالوا كلما قال شيئا  : "(يقول ابن حجر  

.)3("تفضيل من المن

قول للتفـضيل أخيـر   خير مع تجويزه المن الفعل  ) أخير(لى اسم التفضيل    وكذلك تعليقه ع  

ـ فإذا و  رجالح كنا نعبد : العطاري يقول  أبا رجاءٍ  تُعِمس: "وخير منه ففي حديث ميمون قال      جا نَد

احجر4("خرا باآلنَمنه ألقيناه وأخذْهو أخير(.

أحسن بدل أخير و أخير لغة فـي   )5(في رواية الكشميهني  ) هو أخير منه  : "(يقول ابن حجر  

.)6("خير

ويقال ما أخيره وخيره وأشره وشره وهذا خيـر منـه   ، وهو خير منك وأخير   "لسان  وفي ال 

.)7("وأخير

.52شذى العرف في فن الصرف ص )1(
.8/60ج4830رقم الحديث ، باب غزوة ارطاس، فتح الباري)2(
.8/63المصدر نفسه ج)3(
.8/112ج4376وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال  رقم الحديث فتح الباري باب)4(
حدث . المحدث الثقة، أبو الهيثم، محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارون المروزي الكشميهني)5(

مات في يوم عرفه سنة تسع وثمانين وثالث وكان صدوقاب صحيح البخاري مرات عن أبي عبد اهللا الفربري

.4/491سير أعالم النبالء ج، مئة
.المصدر نفسه والصفحة)6(
.4/264ج)خير(مادة ،اللسان)7(
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المبحث الثالث

األسماء

األسماء بين الصحة واالعتالل.1

االسم المقصور. أ

المختص بألف مفردة في آخره نحو الهوى والهدى والدنيا واألخرى وسـمي            االسم المعرب   هو  

ب قصرت عنه أي حبست والقصر الحـبس ومنـه يقـال امـرأة              مقصورا ألن حركات اإلعرا   

.)2(أي محبوسات)1()حور مقصورات يف اخليام(مقصورة وقصيرة وقصورة قال اهللا تعالى 

.)3(أو هو كل واو أو ياء وقعت بعد فتحة وذلك نحو مغزى

.)4(للتأنيث أو اإللحاقأو مزيدةوكانت منقلبة عن ياء أو واو،ألفاخره أو ما كانت آ

:)5(ويمكن للمقصور أن ينقسم باعتبار حقيقة ألفه إلى أربعة أقسام

القرى وهـذه أصـلها يـاء أو        ، الثرى، الفتى، الهوى: ما ألفه منقلبه عن ياء أو واو مثل       . 1

.الربا وهذه أصلها واو، القفا، العال، عصا

.سلمى، ذكرى، حسنى، بشرى: للتأنيث نحوما ألفه زائدة. 2

.ِمغزى ملحقة بدرهم، أرطى ملحقة بجعفر: اق نحولإللحما ألفه زائدة. 3

.72/ سورة الرحمن)1(
بيروت –دار الجيل - أسرار العربية لعبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد اهللا بن أبي سعيد األنباري )2(

.62ص1995، 1ط
.3/79ج1963، بيروت، عالم الكتب، قيق محمد عبد الخالق عظيمةالمقتضب ألبي العباس ا لمبرد تح)3(
الموصل ، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، كاظم بحر المرجان. د: تحقيق، التكملة ألبي العلي الفارسي)4(

.271م ص1981
.247المغني في علم الصرف ص)5(
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).الجمل الضخم الشديد الوبر(قبعثرى، كمثرى: مزيدة للتكثير نحوما ألفه . 4

وتـسميتها  ،ونالحظ أن ابن حجر قد تعرض لهذه المسألة مـن خـالل ضـبط الكلمـات         

ليـه وسـلم    صـلى اهللا ع    أول ما غزا الرسوُل   : ")1(بالمقصورة فمثالً نجده شرح قول ابن اسحق      

األبواء ثم بشَواط، ثم الع2("رةي(.

ثم غزا في شهر ربيع األول يريد قريشاً أيضاً حتى بلغ بواط مـن              : "يعلق ابن حجر قائالً   

ناحية رضوى ورجع ولم يلق أحداً، ورضوى بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور جبل عظـيم               

.)3("مشهور بينبع

والـواو  ،كوى على وزن فعلى ألفه رابعة زائدة  ورضوى اسم مقصور قياساً مثل بلوى وش      

.)4("أصلية وهي الم الكلمة وأصل الفعل رضو ورضوى جبل بالمدينة والنسبة إليه رضوى

صلى اهللا عليه وسـلم أسـامةَ       أمر الرسولُ : "وفي حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال       

، وايـم  أبيه من قبلِه   م في إمارِة  تُقد طعنْ إن تطعنوا في إمارته ف    : ه فقال وا في إمارِت  نُعطَفَ على قومٍ 

مـن   إلـي  النـاسِ  أحـب  نِموإن هذا لَ   إلي الناسِ وإن كان من أحب    اهللا لقد كان خليقاً لإلمارِة    

.)5("هبعِد

كوع أنه غزا مع ابن حارثة سبع غزوات        ابن حجر الحديث فيورد قول سلمة بن األ        يشرح

.)6(هملة وسكون المهملة مقصورسمي بضم المإلى حمنها والخامسة 

وحسمى اسم  مقصور قياسي على وزن فُعلى مثل دنيا وعليا وقصوى، وأصـلها حـسم                

.)7(بالكسر، والقصر اسم بلد جذام) حسمى(واأللف زائدة وهي اسم بلد جذام 

اهللا أبو عبد : ة الحافظ اإلخباري أبو بكر، وقيلابن كوثان العالم: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل)1(

لمطلبي موالهم المدني، صاحب السيرة النبوية ولد ابن إسحاق سنة ثمانين وهو أول من دون العلم القرشي ا

سير أعالم النبالء ، ينبغيالعلم بحرا عجاجا، ولكنه ليس بالمجود كما، بالمدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان في

.7/33ج
.343/ 7باب غزوة العشيرة أو العسيرة ج، فتح الباري)2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(
.617/ 14ج )رضو(مادة ، لسان العرب)4(
.617/ 7ج4250رقم الحديث ، باب غزوة زيد بن حارثة، فتح الباري)5(
.المصدر نفسه والصفحة)6(
.134/ 4ج) حسم(لسان العرب مادة )7(



52

صلى اهللا عليه وسـلم     اهللاِ ا رسولُ نَثَعب: "وفي حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما يقول        

.)1(..."إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم

السرية التي وقع ذكرها في الباب ثم فـي         في  وأما أسامة فأول ما أرسل      : "يقول ابن حجر  

سرية إلى ُأبنى بضم الهمزة وسكون الموحدة ثم نون مقصور وهي مـن نـواحي البلقـاء فـي                   

. )2("صفر

.واأللف زائدةعلى مثل حسمىسم مقصور قياسي على وزن فُوأبنى ا

اهللا صلى اهللا وعليه وسـلم عـام        رسولُ ا سار لم: "وفي شرحه لحديث هشام عن أبيه قال      

ورقاء، يلتمـسون  بنُليدحزام، وببنحرب، وحكيم  أبو سفيان بن   جرالفتح، فبلغ ذلك قريشاً، خَ    

.)3(..."الظهران فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مرصلى اهللا عليه وسلمالخبر عن رسول اهللا 

.)4("من كدا أي بالقصرصلى اهللا عليه وسلمودخل النبي"يقول ابن حجر

ا اسم مقصور يقاس على وزن فُعل مثل درى وسرى، وأصل األلف واو، فقد ورد في                دوكُ

والكداء بالفتح والمد الثنية العليا بمكة، مما       ... كدت األرض تكدو كدوا وكدوا فهي كادية      "اللسان  

.)5("دا بالضم والقصر الثنية السفلى مما يلي باب العمرةى، وكُي المقابر، وهو المعلَّيل

االسم الممدود . ب
اإلعطـاء  و كالكساء والرداء  مسبوقة بألف زائدة   سم المعرب المنتهى بهمزة   هو اال  الممدود

أفعلـة  وأسماء األصوات المضموم أولها كالعواء و الثغاء ألن نظائرها النباح والصراخ ومفـرد         

.)6(نحو كساء وقباء

وكانت كلها قياسية موضـحاً      ،لألسماء الممدودة في كتاب المغازي    ابن حجر   قد عرض   و

.كيفية نطقها من خالل ضبطها السليم بالحركات التشكيلية

.639/ 7ج4269رقم الحديث –اب بعث النبي أسامة بن زيد إلى الحرقات ب، فتح الباري)1(
.641/ 7المصدر نفسه ج)2(
.8/13ج3280رقم الحديث ، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح،  فتح الباري)3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.15/216ج) عدو(مادة ، لسان العرب)5(
المكتبة ، تحقيق حسن أحمد عثمان، لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدوينيالشافية في علم التصريف ) 6(

.68ص1/1995ط، مكة المكرمة، المكية
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سلم األبـواء، ثـم بـواط ثـم     وعليه صلى اهللا    ول ما غزا النبي   أ: "فمثالً قول ابن إسحاق   

شَالع1("رةي(.

واألبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد قرية من عمل الفرع بينهـا            : "ابن حجر يقول  

. )2("وبين الجحفة من جهة المدينة ثالثة وعشرون ميالَ

فاألبواء اسم ممدود قياسي على وزن أفعال وهي اسم علم وهمزته أصلية وليس مشتقاً من               

.الفعل باء وال أبى

: ، وقـال هـشام  "ٍةى بفضمحلَّالزبيِركان سيفُ : "قالوفي حديث فروة عن هشام عن أبيه        

. )3()"ى بفضةعروة محلَّوكان سيفُ(

حدثني عروة وهو ابن مغـراء بفـتح المـيم وسـكون المعجمـة              : "يعلق ابن حجر بقوله   

.ومغراء اسم ممدود قياسي على وزن مفعال وهو اسم علم ليس مشتقاً وهمزته أصلية، )4("ممدود

طلحة  يد رأيتُ: "هللا بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال          وفي حديث عبد ا   

.)5("أحديومى بها النبيقَوءشالَّ

وهو ما يبطل عمـل      ،بفتح المعجمة وتشديد الالم مع المد أي أصابها الشلل        ) ءشالَّ: "(قوله

.وهمزتها زائدة للتأنيث وهي من الفعل شلل)6("األصابع أو بعضها

صـلى اهللا عليـه وسـلم      اهللا   م رسـولُ  ِدقَ: "يث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      وفي حد 

ه فقال المشركون  وأصحاب : إنه يقدم  فْعليكم ود وتِْنههم حم   صلى اهللا عليـه     ى يثرب فأمرهم النبي

  رملـوا  عه أن يـأمرهم أن ي     بين الركنين، ولم يمنْ   وأن يمشوا ما   الثالثةَ وا األشواطَ لُرِموسلم أن ي

. )7("عليهمها إال اإلبقاءكلَّاألشواطَ

.7/343فتح الباري باب غزوة العشيرة ج)1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.7/369ج3974باب قتل أبي جهل رقم الحديث ، فتح الباري)3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.445/ 7ج4063رقم الحديث " إذ همت طائفتان منكم أن تفشال"باب ، فتح الباري)5(
.المصدر نفسه والصفحة)6(
.7/630ج4256رقم الحديث ، باب عمرة القضاء، فتح الباري)7(
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بكسر الهمزة وسكون الموحدة وبعدها القاف والمـد أي         ) إال اإلبقاء عليهم  : "(قال ابن حجر  

.)1("الرفق بهم

وهو مصدر الفعل أبقى وهمزته     "فعال مثل اإللقاء    اإلواإلبقاء اسم ممدود قياسي على وزن       

.)2("منقلبة عن ياء وأصلها بقي

مـن أعلـى     الوليد أن يدخَل   بن اهللا يومئذ خالد   رسولُ رمَأو: "في جزء من حديث طويل    و

. )3("دامن كُودخل النبي صلى اهللا عليه وسلممكة من كداء

الوليد يدخل من أعلى مكـة مـن كـداء        بن وأمر رسول اهللا يومئذ خالد    : "يقول ابن حجر  

.  )4("ي بالمدمن كدا أودخل النبي صلى اهللا عليه وسلم

.وكداء اسم ممدود قياسي على وزن فعال وهو اسم علم همزته منقلبة عن واو

األسماء بين التثنية والجمع وتشمل.2

المثنى. أ
، أو ياء ونـون   ، بزيادة ألف ونون  ، والمثنى كما عرفه العلماء هو ما دل على اثنين مطلقا         

.)5(كرجالن وامرأتان ورجلين وامرأتين

ابن حجر لألسماء بين التثنية والجمع مبيناً مفردها وضابطاً إياهـا وموضـحاً          عرض  قد  و

ومنه تعليقه على حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حـرق                 ، معناها

:ولها يقول حسان ابن ثابت: قالير ِضبني النَّنخيَل

رحريق بالبويرة مستطي*** وهان على سراة بني لؤي  

فأجابه أبو سفيان بن الحارث : قال

يها السعيروحرقّ في نواِح***  م اُهللا ذلك من صِنيٍع  أدا

ستعلم أيِننا منها بٍه ز  ***وتعلمَأأيرض6(ا تضيرنَي(

.المصدر نفسه والصفحة)1(
.79/ 14ج) بقي(مادة ، لسان العرب)2(
.8/9ج4280رقم الحديث ، ية يوم الفتحباب أين ركز النبي الرا، فتح الباري)3(
.8/13المصدر نفسه ج)4(
.65شذى العرف ص )5(
.411/ 7ج4032باب حديث بني النضير رقم الحديث ، فتح الباري)6(
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.)1("بالتثنية) وتعلم أي أرضينا: "(يقول ابن حجر

مع يلحق بجمع المذكر السالم وبكسرها ج،فكلمة أرضينا بفتح الضاد تعني األرض

.وتجمع على التكسير للكثرة على شبه مفاعل كقولنا أراضي) أرضين(

يقال لحاجٍةناساً صلى اهللا عليه وسلم سبعين بعث النبي: "وفي حديث أنس رضي اهللا عنه

.)2(..."وان كْل وذَِعيم رلَان من بني سلهم حيضرعفَراءلهم القُ

أي جماعة بني ،بالمهملة والتحتانية تثنية حي) انفعرض لهم حي"(:يعلق ابن حجر

فكلمة حيان هي تثنية حي كما بين ابن حجر وجمع التكسير لها أحياء وأصلها حيي فعند )3("سليم

وجاء اإلدغام في مادتها اللغوية، حيي ،انالتقاء الياءين المتحركتين جاز إدغامهما فأصبحت حي

ينةٍ ويحيا من حي عن بينٍة وإِن اللَّه لَسمِيع علِيمل(الى كما قرأ قوله تع ب نع لَكه نم لِكه4()ي(.

صلى اهللا عليه النبييقوُل: "وفي حديث أنس رضي اهللا عنه في قصة حفر الخندق قال

وسلم وهو يييهمح :اللهمال خيرإال خيري األنصاِرفاآلخرة، فباركوالماِجهة، قال يؤتون ر

وهي بشعة ياعوالقوم ِجي القوِمدبين يوضعبملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة، تُ

.)5("في الحلق ولها ريح منتن

"(يقول ابن حجر ها وفتِحالفاِءفإن كانت بتشديِد، )6("روي باإلفراد والتثنية) بملء كفي: 

ا كف وجمعها كفوف على الكثرة وأكف و أكفاف على القلة وإن كانت بتشديد فهي للتثنية ومفرده

.الفاء وكسرها للمناسبة فهي للمفرد

اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـام        رسولُ لما سار : "وفي حديث آخر عن هشام عن أبيه قال       

ورقاء يلتمسون الخبر   بن ُليدوب حزامٍ بن وحكيم حربٍ بن أبو سفيان  جرذلك قريشاً خَ   غَلَبالفتح فَ 

.)7("الظهرانروا متَعن النبي صلى اهللا عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى َأ

.المصدر نفسه والصفحة)1(
.477/ 7ج4088رقم الحديث ، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، فتح الباري)2(
.صفحةالمصدر نفسه وال)3(
.42/ سورة األنفال)4(
.488/ 7ج4100رقم الحديث ، فتح الباري باب غزوة الخندق)5(
.المصدر نفسه والصفحة)6(
.8/ 8ج4280رقم الحديث ، فتح الباري باب غزوة الفتح في رمضان)7(
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بفتح الميم وتـشديد الـراء مكـان معـروف،          ) حتى أتوا مر الظهران   : "(يقول ابن حجر  

ومرو الظهران هو اسم مركـب تركيبـا  ، والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر   

وجمعه ظهور علـى     )1("مزجياً لموضع في مكة وهي لفظ يدل على الواحد وإن جاء بلفظ التثنية            

. الكثرة وأظهر على القلة

    اهللا بن عبد اهللا، سألت عبد اهللا بن عباس عن رؤيا الرسـول           وفي حديث خامس، قال عبيد

هللا صلى اهللا عليـه وسـلم       ا رسولَ لي أن  رِكذُ: "صلى اهللا عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس        

.)2("ماتههِرما وكَي إسواران من ذهب ففظعتهدفي يعِضأنه وتُيِرُأبينما أنا نائم: قال

بكسر الهمزة وسكون المهملة تثنية إسوار وهـي لغـة مـن            ) إسواران: "(يقول ابن حجر  

. وأسورةويقصد أن المفرد إلسوارين هو سوار وإسوار وجمعها أساور ، )3("السوار

الجمع.ب

، جمع المـذكر الـسالم    : أنواع ةوهو كل اسٍم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين وهو ثالث           

.)4(وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم

إن ما أورده العسقالني في شرحه لكتاب المغازي من أسماء تتعلق بالجموع في العربيـة               

ى سملم يحدد العـسقالني أثنـاء حديثـه المـ         و، يشمل جموع السالمة وجموع التكسير المختلفة     

:ونذكرها على النحو التالي، الصرفي لكل جمع منها

جمع السالمة. 1

والحظنا أن ابن حجر لم يتناول هذا الجمع إال في حالة واحدة من ملحقات جمـع المـذكر       

أكثر مـن  فهو لفظ دل على "أما جمع المذكر السالم ، وأخرى من قبيل جمع المؤنث السالم  ،السالم

.)5("اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون كالزيدون والصالحون والزيدين والصالحين

.8/10المصدر نفسه ج)1(
.115/ 8ج4379فتح الباري باب قصة األسود العنسي رقم الحديث )2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(
.53علم الصرف ص )4(
.65شذا العرف في فن الصرف ص )5(
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هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألـف وتـاء علـى مفـرده                "وجمع المؤنث السالم    

.)1("كفاطمات وزينبات

الى وقد عرض ابن حجر لكلمة أعلَون كملحق لجمع المذكر السالم في تعليقه على قوله تع              

.)2()مؤمِنِنيكُنتُمإِناألَعلَونوأَنتُمتَحزنُواوالَتَهِنواوالَ(

وذلك للتأكيد على فتح الالم قبل الواو مبيناً صحة نطقهـا  )3("األعلون جمع أعلى"حيث قال  

.وإشارة إلى ألف المفرد المحذوفة اللتقاء الساكنين

.)4(..."فها تنِطواتُسونَةَصفْعلى حتُلْخَد: "لوفي حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قا

بفتح النون والمهملة قال الخطابي كذا وقع وليس بشيء وإنمـا           ) نَسواتها: "(يقول ابن حجر  

.)5("والنوسات جمع نوسة ... هو نَوساتها أي ذوائبها

د ألن الكلمة غريبة في لفظهـا فكأنـه يريـ          ،وقد عرض كلمة نوسات كجمع مؤنث سالم      

تحـرك وتذبـذب    إذا  والنوس تذبذب الشيء، ناس الشيء ينوس نوسا ونوسانا         "التعريف بمعناها   

وهذا المعنى  ، )6("وقيل لبعض ملوك حمير ذو نواس لظفيرتين كأنهما تنوسان على عاتقيه           ،متدليا

.يوافق ما جاء في نص الحديث

جمع القلة. 2

.)7(زانوهو ما دل على أكثر من اثنين ويأتي على أربعة أو

. أفعٌل بفتح وسكون وضم: األول

.  أفعاٌل بفتح فسكون: والثاني

.المصدر نفسه والصفحة)1(
.139/ سورة آل عمران)2(
.429/ 7فتح الباري  ج)3(
.7/497ج4108باب غزوة الخندق وهي األحزاب رقم الحديث ، فتح الباري)4(
.498/ 7المصدر نفسه ج)5(
.245/ 6ج) نوس(لسان العرب مادة )6(
.71-70شذى العرف ص )7(
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. أفعلةٌ بفتح فسكون فكسر: والثالث

. فعلةٌ بكسر فسكون: والرابع

ومن جموع القلة ما جاء في جزء من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه في قصة قتل 

"خبيب بن عدي قال  :دوني ُأعي ركعتَلِّصلوال أن تَ:يهم فقالف إلين ثم أنصررما بي وا أن

جزلِزمن الموِتعفكان أوَلتُد ،منسل هو ثم قالالركعتين عند القِتن :اللهمهم عدداً، ِصأح

:ثم قال

قتُلأبالي حين ُأما إنما     سِلم   ***في اهللا كان مصرعيقٍِّشعلى أي

)1(مزعمٍولِْشعلي أوصاِليبارك***    ْأشَيوإناإللِهوذلك في ذاِت

واألوصال على وزن ، )2("األوصال جمع وصل وهو العضو) أوصال شلو ممزع: "(قوله

أفعال وهي إحدى أبنية جموع القلة سابقة الذكر، ومن الصحيح أبيات جمع بيت وأكتاف جمع 

.كتف

.د جمع وغدوأوغا،ومثلها من معتل الفاء أوكار جمع وكر

)3(وهي األحزاب–باب غزوة الخندق –ومنها أيضاً ما جاء في عنوان أحد أبواب الكتاب 

.)4("واألحزاب جمع حزب أي طائفة: "يقول ابن حجر

جمع الكثرة.3

ووردت على ثالثة وعشرين وزناً في العربية مثل صيغة          ،ما دل على أكثر من اثنين      وهو

لَة وفُع5(ل وغيرهافعول وفعالل وفُع(.

انـسجاما مـع   ،وقد عرض ابن حجر لبعض هذه الجموع موضحاً ضبطها وسالمة نطقها         

ومنها مـا جـاء فـي        ،وتغيير معناها  ،وخشية التباسها بغيرها من الكلم     ،النصوص الواردة فيها  

.468/ 7ج4086فتح الباري باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان  رقم الحديث )1(
.474/ 7المصدر نفسه ج)2(
.484/ 7فتح الباري باب غزوة الخندق وهي األحزاب  ج)3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.79-72ص انظر شذى العرف في فن الصرف)5(
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وقـد  آمناً  ةَبمكَّ تطوفُ اكرفقال أبو جهل أال َأ    : "حديث طويل لعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه        

1("ونهمهم وتعينوزعمتم أنكم تنصرونَ،باةأويتم الص(.

وكلمـة الـصباة    ، )2("باة بضم المهملة وتخفيف الموحدة جمع صابى      الص: "يقول ابن حجر  

    جمع كثرة على وزن فُعلة بضم ففتح وأصلها صبة ومثلها رماة جمع رامي وغزاة جمع غـازي  و

.زوةوغُعوةوأصلها رمية ود... ودعاة جمع داعي 

ـ فعرضـت كَ   الخنـدق نحفـر    إنا يوم "ومنه أيضاً حديث جابر رضي اهللا عنهما قال          ية د

.)3("شديدة

وقـال  ... كذا ألبي ذر بفتح الكاف وسكون التحتانيـة         ) فعرضت كيدة : "(يقول ابن حجر  

.)5()"كأن المراد واحدة الكيد: ()4(عياض

وقرية قرى ودرة درر وهذا يوافـق مـا          د على وزن فُعل بضم ففتح مثل نوبة نوب        يوالكُ

وأكدى إذا بلغ الكدى هي الصحراء وأكدى الحافر فبلغ الكدى          "جاء في معنى الحديث ففي اللسان       

.)6("وهي الصخور وال يمكنه أن يحفر

م بـن  طعلو كان الم  : بدرٍ ىارسصلى اهللا عليه وسلم قال في ُأ       أن النبي : "وفي حديث آخر  

حياً عدي7("هم لهتنى لتركتُالنَّمني في هؤالِءكلَّثم(.

.)8("أسارى بدر من المشركين–ن وهو بالنون والمثناة ِتجمع نَ–والمراد بالنتنى "

وغَِلـق   ،وصِرع وصرعى  ،فتح فسكون ففتح ومنها زِمن وزمنى     ونتنى على وزن فَعلى ب    

.غلْقى

.7/347ج3950فتح الباري باب ذكر النبي من يقتل ببدر رقم الحديث )1(
.348/ 7المصدر نفسه ج)2(
.489/ 7ج4101رقم الحديث ،باب غزوة األحزاب، فتح الباري)3(
أبو الفضل ، عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض القاضي العالمة عالم المغرب) 4(

مولده بسبتة في سنة ست وسبعين وأربعمائة وأصله أندلسي، تحول جده إلى فاس ثم : السبتي الحافظاليحصبي

.4/68تذكرة الحفاظ ج، سكن سبتة
.المصدر نفسه والصفحة)5(
.216/ 15ج) كدا(لسان العرب مادة )6(
.7/399ج4024باب شهود المالئكة بدراً   رقم الحديث ، فتح الباري)7(
.399/ 7لباري جفتح ا)8(
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صـلى اهللا    النبـي  سلَجالمشركين يومئذ، وَأ  ينا  ِقلَ: "وفي حديث البراء رضي اهللا عنه قال      

نا عليهم فـال  رهإن رأيتمونا ظَ، واحال تبر: اهللا وقالر عليهم عبد  ماة وأم ا من الر  عليه وسلم جيشً  

فـي  نديشتِدوا، حتى رأيت النساءبرونا، فلما لقينا هعينُوا علينا فال تُ رهموهم ظَ رأيتُ وإن، تبرحوا

الجل بفَرعنوِقعن سهن، قد ب1("هنلُالِخخَتْد(.

.)2("جمع ساق) رفعن عن سوقهن: "(يقول ابن حجر

.وسواك وسوك، وسوق على وزن فُعل ومثلها ناقة ونوق، وسوار وسور

رسول اهللا صـلى اهللا    عم ، كنتم )كالَّ واهللا (:وقالت  "وفي حديث أبي موسى رضي اهللا عنه        

  عليه وسلم يجائ طعم أو فـى أرض      -جاهلكم، وكنا فـي دار     يعظُعكم، و– ـ الب ع ـ داء الب اء ضغَ

ـ طعاماً وال َأ   معطْيم اهللا ال َأ   واصلى اهللا عليه وسلم    وفي رسول اِهللا   بالحبشة، وذلك في اِهللا    برشْ

  ـ صلى اهللا  عليه وسلم ونحن كنَّ   اهللاِ رسوِلِلما قلتَ  شراباً حتى أذكر ى ونخـاف وسـأذكر  ذَْؤا نُ

.)3("عليهوال أزيدوال أزيغُال أكذبواِهللا، هللنبي صلى اهللا عليه وسلم وأسألُ

.)4("كذا لألكثر جمع بغيض وبعيد) البغضاء-البعداء: "(يقول ابن حجر

والبغضاء والبعداء على وزن فُعلَاء بضم ففتح ومنها كريم وكرمـاء وأصـيل وأصـالء               

.وغيرها

صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي          خرج النبي : "هما قال وفي حديث ابن عباس رضي اهللا عن      

رمضان  إلى حنين والناسمختلفون، فصائمـ لتـه ثـم نَ  ، فلما استوى على راِحومفطر إلـى  رظَ

.)5("أفطروا: مو، فقال المفطرون للصالناِس

"(يقول ابن حجر كذا ألبي ذر ولغيره للصوام بألف ) فقال المفطرون للصوم أفطروا: 

.)6("جمع صائموكالهما 

.فصوام أو صوم كالهما جمع كثرة على وزن فُعال وفُعل ومثلها نائم تجمع نوام ونوم

.431/ 7ج4043رقم الحديث ، ة أحدباب غزو، فتح الباري)1(
.432/ 7المصدر نفسه ج)2(
.600/ 7ج4230باب غزوة خيبر  رقم الحديث ،  فتح الباري)3(
.601/ 7جالمصدر نفسه )4(
.6/ 8ج4277فتح الباري باب غزوة الفتح في رمضان  رقم الحديث )5(
. 7/ 8سه جالمصدر نف)6(
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فأعطى "وفي معرض تعليقاته على قصة فتح مكة ذكر ابن حجر رواية أخرى جاء فيها 

.)1("الطلقاء المهاجرين

ذكرنا أمثلة سابقة وهي على وزن فُعالء و، )2("المراد بالطلقاء جمع طليق: "قال ابن حجر

.على شاكلتها

.60/ 8ج" ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم"فتح الباري باب )1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
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المبحث الرابع

الظواهر الصرفية التي تلحق باألسماء

التصغير/ أوالً

تغيير صيغة االسم ألجل تغيير المعنى تحقيرا أو تقليال أو تقريبا أو تكريمـا أو               ":التصغير

في اهللا عليه وسلم   ويبنى عليه ما في قوله صلى      )1(يخَيق وأُ ويل وفُ بكرجيل ودريهمات وقُ   ،تلطيفا

.)2("يراءمكم من هذه الحديِنفَصخذوا ِن"حق عائشة رضي اهللا عنها 

ل التصغير الواردة في أحاديث المغازي على       وقد عرض ابن حجر رحمه اهللا لبعض مساِئ       

فيتغيـر   ،يلتبس باسم آخـر   خشية أن    ؛وكان يهتم بضبط حركات االسم المصغر      ،صيغه الثالثة 

.ونالحظ أنها أسماء لألماكن والقبائل واألفراد، المعنى المراد

فُعيل.1

أول ما غزا النبي صلى اهللا عليه وسلم األبواء ثم بـواط ثـم              : "ومن ذلك قول ابن إسحاق    

.)3("العشيرة

لتـصغير  وأما العشَيرة فلم يختلف على أهل المغازي أنها بالمعجمـة وا          : "يقول ابن حجر  

.)4("وآخرها هاء

والعشيرة على وزن فُعيلْة وهي اسم علم للمكان تقع ببطن ينبع شمالي المدينـة المنـورة                

حتى ال تلتبس بلفظ العشيرة بفتح العـين        ، وضبطها بضم العين وفتح الشين ودالة على التصغير       

.فيتغير المعنى المراد فيدل على فخذ القبيلة،وكسر الشين

.83التعريفات  ص )1(
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين األلباني : انظر، الحديث موضوع ومكذوب)2(

.10/ 1ج1405/ 2ط، ـ المكتب اإلسالمي ـ بيروت
.343/ 7باب غزوة العشيرة أو العسيرة ج،  فتح الباري)3(
.344/ 7المصدر نفسه ج)4(
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ر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في             وفي حديث آخ  

: بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قـال               

.)1("هذان خصمان اختصموا في ربهم"فينا نزلت هذه اآلية : قال علي رضي اهللا عنه

.)2("لموحدة مصغَّربالمعجمة وا) ضبيعة: "(يقول ابن حجر

وهي قبيلة تسكن في الحجاز بالقرب       ،وضبيعة على وزن فعيلة من ضبعة على وزن فعلة        

.)3(من اليمامة

فهي نتيلة  ) وأما أم العباس  : "(ومنه قول ابن حجر وهو يتحدث عن أم العباس واسمها يقول          

.)4("بنون ومثناة من فوق ثم الم مصغر

.علم للمؤنث مثل رسيلة ورهيفة ورويدةوهي اسم ،ونتيلة على وزن فعيلة

: وفي معرض تعليقه على الحديث الثالث والعشرين من باب قصة قتل أبي جهـل يقـول               

والغرض منه ذكر عويم بن ساعدة ومعن بن عدي في أهل بدر فأمـا عـويم فهـو بالمهملـة                    "

.)5("مصغر

ي قوله باب قتل أبي     وهو اسم علم للمذكر كسهيل وزهير وحقيق ف       ، وعويم على وزن فعيل   

.رافع عبد اهللا بن أبي الحقيق

وأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم يومئٍذ خالد بن الوليد أن يدخل مـن              : "خروفي حديث آ  

أعلى مكة من كداء، وينزل النبي من كدا ، فقتل من جيش خالد رجالن حبيش األشعري، وكـرز   

.)6("بن جابر الفهري

ة ثم موحدة ثم معجمة وعند ابن إسحاق معجمة ونون ثـم            بمهمل) حبيش: "(يقول ابن حجر  

.)7("مهملة مصغر

.365/ 7ج3967باب قتل أبى جهل  رقم الحديث ، فتح الباري)1(
.366/ 7المصدر نفسه ج)2(
.971/ 3هـ  ج1388بيروت ، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة ـ دار العلم للماليين)3(
.396/ 7فتح الباري ج)4(
.398/ 7المصدر نفسه ج)5(
.9/ 8ج4280رقم الحديث رقم ، فتح الباري باب غزوة الفتح في رمضان)6(
.14/ 8المصدر نفسه ج)7(
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اهللا صلى اهللا عليه وسلم نخيَلحرق رسوُل: "وفي حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

طَقَبني النضير وعوهي الب ،وية فنزلت ر)لَى أُصةً عا قَائِموهكْتُمتَر ةٍ أَولِين مِن تُما قَطَعا فَبِإِذْنِ اللَّهِ مولِه

.)1)(ولِيخْزِي الْفَاسِقِني

بالموحدة مصغر بؤرة وهي الحفـرة، وهـي هنـا مكـان        ) وهي البويرة : "(قال ابن حجر  

معروف وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب، ويقال لها أيضاً البويلـة بـالالم بـدل                   

.)2("الراء

والبوية على وزن فُ   رعانها تحديداً في تيماء جهة مسجد قباء وهـي منـازل بنـي             ة ومك لَي

وغرضها التحقير أي أنها حفرة صغيرة واهللا أعلم، ولم يقل البؤيرة تـسهيالً للهمـزة                )3(النضير

.الساكنة التي أطيلت حركة فاء الكلمة فقلبت الهمزة إلى واو وحركت بالفتحة لصيغة التصغير

صـلى اهللا  اِهللارسوِلا معنَجرخَ: "اهللا عنه قال  وفي حديث طويل لسلمة بن األكوع رضي        

ك؟ وكـان  ا هنيهاِتنَأال تسمعيا عامر: لعامرمن القوِمٌلجرنا ليالً فقاَلرِسر، فَبيعليه وسلم إلى خَ 

4("رجالً شاعراًعامر(.

تانيـة  في رواية الكشميهني بحذف الهاء الثانية وتشديد التح    ) من هنيهاتك : "(يقول ابن حجر  

.)5("التي قبلها، والهنيهات جمع هنيهة وهي تصغير هنة كما قال في تصغير سنة سنيهة

،وهنيهة على وزن فعيلة وصغرت من هنة بمعنى التقريب في الزمن مثـل قبيـل وبعيـد    

كما هو واضح في نص الحديث أي من لطائفـك      ،وجيئت هنا بمعنى التلطف والتملح في الحديث      

.الشعرية

ـ   اًبهذَ منَغْولم نَ  ربيا خَ نَافتتح: "بي هريرة رضي اهللا عنه قال     حديث أ وفي   إنمـا   ةًضوال ِف

صلى اهللا عليه وسلم إلـى وادي   اهللاِ ا مع رسوِل  نَ، ثم انصرفْ  والحوائطَ والمتاع واإلبلَ ا البقر نَمِنغَ

بابله يقال القرى، ومعه عبدِني الضب أحد 6(..."مدعم أهداه له(.

.5/ سورة الحشر)1(
.410/ 7ج4031رقم الحديث ، باب حديث بني النضير، فتح الباري)2(
إحسان عباس ـ مؤسسة ناصر : قطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ـ تحقيقالروض المعطار في خبر األ)3(

.117ص ، م1980/ 2للثقافة ـ بيروت ط
.574/ 7ج4196فتح الباري باب غزوة خيبر  رقم الحديث )4(
.575/ 7المصدر نفسه ج)5(
.604/ 7ج4234فتح الباري باب غزوة خيبر  رقم الحديث )6(
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وفي رواية لمسلم أهداه له رفاعة بـن زيـد          ) أهداه له أحد بني الضباب    : "(يقول ابن حجر  

ِبأحد بني الض1("ب بضم أوله بصيغة التصغيري(.

.)2(وبنو الضباب أو الضبيب قبيلة بنجد في الحجاز

فُعيِعل.2

وذلـك  ، )3("بالجيم مصغر وهو عم عبد اهللا الراوي عنه       ) جويرية(ومن صيغة فعيعل قوله     

من باب مرجع النبي صلى اهللا عليـه وسـلم مـن    4119في بعض حديثه عن سند الحديث رقم    

.غزوة األحزاب

.وصاحبة وصويحبة،وجويرية على وزن فعيعلة وأصلها جارية مثل كاتبة وكويتبة

صلى اهللا عليه وسلم بـذاِت      ا مع النبي  كنَّ: "ومن حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما        

تَفإذا أَ  قاِعالرنَتركْ ظليلةٍ ا على شجرٍة  نَي اها للنبي     رجلٌ صلى اهللا عليه وسلم فجاء   من المـشركين

، رشْوانة عن أبي بِـ    عن أبي ِع   دوقال مسد ... بالشجرةِ قٌصلى اهللا عليه وسلم معلَّ     النبي وسيفُ

ورثُغَالرجِلاسماتَالحارث وقَبنخَل فيها محارب4("ةفَص(.

.)5("وحكى الخطابي ومنه غويرث بالتصغير: "يقول ابن حجر

والراجح أن قوله غورث قبل تصغيره بوزن جعفر ثـم كـان    ،ويرث على وزن فعيعل   وغُ

.اهللا أجمعينخلِقتحقيراً لسوء صنيعه مع النبي صلى اهللا عليه وسلم سيِد،يقال له غويرث

مـن المـسلمين     إلى رجلٍ  تُحنين نظر  ميو ا كان ملَ: "وفي جزء من حديث أبي قتادة قال      

ـ ه فأسرعتُه ليقتلَه من وراِئيلُِحوآخر من المشركين نَرجالً من المشركين  ُليقاِت ه، إلى الذي نحيلُ

 فرفع يد ه ليضرب ني، وأضرب ِنها، ثم أخذَه فقطعتُيدي فضمني ضمـ تُفْاً شديداً حتى تخو ثم ب ،رك

ه فلـه   قتلَ على قتيلٍ  بينةً اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أقام       فقال رسولُ ... ه  تُه ثم قتل  ، ودفعتُ َلفتحلَّ

.605/ 7المصدر نفسه ج)1(
.134/ 2معجم البلدان لياقوت بن عبد اهللا الحموي ـ دار الفكر بيروت ج)2(
.504/ 7ج4119األحزاب رقم الحديث باب مخرج النبي صلى اهللا عليه وسلم من ، فتح الباري)3(
.528/ 7ج4136باب غزوة ذات الرقاع  رقم الحديث ، فتح الباري)4(
.المصدر نفسه والصفحة)5(
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هـذا   سالح: همن جلسائِ  فقال رجلٌ ... لي   ا يشهد أحد يلي فلم أر  على قتِ  بينةً أللتمس به فقمتُ سلُ

.)1("من قريشضيبعُأعطَكال ال  ي: ه منه، فقال أبو بكرالذي يذكر عندي فأرِضالقتيِل

ويكنـى بـه     ،أضيبع بمعجمة وعين مهملة تصغير أضبع     : قال ابن مالك  : "يقول ابن حجر  

.)2("عن الضعيف

. التصغير هنا التحقيروغرضفعيعلوأضيبع على وزن 

فعيعيل.3

في قول ابن حجر  في قصة غزوة أنمار، ذكر ابن حجر ثـم ذكـر          ) محيريز(ومنها قوله   

.)3("ومحيريز بمهملة وراء ثم زاي بصيغة التصغير"اهللا المصنف حديث ابن محيريز واسمه عبد

.ومحيريز على وزن مفيعيل وأصلها محراز مثل مصباح مصيبيح وتمثال تميثيل

هـذه؟ قالـت     ةُهذه؟ آلبحري  ةُآلحبشي قال عمر "وفي جزء من حديث أبي موسى األشعري        

.)4(" م بالهجرِةاكُنَسبقْ: م قالعنَ: أسماء

.)5("كذا ألبي ذر بالتصغير" آلحبشية هذه آلبحرية هذه: قال عمر": جريقول ابن ح

والبحيرية أصلها بحيرية على وزن فعيعلة ثم أضيفت إليها ياء النـسب فـضعفت ياؤهـا                

.الثانية فأصبحت بحيرية ألنها منسوبة لركوبها البحر

النسب/ ثانياً

لتدل على ضرب مـن  ،ما قبلهاوهو إلحاق ياء مشددة في آخر االسم المنسوب إليه وكسر         

.)6(العالقة بين ذلك االسم والصيغة الحادثة

.51/ 8ج4322رقم الحديث ) ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم(لى الباري باب قوله تعافتح )1(
.8/52المصدر نفسه ج)2(
.532/ 7باب غزوة أنمار  ج، فتح الباري)3(
.600/ 7ج4230فتح الباري باب غزوة خيبر رقم الحديث )4(
.601/ 7المصدر نفسه ج)5(
.245الصرف الوظيفي ص )6(
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حتى أنك ،وقد أصبح النسب في العصر الحديث ومعرفته ضرورة ملحة لكل دارس

صرت تقرأ أو تسمع في كل يوم أن فالناً مصري أو عراقي أو طنطاوي أو قنوي أو يميني أو 

)1(:ئينولذا ال يتم النسب إال بشي... يساري 

فتقول عربي،السم تسمى ياء النسب مع ضرورة كسر ما قبلهازيادة ياء مشددة آخر ا.1

من إسالممن عرب، إسالمي.

. خر االسم الذي تتصل به ياء النسب أو وسطهة في آإجراء تغييرات معين.2

:وللنسب طرفان

.المجرد منهاوهو االسم الملحق بآخره ياء مشددة ليدل بها على نسبته إلى: المنسوب.1

فالمنسوب مركب من المنسوب إليه ، وهو االسم المجرد من هذه الياء: المنسوب إليه.2

.ومن الياء المشددة

وسواء كان المنسوب إليه ، والنسبة داللة حادثة إلفادة ارتباط بين المنسوب والمنسوب إليه

. )2(موطناً أم صنفاً له بالمنسوب إليه عالقة وصلةعلماً أم قبيلة أم

خر قول ابن حجر في حديث عبد اهللا بن مسعود رضي ومن أمثلة المنسوب الصحيح اآل

َلزنَإذا مر بالمدينِةمعاذ أنه كان صديقاً ألمية بن خلف وكان أميةُحدث عن سعد بِن: "اهللا عنه

لقد ، فواِهللاةُا عنك يا أمينَعد: فقال سعد... نزل على أميةَإذا مر بمكةَ، وكان سعدعلى سعٍد

لذلك عِزفَال أدري فَ: ة؟ قالبمكَّ: وك، قالهم قاتلُرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إنَّسمعتُ

.)3(لي سعد؟ي ما قاَلرصفوان، ألم تَيا أم: له قالإلى أِهفزعاً شديداً، فلما رجع أميةُأميةُ

ذكر ) ما قال لي أخي  اليثربي(وفي رواية إسرائيل ) ما قال لي سعد: "(يقول ابن حجر

اإلخوة  باعتبار ما كان بينهما من المؤاخاة في الجاهلية، ونسبه إلى يثرب وهو اسم المدينة قبل 

.)4("اإلسالم

.117يق الصرفي ص التطب)1(
.4ص ، م1986هـ ـ 1406/ 1أمين عبد اهللا سالم ـ مطبعة األمانة ـ مصر  ط. النسب في العربية د)2(
.347/ 7ج3950فتح الباري  باب ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم من يقتل ببدر رقم الحديث )3(
.348/ 7المصدر نفسه ج)4(
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فلقد ورد في ترجمة ابن حجـر        ،فاليثربي نسبة إلى يثرب ومثله القاهري نسبة إلى القاهرة        

.وهذا نسب إلى المكان، )القاهري المولد(

صـلى اهللا    اهللاِ ا مع رسوِل  نَفْانصر مثُ: "شرحه لحديث أبي هريرة في قصة فتح خيبر        وفي

عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد1("ي الضباببِنله يقال مدعم أهداه له أحد(.

وفي رواية أبي إسحق أن الذي أهداه له رفاعة بـن زيـد الجـذامي ثـم           "يقول ابن حجر    

ح الموحدة بعدها نون، وقيل بفتح المعجمة وكسر الموحدة نـسبة إلـى   الضبني بضم المعجمة وفت 

.)3(وهذا نسب إلى قبيلة جذام وتقع في اليمن وقد نزلت لتسكن الشام)2("بطن  من جذام

حدثني شعبة قال أخبرنـي      حدثني محسن بن بشار حدثني حرمي     : "وفي حديث آخر سنده   

.)4("لما فتحت خيبر قلنا اآلن نشبع من التمرعمارة عن عكرمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

اسـم بلفـظ     ،بفتح المهملة والراء وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة       ) حدثني حرمي (: "يقول

.اسم علم بلفظ النسب مثل قولنا ربعيوحرمي)5("النسب

حدثنا الحسن حدثنا مرة بن حبيب حدثنا عبد الرحمن بن عبـد اهللا             : خر سنده وفي حديث آ  

.)6("ا خيبرنَحتَا حتى فَنَعِبما شَ": ن دنيا عن أبيه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قالب

وقرة بن حبيب أي ابن يزيد القنوي بفـتح  : "يقول ابن حجر وهو يتحدث عن قرة بن حبيب   

والقنا مفردها قناة وعند النسب أعيـدت       ، )7("القاف والنون الخفيفة نسبة إلى بيع القنا وهي الرماح        

.لف إلى أصلها وهو الواو ثم أضيفت ياء النسب فقيل قنوي ومثلها علوي وعدوياأل

.7/604ج4234الحديث فتح الباري باب قصة غزوة خيبر رقم)1(
.7/605فتح الباري ج)2(
ار الجنان د، عبد اهللا عمر البارودي: تقديم وتعليق، األنساب لإلمام أبي سعد عبد الحكيم بن محمد السمعاني)3(

.33/ 2م  ج1988هـ ـ1408/ 1ـ بيروت ط
.614/ 7ج4242فتح الباري باب قصة غزوة خيبر  رقم الحديث )4(
.ه والصفحةالمصدر نفس)5(
.7/614ج4234فتح الباري باب قصة غزوة خيبر رقم الحديث )6(
.المصدر نفسه والصفحة)7(
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ـ كم، فاشترقارئِ ون استَ طُّغُأال تَ : يحمن لُ  مرأةٌفقالت ا : "خري حديث آ  وف وا لـي  وا، فقطع

.)1("ي بذلك القميصِحرفَبشيٍءتُحِرقميصاً فما فَ

بي داود فاشتروا لي قميصاً عمانياً وهو       أي ثوباً، وفي رواية أ    ) فاشتروا: "(يقول ابن حجر  

.)2("بضم المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان وهي من البحرين

.ومثلها المصري نسبة إلى مصر والقطري نسبة إلى قطر غيرها

.9/ 8ج4302باب مقام النبي صلى اهللا عليه وسلم بمكة زمن الفتح رقم الحديث ، فتح الباري)1(
.8/29فتح الباري ج)2(
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المبحث الخامس

الصرفيةالعلل

ف ويجمعه القلب والحذ،اإلعالل إذ يصيب الكلمة إنما هو تغيير حرف العلة للتخفيف

وإنما ،وال تكون األلف أصال في متمكن وال في فعل،وحروفه األلف والواو والياء،واإلسكان

.)1(تكون منقلبة عن واو أو ياء

.)2(ويحدث اإلعالل اجتنابا للثقل أو التعذر في الكلمة

القلب المكاني. أ

.)3(هو تقديم حرف مكان حرف آخر من أحرف الكلمة أو تأخيره عنه

لقلب المكاني ظاهرة لغوية واضحة في اللغة العربية يمكن مالحظتها في لغة كما يعتبر ا

،وفي أرانب أنارب،وعنجة في نعجة،فمن ذلك قولهم مرسح في مسرح، األطفال وبعض العوام

.)4(وفي الرابعة عفلول،والثالثة فالعل،والثانية عفلة،فوزن األولى معفل،وفي عربون رعبون

وربما يالحظها اآلباء ، مع األطفال في إحدى مراحل النطق عندهموهذه الظاهرة تحدث 

.هم للنطق بالكلماتواألمهات لدى أبنائهم بعيد بدئ

صلى ما غزا النبيأوُل: "ومن القلب المكاني كلمة األبواء في تعليقه على قول ابن اسحاق

5("ثم العشيرة، ثم بواط، اهللا عليه وسلم األبواء( .

.94ص ، الشافية في علم التصريف)1(
ص ، م2003–ه 1424، بيروت–دار الفكر ، د اللغة العربية لسعيد بن محمد األفعانيالموجز في قواع)2(

408.
.23ص ، أسس الدرس الصرفي في العربية)3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.343/ 7باب غزوة العشيرة أو العسيرة ج،فتح الباري)5(
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قيل سميت بذلك لما كان فيها من الوباء وهي على القلب وإال ... واألبواء: "ريقول ابن حج

.)1("لقيل األوباء

ويالحظ من قوله أن مفرد أبواء وباء على وزن فَعال وجمعها على األصل أوباء على 

ت أبواء على وزن فأصبح،فحدث القلب المكاني بين فاء الكلمة وعينها في الجمع،وزن أفعال

.وآراء من أرءاء،أبئار، ثل آبارأعفال م

.)2("وهو بسكون الواو وأما نسوانها فكأنه على القلب) نوسات(قال ابن التين "وكذلك قوله 

.)3(..".دخلتُ على حفصةَ ونسوانها تنطف: "قالحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وذلك في

كاني بين عين الكلمة ويتضح من كالمه أن نسواتها وأصلها نوساتها فعالتها فحدث قلب م

".والمها ألن نسواتها ليست من باب نسو وإنما هي من باب نوس

ولم يكتف ابن حجر بالتعرض لبعض الكلمات أفعاال وأسماء وكيفية ضبطها وصوال إلى 

،على مراد النبي صلى اهللا عليه وسلم؛وعدم التباسها بغيرها من المعاني حفاظاً،معناها المراد

علل الصرفية الواقعة في بعض الكلمات الواردة في أحاديث المغازي ضابطاً بل عمد لبعض ال

حاً معناها ومنهاإياها وموض.

اإلعالل بالقلب.ب

.ويحدث بين أحرف العلة وشبهها لغرض التخفيف في نطقها

رببهذا يا وتَنْوَأ: قال أبان، لهمسمقْال تَ، اهللاقلت يا رسوَل": ففي حديث أبي هريرة

رتحدٍسْأمن رفقاَل، لْأضصلى اهللا عليه وسلمالنبي :يا أبانِلاجس ،4("م لهمِسقْفلم ي(.

"يقول ابن حجر في الرواية األولى تدلّى وهي بمعناها وفي الرواية التي بعدها ، تحدر: 

.)5("قيل أصله تدهدأ فأبدلت الهاء همزة، تدأدأ بمهملتين بينهما همزة ساكنة

.المصدر نفسه والصفحة)1(
.497/ 7ج،  فتح الباري)2(
.498/ 7ج4108رقم الحديث ، ب غزوة الخندق وهي األحزاببا)3(
.608/ 7ج4238رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب غزوة خيبر)4(
.609/ 7المصدر نفسه ج)5(
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،حديثه عن الفعل تدأدأ في إحدى روايات الحديث وأن أصله تدهدأ ففيها إعالل بالقلبوأما

ألن الهمزة أشبه بأصوات العلة فحدث قلب الهاء في تدهدأ إلى همزة تدأدأ كما سمع عن العرب 

.في قلب الهاء إلى همزة في ماء وأصلها موه وجمعها مياه وأمواه وقولهم أراق الدم وهراق الدم

إلعالل بالحذفا. ج

: فالمقيس على ثالثة أنواع،مقيس وشاذ: وهو وجه من وجوه اإلعالل وهو ضربان

أن تكون عين : والثاني، حذف الواو من مضارع ثالثي فاؤه واو استثقاال مثل وعد يعد: األول

أن : والثالث، الفعل مكسورة فلو كانت مفتوحة أو مضمومة لم تحذف الواو مثل يوجل ويوضأ

.)1(لواو في فعل وليس في اسمتحذف ا

بنانبأن َأ"وسلم عليه ى في حديث رسول اهللا صلى اهللا هينَِّوذلك مثل حديثه عن الفعل تُ

هذا قاتُل، اهللايا رسوَل: فقال أبو هريرة، صلى اهللا عليه وسلم فسلَّم عليهإلى النبيَلبقْسعيد َأ

أكرمه امرًأينعى علي، نْأضدوِملك وبر تدأدأ من قُواعجباً : وقال أبان ألبي هريرة، قوقلابِن

.)2("ومنعه أن يهينني بيده، اهللا بيدي

"(يقول ابن حجر دغمت إحدى النونين في بالتشديد أصله يهينني فاُ) ودفعه أن يهنِّي: 

.)3("األخرى

) هان(إعالل بالقلب فأصبحت فيها التي حدث) هون(وأما الفعل يهينني فأصله من 

وضعت نون ،المتكلم الياءيروعندما اتصل الفعل بضم، كعون وعان ويعين) يهين(ارعها ومض

التقى ساكنان من النون األولى مع ياء ، وعند إدغام النونين، )يهينني(الوقاية تقيه من الكسر فقيل 

.هاالتي حذفت لعلة التقاء الساكنين وبقيت النون على إدغام) يهينني(من قولنا ، الفعل الساكنة

شرح ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ألبي محمد بدر الدين المرادي المصري المالكي)1(

.3/632م ج2008- هـ 1/1428ط، دار الفكر العربي  بيروت، نعبد الرحمن سليما: وتحقيق
.610/ 7ج4239رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب غزوة خيبر)2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(



73

اإلبدال. د

معروف أن اإلبدال يقع عند التقاء تاء االفتعال مع الواو والياء في اتصل واتسر ومع 

حروف اإلطباق بقلب تاء االفتعال إلى طاء مثل اصطدم واطَّلع واضطرب واظطلم وقلبها داالً 

ل العرب وادكر وشذّ اإلبدال مع الهمزة في قو، مع األصوات المجهورة في ازدلف وادعى

. اتكلوا

بنَليهاهللا صلى اهللا عليه وسلم سلما كاتب رسوُل"حديث آخر ومن اإلبدال ما جاء في

ال يأتيك منا : عمرو أنه قال بنالمدة وكان فيما اشترط سهيُلالحديبية على قضيِةيومعمرٍو

أحدعلى ديِنوإن كانك إال ردوأبى سهيُل، هوخلِّيت بيننا وبينَ،ه إليناتَداهللا رسوَلأن يقاضي

.)1("واوامعض، ذلكالمؤمنونهفكِر، إال على ذلك، صلى اهللا عليه وسلم

بتشديد الميم بعدها عين مهملة ثم ضاد معجمة وفي رواية ) وامعضوا: "(يقول ابن حجر

.)2("بإظهار المثناة والمعنى شقّ عليهم) وامتعضوا(الكشميهني 

كانت الميم األولى ساكنة ولماالفتعال أبدلت ميماً فأصبحت الكلمة اممعضوا ويبدو أن تاء ا

.والثانية متحركة أدغمتا فأصبحت الكلمة امعضوا

.561/ 7ج4180رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب غزوة الحديبية )1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
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الفصل الثاني

المسائل النحوية

:مباحث على النحو التاليوأربعةمل هذا الفصل على تمهيد تويش

oاألسماء/المبحث األول.

oاألفعال/المبحث الثاني.

oالجمل/لمبحث الثالثا.

oالحروف/المبحث الرابع.
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الفصل الثاني

المسائل النحوية

تمهيد

أو  ،حتى قيل اإلعراب فـرع المعنـى       ،لقد ارتبط النحو العربي قديماً ومنذ نشأته بالمعنى       

إذ ال تستطيع أن تصل إلى المعاني المقـصودة          ،أو اإلعراب لفظ ومعنى    ،اإلعراب دليل المعنى  

وكذا ال تستطيع اإلعـراب الـصحيح للكلمـات إال           ،بالرجوع إلى دراستها نحوياً   للنصوص إال   

ن كتب التفسير قد امتألت بالدراسة النحويـة لتفـسير بعـض            حتى أ ، بمعرفة دالالتها ومعانيها  

مثل الكشاف للزمخشري وتفسير أبي السعود وكذا في علم القـراءات مثـل             ، النصوص القرآنية 

السبع ألبي على الفارسي والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القـراءات            الحجة في القراءات  : كتاب

كما ُأعرب القرآن نفسه مثل إعراب القرآن الكـريم وبيانـه لمحيـي    ،واإليضاح عنها البن جني 

وكذلك أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم التي اعتمـد          ،وإعراب القرآن للزجاج   ،الدين الدرويش 

مثل ابن حجر نفسه في فتح البـاري  لهاة النحوية في شروحهم   بعض شراح الحديث على الدراس    

. على شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني

كما ال يخفى على أحد عالقة اإلعراب بالبالغة التي ترتبط بشكل واضح بمعاني الكلمـات           

لتفسير والنحو أساس ضروري لكل دراسة للحياة العربية في الفقه وا         "لتوضيح الوجه البالغي لها     

ألنك ال تستطيع أن تدرك المقـصود مـن نـص           ، واألدب والفلسفة والتاريخ وغيرها من العلوم     

.)1("لغوي دون معرفة بالنظام الذي تسير عليه هذه اللغة

إن األلفاظ معلقة على معانيها حتى يكون اإلعراب هو الـذي     : "يقول عبد القاهر الجرجاني   

وأنه المعيـار الـذي ال يتبـين    ، يكون هو المستخرج لهاوأن األغراض كامنة فيها حتى  ، يفتحها

والمقياس الذي ال يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع         ، نقصان كالم ورجحانه حتى يعرض عليه     

.)2("وإال من غالط في الحقائق نفسه، وال ينكر ذلك إال من ينكر حسه، إليه

، هـ 1420ـ 1جحي ـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرباط ـ طالتطبيق النحوي ـ عبده الرا)1(

.8ص 1999
.28ص، م1992، هـ1413، 3دالئل اإلعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ دار المدني ـ جدة ـ ط)2(
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د وجه اإلعراب بذكر    ونلحظ في هذه الدراسة أن ابن حجر في شرحه ألحاديث المغازي ق           

وتجده يرجح أحياناً بعض الوجوه اإلعرابية طبقاً للمعنـى الـذي           ،المعنى في كثير من األحاديث    

وتارة أخرى يترك الترجيح للقارئ حتى يعمل عقله فيها وفقاً لذوقه اللغوي الـذي               ،أورده للنص 

.يتمتع به
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المبحث األول

األسماء

وصـوالً  ، عرض لها العسقالني مبيناً وجه إعرابهـا       ونحاول في حديثنا عن األسماء التي     

أن نبين ما جاء منها مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً ونبـدأ بالمرفوعـات              ، إلى توضيح معناها  

:على النحو اآلتي

المرفوعات.1

المبتدأ والخبر. أ

.)1("وحروف الجر األصلية، اسم مرفوع في أول جملته مجرد من النواسخ"أما المبتدأ فهو 

:ومن أمثلته في القرآن الكريم

تَـان الطَّـالقُ (وقوله تعالى   ، )2()والْـأَرضِ الـسماواتِ نُـور اللَّه(: قوله تعالى  روقولـه تعـالى    ، )3()م

) اهللا(فكـل مـن كلمـة    ، )5()الْقَيـوم الْحـي هـو إِالَّإِلَـهالَاللّه(وقوله تعالى   ، )4()النساءعلَىقَوامونالرجالُ(

الثانية مبتدأ مرفوع لوقوعها في أول الجملـة غيـر مـسبوقة            ) اهللا(األولى والطالق والرجال و   

)6(:بنواسخ أو حروف الجر األصلية ويأتي المبتدأ على أربع صور

)7()حممد رسول ا(: نحو، اسم ظاهر.1

هـ 1431، 1الرياض  ط. أشرف عبد التواب ـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، تهذيب النحوي العربي)1(

.138ص، م2010
.35/ سورة النور)2(
.229/ سورة البقرة)3(
.34/ سورة النساء)4(
.255/ سورة البقرة)5(
.139تهذيب النحو العربي ص )6(
.29/ سورة الفتح)7(
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)1()وأن تصوموا خري لكم(: نحو، مصدر مؤول.2

)2()شدِيدبأْسٍوأُولُواقُوٍةأُولُوانحنْ(: ضمير منفصل نحو.3

.اللهم لوالك ما اهتدينا: ضمير متصل نحو.4

وبه تحـصل الفائـدة التـي يحـسن         ، الجزء المتمم لمعنى الجملة االسمية    "أما الخبر فهو    

.)3("السكوت عليها

) نور(في كلمة   ومن أمثلته ما جاء في اآليات السابقة التي ذكرناها عند الحديث عن المبتدأ              

.إذ الكلمات تتمم معنى الجملة االسمية ويحسن السكوت عليها) قوامون(و) مرتان(و

، وقد أكثر العسقالني من ذكر وجوه اإلعراب للكلمة الواحدة مبيناً المعاني التي تخرج إليها             

ال وإما موضـحاً للوجـوه المختلفـة التـي          ، إما مرجحاً لوجه بعينه   ، انسجاماً مع سياق الحديث   

قولـه  : ومن أمثلة ما عرض له العسقالني في المبتدأ والخبـر      ، تتعارض مع سياق الحديث أيضاً    

ا إن شـاء   نَلُِزنْم: اهللا صلى اهللا عليه وسلم     رسولُ قاَل: "في حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       

.)4("وا على الكفِرحيث تقاسمالخيفُاُهللاحتَإذا فَاُهللا

ولـيس هـو    ، هو بالرفع وهو مبتدأ خبره منزلنـا      ) ا افتتح اهللا الخيف   إذ: "(يقول ابن حجر  

.)5("وارتفع عن مسيل الماء، والخيف ما انحدر عن غلظ الجبل، مفعول افتتح

ى وقد رجح العسقالني أن تكون الخيف مبتدأ مؤخر وخبره منزلنا مقدم اعتمادا على المعن             

فهو ال يفتح وكذا صـيغة       ،ن مسيل الماء  وارتفع ع ، الجبل ألن الخيف هو مكان انحدر عن غلظ      

.ألن اهللا ال يشارك، )اهللا(تحمل معنى المشاركة وهذا ال يليق مع لفظة ) افتتح(افتعل 

، عـوف لعبد الرحمن بـنِ ي غالمِنلقي: "وفي حديث سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه يقول   

ـ  ، غطفان: ا؟ قال هذَخَمن أَ  قلتُ، لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       تْخِذٌأ: فقال تُخْرصقال فَ

حتـى  ، على وجهي  ثم اندفعتُ ، تي المدينةِ الب نيما ب  فأسمعتُ: قال، يا صباحاه ، اٍتخَرص ثالثَ

.184/ سورة البقرة)1(
.33/ سورة النمل)2(
.149تهذيب النحو العربي ـ ص )3(
.8/19ـ ج4284عليه وسلم الراية يوم الفتح  ـ رقم الحديث باب أين ركز النبي صلى اهللا ، فتح الباري)4(
.المصدر نفسه والصفحة)5(
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أنـا ابـن  : ـ وأقولـ وكنت راميا  أرميهم بنبليتُلْعجفَ، وا يستقون من الماِءذُخَم وقد َأهأدركتُ

.)1(..".اليوم يوم الرضع، ألكوعا

اليـوم يـوم   : قـال الـسهيلي  ) اليوم يوم الرضع، وأقول أنا ابن األكوع  : "(يقول ابن حجر  

قال وهو جائز إذا    ، يجوز الرفع فيهما ونصب األول ورفع الثاني على جعل الثاني ظرفاً          ، الرضع

.)2("كان الظرف واسعاً وال يضيق على الثاني

إليه في بيان إعراب قول سلمة بـن   ولعل ابن حجر لم يعلق على قول السهيلي الذي استند           

فيهمـا تخصيـصاً وتعيينـا      بالرفع  وأما السهيلي فإن قوله بالرضع       ،)اليوم يوم الرضع  (األكوع  

اعتمـاداً علـى   ) يوم الرضع(والرفع في كلمة ) اليوم(وأما قوله بالنصب في كلمة ، للزمن المراد 

وال يـصح أن يتعلـق     "لنحـاة   أن الظرف قصد به التوسع وعدم التخصيص وهذا ما ذهب إليه ا           

وأظنه حتى ال    )3("أو علي غدا  ، محمد اليوم : فال يصح أن تقول   ، الظرف بخبر عن أسماء الذوات    

.يضيق على المبتدأ

، الخميس وما يوم ، يوم الخميس : عباس قال ابن : "وفي حديث آخر عن سعيد بن جبير قال       

اهللاِ برسولِ اشتد     ـ    ب لكم كتابـاً   ائتوني أكتْ : اله فق صلى اهللا عليه وسلم وجع ه وا بعـد  لُِّضلـن تَ

.)4(..."أبدا

.)5("هو خبر لمبتدأ محذوف أو عكسه) يوم الخميس: "(يقول ابن حجر

وأما قوله مبتدأ لخبـر محـذوف   ) اليوم يوم الخميس (أما قوله خبر لمبتدأ محذوف فتقديره       

) وما يوم الخمـيس (قال ابن عباس    وقد دلَّ على ذلك السياق حينما     ) يوم الخميس صعب  (فتقديره  

سيما أنه يتحدث عن مرض ووفاة رسول اهللا صلى عليه وسلم وهو أشد أيام الـصحابة الكـرام                  

وصـحبته  ،إذ انقطعت مجالس علمه صلى اهللا عليه وسـلم  ،رضي اهللا عنهم أجمعين حزنا وألما     

وانقطع الوحي من    ،ياةومالزمته في حركات وسكنات الح     ،والتعلم على يديه   ،في الحل والترحال  

،ولعل أنس بن مالك رضي اهللا عنه خادم رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وصـاحبه                ،السماء

.569/ 7ج4194رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب غزوة ذات القرد)1(
.571/ 7فتح الباري ج)2(
.104التطبيق النحوي ص )3(
.164/ 8ج443الحديث رقم، فتح الباري ـ باب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته )4(
.164/ 8فتح الباري ج)5(
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ما نفضنا عن النبي صلى اهللا      : "يترجم هذا الحزن واأللم على فقده صلى اهللا عليه وسلم حين قال           

.)1("عليه وسلم األيدى حتى أنكرنا قلوبنا

اهللا عنه ألنه فقد خدمة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم            وهو الذي بكى بكاء مراً رضي     

وأبكي أن الوحي انقطع من السماء مات رسـول اهللا صـلى اهللا             (التي شرف بها الدهر كله فقال       

).عليه وسلم

، سـيفاً تُهززيأنفي رؤيايتُيَأر: "وفي حديث آخر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال         

 أُ فإذا هو ما  ، هفانقطع صدرصيب   ثم هززتُ ، أحد من المؤمنين يوم   ما كـان   ه أخرى فعاد أحسن ،

   فـإذا هـم    ، خير فيها بقراً تذبح واِهللا    ورأيتُ، المؤمنين واجتماعِ من الفتحِ  به اهللاُ  فإذا هو ما جاء

2("أحدالمؤمنون يوم(.

بـالرفع  هذا من جملة الرؤيا كما جزم به عياض وغيره كذا           ) واهللا خير : "(يقول ابن حجر  

، رأيت بقرا تنحـر   : قال السهيلي ، وفيه حذف تقديره وصنع اهللا خير     ، فيهما على أنه مبتدأ وخبر    

، وهي أوضـح  "رأيت بقرا   ، وإني رأيت واهللا خيراً   "قلت وفي رواية ابن اسحاق    ، ده خير واهللا عن 

عنـى رجـاالً   البقر في التعبيـر بم  : قال السهيلي ، وخيراً مفعول رأيت  ، واهللا بالجر ، والواو للقسم 

.)3("يتناطحون متسلحين

بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبر أي أن اهللا هو الخير المطلـق جـلَّ       ) واهللا خير (أما قوله   

على أن اهللا بيده الخير كله نحـو قولـه          ) وصنع اهللا خير  (في عاله وأما قوله وفيه حذف تقديره        

ألن الخيـر مـن فعـل اهللا    ) وصنع اهللا خير  (فأول  ، )4()قَـدِير شـيءٍ كُـلِّ علَىإِنَّكالْخَيريدِكَبِ(تعالى  

علماً أنهما مبتدأ وخبر مرفوعـان علـى أن         ) واهللا عنده خير  (سبحانه وتعالى وأما قول السهيلي      

.معنى الخير هنا اإليجاد أي أن الخير موجود

بيـر بمعنـى   وأما ما ذكره ابن حجر في رواية ابن اسحاق وقول السهيلي أن البقر في التع     

رجاالً يتناطحون متسلحين فألن الرجال المتسلحين الذين يدافعون عن بيضة األمة يجلبون الخير             

وقد رجحها العسقالني ابتعاداً عن التأويل الذي قد يكـون           ،فاستعار لهم هذه اللفظة    ،للدين واألمة 

رقم ، باب ذكر وفاته ودفنه صلى اهللا عليه وسلم، كتاب الجنائز، سنن ابن ماجه: انظر، إسناده صحيح)1(

.2/522ج1631: الحديث
.7/464ج4081فتح الباري ـ باب من قتل من المسلمين يوم أحد ـ رقم الحديث )2(
.7/465المصدر نفسه ج)3(
.26/ سورة آل عمران)4(
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لى أن الرؤيا حقيقية    في معنى الخبر أو في حذف المبتدأ وألن أسلوب القسم يحمل معنى التأكيد ع             

.والنصر معقود عليهم، الخير في كثرتهم وإيجادهم، وأن هؤالء الرجال

فعلـم اهللا ومـشيئته   ، والشر ال ينسب إلى اهللا، فالقدر خير كله، وأما في حق اهللا عز وجل  "

فإن الشر ال يدخل في شيء مـن        ، وخلقه لألشياء والحوادث هذا كله حكمة وعدل ورحمة وخير        

فله الكمال المطلـق    ، وال يلحق ذاته تبارك وتعالى نقص والشر      ، عز وجل وال أفعاله    صفات اهللا 

.)1("والجالل التام

: ي فقلنـا  وِنأن ال تلد  ، إلينا يرِشي َلعجفَ، هِضراه في م  نَددلَ: قالت عائشةُ : "وفي حديث آخر  

: فقال، للدواء المريضِ كراهيةُ: ؟ قلنا ونيم أن تلد  كُألم أنه : فلما أفاق قال  ، للدواء المريضِ كراهيةُ

إال لُ، في البيتال يبقى أحدوأنا أنظر د ،فإنَّإال العباس2("مكُه لم يشهد(.

ضبطناه بالرفع أي هذا منـه      : قال عياض ) كراهية المريض للدواء  : قلنا: "(يقول ابن حجر  

ويحتمل النـصب علـى   ، كراهيةهو خبر مبتدأ محذوف أي هذا االقتناع: كراهية وقال أبو البقاء  

قـال  ، أي كرهه كراهيـة الـدواء     ، ويحتمل أن يكون مصدراً   ، أنه مفعول له أي لكراهية الدواء     

.)3("الرفع أوجه من النصب على المصدر: عياض

ضبطناه بالرفع أي هذا منه كراهية هو خبر لمبتدأ محذوف السم اِإلشارة            : أما قول عياض  

ل أبي البقاء هو خبر لمبتدأ محذوف وهو اسم اِإلشارة هذا الـذي  هذا حسب تقدير عياض وأما قو     

فأراد بيان الـسبب  ،يحتمل النصب على أنه مفعول له  : أزيل إبهامه بذكر كلمة االقتناع وأما قوله      

ومنه قـول  ،حجا لبيت اهللا الحرام؛سافرت إلى مكة  : مثل قولنا ) لكراهية الدواء (والعلة في النهي    

:الشاعر

)4(رطْبلَّله القَصفورالعا انتفضمكَ*** ةٌزِهاِكركِْذي ِلتعروِني لَإنِّو

النصب على المصدر فهو على تقدير حذف الفعل لوجود الـدليل عليـه وهـو         : وأما قوله 

: وهذا كثير في كالم العرب مثل قول الشاعركراهية الدواء كرهالمصدر والتقدير 

وصبرا في ماِلجالمِتوصبفما نَ*** ا رلُالخُُليِبِدوم5(اِعطَتَس(

.119ص ، م1991هـ ـ 1412، 1مكتبة السنة  ط، محمد نعيم ياسين. د، كتاب اإليمان)1(
.8/183ج4458فتح الباري ـ باب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته   رقم الحديث  )2(
.8/183فتح الباري  ج)3(
هـ 1/1424ط–بيروت –دار الكتب العلمية –ب الدين النويري نهاية األرب في فنون األدب لشها: انظر)4(

.305/ 4م ج2004-
دار صادر ، كرم البستاني: تحقيق–ديوان صفي الدين الحلي لصفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي )5(

.20ص 1990/بيروت
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ألن الجملة االسمية من المبتدأ والخبر أكثر ثبوتاً وقوة في           ؛والرفع أوجه على رأي عياض    

ويدل على ذلك حال النبي صلى اهللا عليه وسلم فهو القوي فـي الـشدائد الثابـت فـي                    ،المعنى

.هالواثق بربه جلَّ في عال، المصائب

لي سـاعةَ   انظر: معاذ أنه قال ألمية    بنِ ِدععن س "وفي حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه        

يـا أبـا   : هما أبو جهـل فقـال   فلقي، فخرج به قريباً من نصف النهار     ، بالبيت ي أطوفُ لعلِّ، خلوة

وانفْص ،من  هذا مال أَ َأ: فقال له أبو جهل   ، هذا سعد : ك؟ فقال عرا وقد َأ  آمنَةَبمكَّ تطوفُ اكـ و م تُي

لوال أنك مع أبي صفوان     أما واهللاِ ، عينونهمهم وتُ م أنكم تنصرونَ  وزعمتُ، باةالص ، ما رجإلـى   تَع

ك ما هو أشد عليـك  ي هذا ألمنعنَِّنمنعتَ لئن أما واهللاِ : ه عليه صوتَ عفَرو فقال له سعد  ، ك سالماً أهِل

.)1("المدينةإلى ك طريقُ: همنِْ

.)3("طريقك بالنصب والرفع: )2(قال الكرماني) طريقك إلى المدينة: "(بن حجريقول ا

طريقـك علـى   (ذكر ابن حجر قول الكرماني بالرفع على أنها مبتدأ لخبر محذوف تقديره          

وهو المرجح ألن ما اسم موصول بمعنى الذي مبني في محـل النـصب علـى                ) المدينة ممنوع 

جملة مفـسرة لإلبهـام فـي اسـم         ) المدينة إلىطريقك  (قك  وجملة طري ) أمنعن(المفعولية للفعل   

والنصب جائز على تقدير فعل محذوف ففسر االسم الموصول         ، الموصول توضيحاً للممنوع عليه   

).أعنى(تقديره بفعل 

ـ   من ينظر : صلى اهللا عليه وسلم    النبي قاَل: "وفي حديث أنس قال    نَما صأبـو جهـل؟     ع

 مسعود فَ  فانطلق ابنوجده  قد ضرب    ه ابنا عفراء حتى بـ ذَخََأأأنت أبو جهل؟ قال فَ : قال، در ه بلحيِت

.)4("هله قومقتَموه؟ أو رجٌلقتلتُوق رجٍلوهل فَ: قال

واألول هـو  ) أنت أبو جهل(وللمستملي وحده ، كذا لألكثر) أنت أبا جهل  : "(يقول ابن حجر  

يحيى القطان وقد وجهت الروايـة المـذكورة   هكذا قالها: قال المقدمي ... المعتمد في حديث أنس   

.)5("بإضمار أعنىمنصوببالحمل على لغة من يثبت األلف في األسماء الستة وقيل هو 

.347/ 7ج3950ديث ل ببدر رقم الحفتح الباري  باب ذكر النبي صلى اهللا عليه وسلم من يقت)1(
سبع عشرة وسبعمائة وأخذ 717ولد في جمادى اآلخرة سنة ، محمد بن يوسف بن على الكرماني ثم البغدادي)2(

عن جماعة ببلده ثم ارتحل إلى الشيراز وأخذ عن القاضى عضد الدين والزمه اثنتى عشرة سنة حتى قرأ عليه 

رى وهو في مجلدين ضخمين وتوفى مرجعه من الحج في تصانيفه وصنف شرحا للبخاري سماه الكواكب الدرا

.2/283سن من بعد القرن السابع جالبدر الطالع بمحا، ست وثمانين وسبعمائة786محرم سنة 
.348/ 7فتح الباري ج)3(
.361/ 7ج3962فتح الباري  باب قتل أبي جهل ـ رقم الحديث )4(
.362/ 7المصدر نفسه ـ ج)5(
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مرفوع بالواو ألنه مـن  ) أنت(خبر المبتدأ ) أبو(فكلمة ) أنت أبو جهل (أما رواية المستملي    

مرفوع بـاأللف علـى    ) أنت(مبتدأ  فهي خبر ال  ) أنت أبا جهل  (وأما قول األكثر    ، األسماء الخمسة 

: لغة القصر وهي من األسماء الخمسة ومن هذا قول الشاعر

َأإنبا وَأاها َأببقَ*** ااهدا ِمغَلَبنالمغَِدجتَاي1(ااه(

.أهل اليمنوهي لغة بعِض

من  أي منصوب باأللف على المفعولية ألنه     ، وفي قول بعضهم هو منصوب بإضمار أعني      

وألن لغة   ،ألنها رواية األكثر من جهة     ؛األسماء الخمسة والمرجح الرفع على األلف بلغة القصر       

.القصر عربية معتمدة مرجحة في النحو العربي وليست فيها تأويل

، داِهجم داِهه لج إنَّ: "قال النبي صلى اهللا عليه وسلم عن عامر بن األكوع         ، وفي حديث آخر  

قّل عربي2("هها مثلُى بشَم(.

كمـا  ، األول مرفوع على الخبر والثاني اتباع للتأكيد      ) إنه لجاهد مجاهد  : " (يقول ابن حجر  

ووقع ألبي ذر عن الحموي عن المستملي بفتح الهـاء والـدال وكـذا ضـبطه           ، جاد مجد : قالوا

.)3("واألول هو الوجه: قال عياض، الباجي

بالتوكيد ليس بالالم المزحلقة وإنما بالتوكيـد        األول مرفوع على الخبر أي خبر إن وجيء       

اللفظي مع أنها مزيدة بحرف الميم في أولها ولكنهما اسمان للفاعل جاهد من جهد ومجاهد مـن                 

كما في الحالة السابقة ولكنـه فـي كـل          ، )4("ويكون التوكيد اللفظي بلفظ المؤكد أو بمعناه      "جاهد  

م الْكَـاِفرِين فَمهـلِ (ه تعـالى    األحوال يتبع المؤكد في اإلعراب ومنه قول       هِلْهــداً أَميوفكلمـة  ، )5()ر

)ممع اختالف في الحرف المزيد للفعلين) أمهل(بمعنى ) له.

فخر الدين قباوة . د: تحقيق، الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي: انظر، لدين بن الورديالبيت لزين ا)1(

.238ص 1995/ 5ط
.7/575ج4196فتح الباري ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث )2(
.583/ 7المصدر نفسه  ج)3(
.381التطبيق النحوي ص )4(
.17/ سورة الطارق)5(
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ـ من المدينـة قِ على سريٍةانبصلى اهللا عليه وسلم َأاِهللارسولُ ثَعب: "وفي حديث آخر   ل ب

بعـدما افتتحهـا   النبي صلى اهللا عليه وسلم بخيبر   ه على وأصحاب فقدم أبان : قال أبو هريرة  ، نجد

وإنحزخَم1(..."ليفهم ِلِلي(.

وفي رواية الكشميهني الليف علـى   ، والليف معروف ، بالم للتأكيد ) لليف: "(يقول ابن حجر  

.)2("أنه خبر إن بغير تأكيد

ذِين أُذِن(له تعالى   وحينما قال لليف بالم التوكيد أي أنها خبر إن مؤكد بالالم ومن ذلك قو              لِلـَّ

قَاتَلُونيموابِأَنَّهظُلِمإِنولَىاللَّهعرِهِمنَص3()لَقَدِير(.

:ومنه قول كعب بن زهير

إنالرنُلَوَلسي ِبور ِم***ِهستضاء مهندناِهللايوِفسم4(وُللُس(

من وأجود الليف هو ليف النارجيل وهو جزءهو ليف النخل والقطعة منه ليفة "والليف 

)5("النخل

الفاعل.ب

علـم  (وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه كـ           ، وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه      

.)6()مختلف ألوانه(و ) ضرب عمرو(و ) مات بكر(و ) زيد

بـن عبـاس    حديثه عن الفاعل تعليقه على حديث ا      من أمثلة ما عرض له العسقالني في        و

ـ عمـر أن عم بـن اِهللابدخديج عبنرافعربخَْأ: "للزهري أن سالم بن عبد اهللا أخبره قال ـ  ي ه 

.7/608ج4238غزوة خيبر ـ رقم الحديث فتح الباري  باب)1(
.609/ 7المصدر نفسه ج)2(
.39/ سورة الحج)3(
.16/308ج، نهاية اإلرب في فنون األدب: انظر)4(
.322/ 9ج)   ليف(مادة ،اللسان)5(
تأليف بركات يوسف عبود دار الفكر للطباعة والنشر ، شرح شذور الذهب وصنعه ابن هشام االنصاري)6(

.212بيروت  ص–لتوزيع وا
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 صلى اهللا عليه وسلم نَاِهللارسوَلوكانا شهدا بدراً ـ أخبراه أنـ ه قلـتُ ، المـزارعِ اِءرى عن ِك

.)1("هعلى نفِسإن رافعاً أكثر، معنَ: ها أنت؟ قاليفتكِر، لسالم

بالنـصب  ) عبد اهللا بن عمر   (بالرفع على الفاعلية    ) أخبر رافع بن خديج   : "(يقول ابن حجر  

.)2("على المفعولية

وقد ذكر الرفع على الفاعلية لرافع والنصب على المفعولية لعبد اهللا لبيـان المخبـر مـن                 

وتبـدل  ) عبـد اهللا  أخبر رافع   (ألنهما علمان وذلك خشية االلتباس فيهما كمن يقول          ،المخبر إليه 

وضبط رافع بالرفع ألن الحركات دوال علـى المعـاني          ، الحركات يعنى تبدل الفاعل والمفعول    

.ولكن ال يقال أخبر رافعاً عبد اهللا

فـي  -سليم ألمأخٌ-ه الَخَثَعصلى اهللا عليه وسلم ب  النبي حدثني أنس أن  : "وفي الحديث 

لك أهلُ  خصال فقال يكون   ر بين ثالِث  يخَ، بن الطفيل  امرسبعين راكباً وكان رئيس المشركين ع     

في  عامر نِعطُفَ، وألف بألٍف، انفَطَأو أغزوك بأهل غَ   ، تكخليفَ أو أكون ، المدر السهل ولي أهُل  

فمات على  ، ائتوني بفرسي ، في بيت امرأة من آل بني فالن      ، غدة كغدة البكر  : فقال، بيت أم فالن  

.)3("هِسرفَِرهظَ

يجوز فيه الرفع بتقدير أصابتني غـدة أو غـدة بـي            ) غدة كغدة البكر  : "(يقول ابن حجر  

ويجوز النصب على المصدر أي أغده غدة مثل بعيره والغدة بضم المعجمة من أمراض اإلبـل                 

.)4("وهو طاعونها

، والوجوه اإلعرابية الثالثة جائزة فالوجه األول فاعل مرفوع للفعل المحـذوف أصـابتني            

والثالث مفعول مطلق منصوب للفعل المحـذوف       ) بي(لوجه الثاني مبتدأ مرفوع لخبر محذوف       وا

أغده ولكن السياق يرجح الرفع على الفاعلية ألن الطعن إصابة والتقدير على الرفع أولى أو بـه                 

.غدة من أثر الطعن

.المصدر نفسه والصفحة)1(
.394/ 7ج، 4013، 4012، باب شهود المالئكة بدراً، فتح الباري)2(
.7/478ج4091رقم الحديث ، باب غزة الرجيع ورعل وذكوان، فتح الباري)3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
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ـ ِغ: ه غاب عن بدر فقال    عنه أن عم   رضي اهللاُ  عن أنسٍ "آخر   وفي حديثٍ  ـ  تُب ن أولِّ ع

اهللا مـا  يني صلى اهللا عليه وسـلم ليـر  ي اهللا مع النِبن أشهدِنِئلَ، صلى اهللا عليه وسلمالنبي اِلتَِق

.)1("ُأِجد

اهللا (و، الراء ثـم التحتانيـة وتـشديد النـون    بفتح التحتانية و  ) ليرين اهللا : "(يقول ابن حجر  

.)2()"بالرفع

يرين كمـا قـال   ، على صحة ضبط حركات الفعل  وضبط اهللا بالرفع على الفاعلية اعتماداً       

بفتح التحتانية والراء ثم التحتانية وتشديد النون خشية أن تقرأ يرين بضم التحتانيـة مـن الفعـل          

حـسراتٍ أَعمـالَهم اللّـه يـرِيهِم (فيكون لفظ الجاللة منصوباً على المفعولية ومنه قوله تعـالى           ) أرى(

هِملَياعمموبِهخَارِجِنيارمِن3()الن( .

اهللا صلى اهللا عليـه      رسولُ فقاَل، ربيا خَ نَدِهشَ: "وفي حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       

أشـد قاتـل الرجـلُ  ، القتاُلرضفلما ح، النارهذا من أهِلدعي اإلسالمي، هعممن م وسلم لرجلٍ 

.)4(..."راحةُت به الِجرثُحتى كَالقتاِل

.)5("بالرفع والنصب) القتال: "(يقول ابن حجر

فعالً الزماً بمعنـى أقبـل   ) حضر(وكلمة القتال تكون مرفوعة على الفاعلية إذا كان الفعل     

: فعالً متعدياً بمعنى شهد والراجح عنـدنا      ) حضر(وتكون منصوبة على المفعولية إذا كان الفعل        

فقـد  ) شهدنا خيبـر  (راد الجيش أصالً والنص يقول      القتال بالرفع على الفاعلية ألن الرجل من أف       

.قاتل عندما أقبلت المعركة على الجيش كله وهو أحد أفراده

، الغـزوةَ صلى اهللا عليه وسلم تلـك اِهللاوغزا رسوُل"وفي جزء من حديث كعب بن مالك  

 تْحين طاب الُلوالظِّ الثمار ،وتجهاهللا صلى اهللا عليه وسلم والمسلمو      رسولُ ز ـ ن م عـ ِفطَفَ، ه تُقْ

.7/438ج4048باب غزوة أحد رقم الحديث ، فتح الباري )1(
.المصدر نفسه  والصفحة)2(
.167/ سورة البقرة)3(
.584/ 7ج4204رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب غزوة خيبر)4(
.المصدر نفسه  والصفحة)5(
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ـ تَي ْلزعليه فلم ي   أنا قادر : في نفسي  فأقوُل، شيئاً أقِضولم   معهم فأرجع  زهو لكي أتج  دغَْأ مىاد ،

.)1(..."دالجحتى اشتد بالناِس

وضبطوا الناس بالرفع على أنه الفاعل والجـد        ) حتى اشتد بالناس الجد   : "(يقول ابن حجر  

وعند ، اشتد الناس االشتداد الجد   : أو هو نعت لمصدر محذوف أي     ، خافضبالنصب على  نزع ال    

" بالنـاس الجـد   "برفع الجد وزيادة الموحدة وفي رواية الكشميهني        " اشتد بالناس الجد  "ابن السكن   

" حتى شمر الناس الجد   "وعند ابن مردويه    ، وهي رواية مسلم  ، والجد على هذا فاعل وهو مرفوع     

.)2("ولوهو يؤيد التوجيه األ

أما ضبط الناس بالرفع على أنه الفاعل والجد بالنصب على نزع الخافض فيكون حرف 

والجد منصوبة على نزع ،الباء حرف جر زائد وكلمة الناس فاعل مرفوع محالً مجرور لفظاً

أو أن تكون كلمة الجد نعتاً لمصدر محذوف فدلَّ ) اشتد بالناس من الجد(الخافض والتقدير 

).شتدادبكلمة اال(

جار ومجرور أي أن الجد ) الناس(مرفوعة على الفاعلية وكلمة ) الجد: (وعن ابن السكن

هو الذي اشتد بالناس ويؤيد ذلك رواية الكشميهني ومسلم؛ ولكن رواية ابن مردويه تؤيد التوجيه 

مرفوعة على الفاعلية والجد منصوبة على نزع الخافض فتصبح الرواية) الناس(الذي يقول إن 

وهذا ،فعل الزم) اشتد(ألن الفعل ؛ونؤيد التوجيه األول لإلعراب،)شمر الناس عن الجد(

وطول الطريق ونعيم ،وحر الصيف،فقد التزم الناس الجد لصعوبة المعركة،يناسب سياق الحال

يموهي التي س، والظالل وهذه المعركة هي معركة تبوك المذكورة في القرآن الكريم،الثمار

.جيشها بجيش العسرة

اهللا صلى اهللا عليه رسوُلقدم: "وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

فقال المشركون، هوسلم وأصحاب :م عليكُإنه يقدم وفدتْنَِهوهى يثربم حم ،فأمرصلى هم النبي

ه أن يأمرهم أن ولم يمنع، نينكْبين الروأن يمشوا ما ، الثالثةَأن يرملوا األشواطَ، اهللا عليه وسلم

.)3("عليهمها إال اإلبقاءكلَلوا األشواطَيرِم

.141/ 8ج4418رقم الحديث ،باب حديث كعب بن مالك، فتح الباري)1(
.147/ 8المصدر نفسه  ج)2(
.630/ 7ج4256رقم الحديث ،فتح الباري ـ باب عمرة القضاء)3(
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بالرفع ) إال اإلبقاء عليهم(روينا قوله : قال القرطبي)"إال اإلبقاء عليهم: "(يقول ابن حجر

وبالنصب على أنه مفعول من أجله ويكون في يمنعه ضمير على رسول ، على أنه فاعل يمنعه

.)1("صلى اهللا عليه وسلم وهو فاعلهاهللا

فهذا من ) يمنعه(مرفوعة على الفاعلية للفعل ) اإلبقاء(وقول العسقالني عن القرطبي أن 

وبالنصب على أنه مفعول من أجله ،ما حضر إال زيد: باب االستثناء المنفي الناقص مثل قولنا

.لقتال إال اإلعزاز لدين اهللا عز وجللم يأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم المؤمنين با: مثل قولنا

ضمير مستتر تقديره هو يعود على ) يمنعه(وفاعل ) ألجل اإلبقاء عليهم(فيصبح التقدير 

) وأن يأمرهم، أن يمشوا، أمرهم، يمنعه(النبي صلى اهللا عليه وسلم لألفعال السابقة كلها وهي 

.فهو الذي أمر بالمشي والرمل والمنع صلى اهللا عليه وسلم

التوابع. ج

كالمبتدأ أو الخبر في ، العمدىالجمل العربية تتكون من أركان أساسية هي التي تسم

وتتكون من فضالت تزيد على هذه ، والفعل والفاعل أو نائبه في الجملة الفعلية،الجملة االسمية

الرفع في والعمد والفضالت لها شخصية إعرابية هي ، إلخ...األركان كالمفاعيل والحال والتمييز

فليست لها مثل هذه الشخصية إذ هي تابعة ، المبتدأ أو النصب في المفعول به مثالً أما التوابع

هو االسم المشارك "ولذا يمكن أن يعرف التابع ، )2(لمتبوعها في إعرابها من رفع ونصب وجر

سماء فقط وليس في وعليه تكون التوابع في اٍأل، )3("يتبعه رفعاً ونصباً وجراً، لما قبله في إعرابه

-:)4("األفعال والحروف والتوابع أربعة

نعت مرفوع ألنه ): مؤمنة(فكلمة )5()مشرِكَةٍمنخيرمؤمِنٌةَألَمةٌ(: النعت مثل قوله تعالى.1

.وهو مرفوع) أمة(تابع للمنعوت 

.المصدر نفسه والصفحة)1(
.371التطبيق النحوي ص )2(
.287تهذيب النحو العربي ص )3(
.المصد نفسه والصفحة)4(
.221/ سورة البقرة)5(
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توكيد ) كلهم(فكلمة )1()ونأَجمعكُلُّهمالْملَائِكَةُفَسجد(: مثل قوله تعالى: التوكيد.2

.وهو مرفوع) المالئكة(ألنه تابع للمؤكد ، مرفوع

معطـوف  ): النهـار (فكلمـة    )2()والنهـار اللَّيـلَ لَكُـم سـخَّر وَ(: مثل قوله تعالى  : العطف.3

.وهو منصوب) الليل(منصوب ألنه تابع للمعطوف عليه 

فكلمـة  ، )3()الـضَّالِّني والَعَلـيهِم املَغـضُوبِ غَـريِ عَلـيهِم نعمتأَالَّذِينصِراطَ(: مثل قوله تعالى  : البدل.4

.وهو منصوب) الصراط(بدل منصوب؛ ألنه تابع للمبدل منه ): صراط(

أقـسم بـاهللا أبـو      : وأضاف ابن هشام األنصاري تابعاً خامساً هو عطف البيان نحو قول القائل           

.)4("حفص عمر

ا العسقالني رحمه اهللا التوكيد اللفظي في حديث عائشة رضـي  ومن التوابع التي علق عليه 

، اهللاِ أي عبـاد  ، لعنة اهللا عليه   إبليس خَرصفَ، المشركون مِزه، أحد يوم ا كان لم: "اهللا عنها قالت  

يـه اليمـان    اليمان فإذا هو بأِب    بن ر حذيفةُ صبفَ، ت هي وأخراهم  لدفاجتَ، والهمأُ تْعجرفَ، أخراكم

.)5(..."أبي أبي ، اهللاأي عباد: فقال

وأعادها ، هو بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة    ) أبي أبي ، أي عباد اهللا  : فقال: "(يقول ابن حجر  

.)6("تأكيداً

وتحذيرا من قتله وهو مسلم     ، األولى تنبيها للصحابة على أنه أبوه على الحقيقة       ) أبي(فقوله  

لدفع المسلمين عن قتل أبيه اليمان وهو صـحابي جليـل            الثانية توكيد لفظي  ) أبي(وقوله   ،معهم

وهذا يناسب الحالة النفسية والوجدانية التي كان فيها حذيفة رضي اهللا عنهما وهو يرى أباه يقتـل         

:ومن التوكيد اللفظي قول الشاعر

إياكإياكنيا لو اجتَوالدهاِهللاِقلْخَيها ِلِففالموتُ***وا دِرتَفْم7(س(.

.30/ سورة الحجر)1(
.12/ سورة النحل)2(
.7، 6/ سورة الفاتحة)3(
.555شرح شذور الذهب ص )4(
.447/ 7ج4065اري ـ باب غزوة أحد ـ رقم الحديث فتح الب)5(
. 448/ 7المصدر نفسه ج)6(
.68ص1/1980ط–دار صادر بيروت –ديوان أبي العتاهية ألبي إسحاق إسماعيل بن القاسم أبي العتاهية )7(
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صلى اهللا عليـه وسـلم       اهللاِ رسولَ أن"وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه          

ومـالَ ، هِركَسصلى اهللا عليه وسلم إلـى عـ        اهللاِ رسولُ ا مالَ فلم، لواتَتَى هو والمشركون فاقْ   التقَ

وال  لهم شاذةٌ  عدصلى اهللا عليه وسلم رجٌل ال ي       رسول اهللاِ  وفي أصحابِ ، هماآلخرون إلى عسكِر  

.)1(..."هها بسيِفبعها يضربإال اتَفاذةٌ

وبالفاء منه  ، الشاذة بتشديد المعجمة ما انفرد عن الجماعة      ) شاذة وال فاذة  : "(يقول ابن حجر  

.)2("لمحذوف أي نسمةثم هما صفة ، لم يختلط بهمما 

قتـل  : لمعنى كما قيل  وذكره شاذة وفاذة من باب اإلتباع والمزاوجة التي يؤتى بها تأكيدا ل           

وأنت فالن بشحمه ولحمه وكلمـة نـسمة        ، ووقع فالن في حيص بيص    ، فالن بين سحره ونحره   

.المحذوفة مبتدأ مؤخر مرفوع وشاذة نعت مرفوعة تتبع ما قبلها في الحركة اإلعرابية

ـ إنـي ّأ   اللهم: بدر صلى اهللا عليه وسلم يوم     النبي قاَل: "وفي حديث ابن عباس قال     كدشُنْ

عهد ك ووعد لَ تَْئإن شِ  ك اللهمتُ معفأخذ أبو بكر بيده فقال    ، دب :حسخَفَ، كبروهو يقول    ج"سيهزم

ويولُّالجمع3("برون الد(.

مـن   ك هذ العصابةُ  ِلهاللهم إن تَ  "في حديث عمر    ) اللهم إن شئت لم تعبد    : "(يقول ابن حجر  

والعصابة ، )4("أما تهلك بفتح أوله وكسر الالم والعصابة بالرفع       " ضفي األر  اإلسالم ال تعبد   أهِل

: قـال األخفـش   "العـصابة   أما معنى   بالرفع على أنها بدل من اسم اِإلشارة هذه موضحاً إبهامه           

.)5("والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد

.582/ 7ج4203فتح الباري باب غزوة خيبرـ رقم الحديث )1(
583/ 7المصدر نفسه ج)2(
7/354ج3953رقم الحديث ..." إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: "تح الباري ـ باب قوله تعالىف)3(
355/ 7المصدر نفسه  ج)4(
602/ 1ج)  عصب(لسان العرب مادة )5(
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المنصوبات.2

وغيرهـا محمـول   ، وهي محصورة في خمسة عشر نوعا وأولها المفاعيل ألنها األصـل         

وأول هذه المفاعيل المفعول به ألنه أحوج إلى اإلعـراب كمـا أنـه األشـهر     ،عليها ومشبه بها  

ومن المنـصوبات أيـضاً الحـال       ، )1(واألكثر استخداماً في الجملة الفعلية من المفاعيل األخرى       

الني فـي   ولعل العسق . والتمييز واالستثناء والظرف بنوعيه والمنادى وخبر كان ونزع الخافض        

تعليقه على بعض الكلمات الواردة في أحاديث المغازي في المنصوبات تحديداً كان يـذكر عـدة               

وجوه إعرابية للكلمة الواحدة معظمها من باب المنصوبات وصوالً إلى المعنى المقصود ويمكـن              

:بيان هذه الكلمات على النحو التالي

أهل. أ

النبي ا جاء مفلَ"في قصة أسماء بنت عميس       جاء في حديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم        

لـه   تُلْقُ: له؟ قالت  ِتلْفما قُ : قال، قال كذا وكذا   إن عمر : اهللا يا نبي : صلى اهللا عليه وسلم قالتْ    

الـسفينةِ  ولكـم أنـتم أهـَل     ، واحدةٌ ه هجرةٌ وله وألصحابِ ، مي منكُ بِ ليس بأحقَّ : قال، كذا وكذا 

.)2(."..هجرتان

، أو على النـداء   ، بنصب أهل على االختصاص   ) ولكم أنتم أهل السفينة   : "(حجر يقول ابن 

.)3("بحذف أداة النداء ويجوز الجر على البدل من الضمير

وجملة  ،)يا أهل السفينة  (أما قوله إن أهل منصوبة على النداء لحرف نداء محذوف تقديره            

نداء هنا للقرب ليبين صـلى اهللا عليـه         وحذف أداة ال   ،)أنتم(النداء في محل رفع على البداية من        

ومنه )4()اللَّـهِ عِبـاد إِلَيأَدواأَن(ومثال ذلك قوله تعالى ،وسلم قرب مهاجري الحبشة منه مكانا ومكانة  

: قول الشاعر

ِذهى برلنا فَِتزهِتجِسريثُ***ا   سنَانثَمِسنَيِتِفوما شَِتيي5(اًس(

.283انظر بتصرف شرح شذور الذهب  ص )1(
.7/602ـ ج4231فتح الباري ـ باب غزوة خيبر ـ  رقم الحديث )2(
.نفسه والصفحةالمصدر )3(
.18/ سورة الدخان)4(
: تحقيق، ديوان أبي الطيب المتنبي ألحمد بن الحسين بن الحسن الكندي المعروف بأبي الطيب المتنبي)5(

.95م ص1900–القاهرة ، مكتبة مصطفى الحلبي، مصطفى السقا
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أهل ولكم أنتم وأخص(للمدح والتقدير منصوبة على االختصاص فهي ) أهل(إن وأما قوله 

ولكم أنتم المخصوصين (أي ) أنتم(وجملة االختصاص في محل رفع صفة من ) السفينة هجرتان

.بالسفينة هجرتان

العسقالني وجهي المنادى والنصب على االختصاص في تفسيره لكلمة أهل وقد ذكر 

، محمول األخص، يذكر بعده، م مسند يضم على اسم ظاهر معرفةقصر حك"واالختصاص 

.)1("محذوف وجوباً

ما تركناه فهو ، ثال نور، األنبياِءراِشعنحن م"ومن أمثلته قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ص2("ةقَد(.

).نحن وأخص معاشر األنبياء(منصوبة على االختصاص أي ) معاشر(فكلمة 

وألهل (والتقدير ) كم(وذلك على البداية من ضمير المخاطبين ) أهل(وأما قوله بالجر في 

وجيء بها بياناً لمعنى الضمير وتوكيداً لحقهم بصحبة رسول اهللا صلى اهللا ) السفينة هجرتان

والراجح عندنا النصب على ، ألن التكرار في اللفظ غالباً يحتمل معنى التأكيد،عليه وسلم

،وتذكيرا بالهجرتين األليمتين اللتين قاموا بهما، م وإثباتاً لحقهماالختصاص تمييزا لهم عن غيره

.وهما هجرة الحبشة وهجرة المدينة المنورة

أوان. ب

في صلى اهللا عليه وسلم يقوُلكان النبي: "في حديث عائشة رضي اهللا عنها قالتوذلك

ِجَأما أزاُل، يا عائشةُ: فيهاتَمرضه الذي مَأدبخَتُلْكَلذي َأاالطعاِملميرب ،وجدت فهذا أوان

أبهِرانقطاع3("مى من ذلك الس(.

.)4("بالفتح على الظرفية) أوان: "(يقول ابن حجر

.297شرح ابن عقيل ص )1(
–مكتبة االستقامة –دار الحكمة ، عاشور بن يوسف، يسمحمد إدر: تحقيق، مسند اإلمام الربيع بن حبيب)2(

.261ه ص1415بيروت  
.163/ 8ج4428فتح الباري ـ باب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته  رقم الحديث  )3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
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: قال العجاج، تقول جاء أوان البرد، األوان الحين والزمان) "أون(وكلمة أوان من الفعل 

.)1("يهذا أوان الجد إذا جد عمر ومن الحديث هذا أوان قطعت أبهر

وهي ظرف زمان منصوب وسياق الحديث يؤكد ذلك ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

.يتحدث عن زمن انقطاع األبهر وقرب وفاته صلى اهللا عليه وسلم

ابن عباس. ج

.)2(ٍردبأشياِخعي مِنلُِخدكان ي"وذلك في تعليقه على حديث ابن عباس 

"(يقول ابن حجر" هو بالنصب على حذف آلة النداء وفي رواية )ابن عباس: فقال له: 

.)3()"يا ابن عباس(الكشميهني 

دليل على أن ابن عباس ليس القائل ) الشارحة والمفصلة، النقطتين(ولعل عالمة الترقيم 

وضبط العسقالني لها بالنصب خشية أن تقرأ بالرفع على أنه ، وإنما المقول له والقائل هو عمر

.التي أثبتت أداة النداء وحذف أداة النداء للقربية الكشميهنيالقائل ويؤكد ذلك روا

بيته. د

اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسوُلثَعب"وذلك في تعليقه على رواية أبي إسحق عن البراء 

رفَ، ا إلى أبي رافعطًهَلخَداهللا بن عتيك بيتَعليه عبد4("هلَتَقَفَه ليال وهو نائم(.

"(يقول ابن حجر يقصد أنها مفعول فيه أو مفعول به )5("بالنصب على المفعولية) بيته: 

منصوب ألن الفعل دخل قد يأتي الزما أو متعديا فأما كونه مفعول فيه بعدم تعدي الفعل وحرف 

فقد ورد ، )فدخل عليه عبد اهللا بن عتيك في بيته ليالً وهو نائم فقتله(مضمر والتقدير ) في(الجر 

وز إضمار الحرف العامل مع بقاء أثره سواء أكان الحرف عامالً في ال يج"في المقتضب 

.)6("األسماء أو األفعال إال ينوب شيء مناب الحرف ويكون كالعوض منه

.38/ 13ج) أون(لسان العرب مادة )1(
.8/25ج4294رقم الحديث ، ليه وسلم يوم الفتحباب منزل النبي صلى اهللا ع، فتح الباري)2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(
.420/ 7ج4038: فتح الباري  باب قتل أبي رافع اليهودي رقم الحديث)4(
.المصدر نفسه والصفحة)5(
المقتضب للمبرد ـ تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة ـ الناشر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ـ: انظر)6(

.85/ 2هـ  ج1388هـ ـ 1385القاهرة ت 
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،وفي كتاب الروض نرى السهيلي يذهب إلى أنه يجوز حذف حرف الجر دون تعويض

خيراً : أصبحت؟ فيجيبويمثل لذلك بقولك لشخص إذا أقبل كيف،ويفسر ذلك بكثرة االستعمال

.)1("عافاك اهللا أي بخير عافاك اهللا

:فإن المفعول فيه قد يسمى ظرفا على قول ابن مالك في األلفية: وبعد

.)2(انَمزَأثْكهنا امكُراٍدفي باطِّ***ا نَمضانكَأو متٌقْورفُالظَّ

الدار والمسجد بغير ظرف نحو دخلت) بدخل(لكنه بين أن المكان المختص المنصوب 

.)3(ألنه ال يطرد نصبه مع سائر األفعال فال يقال صليت المسجد وال جلست الدار

اسم المكان يختص بثالثة مذاهب األول أنه "وعليه يقول المكودي معلقاً على البيت السابق 

الثاني ، النصب نصب المفعول به حقيقة بعد إسقاط الخافض على وجه التوسع وإليه ذهب الناظم

الثالث أنه النصب نصب الطرد ، أنه النصب نصب المفعول به حقيقة وإن دخل معه متعد بنفسه

.)4("أجرى مجرى المبهم من ظروف المكان

.ولذا فإن بيته قد تعرب مفعول فيه أو مفعول به حقيقة

ذنبك. ه

ما واٍهللا: ليي فقالوا بعوٍنفاتَّ، من بني سلمةرجاٌلوثار"من حديث قصة كعب بن مالك 

ِلعأذنبت ذنباً قَتَنْاك كُنَمهذاَلب ،ِجولقد عتَزأال تكوناهللا صلى اهللا عليه إلى رسوِلتَاعتذر

.)5("رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمنبك استغفاريك ذَقد كان كاِف، فونبه المتخلِّبما اعتذر، وسلم

واستغفار، أو على المفعولية، افضع الخبالنصب على نز) كافيك ذنبك: "(يقول ابن حجر

.)6("بالرفع على أنه الفاعل

.72/ 2م  ج1914الروض األنف للسهيلي ط الجمالية بمصر ـ )1(
شرح المكودي ألبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي على األلفية في علمي الصرف والنحو )2(

.110ـ بيروت ص ضبطه إبراهيم شمس الدين ـ دار الكتب العلمية ، لإلمام جمال الدين بن مالك
.المصدر نفسه والصفحة)3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.142/ 8ج4418فتح الباري ـ باب حديث كعب بن مالك   رقم الحديث  )5(
.8/149المصدر نفسه ج)6(
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كافيك (منصوبة على نزع الخافض أي ) ذنبك(ولعل توجيه العسقالني لإلعراب على أن 

ألن االستغفار جزء من شروط ،فهذا واضح من استغفار النبي صلى اهللا عليه وسلم له) من ذنبك

الخافض في مثل قوله تعالى زِععلى نقبول التوبة وقد ورد النصب)غْفِريلَكُمُكم1()ذُنُوب( ،

.)2()الْمستَقِيمصِراطَكلَهمألَقْعدن(وقوله تعالى ) يغفر لكم من ذنوبكم(والتقدير 

وفاعله ) كافيك(وأما قوله بالنصب على المفعولية أي مفعول به منصوب السم الفاعل 

.)3()خِليَفًةاألَرضِفِيجاعِلٌإِنِّي(كقوله تعالى ) استغفار(

عربيا، مشابها. و

عربيقلَّ، دمجاِهدإنه لجاِه: "في حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم عن عامر بن األكوع

.)4("همشى بها مثلُ

وهو منصوب بفعل محذوف ، وحكى السهيلي أنه وقع في رواية مشابها: "يقول ابن حجر

نكرة تجوز إذا كان في والحال من ال: قال السهيلي) عربي(على الحال من قوله أو ، تقديره رأيته

.)5("وقل زيد أدبا، عظم زيد رجال: على حد قولهم، المدحالذم وتصحيح معنى

ذكر العسقالني عدة وجوه إعرابية لمن نطق بها مشابها على االسمية وليس على الفعلية 

مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره رأيته أي ) مشابها(حكى عن السهيلي قوله ،مشى بها

إنها حال من النكرة وأنه يجوز : عن السهيلي قولهوكذلك حكى) ربي رأيته مشابها مثلهقّل ع(

الحال من النكرة إذا كانت في تصحيح معنى والقول األول أنها منصوبة على المفعولية أرجح 

كرة في تصحيح المعنى؛ ألن األصل في الحال وأقرب للمعنى من الحالية التي تجوز فقط من الن

،وبعد المعارف أحوال، لنكرات صفاتبعد ا: أن تكون للمعرفة حسب القاعدة التي تقول

قّل (منصوبة على التمييز في قوله ) عربيا(وأما قول العسقالني نقال عن السهيلي أن كلمة 

على حد ، في الكالم معنى المدحمنصوبة ألن ) عربيا(و ) مثله(والفاعل ) عربيا مشى بها مثله

وهذا الوجه من اإلعراب ال خالف عليه إذا قصد به المدح ، وقل زيد أدبا، قولهم عظم زيد رجال

.12/ سورة الصف)1(
.16/ سورة األعراف)2(
.30/ سورة البقرة)3(
.7/575ج4196لحديث فتح الباري ـ باب غزوة خيبر ـ رقم ا)4(
.7/577المصدر نفسه  ج)5(
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واألمثلة على ذلك كثيرة وهو الذي يسمى ،لتمييز عامر بن األكوع عن غيره من الرجال

دل على معنى مجمل وهذا ألنه يوضح اإلبهام المضمر في الجملة إذا كانت ت) التمييز الملحوظ(

.النوع أيضاً يسمى تمييز الجملة أو تمييز النسبة

فكلمة مستقرا تمييز ملحوظ وضح إبهام )1()ومقَاماًمستَقَراًساءتإِنَّها(ومن أمثلته قوله تعالى 

.جملة ساءت التي قبلها

صاحبه. ز

األسوِدبِنمن المقداِدتُدِهشَ: يقولمسعوٍدابنتُعِمس: "في حديث طارق بن شهاب قال

مشهدكَُأا ألنونه َأحصاحببِمإليم2(..."ل بهِدا ع(.

ألن أكون أنا (ية الكشميهني وفي روا، هو بالنصب) ألن أكون صاحبه: "(يقول ابن حجر

.)3("النصب أجود: قال ابن مالك، ويجوز فيه الرفع والنصب) صاحبه

وهذا ما وضحته الرواية ،ها خبر كان أوضح وأقرب للمعنىوضبطها بالنصب على أن

أنا (على اعتبار أن خبر كان هي الجملة االسمية ) أكون أنا صاحبه(الثانية للكشميهني إذ قال 

توكيد لفظي للضمير المستتر وجوبا للفعل ) أنا(وأما بجواز النصب على اعتبار أن ) صاحبه

عل الترجيح بالنصب كما قال ابن مالك أقوى بذكر وصاحبه منصوبة على الخبرية ول) أكون(

.الضمير أنا

أن يصيبكم. ح

صـلى اهللا عليـه وسـلم        اهللاِ قال رسولُ "اَلوذلك في حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قَ        

م مثـل مـا     كُأن يـصيب   وا بـاكين  تكونُ أن إالَّ بينذَّعالم لوا على هؤالِء  ال تدخُ : ِرجألصحاب الحِ 

.)4("أصابهم

.)5("أي كراهة اإلصابة، بفتح الهمزة مفعول له) أن يصيبكم: "(يقول ابن حجر

.66/ سورة الفرقان)1(
.7/352ج3952رقم الحديث ..." إذ تستغيثون ربكم"فتح الباري ـ باب قوله تعالى )2(
.353/ 7المصدر نفسه ج)3(
.156/ 8ج4420فتح الباري  باب نزول النبي صلى اهللا عليه وسلم الحجر  رقم الحديث )4(
.المصدر نفسه والصفحة)5(



97

فلعل المعنى ساقه إلى حصر المصدر المؤول في محل ،مفعول له) أن يصيبكم(وأما قوله 

ال تدخلوا على هؤالء المعذبين لكراهة أو خشية اإلصابة مثل ما : نصب مفعول له والتقدير

،في النص يوضح تلك الخشية أو الكراهة دون حاجة إلى هذا التأويلولعل ذكر البكاء ،أصابهم

) باكين(في محل نصب مفعول به السم الفاعل ) أن يصيبهم(وقد يكون المصدر المؤول 

.ال تدخلوا االمتحان إال واثقين أن تنجحوا فيه: باكين اإلصابة مثل ما أصابهم كقولنا: والتقدير

عبد اهللا. ط

سحاق بن أبي إسحاق في قصة قتل أبي يقه على رواية يوسف بن إمعرض تعلوذلك في

.)1(معهم تبة في أناٍسعبن عتيك وعبد اهللا بناِهللاعبدإلى أبي رافِعثَعب"رافع اليهودي 

.)2("وعبد اهللا بن عتيك بالنصب مفعول بعث: "يقول ابن حجر

فإن عبد اهللا بن عتيك ،ى المرادقوله عبد اهللا بن عتيك بالنصب مفعول بعث تحديداً للمعن

خشية أن تقرأ بالرفع فتخرج عن ،هو المبعوث وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم هو الباعث

.)3()الْموتيعقُوبحضَرإِذْ(فيختل المعنى ومن هذا قوله تعالى ،ويظن أنه فاعل للفعل بعث،المعنى

على الفاعلية توضح )الموت(لة الرفع في ودال، على المفعولية) يعقوب(فداللة النصب في 

.المعنى المراد

النجاء. ي

: فقال، ورقام الناعي على الس    الديك احا ص مفلَ: "في حديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم       

ـ فقد قَ ، النجاء إلى أصحابي فقلتُ   فانطلقتُ، اِزجالحِ تاجر أهلِ ، أنعى أبا رافِع   أبـا رافـٍع    اهللاُ َلتَ

ـ ي فَِلجرِ تُطْسبفَ، كرجلَ ابسطْ: فقال لي ، هتُصلى اهللا عليه وسلم فحدثْ     إلى النبي  يتُفانته مسحاه ،

.)4("ا قطهفكأنما لم أشتِك

. )5("بالنصب أي أسرعوا) فقلت النجاء: "(يقول ابن حجر

.422/ 7ج4038فتح الباري ـ باب قتل أبي رافع اليهودي رقم الحديث )1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.133/ سورة البقرة)3(
.422/ 7ج4038فتح الباري ـ باب قتل أبي رافع اليهودي  رقم الحديث  )4(
.424/ 7المصدر نفسه ج)5(
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صد وقوله أسرعوا يقـ   ، لزموا النجاء ا: وقوله بالنصب يعني النصب على اإلغراء والتقدير      

ألن الصحابة كـانوا     ؛أي أسرعوا في المشي أو امشوا بسرعة كي تتحقق النجاة لكم          ، به المعنى 

بأنه تنبيه المخاطب على    "ويعرف النحويون اإلغراء     ،واألمر خطير وجسيم   ،في قلب بيت العدو   

الجد الجد فإنه طريق النجاح والمفعـول بـه  : ومثال المفعول المكرر  ، )1("أمر محمود غير مكرر   

.الجد فإنه طريق النجاح: غير المكرر كما في الحديث السابق قولنا

ونجا اإلنسان ينجو نجاة ونجاء في السرعة وهو معنى الذهاب واالنكشاف فـي المكـان               "

.)2("سريعة: "وناقة ناجية ونجاة

منذرا. ك

سـلم  صلى اهللا عليـه و أتي النبي"كما جاء في جزء من حديث للنبي صلى اهللا عليه وسلم       

خبفنعاهم فقال ، مره : ِصكم قد ُأ  إن أصحابوايب ،  لَُأوإنهم قد س هم فقالوا وا رب :ِبخْنا أَ ربر ا إخواننا  نَّع

أسـماء بـن     بـن  منهم يومئذ عـروةُ    صيبوُأ، فأخبرهم عنهم ، اعنَّ ورضيتَ، كنْا ع بما رضينَ 

.)3("مى به منذراًعمرو سبنومنذر، بهفسمي عروةُ، الصلت

واألول سمي به منـذرا كمـا تقـدم         ، كذا ثبت بالنصب  ) سمي به منذرا  : "(يقول ابن حجر  

فيحتمـل أن  ، أي أن الزبير سمى ابنه منذرا باسم المنذر بن عمـرو هـذا           ، تقريره في الذي قبله   

أو المراد به أبـو     ، وهو محذوف والمراد به الزبير    ، تكون الرواية بفتح السين على البناء للفاعل      

: ما اسمه قـالوا : فقال، يد لما في الصحيحين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أتى بابن ألبي أسيد  أس

قالوا إنه سماه المنذر تفاؤالً باسم عـم        : في شرح مسلم   )4(قال النووي ، بل هو المنذر  : قال، فالن

كوفيين ويحتمل أن يوجه النصب على مذهب ال      ، وكان استشهد ببئر معونة   ، أبيه المنذر بن عمرو   

.212ق النحوي ص التطبي: انظر بتصرف)1(
–بيروت –دار الفكر ، عبد السالم هارون: تحقيق، معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين احمد بن فارس)2(

.397/ 5م ج1979–ه 1399
.481/ 7ج4093وبئر معونة  رقم الحديث ، ورعل وذكوان، فتح الباري ـ باب غزوة الرجيع)3(
عالمة : الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدينيحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي)4(

األعالم لخير : انظر، ه676واليها نسبته ت ) من قرى حوران، بسورية(مولده ووفاته في نوا . بالفقه والحديث

.8/146م ج15/2002الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي دار العلم للماليين ط
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كَـانُوا بِمـا قَومـاً لِيجـزِي (: مقـام الفاعـل كمـا قـرئ       ) بـه (في إقامة الجار والمجرور في قوله       

ونكْسِب2("هنا أن عروة بن الزبير هو عروة بن أسماء بنت أبي بكرةومن المناسب. )1()ي(.

مبنيـاً   ليصبح الفعل مبنياً للمعلـوم ولـيس      ) سمى(وقول العسقالني بفتح السين في كلمة       

وأما فتح الـسين    ، ومنذر هنا نائب فاعل مرفوع    ) سمي به منذر  (للمجهول أي بضم السين كقوله      

سمى الزبير ابنه منـذراً     : بالنصب أي النصب على المفعولية والتقدير     ) سمى به منذرا  (في قوله   

ـ : ويالحظ أن الفعل سمى فعل يتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كقولنا            مى الرجـل   س

.التفاحة عنبا

، وجز، دعا، الخبر مثل كنّى  وهناك أفعال كثيرة تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ و         

.وزن، قصد، استغفر، اختار

يوم. ل

مـا  ، يا أبا مسلم  : فقلتُ ةَملَس اِقة في س  برض رثَأَ تُيَأر: "في حديث يزيد بن أبي عبيد قال      

صـلى   النبي فأتيتُ، أصيب سلمة  فقال الناس ، تها يوم خيبر  أصاب هذه ضربةٌ  :؟ فقال هذه الضربةُ 

.)3("حتى الساعةفما اشتكيتُ، فيه ثالث نفثاتثَفَنَاهللا عليه وسلم فَ

.)4("ويوم بالنصب على الظرفية، أي أصابت ركبته) أصابتها يوم خيبر: "(يقول ابن حجر

     وهو يوم خيبـر     ،للزمان الذي وقعت فيه الظرفية    اوقوله يوم بالنصب على الظرفية تحديد

.وأصابت ركبته دفعاً للرفع الذي يخرج المعنى المراد للكلمة في السياق التي وضعت فيه

.14/ رة الجاثيةسو)1(
.482/ 7فتح الباري  ج)2(
.587/ 7ج4206فتح الباري ـ باب غزوة خيبر  رقم الحديث )3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
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المبحث الثاني

األفعال

ق على األفعال نحوياً إال من حيث الجزم فقط ولـم           ونالحظ أن ابن حجر رحمه اهللا لم يعلِّ       

.البناء لهذه األفعاليعلق على الرفع أو النصب أو

المجزومات

: وهـو ، وهو نوعان جازم لفعل   ، والمجزومات هي األفعال المضارعة الداخل عليها جازم      

لمجـرد  ، إذ مـا  ، إن، وجازم لفعلين وهو أدوات الـشرط     ، والم األمر ، وال في النهي  ، ولما، لم

وأنى وأيـن وحيثمـا   ، لزمانومتى وأيان ل، وما ومهما لغيره  ، ومن للعاقل ، وهما حرفان ، التعليق

وال إنـشاء  ، المعنىيوال يكون ماض  ، ويسمى أولهما شرطاً  ، وأي بحسب ما تضاف إليه    ، للمكان

.)1(وثانيهما جزاء وجواباً، وال ناٍف غير ال ولم، وال قد، وال جامداً

فالفعل يكذب فعل مضارع مجزوم بلم وعالمـة        ، ومن الجازم للفعل قولنا المؤمن لم يكذب      

.)2()أَمرهمايقْضِلَماكَلَّا(ه السكون ومنها قوله تعالى جزم

فعل مضارع مجزوم بلما وعالمة جزمه حذف حرف العلـة ومنـه قولـه        ) يقض(فالفعل  

.)3()تَشعرونالَّوَلكِنأَحياءبْلأَمواتاللّهِسبيلِفِييقْتَلُلِمنتَقُولُوْاوالَ(تعالى 

النـون ألنـه مـن      فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف         ) تقولوا(فالفعل

.األفعال الخمسة

.440شرح شذور الذهب ص )1(
.23/ سورة عبس)2(
.154/ سورة البقرة)3(
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ل اللَّـه يتَّـقِ ومـن (وقوله تعالى   ، )1()ينصركُماللَّهتَنصرواإِن(ومن الجازم لفعلين قوله تعالى       عـجي

جاًلَّهخْرفي الخير تكن محبو: ومنه قولنا، )2()م باً بين الناسمتى تسع...

ومما سبق يتضح لنا أن الفعل المضارع قد يكون مجزوماً بالسكون إذا كان صحيح اآلخر               

أو مجزوماً بحذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر وقد يكون مجزوماً بحذف حرف النـون إذا                 

.من األفعال الخمسةكان 

اهللا عنه قـد ذكـر       نجد ابن حجر رضي   ، وبعد عرضنا لتعريف الجزم وأنواعه وعالماته     

ومن أهـم المـسائل التـي    ، للفعل المضارع المجزوم في مواطن قليلة جداً خالل كتاب المغازي      

قـال  "في حديث النبي صلى اهللا عليه وسـلم         ) يراك(عرض لها العسقالني في تعليقه على الفعل        

، أدركـوا عيـركم   : قال أبو جهل الناس   استنفر، ا كان يوم بدر   فلم، ةَمن مكَّ  واهللا ال أخرج  : أمية

 ةُفكره أمي  ـ لَّخَإنه متى يراك الناس قد تَ ، يا أبا صفوان  : فأتاه أبو جهل فقال   ، أن يخرج وأنـتُ تْفْ

3(..."تخلفوا معك، الواديأهِلسيد(.

) متى ما يراك الناس   (في رواية الكشميهني وحده     ) إنك متى يراك الناس   : "(يقول ابن حجر  

ألن ، أن تحـذف  ) يراك(وبحذفها كان حق األلف من      ، ة الكافة عن العمل   وهي الزائد ) ما(بزيادة  

: يخرج ثبوت األلـف علـى أن قولـه        : قال ابن مالك  ، متى للشرط وهي تجزم الفعل المضارع     

إذا رآنـي أن    : (قال الشاعر ، وهي لغة في رأى   ، مضارع راء بتقديم األلف على الهمزة     ) يراك(

، ف ثم أبدلت الهمزة ألفا    حذفت األل ، فلما جزمت ، ثم همز راء بمد   ومضارعه ي ) بي بشاشة وأصِل  

وهو كقول عائشة الماضي في الصالة فـي  ، فلم يجزم بها، وعلى أن متى شبهت بإذا   فصار يرى 

وال ترضـاها   (أو على إجراء المعتل مجرى الصحيح كقول الشاعر         ) متى يقوم مقامك  (أبي بكر   

).تقيإنه من ي(أو على اإلشباع كما قرئ ) وال تملق

.)5("بحذف األلف وهو الوجه) متى يرك الناس: ()4(ووقع في رواية األصيلي: قلت

.7/ سورة محمد)1(
.2/ سورة الطالق)2(
7/347ج3950رقم الحديث / ي صلى اهللا عليه وسلم من يقتل ببدرفتح الباري ـ باب ذكر النب)3(
.اإلمام، شيخ المالكية، عالم األندلس، أبو محمد، عبد اهللا بن إبراهيم االصيلي)4(

توفي في اختالف مالك وأبي حنيفة والشافعي" الدالئل " وله كتاب .نشأ بأصيال من بالد العدوة، وتفقه بقرطبة

.16/560سير أعالم النبالء ج: انظر، اثنتين وتسعين وثالث مئة، وشيعه أممفي ذي الحجة سنة
.349/ 7فتح الباري ج)5(
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الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى إلـى مفعـولين   ): "رأى(فالفعل  

.)1("يقال رأى زيدا عالما ورأى رؤية وراءة

هم لفظه ذلك والصواب كما أرى ليس من المقلوب وإن أو"أما الفعل راء فهو مقلوب رأى 

.)2("قالوا راء من رأى

مضارع راء بتقديم األلف ) يراك(يخرج ثبوت األلف على أن قوله : أما قول ابن مالك

فإن الفعل ولذا ،فهي على القلب كما ورد في اللسان سابقاً،وهي لغة في رأى،على الهمزة

وأما قوله في ،متى هنا جازمةتعد و،مجزوم بحذف األلف التي أبدلت فصارت همزة بعد القلب

ألن إذا تفيد الزمان المستقبل وهي غير جازمة ولذا ،ن متى شبهت بإذا فلم يجزم بهاإ: وجه آخر

ولكننا نجد النحاة فرقوا بين ،فالفعل يراك لم يحدث منه قلب من الفعل رأى وهو غير مجزوم

:من ذلك، متى الزمانية وإذا الزمانية وكالهما للشرط

) إذا(وهذا التفريق ناتج عـن قـولهم إن         ، )3(للوقت المبهم  )متى(للوقت المحدود و   )ذاإ(.1

)4(فهـي إذن مبهمـة    ، غير مضافة إلى شرطها   ) متى(و، معينةمضافة إلى شرطها فهي     

آتيـك إذا   : (أال ترى أنك إذا قلت    ، وقتا معلوماً  تجيء) إذا(إن  : ")5(من ذلك قال سيبويه   و

احمر ك إن ا  آتي: (ولو قلت ، كان حسنا ) سرالبـ   ، كان قبيحـاً  ) البسر حمر أبـدا  ) إن(فـ

.)6(من حروف الجزاء) متى(مبهمة وكذلك حروف الجزاء و

فلما يحتمـل الوجـود     ) متى(وأما  ، تقع شرطاً في األشياء المحققة الوقوع ونحوها       )إذا(.2

.)7(والعدم

.291/ 14ج) رأى(لسان العرب مادة )1(
.36/ 1ج)  راء(المصدر نفسه مادة )2(
.52/ 2المقتضب ج)3(
.73/ 4التوزيع  جهـ ـ العاتك للنشر و1423/ 2فاضل صالح السامرائي  ط. معاني النحو د)4(
وقد طلب الفقه . إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي، ثم البصري)5(

.والحديث مدة، ثم أقبل على العربية، فبرع وساد أهل العصر وألف فيها كتابه الكبير 

والخليل، وأبي الخطاب استملى على حماد بن سلمة، وأخذ النحو عن عيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، 

.8/351سير اعالم النبالء ج، األخفش الكبير
.1/433ج،  كتاب سيبويه)6(
.225/ 2هـ  ج359حيدر آباد ـ -2األشباه والنظائر في النحو لجالل الدين السيوطي  ط)7(
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لألمور الواجبة ) إذا(أن بينهما الفرق: قال الخوارزمي): "األشباه والنظائر(جاء في 

ومتى لما لم يترجح بين أن يكون وبين أن ال ، الوجود وما جرى ذلك المجرى مما علم أنه كان

) متى تخرج أخرج(وتقول ، وال يصح فيه متى) إذا طلعت الشمس خرجت: (تقول، يكون

.)1("لمن لم يتيقن أنه خارج

أو ) وال ترضاها وال تملق(شاعر أو على إجراء المعتل مجرى الصحيح كقول ال: وقوله

.فهذا شاذ وغير خاضع لقاعدة نحوية، )2()...ويِصبِريتَّقِمنإِنَّه(على اإلشباع كقوله تعالى 

وهي الزائدة الكافة عن ) ما(بزيادة ، متى ما يراك الناس(ورد في رواية الكشميهني ماأما 

ألن متى للشرط تجزم الفعل المضارع ذلك ؛كان حق األلف من يراك أن تحذفهاوبحذف، العمل

.)3()إِخوةالْمؤمِنونإِنَّما(أن ما تكف عن العمل مثل وقوعها بعد إن في مثل قوله تعالى 

من التخصيص ) متى(متى تكون أعم وأشمل من متى وربما يجري في ) ما(وإذا لحقت 

.)4()متى ما(ما ال يجرى في 

).كير(مة تجزم الفعل المضارع فيصبح ى اسم للشرط جازوحذف ما بعد متى يعني أن مت

؛بحذف األلف وهو الوجه) يرك الناس(متى : ونرجح ما ذهب إليه األصيلي وابن حجر

الذي قد يصعب وألنها غير خاضعة للتأويل؛ألنه األيسر لغة وفقا لقواعد اللغة في متى الجازمة

.على الدارسين فهمه

ي صلى اهللا عليـه     عن النبِ  أحد انهزم الناس   ا كان يوم  لم"سلم  وفي حديثه صلى اهللا عليه و     

وكان أبو طلحـةَ   ، له ٍةفَحجعليه بِ  مجوب، النبي صلى اهللا عليه وسلم     ِيدوأبو طلحة بين ي   ، وسلم

رالًج رامي وكان الرجُل، اكسر يومئذ قوسين أو ثالثً، النزعِ ا شديديمرمعـ مـن النَّ عبـةٍ ه بج ِلب

أبـو  فيقـولُ ، إلى القوِمنظرعليه وسلم ي  صلى اهللاُ  ف النبي رشْوي قاَل، رها ألبي طلحة  نثْا: فيقول

.)5(..."ِموالقَاِمهمن ِسمك سهيصيبشرفْال تُ، بأبي أنت وأمي: طلحة

.230/ 2المصدر نفسه ج)1(
.90/ سورة يوسف)2(
.10/ سورة الحجرات)3(
.337ص 2البقاء الحسيني الكوفي ـ طبعة بوالق طالكليات ألبي)4(
.446/ 7ج464رقم الحديث .." إذ همت طائفتان منكم أن تفشال "فتح الباري ـ باب )5(
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ولغيـر أبـي ذر     ، بسكون الموحدة على أنـه جـواب للنهـي        ) يصيبك: "(يقول ابن حجر  

.)1("ال تشرف فإنه يصيبك: كأنه قال مثالً، وهو جائز على تقديربالرفع ) يصيبك(

بسكون الموحدة على أنه جواب للطلب بالنهي وفقـاً  ) يصبك(وأما قول العسقالني على أنه    

ولعل عدم ذكر العسقالني     ،المجزوم بعد أفعال الطلب وأدواته    ، للقاعدة النحوية في جواب الطلب    

غير أبي  (على التقدير كما ذكر     ) يصيبك(رواية بعدم جزم الفعل     رواية الحديث بالجزم ذلك أن ال     

ولعل هذا التقدير أبلغ ألنه يحمل معنى التأكيد بعد النهي ولـذلك لـم   ،ال تشرف فإنه يصيبك  ) ذر

.يرد الفعل عند رواة الحديث مجزوماً

.447/ 7المصدر نفسه ج)1(
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المبحث الثالث

الجمل

أما الجملـة  ، سمية وأخرى فعليةملة اج: سم إلى قسمينقَنْالجملة البسيطة في اللغة العربية تَ  

إذا تحدثنا عن عالقات الجمـل      و،والفعلية تتكون من فعل وفاعل    ، االسمية تتكون من مبتدأ وخبر    

وجمالً خاضعة غير مـستقلة      ،جمال مستقلة قائمة بنفسها وهي قليلة     ، فهي ال تعدو نوعين كبيرين    

.)1(ألنها متممة لكلمة أو جملة سابقة وهي كثيرة

والجمل  ،مثل الجمل المستأنفة  . الجمل التي ال محل لها من اإلعراب      : الجمل المستقلة ومن  

والجملة الواقعة فـاعالً    ، أما الجمل غير المستقلة فمنها جملة الخبر      ، والجمل المفسرة  ،المعترضة

صلة والجملة التابعة وجملة الـ     ،والجملة الواقعة حاال   ،والجملة الواقعة مفعوالً به   ، أو نائب فاعل  

والجملة المضاف إليها وجملة جواب الشرط وجملة جواب        ) وهي التي ال محل لها من اإلعراب      (

.)2(القسم والجملة المعطوفة

،وقد ذكر العسقالني مثالين لهذه الجمل أحدهما للجمل التي ال محل لهـا مـن اإلعـراب                

.للجمل التي لها محل إعرابي:والثاني

ابالجمل التي ال محل لها من اإلعر.1

ما جاء في حـديث      ،ومن الجمل التي ال محل لها من اإلعراب الواقعة في كتاب المغازي           

، الخنـدق نحفـر    ا يـوم  إنَّ: عنه فقال  جابراً رضي اُهللا   أتيتُ: "عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال      

في الخندق   تْضرعيةٌدهذه كُ : صلى اهللا عليه وسلم فقالوا     فجاءوا النبي ، ة شديدةً ديلنا كَ  تْضرعفَ

.)3(..."ذواقاًال نذوقُأياٍمنا ثالثةَولبثْ، ٍرجحِبمعصوبوبطنهثم قام، أنا نازٌل: فقال

.256ص ، 5ط، دار المعارف ـ القاهرة، شوقي ضيف. انظر تجديد النحو د)1(
.264-256تجديد النحو  ص : انظر بتصرف)2(
.488/ 7ج4101باب غزوة األحزاب رقم الحديث ، فتح الباري)3(
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هي جملة معترضة أوردها لبيان السبب      ) ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقاً     : "(يقول ابن حجر  

.)1("في ربطه صلى اهللا عليه وسلم الحجر على بطنه

أوردها لبيان السبب فـي      ؛معترضة) ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقاً     (الجملة   وأما قوله أن  

فربما قول العسقالني بالمعترضة ثم بيانه لـسبب         ،ربطه صلى اهللا عليه وسلم الحجر على بطنه       

نص عليها النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث لبيـان            ،تفسيرية االعتراض يوضح أن الجملةَ   

وهـي حالـة     ،عليها عند ربطه الحجر على بطنه الشريف صلى اهللا عليه وسلم          الحال التي كان    

.الجوع الشديد

لها محل إعرابيالتيالجمل .2

فـأخبرني أبـي عـن      : قال هشام "وذلك في ما جاء في حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم            

بوا كـذَّ  فيك مـن قـوٍم     همأن أجاهد  إلي أحب أنه ليس أحد   ك تعلم إنَّ اللهم: أن سعدا قال   عائشةَ

فإن كان بقي من حـرِب     ، همبيننا وبينَ  الحرب تَعضأنك قد و   اللهم فإني أظن  ، ك وأخرجوه رسولَ

ي مـوتت  واجعـلْ ، اهفافجر الحرب تَعضوإن كنت و  ، هم فيك ي له حتى أجاهد   فأبقنِ شيء قريٍش

.)2("من بني غفارخيمةوفي المسجد ،مهعفلم يِر، تهمن لبفانفجرتْ، فيها

.)3("هي جملة حالية) وفي المسجد خيمة: "(يقول ابن حجر

فـي  ) هـم (فهي حال من ضمير الغائبين      ، هي جملة حالية  ) وفي المسجد خيمة  (وأما قوله   

والمقصود بنو غفار الذين أقيمت لهم خيمة في المسجد أي لم يخفهم وهم فـي               ) لم يرعهم (الفعل  

.خيمتهم عند دخوله المسجد

.489/ 7المصدر نفسه ج)1(
.7/510ج4122فتح الباري ـ باب مرجع النبي صلى اهللا عليه وسلم من األحزاب رقم الحديث )2(
.513/ 7المصدر نفسه  ج)3(
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المبحث الرابع

الحروف

،ألن الكلمة كما هو معلوم تنقسم إلى اسم،الحروف هي القسم الثالث من أقسام الكلمة

:يقول ابن مالك،وحرف،وفعل

نا لفظٌكالمفيد كاستقِمم***وِفاسمثٌُلع1(مِلالكَحرفُم(

ويكون على ثالثة ،الفعلهو الذي ال يقبل شيئاً من العالمات المذكورة لالسم أو :والحرف

:أنواع

وقوله تعالى ، )2()شاكِرونأَنتُمفَهْل(ما يدخل على األسماء واألفعال كهل مثل قوله تعالى .1

.)3()الْخَصمِنَبأُأَتَاكَوهلْ(

.)4()تُوعدونومارِزْقُكُمالسماءوفِي(كما قال تعالى ) في(ما يختص باألسماء فقط مثل .2

.)5()يولَدولَميلِدلَم(في قوله تعالى ، يختص باألفعال فقط مثل لمما.3

وذلك في حديث أبي هريرة رضي ) إن(ومن الحروف التي علق عليها ابن حجر الحرف 

: عي اإلسالمن معه يدممصلى اهللا عليه وسلم لرجٍلاِهللافقال رسوُل، ا خيبرنَدِهشَ: "اهللا عنه قال

فكاد بعض، به الجراحةُتْرثُحتى كَ، القتاِلأشدالرجُلقاتَلفلما حضر القتاُل، النارِلهذا من أه

بها رحنَا فَمهسج منها َأإلى كنانته فاستخر، فأهوى بيده، الجراحِةألمالرجُلفوجد، يرتابالناِس

.15شرح ابن عقيل ص)1(
.80/ سورة األنبياء)2(
.21/ ة صسور)3(
.22/ سورة الذاريات)4(
.3/ سورة اإلخالص)5(
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هنفس ،اِهللايا رسوَل، رجال من المسلمين فقالوافاشتد ،صحديثكاُهللاقَد ،نفسهَلتَقَفَانتحر فالن ،

.)1("الفاجربالرجِلالدينإن اهللا يؤيد، إال مؤمنالجنةَن أنه ال يدخُلفأذِّيا فالنقم: فقال

ن فتح  ووي يجوز في إ   قال الن ) ليؤيد(في رواية الكشميهني    ) إن اهللا يؤيد  : "(يقول ابن حجر  

.)2("الهمزة وكسرها

يجوز في أن فتح الهمزة وكسرها وذلك ألنها وقعت خبرا عن قـول         : يأما قوله عن النوو   

وقد عد صاحب شذور الذهب ثالث مسائل يجوز فيها فتح همـزة إن وكـسرها علـى النحـو                   

:)3(التالي

: قال الشاعر) خرجت فإذا إن زيدا بالباب: (أن تأتي بعد إذا الفجائية؛ كقولك.1

)4(ِماِزها واللَّفَالقَه عبدإذا أنَّ*** اديسَليا كما ِقأرى زيدتُنْوكُ

.فكلمة أنه يجوز فيها فتح الهمزة وكسرها لوقوعها بعد إذا الفجائية

غَفُـور فََأنَّهوَأصلَحبعِدِهِمنتَابثُمِبجهالٍَةسوءاًِمنكُمعِمَلمن: "بعد الفاء الجزائية كقوله    .2

ِحيموفتحها) إن(قرأ بكسر ، )5("ر.

.أن تقع خبرا عن قول: ؛ وضابط ذلك)أول قولي أني أحمد اهللا(في نحو .3

مـشرفُ ، العينـين غـائر فقـام رجـلٌ  "وفي جزء من حديث طويل ألبي سعيد الخدري        

ـ : اهللا يا رسولَ : فقال اإلزارِ مشمر، وق الرأسِ محلُ، كثُّ اللحية ، الجبهة ناشز، ينتَالوجنَ ، اهللاَ ِقاتَّ

يـا  : قال خالد بن الوليـد ، اهللا؟ قال ثم ولّى الرجُل   يأهل األرض أن يتقَ    أحقَّ أولستُ! كويلَ :قال

.)6(..."يصليال لعلَّه أن يكون: قه؟ قالعنُأال أضرب، رسول اهللا

.584/ 7ج4204فتح الباري ـ باب غزوة خيبر   رقم الحديث  )1(
.585/ 7فتح الباري ج)2(
.276ـ 275شرح شذور الذهب  ص )3(
عبد الحسين . د: تحقيق، األصول في النحو ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي: انظر)4(

.265/ 1ج، م1988/ 3مؤسسة الرسالة ـ بيروت ط، الفتلي
.54/ سورة األنعام)5(
.8/84ج4351فتح الباري ـ باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن   رقم الحديث )6(
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 لعـلَّ   فيـه اسـتعماُل   ) لعلَّه أن يكون يصلي   ، أال أضرب عنقه؟ قال ال    : "(حجر يقول ابن

1("ابن مالكه عليهاستعمال عسى نب(.

من ديدن الملـوك  "من ذلك ما ذكره الدكتور السامرائي ،ن لعلَّ فيها استعمال عسى   وقوله إ 

على أن  ، أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها        ، وما عليه أوضاع أمرهم   

أو ، أو االبتسامة ، زةأو يظفر منهم بالرم   ، يقولوا عسى ولعلَّ ونحوها من الكلمات أو يخيلوا إخاله        

لم يبق للطالب ما عندهم شـك فـي النجـاح           ، فإذا عثر على شيء من ذلك منهم      ، النظرة الحلوة 

أو يجيء على طريـق     ، فعلى مثله ورد كالم مالك الملوك ذي العز والكبرياء        ، والفوز بالمطلوب 

وا آمنـوا الَّذِينأَيهاي(: كقوله، اإلطماع دون التحقيق لئال يتكل العباد      ًة اللَّـهِ إِلَـى تُوبـ بـوحاً تَوص أَنربكُـم عـسى نـَّ

كَفِّرينكُمعئَاتِكُمي3("فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم، )2()س(.

لمـا جاءتـه     ،وفي جزء من حديث طويل لكعب بن مالك أحد الثالثة الذين تاب اهللا عليهم             

،قـط  عمٍةعلي من ِن   اهللاُ معنْما أَ  فواِهللا"صلى اهللا عليه وسلم وقال       اهللا البشرى بالتوبة جاء رسوَل   

    اهللاِ ي لرسولِ في نفسي من صدِق    بعد أن هداني لإلسالم أعظم        صلى اهللا عليه وسلم أن ال أكـون

.)4(..."وابذَالذين كَكلَكما هكلَهه فَأكذبتُ

.)5("ما نبه عليه عياضال زائدة ك) أن ال أكون كذبته: "(يقول ابن حجر

وتكون ال زائدة إذا جاءت بين العامل والمعمول وهنا جاءت بين حرف النصب أن الـذي                

وهي ليست زائدة في المعنى بل في        ،والفعل المضارع المنصوب أكون    ،ينصب الفعل المضارع  

.)6("اإلعراب ولذا ال يصح إسقاطها ألنها تفيد النفي

دقَكُم ولَقَـد (ة في باب غزوة أحد في قولـه تعـالى   وفي تعليقه على اآليات الوارد   صـ اللّـه

هدعمإِذْوونَهستَّىبِإِذْنِهِتَحإِذَاحفَشِلْتُمتُمازَعتَنرِفِيوتُماألَميصعـن وِد م عــا باكُـم مـا أَرم ون ـن مِـنكُم تُحِبـم

رِيدا ينْيمِـنكُم الـدـن وم رِيـدي ةاآلخِـر ثُـم فَكُمر صـ مهـنع كُمتَلِـيبلِي لَقَـدفَـا وع ـنكُمع اللّـهلَـى فَـضْلٍ ذُووع

مِنِنيؤ7()الْم(.

.86/ 8المصدر نفسه  ج)1(
.8/ سورة التحريم)2(
. 280/ 1معاني النحو ج)3(
.145/ 8ج4418رقم الحديث  ، الباري ـ باب حديث كعب بن مالكفتح )4(
.153/ 8المصدر نفسه ج)5(
.178/ 4معاني النحو  ج: انظر بتصرف)6(
.152/ سورة آل عمران)7(
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"(يقول ابن حجر أي دام لكم ذلك إلى وقت ، وهي متعلقة بمحذوفحرف جر) حتى: 

.)1("محذوفويجوز أن تكون ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية وجوابها، فشلكم

.)2(وحتى حرف جر وهي حرف غاية ويكون مجرورها على ضربين

) ضربت القوم حتى خالد(أن يكون مجرورها داخالً في حكم ما قبلها مثل : الضرب األول

.أي أن خالد مضروب

أن ال يكون مجرورها داخالً فيما قبلها بل ينتهي األمر عنده كقولك : الضرب الثاني

).الفطرصمت رمضان حتى يوم(

ألن اهللا سبحانه وتعالى ؛وحتى في اآلية موضع الدراسة مجرورها ليس داخالً فيما قبلها

ففشلوا ،صدق المؤمنين وعده في غزوة أحد إلى أن خالفوا هم أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم

وهي تختلف عن إلى وهو حرف "وعصوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وتنازعوا في األمر

.)3("وأعم) حتى(الغاية من فيأمكن ) إلى(ية أيضاً ألن غا

.429/ 7فتح الباري ـ باب غزوة أحد  ج)1(
.30/ 3معاني النحو  ج)2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(
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الفصل الثالث

الداللة

:مل هذا الفصل على تمهيد وأربعة مباحث على النحو التاليتيشو

oداللة المفردات/المبحث األول.

oالتوجيه الصرفي للداللة/المبحث الثاني.

oداللة السياق/المبحث الثالث.

oروفداللة الح/المبحث الرابع.
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الفصل الثالث

الداللة

:تمهيد

وقد فاق أنظمة اللغات األخرى من حيث الضبط سيما          ،إن مما يميز النظام اللغوي للعربية     

فكما  ،هو أن لكل كلمة في العربية داللة خاصة بها تختلف عن األخرى            ،وأنها لغة القرآن الكريم   

فمثالً كلمة ِبر بكسر الباء تختلـف  ،لغويولكن ال يوجد تطابق  ،الغوي اهو معلوم أن هنالك ترادفً    

، فاألولى معناها اإلحسان أو الخيـر المطلـق        ،عن بر بفتح الباء تختلف عن كلمة بر بضم الباء         

الكلمـة   كما أن داللـةَ   ، والثالثة معناها القمح وهي إحدى أنواع الحبوب       ،والثانية معناها اليابسة  

مـثالً فـي   ) مبـسوط (فكلمة ،العربية ولهجاتها المختلفةالواحدة قد تختلف تبعاً الختالف البيئات   

أما في البيئة العراقية فهي علـى        ،البيئة الفلسطينية أو المصرية تعني االبتهاج والفرح والسرور       

).مضروب ضرباً شديداً(العكس تماماً وتعني 

ظيـة  وقد ذكر ابن جني في الخصائص أن داللة الكلمات على أنواع ثالثة هي الداللـة اللف  

إال أنهـا فـي      ،ومؤثر من هذه الدالالت مقيد ومراعى    اعلم أن كل واحد     "والصناعية والمعنوية   

، ثم يليها المعنوية   ،ثم يليها الصناعية   ،الداللة اللفظية  فأقواهن: القوة والضعف على ثالث مراتب    

أال ، الئل الثالثة ففي كل واحد منها الد    ، فمنه جميع األفعال  ، ولنذكر من ذلك ما يصح به العرض      

، وداللة معناه علـى فاعلـه      ،وداللة بنائه على زمانه   ، وداللة لفظه على مصدره   ) قام(ترى إلى   

.)1("فهذه ثالث دالئل من لفظه وصيغته ومعناه

،فيبحث في تحديد معنى الكلمة وتعدد المعاني للكلمة الواحدة        ،أما علم الداللة عند المحدثين    

،وشـبابها  ،وحياة الكلمـات ونـشأتها     ،وتبدل المعنى وطرقه وأسبابه   ، وظاهرة الترادف اللغوي  

،ولذا يعتبر أحد فرعين يتفرع إليها علـم المفـردات أو الـصناعة المعجميـة    ،وموتها وهجرها 

.)2(...ويشمل علم أصول المفردات وعلم الصيغة 

.98/ 3ج، ح عثمان بن جني ـ تحقيق محمد علي النجار عالم الكتب ـ بيروتالخصائص ألبي الفت)1(

.16ص 1969الوجيز في فقه اللغة لمحمد األنطاكي ـ طبعة حلب )2(
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     ر المعـاني  وذك العرب بالصناعة المعجمية لضبط األلفاِظ     ومما ال يخفى على أحد اهتمام،

وما هو حديث مثل المعجـم الوسـيط         ،هذه المعاجم ما كان قديما مثل لسان العرب وغيره        ومن  

.وغيره

ولقد عرض العسقالني الداللة في بعض األحاديث موضع الدراسة موضحاً المعنـى مـن              

ضبط وكذا اعتمد على     ،معتمداً على سياق الحديث    ،خالل بيان مفرد الكلمات والمادة اللغوية لها      

الشكل في دواخل الكلمات من حركات خشية أن تخرج إلى معنى مغاير للمعنى الذي وضعت له                

وكان يعمد في بعض المفردات إلى سياق الحديث الذي وردت فيه موضحاً ومرجحاً             ، في الحديث 

.معنى دون آخر اعتماداً على السياق في توجيه المعنى الذي يرجحه دون غيره

بين أيدينا داللة المفردات والتوجيه الصرفي للداللة وداللـة الـسياق            ولقد تناولت الدراسة  

.وداللة الحروف
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المبحث األول

داللة المفردات

: والثـاني ، الجانب الصرفي في أصل الكلمة ومعناها     : ودراسته للمفردات في أمرين األول    

.اعتماده على ضبط بعض الكلمات مع بيان معناها

:اللتها ابن حجرومن المفردات التي درس د

األثافي ـ عناق ـ كثيباً.1

الخنـدق   إنا يوم : جابراً رضي اهللا عنه فقال     أتيتُ: "عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال       

نحفر ،شديدةٌ كيدةٌ تْفعرض ، عرضـت فـي     هذه كديةٌ : صلى اهللا عليه وسلم فقالوا     فجاءوا النبي

فأخـذ  -ال نذوق ذواقاً -ولبثنا ثالثة أيام    ، بحجرٍ به معصو ثم قام وبطنُ  ، أنا نازلٌ : فقال الخندِق

صلى اهللا عليه وسلم المعوَل     النبي يا رسـولَ  : فقلتُ، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم    ، في الكديةِ  فضرب

صلى اهللا عليه وسلم شيئاً مـا كـان     اهللاِ من رسولِ  رأيتُ، المرأتي فقلتُ، اهللا ائذن لي إلى البيت    

حتى ، الشعير تُنْحوطَ، العناقَ بحتُذَفَ، عندي شعير وعناق  : ك شيء؟ فقالت  فعند، صبرفي ذلك   

جا اللَّ نَلْعحم تُْئثم جِ ، رمِةبالب عليه وسلم  صلى اهللاُ  النبي ،والعجين  قد انكسر ،بين األثافي   رمةُوالب

.)1(..."حصِبقد كادت أن تُ

األثافي.أ

،بمثلثة وفاء أي الحجارة التي توضع عليها القـدر         )والبرمة بين األثافي  : "(يقول ابن حجر  

.)2("وهي ثالثة

اُألثفية واإلثفية الحجر التـي توضـع       " واألثافي جمع ُأثفية أو إثفية بضم الهمزة أو كسرها        

.قال األخفش اعتزمت العرب أثافى، عليه القدر وجمعها أثافي وأثاٍف

.7/488ج4101رقم الحديث  . فتح الباري ـ باب غزوة الخندق وهي األحزاب)1(
.491/ 7المصدر نفسه ج)2(
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.)1("ارة التي تنصب وتجعل القدر عليهاوفي حديث جابر والبرم من األثافي وهي الحج

عناق.ب

.)2("بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي األنثى من المعز) عناق: "(يقول ابن حجر

.)3("والعناق األنثى من المعز، والعناق الحرة"وفي اللسان 

وأما جمع عناق فهي أعنق على صيغة أفعل وعنُق على صيغة فُعل وعنوق على صـيغة                

.)4(فعول

مالك العنوق بعد النوق ويضرب للذي يكون على حالة حسنة ثم يركـب             : وفي المثل يقال  

.)5(ويدع حالته األولى وينحط من علو إلى أسفل،القبيح من األمر

كالذي يستبدل الثـوم    ، وذلك ألن النوق بالطبع أرقى شرفا ومرتبة عند العرب من العنوق          

.والبصل باللحم والسمك

كثيباً. ج

: ففـى اللـسان   ، )6("أي رمـالً  ) فعاد كثيباً : "(يقول) كثيبا(ا تعليق ابن حجر على مفردة       أم

بة وكثبان وكثـب  والجمع أكث، ل القطعة تنقاد محدودبةوالكثيب من الرم، انكثب الرمُل أي اجتمع   "

. )7("وهي تالل الرمل

: رمالً سائالً وفي تفسير ابن كثيرأي)8()مهِـيال كَثِيبـاً الْجِبـالُ وكَانَـتِ (ومن ذلك قوله تعالى    

.)9("أي تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء"

.3/ 9ج)  أثف(لسان العرب مادة )1(
.490/ 7فتح الباري ج)2(
.271/ 15ج) عنق(مادة ،اللسان)3(
.271/ 10ج،اللسان)4(
.المصدر نفسه والصفحة)5(
.490/ 7فتح الباري ج)6(
.702/ 1ج) كثب(مادة ،اللسان)7(
.14/ سورة المزمل)8(
.256/ 8تفسير القرآن العظيم  ج)9(
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األحزاب.2

غـزوة الخنـدق وهـي    : بـاب ، ففي تعليق ابن حجر على عنوان الباب التاسع والعشرين  

.)1("واألحزاب جمع حزب أي طائفة: "قال ابن حجر، األحزاب

ود الكفـار تـألبوا     لجمع أحزاب واألحزاب جن   الحزب جماعة الناس وا   "وفي لسان العرب    

.)2("ب النبي صلى اهللا عليه وسلم وهم قريش وغطفان وبنو قريظةوتظاهروا على حر

لَـديهِم بِمـا حِـزبٍ كُـلُّ شِـيعاً وكَـانُوا دِيـنهم فَرقُـوا الَّـذِين مِـن (ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعـالى        

ون3()فَرِح(.

سبحانه وتعالى سورة بأكملها في القرآن الكريم بهذا االسـم وهـي سـورة               وقد سمى اهللا  

: ومما يرد على ألسنة الخطباء والوعاظ اليوم من الثناء على اهللا عـز وجـل قـولهم                 ،األحزاب

. وهزم األحزاب وحده، وأعز جنده، نصر عبده، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده

: ومنه قول الشاعر

لقد وجتُدمصعبا متَسِعصا  ب  ***حين رمباوالُى األحزاب4(مخر(

:وهنالك مسجد معروف وهو مسجد األحزاب قال فيه الشاعر

)5(ابِقتَنْماِبزحاَألِدِجسإلى مأوِيي***ينُنُفيه يفِتغزاٌلإذ ال يزاُل

.484/ حزاب جفتح الباري ـ باب غزوة الخندق أي األ)1(
.1/308ج)  حزب(لسان العرب مادة )2(
.32/ سورة الروم)3(
إبراهيم . مهدي المخرومي ود. د: تحقيق، كتاب العين ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي: انظر)4(

.164/ 3دار ومكتبة الهالل ـ بيروت  ج، السامرائي
، أبو عمار السخاوي: تحقيق، تحقيق الحموي، ي الدين بن حجةطيب المذاق من ثمرات األوراق لتق: انظر)5(

.384م ص 1997دار الفتح ـ الشارقة 
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أكتادنا. 3

ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         نَّكُ: "لعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قا        

اهللا صـلى اهللا عليـه       فقال رسـولُ  ، ناعلى أكتادِ ، التراب قُلنْونحن نَ ، وهم يحفرون ، في الخندق 

.)1("للمهاجرين واألنصاِرفاغفر، اآلخرِةإال عيشُال عيشَاللهم: وسلم

وهـو  ، بفتح أوله وكسر المثناةجمع كتد) ونحن ننقل التراب على أكتادنا: "(يقول ابن حجر  

)2("مابين الكاهل إلى الظهر

وقيل هو ما بـين الكاهـل   ، والكِتد مجتمع الكتفين من اإلنسان والفرس: "وفي لسان العرب  

)3("إلى الظهر

وقد كان عمر بن الخطاب     ، وفي وصفه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان جليل المشاس والكتد          

.)4(فينبارز الكت، رضي اهللا عنه أكتد

لبتهاألكحل ـ.4

، من قريشٍ  رماه رجلٌ ، الخندقِ يوم سعد يبِصُأ: "ففي حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت      

له ِحاُلقَيانبرماه في األكحِل، رقةالِعبن ...ت من لُفانفجر5("تهب(.

األكحل.أ

ق فـي وسـط     بفتح الهمزة بينهما كاف ساكنة هو عر      ) رماه في األكحل  : "(يقول ابن حجر  

وفي الفخـذ  ، وفي الظهر األبهر، ويقال إنه في اليد األكحل، قال الخليل وهو عرق الحياة    ، الذراع

.)6("إذا قطع لم يرقأ الدم، ساالنِّ

.7/486ج4098فتح الباري ـ باب غزوة الخندق وهي األحزاب رقم الحديث )1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.3/377ج) كتد(لسان العرب مادة )3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.510/ 7ج4122ري ـ باب غزوة الخندق وهي األحزاب ـ رقم الحديث فتح البا)5(
.المصدر نفسه والصفحة)6(
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يقـال لـه    ، قال ابن سيدة  ، ال يقال عرق األكحل   قال و ، األكحل عرق في اليد   "وفي اللسان   

.)1("كحل عرق الحياة يدعى نهر البدنوقيل األ، وفي الظهر األبهر، سا في الفخذالنِّ

: الصياح: حددها كقولها بعض األلفاظ لمناسبات ت    وقد عرفت العرب واشتهرت بتخصيِص    

الكثير من كل   : الجم: وكقولهم، الصيحة الشديدة عن الفزع   : والصراخ، صوت كل شيء إذا اشتد    

الواسع مـن كـل     : لرحبا، الخالص من كل شيء   : الصريح، النفيس من كل شيء   : الِعلق، شيء

.وهكذا)2(الحاد من كل شيء: ربالذَّ، شيء

لُبِتِه.ب

هي موضع القالدة مـن     ، بفتح الالم وتشديد الموحدة   ) فانفجرت من لبته  : "(يقول ابن حجر  

.)3("الصدر

.)4("وسط الصدر والمنحر والجمع لبات ولباب"هي واللُّبة

تشهد رضي اهللا عنه بعد هذه الحادثة بعد        والمقصود أي انفجر الجرح من وسط صدره فاس       

. غزوة بني قريضة

الدبر ـ الظُّلة ـ فدفد ـ أوصال.5

صلى اهللا عليه سريةً    اهللاِ رسولُ ثَعب: "وفي حديث طويل ألبي هريرة رضي اهللا عنه قال        

ذا كـان  حتى إ، نطلقوافا، عمر بن الخطاببِنعاصِموهو جد  ثابتٍ بن وأمر عليهم عاصم  ، اعينً

رامٍ مـن مائـِة    بقريـبٍ  موهعبفتَ، و لحيان يقال لهم بنُ  ، يلذّروا لحي من ه   ِكومكة ذُ بين عسفان   

فاقتص فوجدوا فيه نَ  ، وا منزال نزلوه  تَحتى أَ ، هموا آثاردوه من المدينِة    وهـذا  : فقـالوا  ى تمر تزو

يثرب تمر ، وهمقُِحهم حتى لَ  فتبعوا آثار ،ا انتهى عا  فلمصم ه لجأوا إلى فَ   وأصحابـ  ...دفَد وا فخرج

  به من الحوه فقال ليقتلُ ِمر :دلوال أن تَ  : إليهم فقال  ثم انصرفَ ، وني أصلِّي ركعتين  عمابي   ر وا أن

جلزدتُّ من الموتِ  زع ، فكان أو  الركع ثم قال، تين عند القتل هول من سن :َأاللهمـ ِهِصح م عداد ،

: ثم قال

.584/ 11ج) كحل(مادة ، لسان العرب)1(
فقه اللغة وأسرار العربية ألبي منصور عبد الملك الثعالبي ـ تحقيق مجدي السيد ـ المكتبة التوقيفية ص )2(

31.
.512/ 7فتح الباري ج)3(
.729/ 1ج) لبب(مادة ، لسانال)4(
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يِعرصمفي اِهللاانكَعلى أي جنٍب*** ماً ِلسأقتل مينالي ِحإن أبما

ِعزممٍولِْشعلى أوصاِليبارك***  ْأشَيوإناإللِهوذلك في ذاِت

ـ    ليؤتوا بـشيٍء   إلى عاصمِ  ريشُقُ تْوبعثَ، هلَتَقَفَ الحارثِ بن ثم قام إليه عقبةُ    مـن جه ِدس

، الظُّلة من الـدبِر    عليه مثلَ  اهللاُ ثَعبفَ، بدر هم يوم ا من عظماِئ  عظيم قتلَ عاصموكان  ، هيعرفونَ

.)1("يءه على شَنْوا ِمرِدقْفلم ي، ه من رسلهمفحمتْ

الدبر.أ

وقيل ذكـور النحـل وال      ، بفتح المهملة وسكون الموحدة الزنابير    ) الدبر: "(يقول ابن حجر  

.)2("واحد له

وقيـل  ، النحل والزنابير وقيل هو من النحل وال واحـد منهـا          ، بر بالفتح الد":وفي اللسان 

)3("واحدتها دبرة

وقد يكون الدبر بفتح الدال أيضا بمعنى المال الكثير وقد يكون بمعنى أوالد الجـراد وقـد                

بر بمعنى النحل والزنابير فيـصبح  سياق الحديث ومعناه يوضح أن الديكون بمعنى الموت؛ ولكن    

،ى أن اهللا أرسل عليه ظُلةً أي سحابة من النحل الكثير فال يستطيعون أخذه معهم واهللا أعلـم     المعن

والدبر نقيض القبـل ودبـر كـل شـيء          "أما الدبر بضم الدال والباء من غير شك خالف القبل           

.)4("عقبه

الظلة. ب
.)5("لة بضم المعجمة السحابةالظُّ: "يقول ابن حجر

.7/468ج4086فتح الباري ـ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان  رقم الحديث  )1(
.475/ 7المصدر نفسه  ج)2(
.268/ 4ج) دبر(لسان العرب مادة )3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.475/ 7فتح الباري ج)5(
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ي يغطي األشياء كظلِّ الشجرة للمساحة التي تحتهـا وظـلِّ الـسماء             والظلة من الظل الذ   

والظُلُّة مـا  ... والظالل ما أظلَّك من سحاب ونحوه "لألرض وهي هنا بمعنى السحابة التي تظلل       

.)1("سترك من فوق

ـ نْظُلّة تَ  نَأكَ تُيَأر"وفي حديث آخر يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى اهللا عليه وسلم              فُِط

السمنوالع2("لس(.

فدفد. ج

األولى ساكنة وهـي     ،بفاءين مفتوحتين ودالين مهملتين   ) لجأوا إلى فدفد  : "(يقول ابن حجر  

وقال ابن األثيـر هـو الموضـع      ، ووقع عن أبي داود قردد بقاف وراء ودالين       ، الرابية المشرفة 

.)3("المرتفع ويقال األرض المستوية واألول أصح

.)4("فد المكان المرتفع فيه صالبة وقيل الفدفد األرض المستويةوالفد: "وفي اللسان

ونؤيد ما ذهب إليه ابن حجر بقوله واألول أصح أي المكان المرتفع ألن هذا يوافق معنـى        

وسياق الحديث حتى يستطيع الصحابة أن يكشفوا من حولهم ويكونوا أعصى على غيـرهم مـن            

.النيل منهم واهللا أعلم

:تريومن ذلك قول البح

هتديويالدبوِرتُمبها سيجور***  بابٍلمن أرِضنا العيسلْحك رليِإ

ِزفكم جِتعمن وهٍةدبعد وهٍةد ***طَقَوكممن فَِتعٍدفَدبعفَدِدفَد

)5(ِدصرمِبِكنِْمام الشَّوربنا وقص*** ا توازعراِقالِعأمنِمِكنَبلَطَ

.)6(ويقع بالقرب من المدينة المنورة،أما قردد فهي جبل ومنه هضاب قردد

.415/ 11ج) ظلل(مادة ،اللسان)1(
.21/ 4ج، م1999، هـ 21420ط، مؤسسة الرسالة، أحمد بن حنبل تحقيق شعيب األرنؤوطمسند اإلمام)2(
.470/ 7فتح الباري   ج)3(
.330/ 3ج)  فدفد(لسان العرب مادة )4(
.265/ 33دواوين الشعر العربي عبر العصور ج)5(
.321/ 4معجم البلدان لياقوت بن عبد اهللا الحموي ـ دار الفكر ـ بيروت  ج)6(
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أوصال. د

.)1("األوصال جمع وصل وهو العضو) أوصال شلو ممزع: "(يقول ابن حجر

واألوصـال  ) وصل الشيء بالشيء يصله وصالً وصلة وهو ضد الفـصل         : "(وفي اللسان 

عليه وسلم أنه كان مفعم األوصال أي ممتلئ األعـضاء الواحـد             المفاصل وفي صفته صلى اهللا    

.)2("يصل اآلخر وقيل  األوصال مجتمع العظام

ما سميت األعضاء في الجسم أو العظام أو المفاصل باألوصال ألنها متصلة ببعـضها              برو

.البعض واهللا أعلم

6.الصبوربا ـ الد

، بالـصبا  تُرنُـصِ : "اهللا عليه وسلم قال   عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النبي صلى          

. )3("بالدبورعادتْلكَِهوُأ

بفتح المهملة وتخفيف الموحدة هـي الـريح الـشرقية          ) نصرت بالصبا : "(يقول ابن حجر  

.)4("والدبور هي الريح الغربية

وقيـل هـي   ، الدبور ريح تأتي من دبر الكعبة مما يذهب نحو المشرق   : "وفي لسان العرب  

والقبول هي ريح تهـب مـن    ، وهي الريح التي تقابل الصبا    ، تأتي خلفك إذا وقعت في القبلة      التي

.)5("المغرب والصبا تقابلها من المشرق

 با   وربما تعمد ابن حجر ضبط كلمة الصبا فقال بفتح المهملة لتأكيد الفرق بينها وبـن الـص

.ها حين تقول كان علي صبياً حين أسلمبكسر الموحدة والصبا بالكسر هي مرحلة الطفولة ومن

الغزاة.7

.)1("يرةِشثم الع، ثم بواطَعليه وسلم األبواءصلى اُهللاما غزا النبيأوُل: "قال ابن اسحق

. 474/ 7فتح الباري ج)1(
.726/ 11ج) وصل(لسان العرب مادة )2(
496./ 7ج4105فتح الباري ـ باب غزوة الخندق وهي األحزاب  رقم الحديث )3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.268/ 4ج) دبر(مادة ،اللسان)5(
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.)2()"والغزاة عمل سنة كاملة وأصل الغزو القصد، الغزوة المرة: "(يقول ابن حجر

ه غزو السير إلى قتال العـدو وانتهـاؤ       وال ...غزا الشيء غزوا أراده وطلبه      : "وفي اللسان 

.)3("وإذا قيل غزوة فهو المرة الواحدة من الغزو، وقال ثعلب إذا قيل غزاة فهو عمل سنة كاملة

والمقصود أن أول ما قصد النبي صلى اهللا عليه وسلم القتال كان قتاله في األبواء ثم بواط                 

.ثم العشيرة واهللا أعلم

نقبت-نعتقبه .8

ونحن اِةزعليه وسلم في غَ    صلى اهللاُ  ا مع النبِي  نَجرخَ: "سى رضي اهللا عنه قال    عن أبي مو  

ـ فكنا نَ ، أظفاري تْطَقَاي وس قدم تْبقَونَ، ناأقدام تْبقَنَفَ، هبنعتِق، بيننا بعير  ٍرفَنَ في ستةِ  علـى   فُّلُ

.)4("لناق على أرِجرِخمن البِصعالرقاع لما كنا نَيت غزوة ذاِتفسم، قرالِخ، ناأقداِم

وهو أن يركب هذا قلـيالً ثـم        ، أي نركبه عقبة عقبة   ) بيننا بعير نعتقبه  : "(يقول ابن حجر  

.)5("ينزل فيركب اآلخر

أي نزلت فركب وأعقبت الرجل وعاقبتـه فـي         ، واعتقبت فالنا من الركوب   : "وفي اللسان 

.)6("الراحلة إذا ركب عقبه

ل والنهار أي الليل بعد النهار والنهار بعـد الليـل وتعاقـب         ومن هذا واهللا أعلم تعاقب اللي     

.الفصول األربعة أي أن بعضها يأتي عقب البعض اآلخر

بفتح النون وكسر القـاف بعـدها موحـدة أي          ) نقبت أقدامنا "(أما قول ابن حجر في نقبت       

.)7("يقال نقب البعير إذا رقَّ خفه، رقت

.343/ 7فتح الباري ـ باب غزوة العشيرة أو العسيرة  ج)1(
.در نفسه والصفحةالمص)2(
.123/ 15ج) غزو(مادة ،اللسان)3(
.520/ 7ج4128فتح الباري ـ باب غزوة ذات الرقاع ـ رقم الحديث )4(
.المصدر نفسه والصفحة)5(
.1/612ج) عقب(مادة ،اللسان)6(
.520/ 7فتح الباري ج)7(
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وفـي  ... رقت أخفافه وأنقب الرجل إذا نقب بعيـره       ونقب البعير بالكسر إذا     " وفي اللسان 

.)1("ت من المشيبت أقدامنا أي رقت جلودها وتنطَّفَحديث أبي موسى فنق

نضيجة–نيئة .9

ِةوزصلى اهللا عليه وسلم في غَـ       ا النبي نَرمَأ: "عن البراء بن عازب رضي اهللا عنهما قال       

.)2("له بعدنا بأِكيأمرثم لم، نضيجةًونيئةًاألهليةَرمالحقيلْأن نُربيخَ

ووقع في رواية بهاء الضمير فيهما والنيئ       ، بالتنوين فيهما ) نيئة نضيجة : "(يقول ابن حجر  

.)3("بكسر النون بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة ضد النضيج

ولحـم  ... هواللحم ناء ينيء نيئا بوزن ناع ينيع نيعاً وأنأته إناءة إذا لم تنضج        : "وفي اللسان 

، نضج اللحم والتمـر   "وفي أساس البالغة    ، )4("نيئ بالكسر مثل نيع لم تمسسه نار هذا هو األصل         

.)5("وهو نضيح ومنضج

:شبيب بن البرصاء يفخر بكرمهومن ذلك قول 

)6(لممن يهين اللحم وهو نضيج***وإني ألغلي اللحم نيا وإنني 

الوبر.10

مـن   علـى سـريٍة    اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبان      سوُلر ثَعب: "عن سعيد بن العاص قال    

ر عليـه وسـلم بخيبـ    ه على النبي صلى اُهللا    وأصحاب فقدم أبان : قال أبو هريرة  ، ل نجد بالمدينة قِ 

 هابعدما افتتح ، وإن حزال تَ ، اهللا يا رسولَ  قلتُ: قال أبو هريرة  ، م لليف خيلهِ ملهم قسم ، قال أبان :

.765/ ج) نقب(مادة ،اللسان)1(
.598/ 7ج4226ر ـ رقم الحديث فتح الباري ـ باب غزوة خيب)2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(
.178/ 1لسان العرب  ج)4(
م  1979- هـ 1399/ دار الفكرـ بيروت، أساس البالغة ألبي القاسم محمود بن عمرو جار اهللا الزمخشري)5(

.637ص 
–دار الفكر العربي ، راهيمممحمد أبو الفضل إب: تحقيق، الكامل في اللغة واألدب لمحمد بن يزيد المبرد)6(

.م1997-هـ 1417/ 3ط، القاهرة
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  وأنت بهذا يا وبرر من رٍسْأتحدلْأض ،فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم يا أبـان ، فلـم  ، اجلـس

ِسقْي1("لهمم(.

، وسكون الموحدة دابة صغيرة كالـسنَّور الوحـشية       ، بفتح الواو ) يا وبر : "(يقول ابن حجر  

عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابـة مـن حـشرات الجبـال                ، ونقل أبو علي القالي   

.)2("براًو

والوبر بالتسكين دويبة على قدر الـسنَّور غبـراء أو بيـضاء مـن دواب               : "وفي اللسان 

والجمـع وبـور    ، الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالغور واألنثى وبـرة بالتـسكين           

.)3("ووبار

اهللا  ولذا أجلسه النبي صلى    ،وقد ذكر أن أبان ذكر هذا تحقيراً ألبي هريرة رضي اهللا عنه           

.عليه وسلم ولم يقسم لهم

.7/608ج4238فتح الباري ـ باب غزوة خيبر  رقم الحديث )1(
.609/ 7المصدر نفسه  ج)2(
.5/271ج،اللسان)3(
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المبحث الثاني

التوجيه الصرفي في داللة الكلمات

من المالحظ أن ابن حجر رحمه اهللا كان يعتمد في توجيه المعنى لـبعض األلفـاظ علـى        

خشية أن يلتبس هذا المعنى بـآخر يعارضـه   ،الحركات التي تميز بين المعنى المراد وبين غيره     

ولذا كان العسقالني رحمه اهللا يركز على الجانـب          ،تنبط منه الحكم الشرعي   في الحديث الذي يس   

اعتماداً على السياق حيث كان يلجأ إلى ضـبط الكلمـة            ؛الشكلي كثيراً وكذلك في توجيه المعنى     

: أنه كان يركز على بعض الكلمات التي تتشابه في الكتابة مثل           ،ووما يجدر اإلشارة إليه    ،صرفياً

.ووِهل بكسر الهاء بمعنى غلط وأخطأ، اء بمعنى فزع وجبنوهل بفتح اله

ومن هذه الكلمات

أنشدك.1

: بـدر  عليه وسلم يـوم    صلى اهللاُ  قال النبي : "ففي حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       

شُنْإني أَ  اللهمدك عهدك ووعدك ،اللهم   تُ إن شئت لمعبفقال أبو بكر بيدِه   فأخذَ، د :حسبـ فَ، ك جرخَ

.)1()سيهزم الجمع ويولون الدبر(وهو يقول 

أي ، بفتح الهمزة وسكون النون المعجمة وضم الـدال       ) اللهم إني أنشدك  : "(يقول ابن حجر  

.)2("أطلب منك

وقد ذكر ابن حجر رحمه اهللا ضبط الشكل لهذه الكلمة لئال تختلط بمعنى آخر إن ضـبطت          

يقال نشدت  ، الناشد الطالب "لهمزة تختلف عن أنشدك بضم الهمزة       بغير هذا الضبط فأنشدك بفتح ا     

: قال أبو عبيـد   ، وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها    ، الضالَّة أنشُدها نشداً ونشدانا إذا طلبتها فأنا ناشد       

.)3("والطالب هو الناشد، المنشد المعرف

رقم ) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من المالئكة مردفين(فتح الباري، باب قوله تعالى )1(

.354/ 7ج3953الحديث 
.355/ 7المصدر نفسه  ج)2(
.421/ 3ج) نشد(مادة ،اللسان)3(
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اد للحديث أما ضبطها بالضم     وعليه فإن ضبط العسقالني للهمزة بالفتح لتناسب المعنى المر        

.فهي بمعنى أعرف بالصوت العالي ومنه النشيد وإنشاد الشعر واهللا أعلم

راكالشِّ. 2
وفي جزء من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه حين جاء النبي صلى اهللا عليه وسلم خبر                 

بـل  : اهللا عليه وسلم  اهللا صلى    فقال رسولُ ، هنيئاً له الشهادةَ  : فقال الناس "رجل أصابه سهم عائر     

عليـه  تـشتعلُ م لَها المقاِسبِصم لم تُها يوم خيبر من المغاِنالتي أصاب إن الشملةَ ، والذي نفسي بيده  

: فقـال  -ن  ياكَشرأو بِ  راٍكِشبِ -ذلك من النبي صلى اهللا عليه وسلم         عِمحين س  اء رجلٌ جفَ، ناراً

تُنْكُهذا شيءى اهللا عليه وسلمه صلرسول الِلفقاَل، هتُأصب :1("اٍرراكان من نَأو ِششراك(.

.)2("سير النعل على ظهر القدم: الشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء: "يقول ابن حجر

وشركها جعل لهـا شـراكاً   ، والشِّراك سير النعل والجمع شُرك وأشرك النعل "وفي اللسان   

.)3("والتشريك مثله

رام شرعاً ولو كان هينا ال يساوي شيئاً مثل سـير النعـل             ومن المعلوم أن الغلول أمره ح     

.على ظهر القدم الذي ال يساوي شيئاً

.وقد ضبطها لئال يلتبس بالشُّراك بضم الشين والراء المشددتين وهي إحدى جموع الشريك

3.عيركم–باة الص

يـا أبـا   : هما أبو جهل فقـال فلقي"وفي جزء من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه           

ـ آمنا وقد َأ   بمكةَ وفُطُتَ أال أراك : و جهل ه أب لَ اَلقَفَ، هذا سعد : هذا معك؟ فقال   نم، صفوان تُويم

الص باة وزععينونهمنصرونهم وتُ م أنكم تَ  تُم ...  بدرٍ فلما كان يوم      قـال  استنفر أبو جهـل النـاس :

.)4()يركمأدركوا ِع(

.604/ 7ج4234فتح الباري ـ باب غزوة ذات القرد  رقم الحديث )1(
.606/ 7المصدر نفسه  ج)2(
.448/ 10ج)  شرك(مادة ،اللسان)3(
.346/ 7ج3950م من يقتل ببدر ـ رقم الحديث فتح الباري ـ باب ذكر النبي صلى اهللا عليه وسل)4(
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باةالص.أ

بضم المهملة وتخفيف الموحدة جمع صابي وهو الذي ينتقـل          ) باةوالص: "(يقول ابن حجر  

.)1("من دين إلى دين

وصبوءا خرج من دين إلى دين آخر والصباة بغيـر همـٍز            " صبأ يصبأ صبًأ  "وفي اللسان   

)2("كأنه جمع الصابي غير المهموز كقاٍض وقضاة

على ذلك وكان إذا دخل      والحديث السابق دليل   ،وقد كانت العرب تسمي المسلمين بالصباة     

اإلسالم قالوا صبأ فالن كما حدث مع عمر بن الخطاب حينما قال له أبـو جهـل                 في  أحد الناس   

أصبأت؟

عيركم.ب

بكسر المهملة وسكون التحتانية أي القافلة التي كانت مـع      ) أدركوا عيركم : "(قال ابن حجر  

.)3("أبي سفيان

.)4("كل قافلة ِعير: "وفي اللسان

)5("الحمار أيا كان أهليا أو وحشياً"عير بفتح العين وهي وتختلف عن 

عدل.4

، مشهداً األسودِ بنِ من المقدادِ  تُدِهشَ: سمعت ابن مسعود يقول   : "عن طارق بن شهاب قال    

ألن أكونِدصاحبمما ع إلى 6(..."به َله أحب(

.7/348المصدر نفسه  ج)1(
.107/  1ج،اللسان)2(
.349/ 7فتح الباري   ج)3(
.620/ 4ج) عير(مادة ،اللسان)4(
.المصدر نفسه والصفحة)5(
/ 7ج" لمالئكة مردفينإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من ا"فتح الباري ـ باب قوله تعالى )6(

353.
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وزن أي من كل شـيء       بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي     ) عِدل به : "(يقول ابن حجر  

.)1("وقيل من الثواب، يقابل ذلك من الدنيويات

والعديل الذي يعادلك في الوزن والقدر قال ابن بري لم يـشترط الجـوهري         : "وفي اللسان 

في العديل أن يكون إنساناً مثله وفرق سيبويه بين العديل والِعدل فقال العديل مـن عادلـك مـن               

.)2("للمباعالناس والِعدل ال يكون إال 

ومما سبق يتضح لنا أن الفعل عِدل الوارد في الحديث من الِعدل بكسر العين وهي تختلف                

.)3(عن العدل بفتح العين وهو ضد الجور وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم

قبلهم.5

، فـي الـصالة  عن القنوِتمالٍكبن أنس تُلَْأس: "وفي حديث آخر عن عاصم األحول قال      

، هبعد ك قلتَ ا أخبرني عنك أنَّ   فإن فالنً  قلتُ، هلَبقَ: ه؟ قال أو بعد  الركوعِ َلبكان قَ  فقلتُ، نعم: فقال

ناساً يقـال  ثَعأنه كان ب، الركوع شهراً  صلى اهللا عليه وسلم بعد     اهللاِ رسولُ تَنَإنما قَ ، بذَكَ: قال

له من المشركين بينَ   إلى ناسٍ  ،وهم سبعون رجالً  ، م القراءهم وبيصـلى اهللا عليـه      اهللاِ رسولِ ن

 لَهم وسلم عهدِقب ،فظهر     اهللاِ رسولِ هؤالء الذين كان بينهم وبين     تَنَقَفَ، صلى اهللا عليه وسلم عهد

)4("ماهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الركوع شهراً يدعو عليِهرسوُل

.)5("م أي من جهتهمبكسر القاف وفتح الموحدة والال) هملَبِق: "(يقول ابن حجر

.)6("ذهب ِقبل السوق: وِقبل يكون لما وِلي الشيء تقول"وفي اللسان 

وهي تختلف عن قُبل بضم     ، )7("نقيض بعد "وتختلف عن قَبل بفتح القاف وسكون الباء وهي         

.)8(القاف والباء وهي نقيض الدبر

.المصدر نفسه والصفحة)1(
.430/ 11ج)  عدل(مادة ،اللسان)2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(
.483/ 7ج4096رقم الحديث ، فتح الباري ـ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان)4(
.484/ 7المصدر نفسه ج)5(
.534/ 11ج) قبل(مادة ،اللسان)6(
.الصفحةالمصدر نفسه و)7(
.المصدر نفسه والصفحة)8(
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شاذة وفاذة.6

تستخدمه العرب لتجمل به كالمها وتزينه       ،وجةالمزاوأما شاذَّة وفاذَّة فهي من قبيل اإلتباع        

ذا الفن سـماه اإلتبـاع   وعرفه ابن فارس في كتاب مخصوص له     ،وتظهر مقدرتها اللغوية الفائقة   

أن : أن تكون كلمتان متواليتان على روي واحد والثـاني        : )1(وجعله على وجهين هما    والمزاوجة

أن تكون الكلمـة الثانيـة ذات معنـى         : هماأحد: ثم تكون بعد ذلك على وجهين     ، يختلف الرويان 

أن تكون الثانية غير واضحة المعنى ولـيس بنيـة          : واآلخر، إال أنها كاإلتباع لما قبلها    ، معروف

.به كالمنانزينهو شيء : تباع فقالروي أن بعض العرب سئل عن هذا اإلوكذا ، االشتقاق

، الجـائع : الغـب فالـساغب    إنه لـساغب  : أنها تقول : ومثل شاذة وفاذة في كالم العرب     

: ويقـال ، يقال حرب ماله فهـو حريـب      ، رجل حريب سليب  : ويقولون، المعي الكالَّ : والالغب

وشيء فـذ   ، شيء فذ وشذ  : ويقولون، خياب هياب كما يقال إما عنده تعريج وال تعويج أي إقامة          

.)2(أي منقطع عن أمثاله خارج منه ومنه فاذة شاذة إذا كانت مبتورة، شاذ

اهللا رسـولَ أن"وردت شاذة وفاذة في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنـه         وقد

صلى اهللا عليه وسلم إلى      اهللاِ رسولُ اَلا م فلم، والُتَتَى هو والمشركون فاقْ   صلى اهللا عليه وسلم التقَ    

عوماَل، هِركَس   اآلخرون إلى عِهِركَسصلى اهللا عليه وسـ     اهللاِ رسولِ وفي أصحابِ  م ـ لم ر ال ٌلج

يدإال اتَّةًوال فاذَّال شاذةًع3("هبها بسيِفبعها يضر(.

وبالفـاء  ، الشاذة بتشديد المعجمة ما انفرد عن الجماعـة       ) شاذة وال فاذة  : "(يقول ابن حجر  

والفـاذ مـا كبـر       يئاً إال قتله وقيل المراد بالـشاذ      والمعنى أنه ال يلقى ش    ، مثله ما لم يختلط بهم    

.)4("إتباع: وقيل هما بمعنى وقيل الثاني، الشاذ الخارج والفاذ المنفردوقيل، وصغر

.والمرجح الثاني وهو اإلتباع لما أوردناه آنفاً واهللا أعلم

اإلتباع والمزاوجة ألحمد بن فارس أبي الحسن الرازي ـ تحقيق كمال مصطفى ـ مكتبة الخارنجي ـ )1(

.78القاهرة ص 
.59المصدر نفسه ص )2(
.582/ 7ج4203فتح الباري ـ باب غزوة خيبر رقم الحديث )3(
.583/ 7المصدر نفسه  ج)4(
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المبحث الثالث

داللة السياق

اعتنت العرب بالسياق في التفريق بين المعاني وإن لم تكن تسمي ذلك بنظريـة الـسياق؛                

هذا واضح من تعرض سيبويه إلى هذه القضية في أول كتابه تحت عنـوان     و ،ألن التسمية حديثة  

، من كالمهم اخـتالف اللفظـين الخـتالف المعنيـين          أن اعلم"فيقول  ) هذا باب اللفظ للمعاني   (

وسترى ذلـك إن شـاء اهللا       ، واتفاق اللفظين واختالف المعنيين   ، واختالف اللفظين والمعنى واحد   

واختالف اللفظـين والمعنـى     ، جلس وذهب : الختالف المعنيين هو نحو   تعالى فاختالف اللفظين    

، وجدت عليـه مـن الموجـدة      : نحو ذهب وانطلق واتفاق اللفظين والمعنى مختلف بقولك       ، واحد

.)1("وأشباه هذا كثير، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة

وتعـدد  ، د منهـا تعددت بالتالي احتماالت القص   ، ويستفاد من ذلك أنه إذا تعدد معنى الكلمة       

ويقوم السياق ووضع الكلمة في موضـعها داخـل         ، احتماالت القصد منها يقود إلى تعدد المعنى      

مـن   صرفُ ما يـدعى   وي ،التركيب اللغوي بتحديد داللة الكلمة تحديداً دقيقاً مهما تعددت معانيها         

أن السياق يـساهم  وهذا واضح لكل ذي ذوق لغوي رفيع       ،التباس أو إبهام أو غموض في الداللة      

.)2(في تحديد دالالت الكلمات ومعانيها

كما أن العلماء من قديم أشاروا إلى أهمية السياق أو المقام وتطلُّبه مقاال مخصوصاً يتالءم               

.)3("لكل مقام مقال"وقالوا عبارتهم الموجزة الدالة ، معه

رجاني في نظريـة الـنظم      وهذا الكالم ربما يتناغم مع كالم إمام البالغيين عبد القاهر الج          

أمـا اللغويـون     ،وقد ربط فيها فصاحة الكلمة بسياقها اللغوي       ،والتي انحازت للفظ والمعني معاً    

الغربيون فعدوا نظرية السياق بأنها حجر األساس في المدرسة اللغوية االجتماعية التـي أسـسها      

.24/ 1يبويه جالكتاب لس)1(
مجلة المجمع العلمي ، ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الداللة للدكتور أحمد نصيف الجنابي)2(

.398، 361ص 1405محرم 48ج، 35مجلة ، العراقي
.1محمد سالم صالح ص. النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ودورها في التوصل إلى المعنى ـ د)3(
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لها في اللغـة وصـرح بـأن        فيها على أن معنى الكلمة هو استعما       بريطانيا وقد أكَّد  في  ) فيرث(

فـي  . ..ت مختلفة معتمدا على علماء األثرالمعنى ال ينكشف إال من خالل وضع الكلمة في سياقا         

.)1(ذلك

في الـسياقات   ) أكل(كريم حسام الدين مثاالً عملياً لهذه النظرية هو الفعل العربي           . وذكر د 

فَيكُـون ملَـك إِلَيـهِ أُنـزَِل لَولَـا الَْأسـواقِ فِيويمشِيالطَّعاميأْكُلُرسولِالهذَامالِوقَالُوا(قوله تعالى   : القرآنية التالية 

هع3()أخـاف أن يأكلـه الـذئب وأنـتم عنـه غـافلون      (: وقولـه تعـالى  ، بمعنى التغذية لإلنسان )2()ًنَـذِيرا م(

)4()اللّـهِ أَرِضفِـي تَأْكُـلْ فَـذَروها آيةًلَكُماللّهِنَاقَةُهـذِهِقَوِمويا(: وقوله تعالى ، بمعنى االفتراس للحيوان  

تِـهِ علَـى دلَّهـم مـا (: وقوله تعـالى  ، بمعنى الرعي للحيوان   وـةُ إِلَّـا مابضِ دتَأْكُـلُ الْـأَر أَتَهبمعنـى   )5()مِنـس

بمعنـى   )6()ُفَكَرِهتُمـوه ميتـاً أَخِيـهِ لَحـم يأْكُـلَ أَنأَحـدكُم أَيحِـب (: وقوله تعالى ، القرض للحيوان 

تِينـا حتَّى(وقوله تعالى ، بمعنى االختالس )7()ظُْلمًاالْيتَامىأَموالَيأْكُلُونالَّذِينإِن(: وقوله تعالى ، الغيبة يأْ

.)9("بمعنى االحتراق للجماد)8()النارتَأْكُلُهبِقُربانٍ

يتضح لكل ذي لب أن اختالف معنى الفعل الواحد كان بسبب اختالف الـسياق               ومما سبق 

.الذي وضع فيه هذا الفعل في اآليات السابقة

السياق عند المحدثين

وخير من ،إن من المعلوم بمكان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو أفصح العرب

، وهو البليغ في الكالم،صل الخطابوف، وأوتي جوامع الكلم صلى اهللا عليه وسلم،نطق بالضاد

أنزل عليه القرآن فكان الشاهد اللغوي األول لكل باحث في علوم العربية ، الفصيح في األلفاظ

.15عالء الحمزاوي ص . مثال العربية والعامية ـ مقارنة داللية ـ داأل)1(
.7/ سورة الفرقان)2(
.13/ سورة يوسف)3(
.64/ سورة هود)4(
.14/ سورة سبأ)5(
.12/ سورة الحجرات)6(
.15/ سورة النساء)7(
.182/ سورة آل عمران)8(
.72م الدين  ص كريم زكي حسا. أصول تراثية في علم اللغة : انظر)9(
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ولما كان الحديثُ، خاصة لنحوها وصرفها وآدابها وأصولها ودالالتها وغير ذلك من هذه العلوم

من لسان رسول اهللا ،ن المبين الفصيحواللسا،النبوي الشريف صادراً من الفم الطاهر المبارك

.صلى اهللا عليه وسلم

ألن الحديث ال يفهم وال يستنبط ، اهتمّ شُراح الحديث بشرح لغته والكشف عن مكنوناتها

ألن ، ولعلَّ السياق في الحديث له أهمية خاصة، منه الحكم الشرعي الصحيح إال بفهم هذه اللغة

وقد عني العلماء المهتمون ، متغيرةٌ سلماً وحرباً ومكاناً وزماناًأحوال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

إن االهتمام بالحديث النبوي من حيث لغته وبيانه "باألحاديث بكشف داللة السياق في فهم الحديث 

وهذا عمل ينبغي أن ينهض به ... وبالغته لم يكن مثلما درس من جهة استنباط الفقه والشمائل

فيدرس ما بالسنَّة من قيم لغوية وبالغية عالية تشكل مفتاح ، والبالغةفريق من علماء اللغة

.)1("الحديث النبوي على الوجه الصحيح

والسياق في مصنفات المحدثين ال يكاد يطيب مصطلحاً "يقول الدكتور إدريس مقبول 

وأن ، بامتيازحتى بات لنا االطمئنان إلى القول بأن الدراسات الحديثية دراسات تداولية، ومفهوماً

.)2(" الشروح الحديثية هي عبارة عن تحليل سياقي

وظيفة السياق عند شرح الحديث الشريف
وهم شراح حديث رسول اهللا صلى ،من علماء األمة األوائلإن جهودا واضحة بانت لفئة 

ء وهؤالء العلما،على اختالف أساليبهم وطرقهم في شرحهم لألحاديث النبوية، اهللا عليه وسلم

وهم ،اللغة والفقه واللطائف وغيرها من أنواع العلوم، فتجد في شرحهم لألحاديث، جهابذة بحق

ِهها الجلي في توضيح المعنى وتوجيهوأثر،على دراية تامة وكاملة بداللة السياق في األحاديث

ح باإلضافة لشر،وأذكر هنا ثالثة أمثلة للسياق عند شُراح كتب الصحيح والسنن،وإبرازه

:العسقالني لفتح الباري على النحو التالي

)هـ855ت (شرح سنن أبي داود للعيني .1

ويظهر ذلك من خالل المثال ، بالسياق في شرحه لسنن أبي داود)1(اهتم اإلمام العيني

:اآلتي

عبد . د. نحو دراسة لغوية لبالغة الجمع واإليجاز في الحديث الشريف، جوامع الكلم في البيان النبوي: ينظر)1(

.6ص ، م2005- هـ 1426، 1المغرب ط، مكتبة سلمى، الرحمن بودرع
من ضمن أبحاث ، يس مقبولإدر. د، مقارنة لسانية تداولية، السنة النبوية الشريفة ومستويات التمام السياقي)2(

.351ص ، السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد
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عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

.)2("حو الجالبنَا بشيٍءعدِةابنَمن الجَلستَإذا اغْانكَ"

الذي تشهد : قلت. أراد بالجالب ماء الورد واهللا أعلم: قال األزهري"قال العيني في شرحه 

.)3("يتأمله من له ذوق في طرق التركيب، به العبارة من السياق أن المراد به اإلناء

شرح فتح الباري البن رجب.2

: شرحه بداللة السياق ومن األمثلة على ذلكفي)4(اهتم ابن رجب

م إذا كُدحَأإن: "حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قامييلِّص ،جاءِبلَفَالشيطانسعليه حتى ال يي كَِردمىلَّص ،فإذا وجدذلك أحدكم فليسجد

.)5("ين وهو جالسسجدتَ

"ابن رجبقال  واألفعال نكرات ، أو نافلة، ولم يفرق بين أن تكون صالته فريضة: 

.)6("واهللا سبحانه أعلم، تعم في سياق النفيكما، والنكرات في سياق الحال تعم

وذلك من خالل ، ومن الواضح أن شرحه لهذا الحديث اعتمد على السياق كما حدث هو

).ياق الشرط تعمالنكرة في س(القاعدة اللغوية المشهورة 

شرح صحيح مسلم لإلمام النووي. 3

مؤرخ، عالمة، من كبار : محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العينى الحنفي)1(

وولي . والقدسأقام مدة في حلب ومصر ودمشق) وإليها نسبته(أصله من حلب ومولده في عينتاب . المحدثين

ولما ولي . في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه

ثم صرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن . اإلشراف سامره والزمه، وكان يكرمه ويقدمه

.7/163األعالم للزر كلي ج: انظر، ه855ت) عمدة القاري في شرح البخاري(من كتبه . توفي بالقاهرة
.282النهاية في غريب الحديث واألثر  ص )2(
–خالد المصري مكتبة الرشيد : تحقيق، شرح سنن أبي داود ألبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني)3(

.539/ 1م ط1999- هـ 1/1420الرياض ط
ي الحنبلي الحافظ وصنف التصانيف المفيدة منها شرح عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشق)4(

البخاري بلغ فيه الى كتاب الجنائز وله شرح على الترمذي وذيل على كتاب طبقات الحنابلة وغير ذلك ومات في 

.1/311البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ج: انظر، خمس وتسعين وسبعمائة795شهر رجب سنة 
-هـ 2/1409ط، دمشق، درا الفيحاء، إلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاريصحيح البخاري ل)5(

).1232حديث رقم (م 1993
. د: تحقيق، فتح الباري لزين الدين أبي الفرح عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي المشهور بابن رجب)6(

.521/ 6ج-هـ 1/1422السعودية ط، دار ابن الجوزي، طارق عوض اهللا
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ومن اهتمام اإلمام النووي بالسياق في شرحه لألحاديث تعليقه على ما جاء في حديث أنس 

إني فواِهللا، ودجوالسوا الركوعميِقَأ: "بن مالك رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

.)1("متُدجم وستُعكَإذا ر، يِرهظَِدعمن ب: لما قاورب، يِدعبنِممألراكُ

، أي من ورائي كما في الروايات الباقية، إني ألراكم من بعدي: قوله : "قال اإلمام النووي

.)2("وهو بعيد عن سياق الحديث، وحمله بعضهم على ما بعد الوفاة، قال القاضي عياض

.ورفض ما ال يشير إليه السياق،نجد اإلمام النووي رجح ما يتناسب مع السياق

فقد كان البن حجر في شرحه ألحاديث المغازي منهجاً يعتمده في استقراء الدالالت ، وبعد

وهو منهج صائب ألنه ال يعتمد على ، ومن خالله يصدر حكماً، يقوم على النظر في السياق

.شرحهونظر إلى سياق النص المراد ، وإنما فيه إعمال للفكر، األحكام المسبقة

وقد وجدنا في شرح العسقالني ألحاديث المغازي كثيراً من التعليقات التي أكد فيها علـى               

أهمية السياق في تحديد المعنى وإخراجه عن المعاني المشابهة له التي قـد تـؤدي إلـى عـدم                   

:الوصول إلى المعنى المقصود وقد شمل ذلك كثيراً من األسماء واألفعال ونذكر منها ما يلي

راألم.1

ـ  ة ونـسواتُ  صفْعلى ح  تُلْخَد: "وذلك من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال         ، فُها تنِط

هـم فـإنهم    الحـقْ بِ  : قالت، شيء لي من األمِر   فلم يجعلْ ، نيرالناس ما تَ   من أمرِ  انقد كَ : قلت

، ق النـاس فلما تفـر ، بهفلم تدعه حتى ذَ، ك عنهم فرقةٌفي احتباِسوأخشى أن يكون ، كينتظرونَ

مـن  حن أحقُّ بـِه  نَلَفَ، هفَلْيطْلع لنا قرنَ   في هذا األمِر   أن يتكلم  من كان يريد  : "فقال معاويةُ بطَخَ

.)3("أبيه

.)4("أي الخالفة) أن يتكلم في هذا األمر: "(يقول ابن حجر

دار –فريق بيت األفكار الدولية : إخراج وتنفيذ، صحيح مسلم ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري)1(

.183ص ) 424: رقم الحديث(1998-هـ 1/1419الرياض ط، األفكار الدولية
بي دار إحياء التراث العر، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي)2(

.4/150ج ، هـ1392/ 2ط، بيروت
.497/ 7ج4108رقم الحديث ، باب غزوة الخندق،فتح الباري)3(
.499/ 7المصدر نفسه ج)4(
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لكـن الـسياق فـي   ؛ومن الواضح أن المعنى اللغوي البحت لكلمة األمر هو نقيض النهي      

فلم يكن معاوية رضي اهللا عنه يأمر عند ورود هذه الكلمة فـي          ،الحديث يشير إلى معنى الخالفة    

ثم إن مجمل الحديث يشير إلى اختالف الصحابة الكرام في أمر الخالفة بعد استـشهاد                ،الحديث

مر والدليل على ذلك أن عبد اهللا بن ع        ،وقد قتل غدراً وظلماً    ،ذي النورين عثمان رضي اهللا عنه     

لكنه خشي أن تفهـم      ؛أحقَّ بها من قاتلك وأباك على اٍإلسالم      : راوي الحديث أجاب معاوية بقوله    

ومن ثم أن يتكلم معاوية في جمع من الناس يعني أن األمر عام يهمهم ولـيس                 ،على غير مراده  

فت فينـا  ن إلى عودتها ما طرِحخاصاً وهو الخالفة األمر المصيري بالنسبة ألمة اإلسالم والتي نَ      

.األعين

برد.2

عنَما ص  ظرنْمن ي : عليه وسلم  صلى اهللاُ  قال النبي : "عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       

   فَ مسعودٍ أبو جهل؟ فانطلق ابنوجدهقد ضربه ابنا عفراء حتى برأأنت أبو جهـل؟ قـال   : قال، د

.)1("ه؟قتله قومقتلمتوه؟ أو رجٌلوهل فوق رجٍل: ه قالبلحيِتذَخََأفَ

ووقع في روايـة    ، هكذا فسره ، بفتح الموحدة والراء أي مات    ) حتى برد : "(يقول ابن حجر  

وكذا هو عند أحمد عن األنـصاري       ، بكاف بدل الدال أي سقط    ، حتى برك "السمرقندي في مسلم    

يكلمه؟  فلو كان مات كيف كان    ، وهذه الرواية أولى؛ ألنه قد كلم ابن مسعود       : قال عياض ، التيمي

ولم يبق فيه سوى    ، أي صار في حالة من مات     ، "حتى برد "ويحتمل أن يكون المراد بقوله      ، انتهى

وقيـل  ، ومنه قولهم للسيوف بوارد أي قواتل، فأطلق عليه باعتبار ما سيؤول إليه ، حركة المذبوح 

له بـرد أي    وقيل معنى قو  ، ألن طبع الحديد البرودة    ،لمن قتل بالسيف برد أي أصابه متن الحديد       

.)2("وبرد النبيذ أي سكن غليانه، جد في األمر حتى برد أي فتر: يقال، فتر وسكن

وعلى كل فإن السياق يشير بوضوح إلى أن أبا جهل لم يكن ميتا حينما أتاه ابـن مـسعود               

عن عبد اهللا رضي اهللا عنـه أنـه   "رضي اهللا عنه ويستدل على ذلك من الحديث الذي سبقه وفيه   

تعني أنه على قيد الحياة أي فـي األنفـاس   ) وبه رمق(فكلمت )3("بدٍروميقُمجهل وبه رأتى أبا  

ألن أبا جهل كلـم  ؛األخيرة ولذا فإننا نستبعد كون برد بمعنى مات ثم إن سياق الحديث يؤكد ذلك        

وإن كنا نرجح ما ذهب إليه ابن حجر بأنـه أطلـق             ،ابن مسعود بكالمه على اختالف الروايات     

.361/ 7ج3962باب قتل أبي جهل  رقم الحديث ، فتح الباري)1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.360/ 7ج3961باب قتل أبي جهل  رقم الحديث ،فتح الباري)3(
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في رواية مسلم بمعنى سقط قد تشير       ) برك(تبار ما سيؤول إليه من الموت مستقبالً ألن كلمة          باع

وسياق الحديث والحديث الذي سبقه يشير إلى أنه كان في          ، إلى أنه جرح ولكن ليس جرحاً مميتاً      

، أي أنه كان فـي حكـم الميـت   ،)بالموت السريري(األنفاس األخيرة وهو ما يسمى بلغتنا اليوم   

علماً أننا أشرنا إلى    ، تشير إلى استطاعة أبي جهل الكالم وليس الحركة والقيام        ) وبه رمق (وكلمة  

.المعاني اللغوية الدقيقة لكلمة برد في الدراسة الصرفية من هذه الرسالة قبل ذلك

اإلجازة.3

أحـدٍ  ه يـوم  ضرالنبي صلى اهللا عليه وسلم ع      أن"وفي حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما        

وهو ابنِجسنةًعشرةَأربعفلم يزه ،وعرضالخندِقه يومخَوهو ابنمسشْعسنةًةَر1("هفأجاز(.

أجـازه مـن    : قـال الكرمـاني   ، أي أمضاه وأذن له في القتال     ) فأجازه: "(يقول ابن حجر  

كـن فـي غـزوة    ويرد الثاني هنا أنه لم ي، واألول أولى: قلت، اإلجازة وهي األنفال أي أسهم له     

رأيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        "وفي حديث أبي واقد الليثي      ، الخندق غنيمة يحصل منها نفل    

يوضحورد من رد إلى الذراري فهذا       ، فأجاز من أجاز  ، وسلم يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق     

.)2(أن المراد باإلجازة اإلمضاء للقتال

نفال إال إذا كان المقصود من اإلجازة هنـا        ولم نقف في المعجم على أن اإلجازة معناها األ        

والجنـان فـي   ، الجائزة وكلمة الجائزة لم ترد في السنة المطهرة إال في معرض ذكر الحـسنات      

ولذا فإن المرجح عندنا أن كلمة أجازه في الحديث بمعنى أمضاه وقد وردت في المعجم               ، اآلخرة

.)3("أجاز أمره يجيزه إذا أمضاه وجعله جائزاً"

ألن الجيـشين لـم      ؛م إنه لم يرد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم وزع غنائم يوم األحزاب             ث

وسياق الحديث يفيد بأن النبي صـلى اهللا    ،وكفى اهللا المؤمنين شر القتال     ،يتالقيا أصالً ولم يشتبكا   

فماذا وإال   ،عليه وسلم منع عبد اهللا القتال في الرابعة عشر من عمره وأذن له في الخامسة عشر               

.485/ 7ج4097باب غزوة األحزاب وهي الخندق   رقم الحديث ،فتح الباري)1(
.486/ 7المصدر نفسه   ج)2(
.326/ 5ج)  خبر(لسان العرب مادة )3(
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وهـو ابـن   يمنع النبي صلى اهللا عليه وسلم أال يعطيه الغنيمة وهو ابن أربع عشرة سنة ويعطيه              

خمس عشرة سنة؟

ملكت فأسجح–الرضع –حميت .4

، باألولى ؤذنأن ي  بَلقَ تُجرخَ: "سمعت سلمة بن األكوع يقول    : عن يزيد بن أبي عبيد قال     

الرحمن بـن    لعبدِ قال فلقيني غالم  ، ى بذي قَرٍد  عروسلم تَ  رسول اهللا صلى اهللا عليه     قاحوكانت لِ 

قـال  ، غطفـان : ها؟ قال ذَخَمن أَ : قلت، اهللا صلى اهللا عليه وسلم     رسولِ ت لقاح ُأخذْ: عوف فقال 

على وجهي   تُثم اندفع ، تي المدينةِ ن الب يما ب  قال فأسمعتُ ، يا صباحاه : اتصرخَ الثَثَ تَفصرخْ

أنـا  : أرميهم بنبلي ـ وكنت رامياً ـ وأقول  فجعلتُ، يستقون من الماءأخذوا وقد هم حتى أدركتُ

األكوع ابن ،  الرض يوم عاليوم ،حتى استنفذتُ  وأرتجز منهم اللَّقاح ،تُواستلب  ـردةً  منهم ثالثينب ،

  قال وجاء النبي     اِهللا  : فقلت، صلى اهللا عليه وسلم والناس يا نبي  وهـم     ميـت القَـو   قد ح المـاء م

دفنـي  روي، عنـا ثـم رج  : قال، فأسجح تَكْلَم، األكوع يا ابن : فقال، إليهم الساعةَ  فابعثْ، ِعطاش

.)1("ا المدينةنَلْخَه حتى داهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقِترسوُل

حميت.أ

.)2("أي منعتهم من الشرب) حتى حميت القوم الماء: "(يقول ابن حجر

والمنعـة  ، أن الحماية بمعناها اللغوي قد تأتي بأكثر من معنى مثل الـدفاع    ومما الشك فيه  

والسياق يؤكد أن الحماية جاءت هنا بمعنى المنع من الشراب ألن القوم الذين يتحدث عنهم هـم                 

أعداء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد جعل الماء عنهم ممنوعا وهم ِعطـاش علـى سـبيل                 

، )3(هذا المعنى ما جاء في اللسان من كون الحماية تأتي بمعنى المنـع            وقد وافق   ) الحرب خدعة (

.تؤكد المنع من الشرب كما أورد العسقالني) وهم عطاش(وجملة 

عضالر. ب

بضم الراء وتشديد المعجمة    ) واليوم يوم الرضع  ، أنا ابن األكوع  : وأقول: "(يقول ابن حجر  

.)4("أي اليوم هالك اللئام، ئامفمعناه اليوم يوم الل، جمع راضع وهو اللئيم

.569/ 7ج4194فتح الباري ـ باب غزوة ذات القَرد ـ رقم الحديث )1(
.572/ 7المصدر نفسه ج)2(
.197/ 14ج)  منع(مادة ،اللسان)3(
.571/ 7فتح الباري  ج)4(
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ورضع الرجل يرضع رضاعة فهـو رضـيع راضـع أي لئـيم والجمـع               : "وفي اللسان 

ولئيم راضع يرضع اإلبل والغنم من ضروعها بغير إناء من لؤمه إذا نزل به ضيف               ، الراضعون

اللؤم من ثدي أمه يريـد أنـه ولـد فـي     رضعلئال يسمع صوت الشخب فيطلب وقيل هو الذي         

.)1(..."لؤمال

والمعنى اللغوي هنا يوافق المعنى المقصود في الحديث من كون غطفان التي سرقت لقاح              

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غدراً تتصف باللؤم وقوله واليوم يوم الرضع أي يوم هالك اللئام                 

ريـة والمحـذوف هنـا    أي واسأل أهل الق  )2()الْقَريـةَ واسأَلِ(: فيه إيجاز بالحذف كمثل قوله تعالى     

المضاف واإليجاز بالحذف هو أحد نوعي اإليجاز الذي كانت تتبارى به العرب في كالمها حتى               

.)3("يك بدل يكن وهما إيجاز القصر والحذفل كانت توجز في الكلمة الواحدة فكانت تقو

ملكت فأسجح.ج

بعـدها   بهمزة قطع وسين مهملة ساكنة وجيم مكـسورة       ) ملكت فأسجح : "(يقول ابن حجر  

.)4("والمعنى قدرت فاعف والسجاحة السهولة، أي سهل، مهملة

.)5("سهلولينقد سجح سجحاً وسجاحة وخلق سجيح : "وفي اللسان

ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها حينما قالت لعلي رضي اهللا عنه يوم الجمل                 

ه ملكت فأسجح أي ظفرت فأحـسن       حين ظهر على الناس فدنا من هودجها ثم كلمها بكالم فأجابت          

.)6("وقدرت فسهل وأحسن العفو فجهزها عند ذلك بأحسن جهاز إلى المدينة

:ومنه أيضاً قول حسان

د7(وا التخاجؤع(ُيةًشْوا ِموامشِجسا ح ***وتذكيِرالرجاَلإن ذوو قد)1(

.125/ 8ج)   رضع(مادة ،اللسان)1(
.82/ سورة يوسف)2(
.199اإليضاح في علوم البالغة للخطيب القزويني ـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  ص )3(
.572/ 7فتح الباري  ج)4(
.475/ 2ج)  سجح(مادة ،اللسان)5(
ثال ألبي الفضل النيسابوري  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  دار الحديث موجود في مجمع األم)6(

.283/ 2المعرفة بيروت  ج
.المشية فيها تبختر: التخاجؤ)7(
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والْعـافِني الْغَـيظَ والْكَـاظِمِني (لى  أن العفو عند المقدرة من شيم المؤمنين لقوله تعا         ومن المعلوم 

)2()الناسِعنِ

.)3()اللَّهِعلَىفَأَجرهوأَصلَحعفَافَمن(وقال تعالى 

5.اسور

يـا  : ه فقلـت تُره وسارتُْئِجفَ: "وفي جزء من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال        

فـصاح  ، معـك  أنت ونفر  فتعاَل، انَدنْكان عِ  حنَّا صاعاً من شعيٍر   ا بهيمةً لنا وطَ   نَحبذَ اهللاِ رسوَل

يا أهل الخندِق: صلى اهللا عليه وسلمالنبي ،جابراً قد ص نَإنهال بكم، وراًع س 4("فحي(.

هـو  ، بضم المهملة وسكون الواو بغير همـز      ) قد صنع سوراً   إن جابراً : "(يقول ابن حجر  

ويطلق أيضاً على البناء الذي يحيط بالمدينة وأمـا         ، يل العرس بالفارسية  وق، هنا الصنيع بالحبشية  

.)5("الذي بالهمز فهو البقية

وفي حديث جابر رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه              "وفي اللسان   

م تكلـم   قال أبو العباس وإنما يراد من هذا النبي صلى اهللا عليه وسل           ، قوموا فقد صنع جابر سوراً    

.)6("الناس إليهالفارسية صنع سوراً أي طعاماً دعاب

ولما كانت حالة الجوع سائدة في صفوف الصحابة الكرام حتى ورد أنه صـلى اهللا عليـه               

دلَّ السياق على أن معنى السور هنـا هـو           ،كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع       : وسلم

حضروا مع رسول اهللا صلى      ،اهللا عنهم أجمعين  الصنيع وهو الطعام ألن الصحابة الكرام رضي        

وألن جابراً رضي اهللا عنـه ذبـح العنـاق وطحـن             ،اهللا عليه وسلم بسبب الجوع الذي ألم بهم       

يوسف علي الطويل  دار الكتب العلمية . د. زهر اآلداب وثمر األلباب  ألبي اسحاق القيرواني  تحقيق أ)1(

.329/ 1ج، م1997-هـ 1/1417بيروت  ط
.134/ سورة آل عمران)2(
.40/ سورة الشورى)3(
.492/ 7ج4102باب غزوة الخندق وهي األحزاب ـ رقم الحديث ، فتح الباري)4(
.496/ 7فتح الباري  ج)5(
.384/ 4ج) سور(مادة ، اللسان)6(
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ويستبعد العرس بالفارسية ألن الصحابة كانوا فـي  ،وهذا يعنى أنه يريد أن يصنع طعاماً   ،الشعير

المدينة ألنه ال عالقة بين ذبح العناق وطحـن         حالة حرب ضارية كما يستبعد البناء الذي يحيط ب        

الشعير والبناء ويستبعد السؤر بالهمز وهو البقية ألن بقايا الطعام ال تليق بالضيوف حينما تقـدم                

وهم خيـر أهـل      ،إليهم فكيف إذا كان الضيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام            

.األرض بعد األنبياء

طباخ.6

ـ يعنـي مقتـل   األولـى   ت الفتنةُعقَو: "المسيب رضي اهللا عنه قالوفي حديث سعيد بن

مـن  بـقِ الثانية ـ يعني الحرة ـ فلم تُ  الفتنةُتْعقَثم و، بدر أحدامن أصحاٍبِقبعثمان ـ فلم تُ 

.)1("باخوللناس طَفعتَرثم وقعت الفتنة الثالثة فلم تَ، أحداًالحديبيِةأصحاِب

قـال  ، بفتح المهملة والموحدة الخفيفة وآخره معجمـة أي قـوة         ) طباخ: "(يقول ابن حجر  

:حسان

)2(كالسيل يغشى أصول الدندن البالي*** المال يغشى رجاال ال طباخ لهم 

.)3("كما يستعمل الطباخ في الخير والشر

ووجد بخـط   ، ورجل ليس به طباخ أي ليس به قوة وال سمن         ، والطّباخ القوة "وفي اللسان   

.)4("ري طباخ بضم الطاء ووجد بخط اإليادي طباخ بفتح الطاءاألزه

ونميل إلى كون الطباخ في الحديث هنا بمعنى القوة وليس الخير وإن كانت القوة مظهـراً                

من مظاهر الخير لكن إطالق لفظ الخير ال يناسب مقام وسياق الحديث ألن الخيرية فـي األمـة                  

.باقية إلى يوم القيامة

.)5()بِالْمعروفِتَأْمرونلِلناِسأُخرِجتأُمةٍخيركُنتُم(: تعالى يقولواهللا سبحانه و

.399/ 7ج4024فتح الباري ـ باب فضل من شهد بدراً   رقم الحديث )1(
.319/ 2جديوان الحماسة )2(
.400/ 7فتح الباري ج)3(
.36/ 3ج) طبخ(مادة ، اللسان)4(
.110/ سورة آل عمران)5(
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ال تزال طائفة من أمتـي علـى الحـق    "وحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول فيه       

.)1("ظاهرين حتي يأتيهم أمر اهللا وهم ظاهرون

!والخيرية معدومة؟ثم كيف يظهر المهدي في آخر الزمان ويحكم بشرع اهللا

أعمد.7

ـ  ى أبا جهٍلعن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه أتَ"وفي حديث أنس رضي اهللا عنه    قٌوبـه رم

.)2("قتلتموههل أعمد من رجٍل: فقال أبو جهل، يوم بدِر

يقال عمد البعيـر يعمـد   ، بالمهملة أفعل تفضيل من عمد أي هلك   ) أعمد: "(يقول ابن حجر  

وقيل هو أن   ، بذلك عن الهالك   ويكنى، نامه من عض القتب فهو عميد     ورم س عمدا بالتحريك إذا    

وقيـل معنـى أعمـد    ، يكون سنامه وارما فيحمل عليه الشيء الثقيل فيكسره فيموت فيه شـحمه    

قال وكـان   ، وقيل معناه هل زاد على سيد قتله قومه قال أبو عبيدة          ، وقيل بمعنى أغضب  ، أعجب

أي هل زاد على مكيال نقص كيله وأنـشد فـي   ، من كل محق  أبو عبيدة يحكي عن العرب أعمد       

.ذلك

صدام األعادي حين قلَّت بيوتها*** وأعمد من قوم كفاهم أخوهم

) أحمد بن محمد بن أيوب    (وفي مغازي   ، أي ال زيادة على فعلنا فإننا كفينا إخواننا األعادي        

، ورجح السهيلي األول  ، جل قتلتموه يقول هل هو إالَّ ر    : ما أعمد من رجل؟ قال    : قلت البن إسحق  

ووقـع فـي    ، وهل فوق رجل قتلتموه   ، ويؤيد تفسير أبي عبيدة ما وقع في حديث أنس بعده بلفظ          

.)3("بدل أعمد فإن ثبت فال إشكال فيه) أغدر(رواية الكشميهني في حديث ابن مسعود 

ي جهل وهـو  ألن سياق حال أب) أهلك(ونميل إلى كون أعمد هنا أفعل تفضيل من هلك أي   

هالك في الرمق األخير يشير إلى ذلك فهو ليس في حالة غضب أو عجب وهي تحمـل معنـى                   

.الغدر الذي يتضح في معنى أغدر والذي ال إشكال فيه

انكسر.8

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنته وأيامه ـ لمحمد بن )1(

.101/ 9ج1تحقيق محمد زهير الناصر دار طوق النجاة  ط) أبو عبد اهللا(إسماعيل البخاري 
.360/ 7ج3961فتح الباري  باب قتل أبي جهل  رقم الحديث  )2(
.361- 360/ 7فتح الباري  ج)3(
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حتـى جعلنـا اللحـم      عيرالـشَ  تُنْحطَو العناقَ حتُبذَفَ"وفي حديث جابر المعروف يقول      

رمةبالب ،صإلى النبِيئتُِجثملى اهللا عليه وسلم والع1("قد انكسرجين(.

.)2("أي الن ورطب وتمكن من الخمير) والعجين قد انكسر: "(يقول ابن حجر

                اومن المعروف أن العجين ال يكسر ألنه ليس شيئاً صلباً كالزجاج حتى يكـسر أو جمـاد

.كاألثاث حتى يحطم وقد دلَّ سياق الحديث على ذلك فانكسر هنا بمعنى اللين

تمر وكل شيء فتر فقد انكسر يريد      وفي حديث العجين قد انكسر أي الن واخ       "وفي اللسان   

.)3("نه صلح ألنه يخمرأ

ننفس.9

وفي جزء من حديث عائشة رضي اهللا عنها حينما جاء أبو بكر لعلي رضـي اهللا عنهمـا                  

.)4("إليكه اُهللا ساقَريعليك خَسفَنْولم نَ، ك وما أعطاك اهللالَضا فَنَفْرا قد عإنَّ"ليبايعه قال علي 

بفتح الفاء من النفس أي لم نحسدك على الخالفـة  ) ولم ننفس عليك خيرا: "(يقول ابن حجر  

.)5("ويقال نفست بكسر الفاء أنفس بالفتح نفاسة

والنَّفس العين والنافس العائن والمنفوس المعيون والنَّفوس العيـون الحـسود        : "وفي اللسان 

.)6("ك فالن ينفس نفساً ونفاسةً أي حسدكيقال نفس علي

ومن المعلوم أن خالفاً اجتهادياً حصل بين علي وأبي بكـر الـصديق رضـي اهللا عـن                  

الصحابة أجمعين عند تولي أبي بكر الخالفة تالعب فيه الالعبون في التاريخ اإلسـالمي ولكـن           

ذهب إليه ابن حجر من أن       عليا رضي اهللا عنه يدرأ هذه الشبهة من خالل هذا الحديث ونؤكد ما            

).ولم نحسدك على الخالفة(المعنى 

.488/ 7ج4101باب غزوة الخندق وهي األحزاب   رقم الحديث ، فتح الباري)1(
.491/ 7المصدر نفسه  ج)2(
.139/ 5ج) كسر(مادة ، اللسان)3(
.611/ 7ج4241-4240رقم الحديث ،يبرباب غزوة خ، فتح الباري)4(
.612/ 7المصدر نفسه  ج)5(
.233/ 6ج) نفس(مادة ، لسان العرب)6(
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هبلت.10

ه إلـى  أمفجاءتْ، الموهو غُ  بدرٍ حارثةُ يوم  صيبُأ: "وفي حديث أنس رضي اهللا عنه قال      

أصـبر في الجنِةفإن يكن، منيحارثةَتَفْراهللا قد ع  يا رسولَ : صلى اهللا عليه وسلم فقالت     النبِي

وإن ت، وأحتسبفقال، كن األخرى تر ما أصنع :إنها جنان كثيـرة ! هي؟واحدةٌيحك ـ أوجنةٌ و ،

.)1("األعلىوإنه في الفردوِس

وقـد  ، بضم الهاء بعدها موحدة مكسورة أي ثكلت وهو بوزنـه         ) هبلت: "(يقول ابن حجر  

قـالوا  ، عجابوقد يرد بمعنى المدح واإل، يقال هبلته أمه تهبله بتحريك الهاء أي ثكلته  ، تفتح الهاء 

أصله إذا مات الولد في الهبل وهو موضع الولد من الرحم فكأن أمه وجعها مهبلها بموت الولـد                  

ولم يقع عند أحد مـن أهـل اللغـة أن هبلـت بمعنـى               ، وزعم الداودي أن المعنى أجهلت    ، فيه

.)2("جهلت

ل بالتحريك مصدر هبلته    والهب، هبلته أمه ثكلته  ، الثّكل، والهبل، الثكلة، الهبلة: "وفي اللسان 

.)3("ثم يستعمل بمعنى المدح... الثكول: والهبول من النساء، واإلهبال اإلثكال، أمه

، تدل إحداها علـى ثكـل     ، فيه ثالث كلمات  : الهاء والباء والالم  ) هبل"(وفي مقاييس اللغة    

.)4("واألخرى على ثقل والثالثة على اغترار وتفضل

لم نجد أن هبلت بمعنى جهلت في كتب اللغة ونميل إلى أن            ونؤكد ما ذهب إليه ابن حجر ف      

ألن المقام يشير إلى ذلك فأم حارثة جاءت النبي صلى اهللا            ،المعنى ثكلت من الثكل وهو فقد الولد      

عليه وسلم وسألته حينما فقدت ابنها شهيداً وليس المقام فيه إعجاب ومدح من أم حارثة ألنها لـم                  

.ن االستفهام في قوله أهبلت أي أثكلت يفيد التقرير واهللا أعلمتبد علماً وال رأيا وأظن أ

.374/ 7ج3982رقم الحديث ،فتح الباري ـ باب فضل من شهد بدراً)1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.685/ 11ج) هبل(مادة ، اللسان)3(
.6/30ج، معجم مقاييس اللغة)4(
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المبحث الرابع

داللة الحروف

والحروف في لغة العرب هـي      ، وحرف، وفعل، اسم: الكالم في العربية على أقسام ثالثة     

وتساهم في معرفة معاني ودالالت التراكيب بل ولها عالقة مباشرة فـي            ، من الكالم  الثالثالقسم  

،راب أيضاً لكن ثمة حروف في العربية لها دالالت ومعاني محددة سميت حروف المعـاني              اإلع

واعتبرها آخرون نيفـاً    ، وقد ذكر بعض النحويين أن جملة حروف المعاني ثالثة وسبعون حرفا          

.)1(وهناك كلمات اختلف في حرفيتها، وتسعين حرفاً

، )مـع (بمعنـى   ) إلى(ال قد تأتي    وقد تستخدم الحروف بعضها مكان بعض في الداللة فمث        

.)2()اللّهِإِلَىأَنصارِيمن(: ويحتج لذلك بقوله تعالى

جـذُوعِ فِـي ولَأُصـلِّبنكُم (في مثل قولـه تعـالى       ) على(بمعنى  ) في(وقد تأتي   ، مع اهللا : أي

.على جذوع النخل: أي)3()النخْلِ

.)4(دها سياق الجملة في أحيان كثيرةمختلفة يحدهنالك حروف كثيرة تأتي بعدة معاٍنو

وقد زخرت الكتب بذكر معاني الحروف المتعددة ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر              

.)5(ويأتي على سبعة معان) من(الحرف 

.)6()تُحِبونمِماتُنفِقُواْحتَّى(أحدها للتبعيض نحو 

تحقيق فخر الدين قباوة دار اآلفاق ، الداني في حروف المعاني ـ لبدر الدين الحسن بن قاسم المراديالجنى)1(

.28ص 1983/ 2ط، الجديدة بيروت
.14/ سورة الصف)2(
.71/ سورة طه)3(
.307/ 2جالخصائص البن جني: انظر)4(
ـ تحقيق محممد محيي الدين عبد الحميد ـ دار أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك البن هشام األنصاري)5(

.23-18/ 3الطالئع  ج
.92/ سورة آل عمران)6(
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.)1()ذَهبٍمِنأَساوِرمن (لبيان الجنس نحو :والثاني

والزمانيـة خالفـا ألكثـر    ، )2()الْحـرامِ الْمـسجِدِ مـن (البتداء الغاية المكانية نحـو       :والثالث

.)3()فِيهِتَقُومأَنأَحقيوٍمأَولِمِن(البصريين نحو 

: للتنصيص على العموم أو تأكيد التنصيص عليه وهي الزائدة ولها ثالثة شـروط           :والرابع

.)4()اللَّهِغَيرخالِقٍمِنهْل(: نهي أو نفي أو استفهام نحو قوله تعالىأن يسبقها

.)5()اآلخِرةِمِنالدنْيابِالْحياةِأَرضِيتُم(تأتي بمعنى البدل نحو :والخامس

.)6()الْأَرضِمِنخلَقُواماذَا(: للظرفية نحو:والسادس

:دقللتعليل نحو قول الفرز:والسابع

ِضغْيي حياءي ِمِضغْوينمههِتاب***لِّكَفما يإال ِحمينيِستَب7(م(

تعـود   ،إال أننا وجدنا من اللغويين كالسهيلي من يرى أن المعاني المختلفة للحرف الواحد            

معـاني  وأن هذه ال  ، فإن أصل معانيها أنها للعطف على رأيه       ،إلى معنى عام واحد يشملها كالواو     

فهي إما من قبيل المجاز وإمـا أن اللغـويين لـم             ،المتعددة والتي يمكن رجعها إلى معنى واحد      

.)8(يفطنوا إلى أنها ترجع في حقيقتها إلى معنى واحد عام يشملها

.31/ سورة الكهف)1(
.1/ سورة اإلسراء)2(
.108/ سورة التوبة)3(
.3/ سورة فاطر)4(
.38/ سورة التوبة)5(
.40/ سورة فاطر)6(
/ 1ط، دار صادر بيروت، تحقيق كرم البستاني، ديوان الفرزدق ألبي فراس همام بن غالب بن صعصعة)7(

.90ص 1900
السهيلي وآراؤه اللغوية ـ دراسة تحليلية في ضوء علم اللغة ـ رسالة ماجستير ـ لمحمد رمضان : انظر)8(

.245ص 1989البع ـ 
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ولكننا مع الرأي القائل بتعدد المعاني للحرف الواحد على اختالفها ولـيس بالـضرورة أن         

وهذا ما وجدنا عليه معظم النحاة وهو أدعى إلى إبراز قوة اللغـة              يكون هناك معنى عام يشملها    

.ومباراة العرب بضعهم بعضا في الفصاحة والبيان

وقد تحدث العسقالني عن بعض حروف المعاني أثناء تناوله ألحاديث المغـازي نـذكرها              

:على النحو التالي

حرف الواو.1

-:)1(منهاوقد تأتي الواو بعدة معاٍن

.ف ومذهب جمهور النحاة أنها للجمع المطلقواو العط.أ

.وهي التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها، ويقال واو االبتداء، واو االستئناف.ب

جاء زيد ويده على رأسه وعلى الفعليـة        : وتدخل على الجملة االسمية نحو    : واو الحال  .ج

.وقد طلعت الشمس. جاء زيد: نحو

وتبعهم ابن مالك إلى أن الواو قـد تكـون       ، ذهب الكوفيون واألخفش  وقد  : الواو الزائدة  .د

.)2()أَبوابهاوفُِتحتجاؤوهاإِذَاحتَّى(زائدة وذلك في مثل قوله تعالى 

:في مثل قول الشاعر: الواو التي بمعنى أو.هـ

)3(عليه وجارممجرومكما الناس***   ه   أنَّوالنا ونعلممرصنْونَ

والحريري وذلك فـي    ، وقد أثبت هذه الواو قلة من النحويين كابن خالويه        : واو الثمانية  .و

.)4()كَلْبهموثَامِنهم(: مثل قوله تعالى

.وذلك في لغة أكلوني البراغيث: الواو التي هي عالمة الجمع.ز

.174- 158الداني في حروف المعاني ص الجنى)1(
.73/ سورة الزمر)2(
تحقيق يحيى عبد الرؤوف ، وافتراق المعاني ألبي الربيع سليمان بن بنين الدقيقي النحوياتفاق المباني: انظر)3(

.237ص ، م1985/ 1ط، دار عمار  عمان، جبر
.22/ سورة الكهف)4(
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.ويردف بهاء السكت، جاء عمرو: أعمروه لمن قال: نحو قولك: واو اإلنكار.ح

.وال تلحق هاء السكت حرف التذكار: واو التذكار.ط

:ومن أقسام الواو التي علَّق عليها العسقالني

واو العطف. أ

وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبـة  "وذلك في تعليقه على تعريف غزوة ذات القَرد         

.)1("من غطفان

وبنـي  (وغيره إسحاقد والصواب ما وقع عن) من بني ثعلبة من غطفان  : "(يقول ابن حجر  

فمحارب وغطفـان ابنـا عـم       ، بواو العطف فإن غطفان هو ابن سعد بن قيس بن غيالن          ) علبةث

.)2("فكيف يكون األعلى منسوبا إلى األدنى

فكال محارب خصفة وبني ثعلبة من قبيلـة         تفيد اشتراك األمرين في حكم واحٍد     والواو هنا   

لى اهللا عليه وسلم في هذه الغزوة وهمـا فـي الكفـر       غطفان كما أنهما اشتركا في قتال النبي ص       

.سواء

الواو الزائدة.ب

من قـريٍش   رماه رجلٌ ، الخندق يوم صيب سعد ُأ"وذلك في حديث عائشة رضي اهللا عنها        

في المـسجد  النبي صلى اهللا عليه وسلم خيمةًفضرب، لحكْرماه في اَأل، بان بن العرقِةله حِ  يقاُل

ف، ه من قريِب  ليعود اهللا صلى اُهللا   ع رسولُ لما رج     عليه وسلم من الخندق وضع واغتـسل   السالح

)3("فأتاه جبريل

هذا السياق يبين أن الواو زائدة في       ) وضع السالح واغتسل فأتاه جبريل    : "(يقول ابن حجر  

)4()"لما رجع يوم الخندق ووضع السالح فأتاه جبريل(الطريق إلى الجهاد حيث وقع فيه بلفظ 

.تكون الواو زائدة أدعى للصواب ألن خبر لما تحذف منه الواو حتى يستقيم المعنىوأن

.514/ 7فتح الباري ـ باب غزوة ذات القرد  ج)1(
.515/ 7المصدر نفسه ج)2(
.509/ 7ج4122اب رقم الحديث فتح الباري ـ باب غزوة الخندق وهي األحز)3(
.510/ 7المصدر نفسه ج)4(
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شـهيداً  أكثـر ِبرالعحيا من أحياِءعلمما نَ : "كما وردت الواو الزائدة في حديث قتادة قال       

ن ل منهم يـوم أحـد سـبعو   ِتوحدثنا أنس بن مالك أنه قُ: قال قتادة، أغر يوم القيامة من األنصار    

وكان بئر معونة على عهد رسول اهللا صلى        : قال، ويوم اليمامة سبعون  ، ويوم بئر معونة سبعون   

.)1("م اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذابواهللا عليه وسلم وي

كذا بـالواو وهـي   ) ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب    : "(يقول ابن حجر  

.)2("يوم مسيلمةزائدة ألن يوم اليمامة هو

في التاريخ اإلسالمي أن المعركة التي قتل فيها مسيلمة هي معركة اليمامة وهذا              ومعروف

يثبت أن الواو زائدة ألنها لو كانت غير ذلك اقتضى المعنى اختالف يـوم اليمامـة عـن يـوم                    

.مسيلمة

أو.2

بعـضهم وجعلهـا   وزاد )3(للشك أو اإلبهام أو التخييـر    : وتأتي أو على ثالثة معان رئيسة     

.)4()وال(وتأتي لإلضراب وتأتي بمعنى ) الواو(ثمانية كالتفصيل والتقسيم وتأتي بمعنى 

ولم نجد في كتب اللغة ما يشير إلى أن أو تأتي للتنويع كما علق ابن حجر علـى حـديث                    

ـ  وِةزل من الغَ  فَاهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قَ        رسولَ أن"عبد اهللا رضي اهللا عنه       أو الحأو  ج

العيبدُأرِةمفيكب5(..."مراٍتثالثَر(.

.)6("ليست أو للشك بل هي للتنويع) أو الحج أو العمرة: "(يقول ابن حجر

وأظن هنا أن أو للتفصيل وليست للتنويع فقد أراد عبد اهللا أن يفصل التكبير للمرات الثالثة                

.أعلمفي مواطنها وهي الغزو أو الحج أو العمرة واهللا

.462/ 7ج4087فتح الباري ـ باب من قتل من المسلمين يوم أحد رقم الحديث  )1(
.463/ 7المصدر نفسه ج)2(
مؤسسة ، تحقيق مصطفى الشويمي، الصاحبي في فقه اللغة ألبي الحسين أحمد بن زكريا الرازي ابن فارس)3(

.30ص 1963/ 1ط، بيروت،بدران
.228الداني في حروف المعاني ص الجنى)4(
.503/ 7ج4116فتح الباري ـ باب غزوة الخندق وهي األحزاب ـ رقم الحديث )5(
.المصدر نفسه والصفحة)6(



149

الفاء. 3

،والثاني أن تكـون رابطـة للجـواب        ،أحدهما أن تكون عاطفة   ، وتكون على ثالثة أوجه   

.)1(والثالث أن تكون زائدة

رسـولَ  أن"وقد علق العسقالني على الفاء العاطفة في حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما              

     اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسهمي بن حذافةَ  سرى مع عبد اهللا   بكتابه إلى ِك   ثَع ،عـه  ن يدفَ أ هفأمر

.)2("قهه مزَأرسرى فلما قَالبحرين إلى ِكعظيمهعفَدفَ، البحرينإلى عظيِم

، الفاء عاطفة على محذوف تقديره فتوجه إليه فأعطـاه الكتـاب          ) فدفعه: "(يقول ابن حجر  

.)3("فتوجه به فدفعه إلى كسرى

التعقيب أي أنه بمجرد مـسك عظـيم البحـرين           والفاء هنا حرف عطف يفيد الترتيب مع      

.لكتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم دفعه إلى كسرى سيد فارس فمزقه مزق اهللا ملكه

الهمزة. 4

فليس مـن   ، وما عدا هذين من أقسام الهمزة     ، وللنداء، وهي حرف مهمل ويكون لالستفهام    

.)4(حروف المعاني

نحـو أزيـد قـائم؟ أو       ، ء واألفعال لطلب تصديق   وأما همزة االستفهام فتدخل على األسما     

أزيد عندك أم عمرو؟: نحو، تصور

.)5(كما تعتبر الهمزة أصل أدوات االستفهام

.)6(:كما أن االستفهام بالهمزة قد يخرج إلى معان بالغية منها

لجمال الدين بن هشام األنصاري تحقيق محمد محيي الدين عبد ، عن كتاب األعاريبمغني اللبيب : انظر)1(

.183- 180ص ، دار الطالئع القاهرة، الحميد

.158/ 8ج4424فتح الباري ـ باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر  رقم الحديث )2(
.المصدر نفسه والصفحة)3(
.30الداني في حروف المعاني  ص الجنى)4(
.المصدر نفسه والصفحة)5(
/ 2الدار العربية للنشر والتوزيع  ط، نعمان علوان.د، محمد علوان. د، من بالغة القرآن الكريم: انظر)6(

.65-55م   ص1998



150

.)1()يمإِبراهِياِبآلِهتِناهذَافَعلْتأَأَنتقَالُوا(: نحو قوله تعالى: التقرير. 1

.)2()تُرِيدوناللَّهِدونآلِهةًأَئِفْكًا(: نحو: اإلهانة والتحقير. 2

.)3()آباؤنَايعبدمانَّتْركَأَنتَأْمركَأَصالتُكشعيبياقَالُواْ(: نحو: التهكم والسخرية. 3

.)4()الفِيلحابِبِأَصربكفَعَلكَيفتَرأَلَم(: نحو: الوعيد والتهديد. 4

: قول المتنبي: نحو: التسوية. 5

لَوُأتُسِلابد إدراِكي بعكََأ***الالعأم كَاولتُنَراثاً ما تَتَان5(باًس(

.)6()أَأَسلَمتُمواألُمينيالْكِتَابأُوتُواْلِّلَّذِينوقُل(: نحو: األمر. 6

.)7()مؤمِنِنيكُنتُمإِنتَخْشوهأَنأَحقفَاللّهأَتَخْشونَهم(: نحو: النهي. 7

.)8()بِبعضٍوتَكْفُرونالْكِتَابِبِبعضِأَفَتُؤمِنون(: اإلنكار نحو. 8

.)9()لَكُماللَّهيغْفِرأَنتُحِبونأَلَا(: نحو: العرض. 9

.)10()مِناهاءالسفَفَعَلبِماأَتُهلِكُنا(: نحو: االستغفار. 10

.62/ سورة األنبياء)1(
.86/ سورة الصافات)2(
.87/ سورة هود)3(
.1/ سورة الفيل)4(
، تحقيق عصام شعيتو، لتقي الدين أبي بكر بن عبد اهللا الحموي األزراري، خزانة األدب وغاية األرب: انظر)5(

.195/ 1ج، م1987/ 1ط، الهالل بيروتدار مكتبة
.20/ سورة آل عمران)6(
.13/ سورة التوبة)7(
.85/ سورة البقرة)8(
.22/ سورة النور)9(
.155/ سورة األعراف)10(
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وأما همزة النداء فهي حرف مختص باالسم كسائر أحرف النداء وال ينادى بها إال القريب               

:وذلك في مثل قول امرئ القيس، )1(مسافة وحكما

)2(لهذا التدلُّمهالً بعضاطمأفَ

ـ "وقد ذكر العسقالني الهمزة وهي بمعنى االستفهام في حديث البراء رضي اهللا عنه               اجءه

رأتولَّ، يا أبا عمارةَ: فقالٌلج3(..."حنينيت يوم(.

.)4("الهمزة لالستفهام) أتوليت يوم حنين: "(يقول ابن حجر

.تفيد التصديق واهللا أعلمهنا وهمزة االستفهام 

علـي   دقال أشهِ  البراء وأنا أسمع   رجلُ سأَل"قال   إسحاقوكذا ذكرها ابن حجر في حديث       

5("ا؟بدر(.

.)6("بهمزة االستفهام) أشهد: "(قول ابن حجري

.والهمزة هنا تفيد التصديق أيضاً واهللا أعلم

الالم.5

الم : ذكر الزجاجي رحمه اهللا أن الالم عند العرب تأتي على واحد وثالثين وجهـا ومنهـا         

والم ، والم االبتـداء والم التوكيـد     ، والم الجحود ، والم التعليل ، الملك والم االستحقاق والم كي    

)7(العهد وغيرها

.4الداني  ص الجنى)1(
.2ص ، 3ط، دار المعارف مصر، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ديوان امرؤ القيس)2(
.36/ 8ج4315رقم الحديث " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم"ري ـ باب قوله تعالى فتح البا)3(
.المصدر نفسه والصفحة)4(
.366/ 7ج3970فتح الباري ـ باب قتل أبي جهل رقم الحديث )5(
.المصدر نفسه والصفحة)6(
، 2لفكر ـ دمشق طدار ا، مازن المبارك: الالمات لعبد الرحمن بن إسحق الزجاجي  تحقيق: انظر)7(

.31ص ، م1985- هـ 1405
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:وقد علَّق العسقالني على بعض معاني الالم في أحاديث المغازي مثل

الم الملك.أ

صـلى اهللا عليـه   اِهللار رسوُلظَنَفَ"وذلك في جزء من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت    

صلى اهللا عليـه     اهللا فقال رسولُ ، أبي وقاص  تبة بنِ الناس بع  ة زمعة فإذا أشبه   وليد وسلم إلى ابِن  

.)1("هو أخوك يا عبد ابن زمعة، هو لك: وسلم

أن الـالم  ) هو لـك (رد لمن زعم أن قوله    ) هو أخوك يا عبد ابن زمعة     : "(يقول ابن حجر  

.)2("أي هو لك: فيه للملك فقال

ونميل إلى أن الالم ليست هنا للملك ألن الم الملك ال تكون بين ذواتين بل بين ذات ومعنى               

ذلك أن الم الملك موصلة لمعنى الملـك إلـى           ،تكون الالم هنا الم شبه التمليك واهللا أعلم        وربما

أي لـيس    ابن زمعـة   وابن وليدة زمعة هو شقيق عبد      )3(المالك وهي متصلة بالمالك ال المملوك     

.ملكاً له

.)4()أَزْواجًاأَنفُسِكُممنلَكُمجعَل(: ومن أمثلة الم شبه التمليك قوله تعالى

الم أل التعريف.ب

أن : أن تكون اسما موصوال بمعنى الذي وفروعه والثانية       : أحدها، وتكون على ثالثة أوجه   

الزمـة  : عهدية أو جنسية والثالثة أن تكون زائدة وهـي نوعـان  : تكون أل تعريف وهي نوعان 

)5(وغير الزمة

أل التعريف العهدية أو    ومن أمثلة الالم التي علق عليها ابن حجر في أحاديث المغازي الم             

صلى اهللا   اهللاِ فقال رسولُ ، ا خيبر نَدِهشَ: "الجنسية وذلك في حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال         

.31/ 8ج4303فتح الباري ـ باب من شهد الفتح  رقم الحديث )1(
.المصدر نفسه والصفحة)2(
.61الالمات ص )3(
.11/ سورة الشورى)4(
.73-71مغنى اللبيب  ص : انظر)5(
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أشد  الرجلُ َلاتَقَ اُلتَالقِ رضفلما ح ، النار هذا من أهِل  : ي اإلسالم ِعممن معه يد   عليه وسلم لرجٍل  

ه فأهوى بيـدِ  ، راحةألم الجِ  فوجد الرجلُ ، الناس يرتاب  بعضة فكاد   احربه الجِ  تْرثُحتى كَ  القتاَل

، اهللا يـا رسـوَل   : من المسلمين فقالوا   رجالٌ فاشتد، هنفس رحنَا فَ ج منها أسهم  ه فاستخر إلى كنانتِ 

إن ، الجنة إال مـؤمن    ن أنه ال يدخُل   فأذِّ يا فالن  فقال قم ، هنفس َلتَقَفَ فالن ك انتحر حديثَ ق اهللاُ دص

.)1("بالرجل الفاجريؤيد الديناَهللا

يحتمل أن تكون الالم للعهد والمراد به قزمان المـذكور        ) بالرجل الفاجر : "(يقول ابن حجر  

.)2("ويحتمل أن تكون للجنس

فِـي الْمِـصباح مِـصباح فِيهـا (والالم العهدية إما أن يكون مصحوبها ِذكِْريـا مثـل قولـه تعـالى             

.)3()زُجاجةٍ

.)4()الْغَارِفِيهماإِذْ(أو ذهنياً نحو قوله تعالى 

أما الالم الجنـسية فهـي   ، )ال تشتم الرجل (أو حضورياً حينما تقول لشاتم رجل بحضرتك        

.)5()ضَعِيفًااإلِنسانخلِق (تكون الستغراق األفراد وهي التي تخلفها كل حقيقة نحو 

الْكِتَـاب ذَلِـك (تخلفها كل مجاز نحو قوله تعالى وهي التي  ، أو الستغراق خصائص األفراد   

.)6()فِيهِريبالَ

واهللا ال أتـزوج  (أو لتعريف الماهية وهي التي ال تخلفها كل ال حقيقة وال مجاز نحو قولك          

.)7()النساء

.584/ 7ج4204فتح الباري ـ باب غزوة خيبر  رقم الحديث )1(
.583/ 7المصدر نفسه ج)2(
.35/ سورة النور)3(
.40/ سورة التوبة)4(
.28/ سورة النساء)5(
.2/ سورة البقرة)6(
.73-72مغنى اللبيب ص : انظر)7(



154

الما عهديةً ذكريـةً    ) بالرجل الفاجر (ومما سبق فإن الباحث يرجح أن تكون الالم في قوله           

وهو الذي قصده النبي صلى اهللا عليه وسـلم        ،وهو الذي انتحر   ،ها مذكور في الحديث   ألن صاحب 

.وهذا هو األقرب لفظاً ومعنى واهللا أعلم،بعينه

الم التأكيد.ت

رسول ثَعب: وهي الالم الزائدة وقد علَّق عليها العسقالني في حديث سعيد بن العاص قال

ِقعلى سريٍةاهللا صلى اهللا عليه وسلم أبانقال أبو هريرة، نجدَلب ،فقدمأبانعلى وأصحابه

حهاا افتتَالنبي صلى اهللا عليه وسلم بخيبر بعدم ،وإن حز1("خيلهم لليفم(.

.)2("بالم التأكيد) لليف: "(يقول ابن حجر

ولكن العرب تكره أن تبدأ الكالم ) إلن حزم خيلهم ليف(وهذه هي الالم المزحلقة واألصل 

.إن زيدا لقائم واألصل إلن زيدا قائم: وإن ومثلها قولنا، ين  متتاليين وهما الم التوكيدبتوكيد

.608/ 7ج4238باب غزوة خيبر  رقم الحديث ، فتح الباري)1(
.609/ 7المصدر نفسه ج)2(
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الخاتمة

، يء بعـد ملء السموات واألرض وملء ما بينهما من شـ  ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه    ، الحمد هللا 

لمنا محمد بن عبد اهللا النبي      حبيبنا ومع ، المرسلين سيد خلق اهللا أجمعين    ووأسلم على خاتم النبيين      وأصلي

.وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديِه إلى يوم الدين وبعد، الشهيد

وعشت أجواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          ،فقد تجولت في كتاب المغازي ونهلت من معينه       

ة مع  وكانت جولتي مع هذه األحاديث لها متعة خاص       ، وأحوال الصحابة الكرام معه    ،في حروبه ومغازيه  

فهو أفصح العرب وخير من نطـق       ، وقمة الفصاحة والبيان   ،جوامع كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

في الحديث الحافظ الكبير اإلمام أحمد بن علـي المعـروف            نكما تجولت في حياة أمير المؤمني      ،بالضاد

ومن هذه العلوم علوم    ،وليس في الحديث فحسب    ،حجر العسقالني فنهلت من إمامته في علوم كثيرة        بابن

وقد استطعت بفضل اهللا عز وجل أن أتوصل خالل هـذا البحـث إلـى النتـائج           ،العربية بشتى أنواعها  

:التالية

إن اإلمام ابن حجر لم يكن عارفا بعلوم الحديث فقط بل كان عارفاً بعلوم الفقـه والتـاريخ                  : أوالً

.والقضاء وعلم الرجال وعلوم العربية وغيرها

وكان هـذا   ،اإلمام الحافظ ابن حجر واسع االطالع على دقائق وأسرار اللغة وقواعدها           انك:ثانياً

وأخرى يذكر قواعد نحويـة      ،فتارة يذكر لطائف بيانية وبالغية    ، واضحاً خالل شرحه ألحاديث المغازي    

.وثالثة يتحدث في دالالت األلفاظ والتراكيب وعلم المعاجم،وصرفية

نـاقالً دراسته ألحاديث المغازي صاحب رأي لغوي واضح فلـم يكـن            كان ابن حجر في     : ثالثاً

.فحسب بل كان يبدي رأيه ويرجح ويعلق وهذا يدل على أنه كان صاحب ذوق لغوي رفيع

فكان يأخذ منهم وال يخطئهم في       ،ابن حجر على أدب رفيع مع إخوانه وأقرانه العلماء         كان: رابعاً

.ة المختلفة كاإلمام النووي والكشميهني والكرماني وأبي ذر وغيرهمويفيد من تعليقاتهم اللغوي،الروايات

يمكن ألي باحث استكشاف واستخراج معجم لغوي ليس بالهين من خالل كتاب المغـازي   : خامساً

وعنـد رجوعنـا     ،حيث كان يضبط الكلمات بالحركات التشكيلية ويذكر معانيها ودالالتهـا          ،البن حجر 

.للمعاجم أكدت ذلك جيداً

لم يغفل ابن حجر رحمه اهللا داللة السياق في فهمه لتراكيب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             : ادساًس

.وسلم من خالل أحاديث المغازي

-:ثم توصل الباحث إلى توصيتين مهمتين هما

ضرورة استخراج معجم لغوي متكامل من المفردات اللغوية الواردة في أحاديث المغـازي مـع               .1

.المختلفةدالالتها واشتقاقاتها 



156

ضرورة تدريس هذه النصوص للطالب في المدارس على اعتبار أن البيئة الفلسطينية بيئة .2

.جهادية
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فهرس األحاديث

رقم الصفحةالمصدرالحديث
سـأل رجـل    "من حديث إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن إسحاق          

"وظاهربارز: بدراً؟ قالقال أشَِهد علي ، البراء وأنا أسمع

ـ  ، فتح الباري باب قتل أبي جهل 

.366/ 7ج، 3970رقم الحديث 
25 ،151

بعـثَ : "عن إسحاق عن البراء بن عازب رضي اهللا عنهما قـال          

عليـه   َلخَدطاً إلى أبي رافع فَ    هاهللا صلى اهللا عليه وسلم ر      رسوُل

اهللا عبدفقتلهعتيك بيتَبن ه ليالً وهو نائم"

باب قتل أبـي رافـع      ، فتح الباري 

رقـم  ، عبد اهللا بن أبـي الحقيـق      

.7/420ج4038: الحديث

25 ،93

ـ : قـال ، أبا رافع  فقلتُ":حديث قتل أبي رافع اليهودي     مهـذا؟   ن

َأفَ،نحو الصوتتُفأهويِرضه ضربةً بالسيِفبشِْهوأنا د"

باب قتل أبـي رافـع      ، فتح الباري 

، 4039رقـم الحـديث     ، اليهودي

.422/ 7ج

26

فأضربه بلفظ المضارع مبالغة الستحضار صورة      "ابن حجر   ذكر  

"الحال وإن كان ذلك قد مضى

باب قتل أبـي رافـع      ، فتح الباري 

، 4039رقـم الحـديث     ، اليهودي

.423/ 7ج

26

ـ   اطَّ إن اهللاَ : "قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      بـدرٍ  ِللع على أه

"لكمتُرفَم فقد غَتُْئفقال اعملوا ماِش

باب فضل من شـهد     ، فتح الباري 

.7/375ج، بدراً
26 ،29

عروة عن أبيـه عـن   بنرواية ابن المبارك في الجهاد عن هشام        

فلمـا انهـزم    اليرمـوكِ  أبيه يوم  عأنه كان م  "الزبير   بنعبد اهللا   

"على جرحاهمزِهيجَلعجفََلمح، المشركون

، فتح الباري ـ باب قتل أبي جهل 

.369/ 7ج
28

حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يخاطب شهداء بـدر            

مـا   متُدجو ْله: لقِّيهمصلى اهللا عليه وسلم وهو ي      اهللاِ فقال رسولُ "

وعكُدمكم حقاً؟رب"

فتح الباري ـ باب شهود المالئكة  

/ 7ج 4026رقـم الحـديث     ، بدرا

401.

28

قال لنا رسول اهللا صـلى اهللا  : "ه قالحديث أبي أسيد رضي اهللا عن  

ـ   مكُوبثَكْإذا َأ: عليه وسلم يوم بدر ، فـارموهم ـ يعنى أكثـروكم 

"كمواستبقوا نبلَ

رقـم  ، فتح الباري ـ باب كـذا   

.376/ 7ج3984الحديث 
29

أن رجـاالً مـن األنـصار       "حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه        

نتـرك لْلنـا فَ نائذَ: ه وسلم فقالوااهللا صلى اهللا علي  وا رسولَ استأذنُ

"واهللا ال تذرون منه درهماً: قالءهفدانا عباٍسأخِتالبِن

فتح الباري ـ باب شهود المالئكة  

/ 7ج4081بدراً ـ رقم الحديث   

396.

29

: الذي يرويه عروة عن أبيه    حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

بن سعد بن العاص وهو مـدجج       لقيتُ يوم بدٍر عبيدة     : قال الزبير "

أنا أبو ذات   : ال يرى منه إال عيناه وهو يكْنَى أبا ذاِت الكرش فقال          

: فحملتُ عليه بالعنْزة فَطَعنْتُه في عينيه فمات قال هـشام         ، الكرش

رقـم  ، بـاب كـذا   ، فتح البـاري  

.386/ 7ج، 3998: الحديث
32
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لقد وضعتُ رجلي عليه ثم تمطَّْأتُ فكـان    : "فُأخِْبرتُ أن الزبير قال   

"طرفاهاالجهد أن نزعتُها وقد انثنى

حديث رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم في قصة قتل أبـي رافـع     

"فلما هدأت األصوات وال أسمع حركةً خرجت"اليهودي 

فتح الباري ـ باب قتل أبي رافـع   

4040اليهودي ـ رقم الحـديث   

.425/ 7ج

33

عنه أن رسول اهللا صلى اهللا وعليـه         عن أنس بن مالك رضي اهللا     

: فسكت ثم أتاه الثانية فقـال     ، "ُأِكلَت الحمر : "وسلم جاءه جاٍء فقال   

فأمر منادياً  ، ُأفِْنيت الحمر : ثم أتاه الثالثة فقال   ، ُأِكلَت الحمر فسكت  

، إن اَهللا ورسولَه ينهاكم عن لحوِم الحمِر األهلية       : "ينادي في الناس  

"ور وإنها لتفور باللحمفُأكِفئت القد

فتح الباري ـ باب غـزوة خيبـر    

.579/ 7ج، 4199ـرقم الحديث 
33

وكنـا تخلَّفنـا أيهـا    : قال كعب بن مالك"قصة الثالثة الذين خلفوا     

الثالثةُ عن أمِر أولئك الذين قَِبَل منهم رسوُل اهللا صـلى اهللا عليـه    

وأرجأ رسوُل اهللا صلى    ، فبايعهم واستغفر لهم  ، وسلم حين حلَفُوا له   

"اهللا عليه وسلم أمرنا حتى قضى اُهللا فيه

باب حديث كعب بـن     ، فتح الباري 

/ 8ج، 4418رقم الحـديث    ، مالك

145.

34

حديث عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه عن الرسـول صـلى اهللا             

ال تعبد  ، اللهم إن تَهِلك هذه العصابةُ من أهِل اإلسالم       : "عليه وسلم 

"في األرض

إذ تـستغيثون   "فتح الباري بـاب     

رقم الحـديث   " ربكم فاستجاب لكم  

.7/355ج3953

35

من ينظـر مـا     : "قال النبي صلى اهللا عليه وسلم     : حديث أنس قال  

صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفـراء            

..."حتى برد 

فتح الباري ـ باب قتل أبي جهـل   

ــم الحــديث  / 7ج3962ـــ رق

361.

36 ،82 ،135

إن : "عن ابن عمر مرفوعاً أن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم قـال     

، إنما قال رسوُل اهللا     .وِهَل: الميتَ يعذَّب في قبره ببكاء أهله فقالت      

إنه لَيعذَّب بخطيئِته وذنِبه وإن أهلَه ليبكـون        : صلى اهللا عليه وسلم   

"عليه اآلن

، جهلفتح الباري ـ باب قتل أبي  

.372/ 7ج 3987رقم الحديث 
36

لما كان يوم ُأحد انهزم الناس عن      : "حديث أنس رضي اهللا عنه قال     

النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبـي صـلى اهللا              

عليه وسلم مجوب عليه ِبجحفٍَة له، وكان أبو طلحة رجـالً راميـاً      

أو ثالثاً، وكان الرجل يمر معـه       شديد النزع، كسر يومئٍذ قوسين      

ويـشِْرفُ النبـي    : بجعبة من النبل فيقول، انثرها ألبي طلحة قال       

بأبي أنـت  : صلى اهللا عليه وسلم ينظر إلى الِقوم، فيقول أبو طلحة        

..."وأمي يا رسول اهللا ال تُشْرفْ يصيبك سهم من سهام القوم 

إذ همت طائفتان   "باب  ، فتح الباري 

رقم الحـديث   ..." منكم أن تفشال  

.446/ 7ج4064
37 ،47 ،103

جعَل النبي صلى اهللا    : "حديث البراء بن عازب رضي اهللا عنه قال       

عليه وسلم على الرحاِلة يوم أحد عبـد اهللا بـن جبيـر، وأقبلـوا               

إذ تصعدون وال   "باب  ، فتح الباري 

رقـم الحـديث    " حدتلوون على أ  
38
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.449/ 7ج4067"منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسوُل في أخراهم

بعث صـلى اهللا    : "حديث عبد الرحمن بن علي رضي اهللا عنه قال        

عليه وسلم سريةً فاستعمل رجالً من األنصار وأمرهم أن يطيعـوه      

أليس قد أمركم النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم أن            : فَغَِضب وقال 

أوِقدوا : ا فقال تطيعوني؟ قالوا بلى، قال فاجمعوا لي حطباً، فَجمعو       

ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعـضاً       : ناراً فأوقدوها، فقال  

فَررنَا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم من النار فمـازالوا         : ويقولون

فبلغ النبي صلى اهللا عليه وسـلم       ، فسكن غضبه ، حتى خَمدت النار  

طاعـة فـي    لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامـة، ال         : فقال

"المعروف

فتح الباري ـ باب سرية عبد اهللا  

رقم الحـديث   ، بن حذانة السهمي  

.74/ 8ج4340

39

بعثَ رسوُل اهللا صـلى اهللا  : "حديث جابر رضي اهللا عنهما أنه قال   

عليه وسلم بعثاً قبل الساحِل وَأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم            

فَِني الزاد، فأمر أبو عبيـدة      ثالثمائة، فخرجنا وكنا ببعض الطريق      

بأزواِد الجيِش فجِمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتُنا كلَّ يوم قليالً           

"قليال حتى فني

فتح الباري ـ باب غزوة سـيف   

/ 8ج 4360رقم الحـديث    ، البحر

96.

40

خرجنا مـع النبـي     : "حديث سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال       

ِسرنَا ليالً فقال رجٌل مـن القـوم        صلى اهللا عليه وسلم إلى خيبر فَ      

يا عامر أال تسِمعنا من هنيهاِتك؟ وكان عامر رجالً شاعرا          : ِلعامر

:فنزَل يحيط القوم يقول

،فتح الباري ـ باب غزوة خيبـر  

.574/ 7ج4196رقم الحديث 
41 ،64

قـاَل رسـوُل اهللا   : "حديث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ  قال  

إنـك  : "سلم لمعاِذ بن جبل حين بعثَه إلى الـيمن        صلى اهللا عليه و   

            وا أنم إلى أن يشهدهعفاد مستأتي قوماً من أهِل الكتاب، فإذا جْئتَه

ال إله إال اهللا وأن محمدا رسوُل اهللا فإن هم أطـاعوا لـك بـذلك                

"فأخبرهم أن اَهللا قد فرض عليهم خمس صلواٍت في كلِّ يوٍم وليلة

ـ بـاب بعـث أبـي     فتح الباري

رقـم  ، موسى ومعاذ إلـى الـيمن   

.77/ 8ج4347الحديث 

42

إن "حديث سلمة ابن االكوع في قصة فتح خيبر حين قال الصحابة            

كَـذَب مـن   : عامرا قد حِبطَ عملُه، قال النبي صلى اهللا عليه وسلم     

عربي  قَاْلَه، إن له ألجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاِهد مجاِهد قَلَّ          

"مشى بها مثلُه

،  باب غـزوة خيبـر    ، فتح الباري 

.575/ 7ج4196رقم الحديث 
44 ،45 ،83 ،

95

أن عبـد اهللا  "–أحد الثالثة الذين تيب عليهم      -عن كعب بن مالك     

بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه خرج مـن              

ي فيه فقال   عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وجعه الذي تُوفِّ          

رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم؟           : الناس يا أبا الحسن، كيف أصبح

"فقال أصبح بحمِد اِهللا بارئاً

باب مرض النبـي     –فتح الباري   

رقم  –صلى اهللا عليه وسلم ووفاته      

.8/177ج4447الحديث  

45
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ال أزاُل أحب  بني تميم لثالٍث سـمعتُهن         : " حديث أبي هريرة قال   

هم أشد أمتي علـى     : ن الرسوِل صلى اهللا عليه وسلم يقول فيهم       م

أعتقيها فإنها من ولـدِ  : وكانت منهم سبيةٌ عند عائشة فقال     ، الدجال

"هذه صدقَاتُ قوٍم أو قومي: وجاءتْ صدقات لهم فقال،  إسماعيل

فتح الباري ـ باب غزوة عينيـة   

4366بن حصن رقـم الحـديث       

.104/ 8ج

45

دعا النبي صـلى اهللا عليـه       : "عائشةَ رضي اهللا عنها قالت     حديِث

وسلم فاطمةَ عليها السالم في شكواه الذي قُِبض فيه فسارها بشيٍء           

..."فَبكَتْ ثم دعاها فسارها بشيٍء فَضِحكَتْ

رقم الحديث  ، باب كذا ، فتح الباري 

.168/ 8ج4433
46

صلى اهللا عليه وسـلم      أن رسوَل اِهللا  : "حديث أنس رضي اهللا عنه    

أتى خَيبر ليالً وكان إذا أتى قوماً بليٍل لم يقربهم حتى يصبح، فلَّما             

محمـد  : أصبح خَرجتْ اليهود بمساحيهم ومكاِتلهم فلما رأوه قالوا       

خربت خيبـر،   : "واهللا، محمد والخميس، فقال صلى اهللا عليه وسلم       

الم نْذَِرينإنا إذا نزلنا بساحِة قوٍم فساء صباح"

فتح الباري ـ باب غـزوة خيبـر    

.578/ 7ج4197رقم الحديث 
47

فانبعث به ِمخْرفاً في بني سلمة، فإنـه َألوُل       : "حديث أبي قتادة قال   

"ماٍل تأثَّلْتُه في اإلسالم

ويوم حنين إذ "فتح الباري ـ باب  

رقـم الحـديث    " أعجبتكم كثرتكم 

.46/ 8ج4321

47

بعِث رسـوُل اِهللا    : "اهللا رضي اهللا عنهما قال     حديِث جابِر بِن عبِد   

              ر عليهم أبا عبيـدة بـنَل الساحل وأمصلى اهللا عليه وسلم بعثاً ِقب

الجراح وهم ثالثمائة، فَخَرجنَا وكنا ببعِض الطِريق فَِني الزاد فَأمر          

"أبو عبيدة بأزواِد الجيِش فجمع، فكان ِمزودي تمر

سـيف   باب غـزوة  ، فتح الباري 

/ 8ج  4360. رقم الحديث ، البحر

96.

48

أال تَرضون أن يـذهب النـاس       : "قول النبي صلى اهللا عليه وسلم     

"وتذهبون بالنبي صلى اهللا عليه وسلم إلى ِرحاِلكم، بالشاِة والبعيِر

فتح الباري باب غـزوة أرطـاس       

.60/ 8ج4330رقم الحديث 
48

مثُل الظَّرِب، فأكل منه القـوم  فإذا حوتٌ "في جزٍء من حديٍث آخر      

"ثمان عشرةَ ليلة

فتح الباري باب غزوة سيف البحر       

.97/ 8ج4360رقم الحديث 
48

كلما قال  : "وفي جزء من حديث زيد بن عاصم رضي اهللا عنه قال          

شيئاً قالوا اُهللا ورسولُه أمن"

، باب غزوة ارطـاس   ، فتح الباري 

.8/60ج4830رقم الحديث 
49

كنا نعبد  : سِمعتُ أبا رجاٍء العطاري يقول    : "حديث ميمون قال   في

"الحجر فإذا وجدنَا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذْنَا باآلخر

فتح الباري باب وفد بنـي حنيفـة        

وحديث ثمامة بـن أثـال  رقـم         

.8/112ج4376الحديث 

49

وسلم األبواء  أول ما غزا الرسوُل صلى اهللا عليه        : "قول ابن اسحق  

"ثم بواط، ثم العشَيرة

باب غزوة العشيرة أو    ، فتح الباري 

.343/ 7العسيرة ج

51 ،53 ،62 ،

70 ،122 ،

أمر الرسـوُل صـلى اهللا      : "حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

إن تطعنوا في   : عليه وسلم أسامةَ على قوٍم فَطَعنُوا في إمارِته فقال        

إمارِة أبيه من قبلِه، وايم اهللا لقد كان خليقـاً          إمارته فقد طعنْتُم في     

باب غزوة زيد بـن     ، فتح الباري 

/ 7ج 4250رقم الحـديث    ، حارثة

617.

51
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           الناِس إلي أحب وإن هذا لَِمن الناِس إلي لإلمارِة وإن كان من أحب

"من بعِده

ِهللا بعثَنَا رسوُل ا: "وفي حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما يقول       

..."صلى اهللا عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم

باب بعث النبي أسامة    ، فتح الباري 

رقـم   –بن زيد إلـى الحرقـات       

.639/ 7ج4269الحديث 

52

لما سار رسوُل اهللا صـلى اهللا وعليـه   : "حديث هشام عن أبيه قال   

بـن حـرب،   وسلم عام الفتح، فبلغ ذلك قريشاً، خَرج أبو سـفيان      

وحكيم بن حزام، وبديُل بن ورقاء، يلتمسون الخبر عن رسول اهللا           

..."فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران صلى اهللا عليه وسلم

باب أين ركز النبـي     ،  فتح الباري 

رقـم الحـديث    ، الراية يوم الفتح  

.8/13ج3280

52

يـِر محلَّـى   كان سـيفُ الزب : "حديث فروة عن هشام عن أبيه قال   

)"وكان سيفُ عروة محلَّى بفضة: (، وقال هشام"بفضٍة

باب قتل أبـي جهـل      ، فتح الباري 

.7/369ج3974رقم الحديث 
53

حديث عبد اهللا بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل عـن قـيس       

"رأيتُ يد طلحة شالَّء وقَى بها النبي يوم أحد: "قال

ئفتان إذ همت طا  "باب  ، فتح الباري 

4063رقم الحديث  " منكم أن تفشال  

.445/ 7ج

53

صلى اهللا  قَِدم رسوُل اهللا    : "حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      

إنه يقدم عليكم وفْد وهِنـتْهم   : وأصحابه فقال المشركون   عليه وسلم 

حمى يثرب فأمرهم النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يرِملُوا األشواطَ           

وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنْعه أن يأمرهم أن يرملوا         الثالثةَ

"األشواطَ كلَّها إال اإلبقاء عليهم

، باب عمرة القـضاء   ، فتح الباري 

.7/630ج4256رقم الحديث 
53 ،87

وَأمر رسوُل اهللا يومئـذ خالـد بـن    : "وفي جزء من حديث طويل   

لنبي صلى اهللا عليه   الوليد أن يدخَل من أعلى مكة من كداء ودخل ا         

"وسلم من كُدا

باب أين ركز النبـي     ، فتح الباري 

رقـم الحـديث    ، الراية يوم الفتح  

.8/9ج4280

54 ،63

وتعلم أي َأرضينَا تضير***ستعلم أينا منها بِنزٍه  

بـاب حـديث بنـي      ، فتح الباري 

/ 7ج 4032النضير رقم الحـديث     

411.

53

بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم      : "عنهوفي حديث أنس رضي اهللا      

سبعين ناساً لحاجٍة يقال لهم القُراء فَعرض لهم حيان من بني سلَيم            

..."رِعل وذَكْوان 

باب غـزوة الرجيـع    ، فتح الباري 

رقـم الحـديث    ، ورعل وذكـوان  

.477/ 7ج4088

55

يقوُل: "وفي حديث أنس رضي اهللا عنه في قصة حفر الخندق قال          

اللهم ال خيـر إال خيـر       : النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يحييهم      

اآلخرة، فبارك في األنصاِر والمهاِجرة، قال يؤتون بملء كفي من          

الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة، تُوضع بين يدي القـوِم والقـوم            

"ِجياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن

، نـدق فتح الباري باب غـزوة الخ    

.488/ 7ج4100رقم الحديث 
55
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لمـا سـار رسـوُل اهللا    : "وفي حديث آخر عن هشام عن أبيه قال    

             بن أبو سفيان جلَغَ ذلك قريشاً خَرالفتح فَب صلى اهللا عليه وسلم عام

حرٍب وحكيم بن حزاٍم وبديُل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن النبـي     

"يسيرون حتى َأتَوا مر الظهرانصلى اهللا عليه وسلم فأقبلوا 

فتح الباري باب غزوة الفتح فـي       

4280رقـم الحـديث     ، رمضان

.8/ 8ج

55

وفي حديث خامس، قال عبيد اهللا بن عبد اهللا، سألت عبد اهللا بـن              

عباس عن رؤيا الرسول صلى اهللا عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن            

بينما أنا  : عليه وسلم قال   ذُِكر لي أن رسوَل اهللا صلى اهللا      : "عباس

نائم ُأِريتُ أنه وِضع في يدي إسـواران مـن ذهـب ففظعتهمـا              

"وكَِرهتهما

فتح الباري باب قـصة األسـود        

/ 8ج  4379العنسي رقم الحديث    

115.

56

دخَلْتُ على حفْـصةَ    : "وفي حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال       

..."ونَسواتُها تنِطف

باب غـزوة الخنـدق     ، فتح الباري 

4108وهي األحزاب رقم الحديث     

.7/497ج

57 ،71 ،134

يبارك علي أوصاِل ِشلٍْو ممزع*** وذلك في ذاِت اإللِه وإن يشَْأ 

فتح الباري باب غـزوة الرجيـع       

ورعل وذكـوان  رقـم الحـديث        

.468/ 7ج4086

58 ،118

فقـال أبـو    : "في حديث طويل لعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه         

وزعمتم أنكـم   ، جهل أال َأراك تطوفُ بمكَّةَ آمناً وقد أويتم الصباة        

"تنصرونَهم وتعينونهم

فتح الباري باب ذكر النبـي مـن        

7ج 3950يقتل ببدر رقم الحديث     

/347.

59 ،82 ،126

إنا يوم الخندق نحفر فعرضـت   "حديث جابر رضي اهللا عنهما قال       

"كَيدة شديدة

،باب غزوة األحزاب  ، يفتح البار 

.489/ 7ج4101رقم الحديث 
59 ،105 ،

114

: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال في ُأسارى بـدٍر          : "حديث آخر 

لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلَّمني في هؤالِء النَّتنى لتـركتُهم             

"له

باب شهود المالئكـة    ، فتح الباري 

ــديث   ــم الح ــدراً   رق 4024ب

.7/399ج

59

لَِقينا المشركين يومئذ، وَأجلَـس     : "حديث البراء رضي اهللا عنه قال     

النبي صلى اهللا عليه وسلم جيشًا من الرماة وأمر عليهم عبـد اهللا              

وإن ، إن رأيتمونا ظَهرنا علـيهم فـال تبرحـوا        ، ال تبرحوا : وقال

هربوا، حتى رأيـت     رأيتُموهم ظَهروا علينا فال تُعينُونا، فلما لقينا      

"النساء يشتِددن في الجبل رفَعن عن سوِقهن، قد بدتْ خَالِخلُهن

رقم ، باب غزوة أحد  ، فتح الباري 

.431/ 7ج4043الحديث 
60

، كنـتم   )كالَّ واهللا :(وقالت  "وفي حديث أبي موسى رضي اهللا عنه        

ويعظُ جـاهلكم،  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطعم جائعكم،  

البعداء البغَضاء بالحبشة، وذلك في      –أو فى أرض     -وكنا في دار  

اِهللا وفي رسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وايم اهللا ال َأطْعم طعامـاً              

وال َأشْرب شراباً حتى أذكر ما قلتَ ِلرسوِل اِهللا صلى اهللا  عليـه              

باب غزوة خيبر  رقم     ، فتح الباري 

.600/ 7ج4230الحديث 
60
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ي صلى اهللا عليه وسلم     وسلم ونحن كنَّا نُْؤذَى ونخاف وسأذكر للنب      

"واِهللا ال أكذب وال أزيغُ وال أزيد عليه، وأسألُه

خرج النبي صـلى    : "وفي حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       

            مختلفـون، فـصائم إلى حنين والناس اهللا عليه وسلم في رمضان

توى على راِحلته ثم نَظَـر إلـى النـاِس، فقـال            ومفطر، فلما اس  

"أفطروا: المفطرون للصوم

فتح الباري باب غزوة الفتح فـي       

/ 8ج 4277رمضان  رقم الحديث     

6.

60

فـأعطى  "قصة فتح مكة ذكر ابن حجر رواية أخرى جـاء فيهـا            

"الطلقاء المهاجرين

ويـوم حنـين إذ     "فتح الباري باب    

.60/ 8ج" أعجبتكم كثرتكم
61

وفي حديث آخر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا يوسـف           

بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس حدثنا    

قـال علـي    : سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال         

هذان خصمان اختصموا في    "فينا نزلت هذه اآلية     : رضي اهللا عنه  

"ربهم

جهـل    باب قتل أبـى   ، فتح الباري 

.365/ 7ج3967رقم الحديث 
63

بالموحدة مـصغر بـؤرة وهـي       ) وهي البويرة : "(قال ابن حجر  

الحفرة، وهي هنا مكان معروف وهي من جهة قبلة مـسجد قبـاء    

"إلى جهة الغرب، ويقال لها أيضاً البويلة بالالم بدل الراء

بـاب حـديث بنـي      ، فتح الباري 

/ 7ج 4031رقم الحديث   ، النضير

410.

64

افتتحنَا خَيبر ولم نَغْنَم    : "وفي حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       

ذَهباً وال ِفضةً إنما غَِنمنَا البقر واإلبَل والمتـاع والحـوائطَ، ثـم             

انصرفْنَا مع رسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إلـى وادي القـرى،             

..."ابومعه عبد له يقال مدعم أهداه له أحد بِني الضب

فتح الباري باب غزوة خيبر  رقم       

.604/ 7ج4234الحديث 
64 ،68

بالجيم مصغر وهو عم عبد اهللا      ) جويرية(ومن صيغة فعيعل قوله     

"الراوي عنه

باب مخـرج النبـي     ، فتح الباري 

صلى اهللا عليه وسلم من األحزاب      

.504/ 7ج4119رقم الحديث 

65

كنَّا مـع النبـي     : "عنهماومن حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا         

صلى اهللا عليه وسلم بذاِت الرقاِع فإذا َأتَينَا علـى شـجرٍة ظليلـٍة              

             رجـٌل مـن المـشركين صلى اهللا عليه وسلم فجاء تركْنَاها للنبي

وقال مـسدد   ... وسيفُ النبي صلى اهللا عليه وسلم معلَّقٌ بالشجرِة         

جِل غَـورثُ بـن الحـارث    اسم الر، عن أبي ِعوانة عن أبي ِبشْر    

"وقَاتَل فيها محارب خَصفَة

بـاب غـزوة ذات     ، فتح البـاري  

/ 7ج 4136الرقاع  رقم الحـديث      

528.

65

لَما كان يوم حنين نظرتُ إلى      : "وفي جزء من حديث أبي قتادة قال      

رجٍل من المسلمين يقاِتُل رجالً من المشركين وآخر من المشركين          

ه ليقتلَه فأسرعتُ إلى الـذي نحيلُـه، فرفـع يـده            نَِحيلُه من وراِئ  

ليضربني، وأضرب يده فقطعتُها، ثم أخذَِني فضمني ضماً شـديداً          

ويوم (فتح الباري باب قوله تعالى      

رقـم  ) حنين إذ أعجبتكم كثـرتكم    

.51/ 8ج4322الحديث 

65
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فقال رسـوُل اهللا  ... حتى تخوفْتُ، ثم برك فتحلََّل، ودفعتُه ثم قتلتُه   

صلى اهللا عليه وسلم من أقام بينةً على قتيٍل قتلَه فله سلُبه فقمـتُ               

لي  أللتمس ا يشهدأحد فقال رجـٌل مـن   ... بينةً على قِتيلي فلم أر

سالح هذا القتيِل الذي يذكر عندي فأرِضه منه، فقال أبـو       : جلساِئه

"كال ال  يعطَ ُأضيبع من قريش: بكر

في قول ابن حجر  في قصة غزوة أنمـار،          ) حيريزم(ومنها قوله   

ذكر ابن حجر ثم ذكر المصنف حديث ابن محيريز واسمه عبد اهللا            

"ومحيريز بمهملة وراء ثم زاي بصيغة التصغير"

باب غـزوة أنمـار      ، فتح الباري 

.532/ 7ج
66

قال عمر آلحبشيةُ هذه؟ "وفي جزء من حديث أبي موسى األشعري      

"سبقْنَاكُم بالهجرِة: نَعم قال: ؟ قالت أسماءآلبحريةُ هذه

فتح الباري باب غزوة خيبر رقـم       

.600/ 7ج4230الحديث 
66

: قول ابن حجر في حديث عبد اهللا بن مـسعود رضـي اهللا عنـه           

حدث عن سعد بِن معاذ أنه كان صديقاً ألمية بن خلف وكان أميةُ             "

د إذا مر بمكةَ نزل علـى  إذا مر بالمدينِة نَزَل على سعٍد، وكان سع 

دعنَا عنك يا أميةُ، فواِهللا  لقد سمعتُ رسـول          : فقال سعد ... أميةَ  

ال : بمكَّـة؟ قـال   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إنَّهم قاتلُوك، قال        

يا : أدري فَفَِزع لذلك أميةُ فزعاً شديداً، فلما رجع أميةُ إلى أِهله قال      

قاَل لي سعد؟أم صفوان، ألم تَري ما 

فتح الباري  باب ذكر النبي صلى       

هللا عليه وسلم من يقتل ببدر رقـم        

.347/ 7ج3950الحديث 

67

حدثني محسن بن بشار حـدثني حرمـي        : "وفي حديث آخر سنده   

حدثني شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي اهللا           

"عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا اآلن نشبع من التمر

الباري باب قصة غزوة خيبر       فتح

.614/ 7ج4242رقم الحديث 
68

حدثنا الحسن حدثنا مرة بن حبيـب حـدثنا    : وفي حديث آخر سنده   

عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دنيا عن أبيه عن ابن عمر رضي اهللا               

"ما شَِبعنَا حتى فَتَحنَا خيبر: "عنهما قال

فتح الباري باب قصة غزوة خيبر      

.7/614ج4234رقم الحديث 
69

أال تَغُطُّون استَ قارِئكم،    : فقالت امرأةٌ من لُحي   : "وفي حديث آخر  

فاشتروا، فقطعوا لي قميصاً فما فَِرحـتُ بـشيٍء فَرِحـي بـذلك             

"القميص

باب مقام النبي صلى    ، فتح الباري 

اهللا عليه وسلم بمكة زمـن الفـتح        

.9/ 8ج4302رقم الحديث 

68

: قال أبان ، ال تَقْسم لهم  ، قلت يا رسوَل اهللا   : "ففي حديث أبي هريرة   

فقاَل النبي صلى اهللا عليه     ، وَأنْتَ بهذا يا وبر تحدر من رْأٍس ضْأل       

"فلم يقِْسم لهم، يا أبان اجِلس: وسلم

، فتح الباري ـ باب غزوة خيبـر  

.608/ 7ج4238رقم الحديث 
71

ى في حديث رسول اهللا صلى اهللا       وذلك مثل حديثه عن الفعل تُهينِّن     

أن َأبان بن سعيد َأقْبَل إلى النبي صلى اهللا عليه وسـلم            "عليه وسلم   

، هذا قاتُل ابـِن قوقـل     ، يا رسوَل اهللا  : فقال أبو هريرة  ، فسلَّم عليه 

، واعجباً لك وبر تدأدأ من قُـدوِم ضـْأن        : وقال أبان ألبي هريرة   

، فتح الباري ـ باب غزوة خيبـر  

.610/ 7ج4239رقم الحديث 
72
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"ومنعه أن يهينني بيده، يينعى علي امرًأ أكرمه اهللا بيد

لما كاتب رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم سـهيَل          "في حديث آخر    

بن عمرٍو يوم الحديبية على قضيِة المدة وكان فيما اشترط سـهيُل            

ديِنـك إال   ال يأتيك منا أحد وإن كـان علـى          : بن عمرو أنه قال     

وأبى سهيُل أن يقاضي رسوَل اهللا      ، وخلِّيت بيننا وبينَه  ، رددتَه إلينا 

، فكـِره المؤمنـون ذلـك     ، إال على ذلـك   ، صلى اهللا عليه وسلم   

"وامعضوا

فتح الباري ـ باب غزوة الحديبية  

.561/ 7ج4180رقم الحديث ، 
73

رسـوُل اهللا  قـالَ : "قوله في حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال    

منِْزلُنَا إن شاء اُهللا إذا فَتَح اُهللا الخيفُ حيـث          : صلى اهللا عليه وسلم   

"تقاسموا على الكفِر

باب أين ركز النبـي     ، فتح الباري 

صلى اهللا عليه وسلم الرايـة يـوم    

ـ  4284الفتح  ـ رقم الحـديث   

.8/19ج

78

ـ : "وفي حديث سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه يقول       ي غـالم  لقيِن

ٌأخِذتْ لقاح رسـول اهللا صـلى اهللا        : فقال، لعبد الرحمن بِن عوف   

قال فَـصرخْتُ ثـالثَ     ، غطفان: قلتُ من َأخَذَها؟ قال   ، عليه وسلم 

ثـم  ، فأسمعتُ ما بين البتي المدينـِة     : قال، يا صباحاه ، صرخَاٍت

، حتى أدركتُهم وقد َأخَذُوا يستقون من المـاِء       ، اندفعتُ على وجهي  

، أنا ابن األكـوع : فَجعلْتُ أرميهم بنبلي ـ وكنت راميا ـ وأقول  

..."اليوم يوم الرضع

فتح الباري ـ بـاب غـزوة ذات    

/ 7ج  4194رقم الحـديث    ، القرد

569.

79

يـوم  : قال ابن عبـاس   : "وفي حديث آخر عن سعيد بن جبير قال       

عليه وسلم   اشتد برسوِل اِهللا صلى اهللا    ، وما يوم الخميس  ، الخميس

..."ائتوني أكتْب لكم كتاباً لن تَِضلُّوا بعده أبدا: وجعه فقال

فتح الباري ـ باب مرض النبـي   

رقم ، صلى اهللا عليه وسلم ووفاته      

.164/ 8ج443الحديث 

79

رَأيتُ فـي   : "وفي حديث آخر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال         

فإذا هو ما ُأصيب مـن      ، هفانقطع صدر ، رؤياي أني هززتُ سيفاً   

فإذا هـو   ، ثم هززتُه أخرى فعاد أحسن ما كان      ، المؤمنين يوم أحد  

ورأيتُ فيها بقراً تذبح    ، ما جاء به اُهللا من الفتِح واجتماِع المؤمنين       

"فإذا هم المؤمنون يوم أحد، واِهللا خير

فتح الباري ـ باب من قتـل مـن    

المسلمين يوم أحد ـ رقم الحديث  

.7/464ج4081

80

فَجعـَل يـِشير    ، لَددنَاه في مرِضه  : قالت عائشةُ : "وفي حديث آخر  

: فلما أفاق قـال   ، كراهيةُ المريِض للدواء  : أن ال تلدوِني فقلنا   ، إلينا

ال يبقـى  : فقال، كراهيةُ المريِض للدواء: ألم أنهكُم أن تلدوني؟ قلنا    

ال العباس فإنَّه لم يشهدكُمإ، إال لُد وأنا أنظر، أحد في البيت

فتح الباري ـ باب مرض النبـي   

صلى اهللا عليه وسلم ووفاته   رقم        

.8/183ج4458الحديث  

81

بعثَ رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأبان على         : "وفي حديث آخر  

فقدم أبـان وأصـحابه   : قال أبو هريرة  ، سريٍة من المدينة ِقبل نجد    

اهللا عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحهـا وإن حـزم          على النبي صلى    

ـ   ،فتح الباري باب غزوة خيبـر 

.7/608ج4238رقم الحديث 
84 ،124 ،

154
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..."خَيِلهم ِلليف

عبد (بالرفع على الفاعلية    ) أخبر رافع بن خديج   : "(يقول ابن حجر  

"بالنصب على المفعولية) اهللا بن عمر

ئكـة  باب شهود المال  ، فتح الباري 

.394/ 7ج، 4013، 4012، بدراً
85

حدثني أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسـلم بعـثَ           : "وفي الحديث 

في سبعين راكباً وكان رئـيس المـشركين     -أخٌ ألم سليم     -خَالَه  

خَير بين ثالِث خصال فقال يكون لك أهُل السهل         ، عامر بن الطفيل  

بـألفٍ  ، أو أغزوك بأهل غَطَفَان، أو أكون خليفَتك، ولي أهُل المدر 

فـي  ، غدة كغدة البكر  : فقال، فَطُِعن عامر في بيت أم فالن     ، وألف

فمات علـى ظَهـِر     ، ائتوني بفرسي ، بيت امرأة من آل بني فالن     

"فَرِسه

باب غـزة الرجيـع     ، فتح الباري 

رقـم الحـديث    ، ورعل وذكـوان  

.7/478ج4091

85

ُهللا عنه أن عمه غاب عن بـدر   عن أنٍس رضي ا   "وفي حديٍث آخر    

لَِئن أشهدِني  ، ِغبتُ عن أولِّ ِقتَاِل النبي صلى اهللا عليه وسلم        : فقال

"اهللا مع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ليرين اهللا ما ُأِجد

باب غزوة أحد رقم    ، فتح الباري   

.7/438ج4048الحديث 
86

فقـالَ  ، دنَا خَيبـر  شَِه: "وفي حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       

يدعي اإلسـالم   ، رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجٍل ممن معه        

قاتل الرجُل أشد القتاِل حتى     ، فلما حضر القتاُل  ، هذا من أهِل النار   

..."كَثُرت به الِجراحةُ

، فتح الباري ـ باب غزوة خيبـر  

.584/ 7ج4204رقم الحديث 
86 ،107 ،

152

وغزا رسوُل اِهللا صـلى اهللا      "زء من حديث كعب بن مالك       وفي ج 

وتجهز رسولُ  ، حين طابتْ الثمار والظِّالُل   ، عليه وسلم تلك الغزوةَ   

      هعاهللا صلى اهللا عليه وسلم والمسلمون م ،   زهو لكي أتجفَطَِفقْتُ َأغْد

م أنا قادر عليه فلـ    : فأقوُل في نفسي  ، معهم فأرجع ولم أقِض شيئاً    

..."حتى اشتد بالناِس الجد، يزْل يتَمادى

فتح الباري ـ باب حديث كعب بن  

/ 8ج  4418مالك   رقم الحديث      

141.

85

عبد (بالرفع على الفاعلية    ) أخبر رافع بن خديج   : "(يقول ابن حجر  

"بالنصب على المفعولية) اهللا بن عمر

باب شهود المالئكـة    ، فتح الباري 

.394/ 7ج، 4013، 4012، بدراً
85

حدثني أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسـلم بعـثَ           : "وفي الحديث 

في سبعين راكباً وكان رئـيس المـشركين     -أخٌ ألم سليم     -خَالَه  

خَير بين ثالِث خصال فقال يكون لك أهُل السهل         ، عامر بن الطفيل  

بـألفٍ  ، فَانأو أغزوك بأهل غَطَ، أو أكون خليفَتك، ولي أهُل المدر 

فـي  ، غدة كغدة البكر  : فقال، فَطُِعن عامر في بيت أم فالن     ، وألف

فمات علـى ظَهـِر     ، ائتوني بفرسي ، بيت امرأة من آل بني فالن     

"فَرِسه

باب غـزة الرجيـع     ، فتح الباري 

رقـم الحـديث    ، ورعل وذكـوان  

.7/478ج4091

85

اب عن بـدر  عن أنٍس رضي اُهللا عنه أن عمه غ    "وفي حديٍث آخر    

لَِئن أشهدِني  ، ِغبتُ عن أولِّ ِقتَاِل النبي صلى اهللا عليه وسلم        : فقال

باب غزوة أحد رقم    ، فتح الباري   

7/438ج4048الحديث 
86
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"اهللا مع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ليرين اهللا ما ُأِجد

وغزا رسوُل اِهللا صـلى اهللا      "وفي جزء من حديث كعب بن مالك        

وتجهز رسولُ  ، حين طابتْ الثمار والظِّالُل   ، سلم تلك الغزوةَ  عليه و 

      هعاهللا صلى اهللا عليه وسلم والمسلمون م ،   زهو لكي أتجفَطَِفقْتُ َأغْد

أنا قادر عليه فلـم     : فأقوُل في نفسي  ، معهم فأرجع ولم أقِض شيئاً    

..."حتى اشتد بالناِس الجد، يزْل يتَمادى

لباري ـ باب حديث كعب بن  فتح ا

/ 8ج  4418مالك   رقم الحديث      

141.

87

ومن التوابع التي علق عليها العسقالني رحمه اهللا التوكيد اللفظـي           

هـِزم  ، لما كان يوم أحد   : "في حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت      

، أخـراكم ، أي عباد اِهللا  ، فَصرخَ إبليس لعنة اهللا عليه    ، المشركون

تْ ُأوالهم فَرعت هي وأخراهم  ، جاليمـان     ، فاجتَلد ر حذيفةُ بنصفَب

..."أبي أبي ، أي عباد اهللا: فإذا هو بأِبيه اليمان فقال

فتح الباري ـ باب غزوة أحـد ـ    

.447/ 7ج4065رقم الحديث 
89

أن رسوَل اهللاِ   "وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه          

فلمـا مـالَ    ، التقَى هو والمشركون فـاقْتَتَلوا     صلى اهللا عليه وسلم   

وماَل اآلخرون إلـى    ، رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى عسكَِره       

وفي أصحاِب رسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم رجـٌل ال        ، عسكِرهم

..."يدع لهم شاذةٌ وال فاذةٌ إال اتَبعها يضربها بسيِفه

فتح الباري باب غزوة خيبرـ رقم      

.582/ 7ج4203الحديث 
90 ،129

قاَل النبي صلى اهللا عليه وسلم يـوم        : "وفي حديث ابن عباس قال    

فأخذ ، اللهم إني ّأنْشُدك عهدك ووعدك اللهم إن ِشْئتَ لَم تُعبد         : بدر

سـيهزم الجمـع    "فَخَرج وهو يقـول     ، حسبك: أبو بكر بيده فقال   

"ويولُّون الدبر

إذ : "ح الباري ـ باب قوله تعالى فت

..." تستغيثون ربكم فاستجاب لكـم    

7/354ج3953رقم الحديث 

90 ،125

جاء في حديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قصة أسماء بنت         

إن : يا نبـي اهللا : فلَما جاء النبي صلى اهللا عليه وسلم قالتْ      "عميس  

، قُلْتُ له كـذا وكـذا     : له؟ قالت  فما قُلْتِ : قال، عمر قال كذا وكذا   

ولكم أنتم  ، وله وألصحاِبه هجرةٌ واحدةٌ   ، ليس بأحقَّ ِبي منكُم   : قال

..."أهَل السفينِة هجرتان

فتح الباري ـ باب غزوة خيبر ـ    

.7/602ـ ج4231رقم الحديث 
91

كان النبي صلى اهللا   : "وذلك في حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت       

ما أزاُل َأِجد  ، يا عائشةُ : ُل في مرضه الذي ماتَ فيه     عليه وسلم يقو  

فهذا أوان وجدت انقطاع أبهِرى من      ، َألم الطعاِم الذي َأكَلْتُ بخَيبر    

"ذلك السم

فتح الباري ـ باب مرض النبـي   

صلى اهللا عليه وسلم ووفاته  رقم        

.163/ 8ج4428الحديث  

92

كان يدِخلُِني مع أشياِخ بدر"وذلك في تعليقه على حديث ابن عباس 

باب منزل النبي صلى    ، فتح الباري 

رقـم  ، اهللا عليه وسلم يوم الفـتح     

8/25ج4294الحديث 

93

94فتح الباري ـ باب حديث كعب بن  ، وثار رجـاٌل مـن بنـي سـلمة    "من حديث قصة كعب بن مالك      
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ولقد ، واٍهللا ما عِلمنَاك كُنْتَ أذنبت ذنباً قَبَل هذا       : فاتَّبعوٍني فقالوا لي  

بما ، أال تكون اعتذرتَ إلى رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم    عِجزتَ

  به المتخلِّفون رسول اهللا صلى        ، اعتذر قد كان كاِفيك ذَنبك استغفار

"اهللا عليه وسلم

/ 8ج  4418مالك   رقم الحديث        

142.

شَِهدتُ : يقولسِمعتُ ابن مسعوٍد  : "في حديث طارق بن شهاب قال     

من المقداِد بِن األسوِد مشهدا ألن َأكُون صاحبه َأحب إلي ِمما عِدل            

..."به

إذ "فتح الباري ـ باب قوله تعالى  

رقم الحـديث   ..." تستغيثون ربكم 

.7/352ج3952

96 ،127

قـال رسـوُل اهللاِ   "وذلك في حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قَاَل    

ال تـدخُلوا علـى هـؤالِء    : ه وسلم ألصحاب الِحجِر   صلى اهللا علي  

"المعذَّبين إالَّ أن تكونُوا باكين أن يصيبكُم مثل ما أصابهم

فتح الباري  بـاب نـزول النبـي         

صلى اهللا عليه وسلم الحجر  رقـم     

.156/ 8ج4420الحديث 

97

م فلَما صاح الـديك قـا  : "في حديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

، تـاجر أهـِل الِحجـاِز     ، أنعى أبا رافِع  : فقال، الناعي على السور  

    فقد قَتََل اُهللا أبا رافٍع فانتهيـتُ       ، فانطلقتُ إلى أصحابي فقلتُ النجاء

، ابـسطْ رجلَـك   : فقال لي ، إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فحدثْتُه      

"فكأنما لم أشتِكها قط، فَبسطْتُ ِرجِلي فَمسحها

فتح الباري ـ باب قتل أبي رافـع   

4038اليهودي  رقـم الحـديث         

.422/ 7ج

97

أتي النبي  "كما جاء في جزء من حديث للنبي صلى اهللا عليه وسلم            

إن أصـحابكم قـد     : فنعـاهم فقـال   ، صلى اهللا عليه وسلم خبرهم    

خواننـا بمـا    ربنا َأخِْبر عنَّا إ   : وإنهم قد سَألُوا ربهم فقالوا    ، ُأِصيبوا

 نْكمنهم يومئـذ    ، فأخبرهم عنهم ، ورضيتَ عنَّا ، رضينَا ع وُأصيب

ومنذر بن عمـرو    ، فسمي عروةُ به  ، عروةُ بن أسماء بن الصلت    

"سمى به منذراً

، فتح الباري ـ باب غزوة الرجيع 

وبئر معونة  رقم    ، ورعل وذكوان 

.481/ 7ج4093الحديث 

98

رَأيتُ َأثَر ضربة في ساِق سلَمةَ      : "يد قال في حديث يزيد بن أبي عب     

هذه ضربةٌ أصابتها يوم    : ما هذه الضربةُ؟ فقال   ، يا أبا مسلم  : فقلتُ

فأتيتُ النبي صلى اهللا عليه وسـلم   ، فقال الناس أصيب سلمة   ، خيبر

"فما اشتكيتُ حتى الساعة، فَنَفَثَ فيه ثالث نفثات

فتح الباري ـ باب غـزوة خيبـر     

.587/ 7ج4206رقم الحديث 
99

واهللا ال أخرج من    : قال أمية "في حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم        

أدركـوا  : استنفر أبو جهل النـاس قـال      ، فلما كان يوم بدر   ، مكَّةَ

، يا أبا صـفوان   : فأتاه أبو جهل فقال   ، فكره أميةُ أن يخرج   ، عيركم

تخلفـوا  ، سيد أهِل الـوادي    إنه متى يراك الناس قد تَخَلَّفْتْ وأنتُ      

..."معك

فتح الباري ـ باب ذكـر النبـي    

صلى اهللا عليه وسلم مـن يقتـل        

ــدر ــديث  / بب ــم الح 3950رق

7/347ج

102

: قال هشام "وذلك في ما جاء في حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم            

اللهم إنَّك تعلم أنه ليس أحد      : فأخبرني أبي عن عائشةَ أن سعدا قال      

هم فيك من قوٍم كذَّبوا رسولَك وأخرجوه         أحبأن أجاهد اللهم ، إلي

فتح الباري ـ باب مرجع النبـي   

صلى اهللا عليه وسلم من األحزاب      

.7/510ج4122رقم الحديث 

106
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فإن كان بقي مـن     ، فإني أظن أنك قد وضعتَ الحرب بيننا وبينَهم       

وإن كنت وضعتَ ، حرِب قريٍش شيء فأبقِني له حتى أجاهدهم فيك   

فلـم  ، فانفجرتْ مـن لبتـه    ، واجعْل موتتي فيها  ، الحرب فافجرها 

هِرعوفي المسجد خيمة من بني غفار، مي"

فقام رجٌل غـائر    "وفي جزء من حديث طويل ألبي سعيد الخدري         

محلُـوق  ، كـثُّ اللحيـة   ، ناشز الجبهة ، مشرفُ الوجنَتَين ، العينين

! ويلَـك : قـال ، اتَِّق اهللاَ : يا رسوَل اهللا  : ِر فقال مشمر اإلزا ، الرأِس

قـال  ، أولستُ أحقَّ أهل األرض أن يتقَي اهللا؟ قال ثم ولّى الرجـُل   

ال لعلَّـه أن    : أال أضرب عنُقه؟ قال   ، يا رسول اهللا  : خالد بن الوليد  

..."يكون يصلي

فتح الباري ـ باب بعث علي بـن   

أبي طالب وخالد بن الوليـد إلـى        

ــيمن   ــديث ال ــم الح 4351رق

.8/84ج

108

وفي جزء من حديث طويل لكعب بن مالك أحد الثالثة الذين تـاب     

لما جاءته البشرى بالتوبة جاء رسـوَل اهللا صـلى اهللا           ، اهللا عليهم 

بعـد أن  ، فواِهللا ما َأنْعم اُهللا علي من ِنعمـٍة قـط  "عليه وسلم وقال  

وِل اِهللا صـلى اهللا     هداني لإلسالم أعظم في نفسي من صدِقي لرس       

..."عليه وسلم أن ال أكون كذبتُه فَأهلَك كما هلَك الذين كَذَبوا

فتح الباري ـ باب حديث كعب بن  

/ 8ج  4418رقم الحديث     ، مالك

145.

109

أي دام  ، حرف جر وهي متعلقة بمحذوف    ) حتى: "(يقول ابن حجر  

اخلـة علـى    ويجوز أن تكون ابتدائية د    ، لكم ذلك إلى وقت فشلكم    

"الجملة الشرطية وجوابها محذوف

فتح الباري ـ باب غـزوة أحـد     

.429/ 7ج
110

: بـاب ، ففي تعليق ابن حجر على عنوان الباب التاسع والعـشرين  

واألحـزاب جمـع    : "قال ابن حجر  ، غزوة الخندق وهي األحزاب   

"حزب أي طائفة

فتح الباري ـ باب غزوة الخنـدق   

.484/ أي األحزاب ج
116

كُنَّا مع رسـول    : "ن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال        ع

ونحـن نَنْقـلُ   ، وهم يحفرون، اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الخندق     

اللهـم  : فقال رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ، على أكتاِدنا ، التراب

"فاغفر للمهاجرين واألنصاِر، ال عيشَ إال عيشُ اآلخرِة

الخنـدق  فتح الباري ـ باب غزوة 

4098وهي األحزاب رقم الحديث     

.7/486ج

117

، ُأِصيب سعد يوم الخندِق  : "ففي حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت      

رمـاه فـي   ، يقَاُل له ِحبـان بـن الِعرقـة    ، رماه رجٌل من قريٍش   

"فانفجرت من لُبته... األكحِل

فتح الباري ـ باب غزوة الخنـدق   

ديث وهي األحزاب ـ رقـم الحـ   

.510/ 7ج4122

117

وبعثَتْ قُريشُ إلى عاصِم ليؤتوا     ، ثم قام إليه عقبةُ بن الحارِث فَقَتَلَه      

وكان عاصم قتَل عظيما من عظمـاِئهم       ، بشيٍء من جسِده يعرفونَه   

، فحمتْه من رسـلهم   ، فَبعثَ اُهللا عليه مثَل الظُّلة من الدبِر      ، يوم بدر 

"شَيءفلم يقِْدروا ِمنْه على

فتح الباري ـ باب غزوة الرجيـع   

ورعل وذكـوان  رقـم الحـديث         

.7/468ج4086

119

121فتح الباري ـ باب غزوة الخنـدق   عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم    
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وهي األحـزاب  رقـم الحـديث        "وُأِهلكَتْ عاد بالدبور، نُِصرتُ بالصبا: "قال

496./ 7ج4105

خَرجنَا مع النبِي صـلى اُهللا      : "عن أبي موسى رضي اهللا عنه قال      

         في ستِة نَفٍَر بيننا بعير اِة ونحنه، عليه وسلم في غَزـتْ  ، نعتِقبفَنَقَب

، فكنا نَلُفُّ علـى أقـداِمنا   ، ونَقَبتْ قدماي وسقَطَتْ أظفاري   ، أقدامنا

عِصب من الِخرق على    فسميت غزوة ذاِت الرقاع لما كنا نَ      ، الِخرق

"أرِجلنا

فتح الباري ـ بـاب غـزوة ذات    

4128الرقاع ـ رقـم الحـديث    

.520/ 7ج

122

َأمرنَا النبي صلى اهللا    : "عن البراء بن عازب رضي اهللا عنهما قال       

، عليه وسلم في غَزوِة خَيبر أن نُلْقي الحمر األهليةَ نيئةً ونـضيجةً           

"أِكله بعدثم لم يأمرنا ب

فتح الباري ـ باب غزوة خيبر ـ   

.598/ 7ج4226رقم الحديث 
123

وفي جزء من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه حين جاء النبـي             

: فقـال النـاس   "صلى اهللا عليه وسلم خبر رجل أصابه سهم عائر          

بل والـذي  : فقال رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ، هنيئاً له الشهادةَ  

إن الشملةَ التي أصابها يوم خيبر من المغاِنم لم تُِصبها          ، نفسي بيده 

فَجاء رجٌل حين سِمع ذلك مـن النبـي         ، المقاِسم لَتشتعُل عليه ناراً   

هـذا شـيء    : فقال -ِبِشراٍك أو ِبشراكَين     -صلى اهللا عليه وسلم     

شـراك أو   : فقاَل رسول الِله صلى اهللا عليه وسـلم       ، كُنْتُ أصبتُه 

"ن نَاٍرِشراكان م

فتح الباري ـ بـاب غـزوة ذات    

/ 7ج  4234القرد  رقم الحـديث      

604.

126

سَألْتُ أنس بن مالٍك عن     : "وفي حديث آخر عن عاصم األحول قال      

فقلتُ كان قَبَل الركـوِع أو بعـده؟        ، نعم: فقال، القنوِت في الصالة  

، كَـذَب : قال، قلتُ فإن فالنًا أخبرني عنك أنَّك قلتَ بعده   ، قَبلَه: قال

أنـه  ، إنما قَنَتَ رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الركوع شهراً          

     م القراءثَ ناساً يقال لهعإلى ناٍس مـن    ، وهم سبعون رجالً  ، كان ب

، المشركين بينَهم وبين رسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد ِقـبلَهم      

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم     فظهر هؤالء الذين كان بينهم وبين رسوِل      

فَقَنَتَ رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الركـوع شـهراً            ، عهد

"يدعو عليِهم

فتح الباري ـ باب غزوة الرجيـع   

رقـم الحـديث    ، ورعل وذكـوان  

.483/ 7ج4096

128

عن عبد اهللا رضي    "ويستدل على ذلك من الحديث الذي سبقه وفيه         

"وبه رمقُ يوم بدٍراهللا عنه أنه أتى أبا جهل

باب قتل أبـي جهـل        ،فتح الباري 

.360/ 7ج3961رقم الحديث 
136 ،141

أن النبي صلى اهللا عليـه      "وفي حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما        

      هِجـزعـشرةَ سـنةً فلـم ي أربع أحٍد وهو ابن ه يومضروسلم ع ،

"سنةً فأجازهوعرضه يوم الخندِق وهو ابن خَمس عشْرةَ

باب غزوة األحـزاب     ،فتح الباري 

4097وهي الخندق   رقم الحديث       

.485/ 7ج

136

137فتح الباري ـ بـاب غـزوة ذات    : سمعت سـلمة بـن األكـوع يقـول        : عن يزيد بن أبي عبيد قال     
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وكانت ِلقاح رسول اهللا صـلى اهللا       ، خَرجتُ قَبَل أن يؤذن باألولى    "

بـِد الـرحمن بـن    قال فلقيني غالم لع، عليه وسلم تَرعى بذي قَردٍ 

من : قلت، ُأخذْت لقاح رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : عوف فقال 

، يا صـباحاه  : قال فصرخْتَ ثَالثَ صرخَات   ، غطفان: َأخَذَها؟ قال 

ثم اندفعتُ على وجهـي حتـى   ، قال فأسمعتُ ما بين البتي المدينِة   

ـ  ، أدركتُهم وقد أخذوا يستقون من الماء ـ  فجعلتُ أرمـيهم بنبل ي 

وأرتجز ، اليوم يوم الرضع، أنا ابن األكوع: وكنت رامياً ـ وأقول 

قال وجـاء   ، واستلبتُ منهم ثالثين بردةً   ، حتى استنفذتُ اللَّقاح منهم   

     صلى اهللا عليه وسلم والناس ميـت       : فقلت، النبياِهللا قـد ح يا نبي

، يا ابن األكوع : الفق، فابعثْ إليهم الساعةَ  ، القَوم الماء وهم ِعطاش   

ويردفني رسوُل اهللا صلى اهللا عليه      ، ثم رجعنا : قال، ملَكْتَ فأسجح 

"وسلم على ناقِته حتى دخَلْنَا المدينة

/ 7ج4194القَرد ـ رقم الحديث  

569.

: وفي جزء من حديث جابر بن عبد اهللا رضـي اهللا عنهمـا قـال        

يا رسوَل اِهللا ذَبحنَا بهيمةً لنا وطَحنَّا صاعاً        : وساررتُه فقلت  فَِجْئتُه"

فصاح النبي صلى اهللا ، فتعاَل أنت ونفر معك  ، من شعيٍر كان ِعنْدنَا   

فحي هـال   ، إن جابراً قد صنَع سوراً    ، يا أهل الخندِق  : عليه وسلم 

"بكم

باب غـزوة الخنـدق     ، فتح الباري 

الحـديث  وهي األحزاب ـ رقـم   

.492/ 7ج4102

139

وقَعـت الفتنـةُ   : "وفي حديث سعيد بن المسيب رضي اهللا عنه قال  

ثم ، األولى ـ يعني مقتل عثمان ـ فلم تُبِق من أصحاٍب بدر أحدا  

وقَعتْ الفتنةُ الثانية ـ يعني الحرة ـ فلم تُبِق من أصحاِب الحديبيِة   

"رتَفع وللناس طَباخثم وقعت الفتنة الثالثة فلم تَ، أحداً

فتح الباري ـ باب فضل من شهد  

/ 7ج   4024بدراً   رقم الحديث      

399.

140

فَذَبحتُ العناقَ وطَحنْتُ الـشَعير   "وفي حديث جابر المعروف يقول      

ثم ِجئتُ إلى النبِي صلى اهللا عليه وسـلم    ، حتى جعلنا اللحم بالبرمة   

"والعجين قد انكسر

باب غـزوة الخنـدق     ،فتح الباري 

وهي األحزاب   رقـم الحـديث        

.488/ 7ج4101

142

وفي جزء من حديث عائشة رضي اهللا عنها حينما جاء أبو بكـر             

إنَّا قد عرفْنَا فَضلَك ومـا      "لعلي رضي اهللا عنهما ليبايعه قال علي        

"ولم نَنْفَس عليك خَيرا ساقَه اُهللا إليك، أعطاك اهللا

رقم  ،غزوة خيبر  باب، فتح الباري 

ــديث  / 7ج4241-4240الحـ

611.

142

ُأصيب حارثةُ يوم بدٍر وهو     : "وفي حديث أنس رضي اهللا عنه قال      

ه إلى النبِي صلى اهللا عليه وسلم فقالت        ، غُالميا رسولَ  : فجاءتْ أم

وإن ، فإن يكن في الجنِة أصبر وأحتسب     ، اهللا قد عرفْتَ حارثةَ مني    

إنها ! ويحك ـ أوجنةٌ واحدةٌ هي؟ : فقال، ما أصنعتكن األخرى تر

"وإنه في الفردوِس األعلى، جنان كثيرة

فتح الباري ـ باب فضل من شهد  

/ 7ج  3982رقم الحـديث     ،بدراً

374.

143

147وة ذات فتح الباري ـ بـاب غـز   وهـي غـزوة   "وذلك في تعليقه على تعريف غـزوة ذات القَـرد    
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.514/ 7القرد  ج"محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان

، ُأصيب سعد يوم الخندق   "وذلك في حديث عائشة رضي اهللا عنها        

، رماه في اَألكْحـل ، رماه رجٌل من قريٍش يقاُل له ِحبان بن العرقِة        

فضرب النبي صلى اهللا عليه وسلم خيمةً في المسجد ليعوده مـن            

مـن الخنـدق    فلما رجع رسوُل اهللا صلى اُهللا عليه وسـلم        ، قريِب

"وضع السالح واغتسل فأتاه جبريل

فتح الباري ـ باب غزوة الخنـدق   

4122وهي األحزاب رقم الحديث     

.509/ 7ج

147

ما نَعلم حيـا مـن      : "كما وردت الواو الزائدة في حديث قتادة قال       

: قال قتادة ، أحياِء العرِب أكثر شهيداً أغر يوم القيامة من األنصار        

أنس بن مالك أنه قُِتل منهم يوم أحد سـبعون ويـوم بئـر              وحدثنا

وكان بئر معونة علـى     : قال، ويوم اليمامة سبعون  ، معونة سبعون 

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبـي             

"بكر يوم مسيلمة الكذاب

فتح الباري ـ باب من قتـل مـن    

المسلمين يوم أحد رقـم الحـديث        

.462/ 7ج4087

148

ولم نجد في كتب اللغة ما يشير إلى أن أو تأتي للتنويع كما علـق               

أن رسوَل اهللا صلى    "ابن حجر على حديث عبد اهللا رضي اهللا عنه          

اهللا عليه وسلم كان إذا قَفَل من الغَزوِة أو الحج أو العمـرِة يبـدُأ               

..."فيكبر ثالثَ مراٍت

فتح الباري ـ باب غزوة الخنـدق   

هي األحزاب ـ رقـم الحـديث    و

.503/ 7ج4116

148

وقد علق العسقالني على الفاء العاطفة في حديث ابن عباس رضي           

أن رسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثَ بكتابـه إلـى            "اهللا عنهما   

فأمره أن يدفَعه إلى عظـيِم     ، ِكسرى مع عبد اهللا بن حذافةَ السهمي      

"لبحرين إلى ِكسرى فلما قَرَأه مزقهفَدفَعه عظيم ا، البحرين

فتح الباري ـ باب كتاب النبي إلى  

كسرى وقيـصر  رقـم الحـديث        

.158/ 8ج4424

149

وقد ذكر العسقالني الهمزة وهي بمعنى االستفهام في حديث البراء          

أتولَّيـت يـوم    ، يا أبـا عمـارةَ    : جاءه رجٌل فقال  "رضي اهللا عنه    

..."حنين

ـ باب قولـه تعـالى    فتح الباري

" ويوم حنين إذ أعجبتكم كثـرتكم     "

.36/ 8ج4315رقم الحديث 
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فَنَظَـر  "وذلك في جزء من حديث عائشة رضي اهللا عنهـا قالـت     

              ة زمعة فـإذا أشـبهرسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى ابِن وليد

: فقال رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ، الناس بعتبة بِن أبي وقاص    

"هو أخوك يا عبد ابن زمعة، هو لك

فتح الباري ـ باب من شهد الفتح   

.31/ 8ج4303رقم الحديث 
152
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قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكريم·

، دار الرسالة للطباعة، ابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته للدكتور شاكر محمود عبد المنعم.1

.)ت.د(بغداد

بن فارس أبي الحسن الرازي ـ تحقيق كمال مصطفى ـ مكتبة اإلتباع والمزاوجة ألحمد.2

.)ت.د(الخارنجي ـ القاهرة

تحقيق يحيى عبد ، اتفاق المباني وافتراق المعاني ألبي الربيع سليمان بن بنين الدقيقي النحوي.3

إرواء الخليل في تخريج أحاديث منار السبيل م1985/ 1ط، دار عمار  عمان، الرؤوف جبر

.1405/ 2ط، صر الدين األلباني ـ المكتب اإلسالمي ـ بيروتلمحمد نا

/ دار الفكرـ بيروت، أساس البالغة ألبي القاسم محمود بن عمرو جار اهللا الزمخشري.4

.م1979-هـ 1399

بيروت ، دار الجيل، أسرار العربية عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيداهللا بن أبي سعيد.5

.م1995، 1ط

–غزة –مكتبة دار المنارة –كرم محمد زرندح . صرفي في العربية دأسس الدرس ال.6

.م2002هـ 3/1423ط

.هـ359حيدر آباد ـ -2األشباه والنظائر في النحو لجالل الدين السيوطي  ط.7

.كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة.8

عبد . د: تحقيق، غدادياألصول في النحو ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي الب.9

.م1988/ 3مؤسسة الرسالة ـ بيروت ط، الحسين الفتلي

األعالم لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي دار العلم للماليين .10

.م15/2002ط

.عالء الحمزاوي. األمثال العربية والعامية ـ مقارنة داللية ـ د.11
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، عبد اهللا عمر البارودي: تقديم وتعليق، الحكيم بن محمد السمعانياألنساب لإلمام أبي سعد عبد .12

.م1988هـ ـ 1408/ 1دار الجنان ـ بيروت ط

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك البن هشام األنصاري.13

.)ت.د(دار الطالئع

.)ت.د(عارف للنشر والتوزيعاإليضاح في علوم البالغة للخطيب القزويني ـ مكتبة الم.14

.م1991هـ ـ 1412، 1مكتبة السنة  ط، محمد نعيم ياسين. د، اإليمان.15

البدر الطالع بمحاسن  من بعد القرن السابع ـ لمحمد بن علي الشوكاني ـ مطبعة دار السعادة .16

.هـ1348/ 1القاهرة ط

يق أبو الفضل إبراهيم دار تحق،والنحاة لجليل الدين السيوطيينبغية الوعاة في طبقات اللغوي.17

.م1979، ه1399/ 2الفكر بيروت ط

تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضي .18

.)ت.د(الزبيدي

.)ت.د(دار المعارف ـ القاهرة، 5ط، شوقي ضيف. تجديد النحو د.19

/ 1لبنان ط-ر الكتب العلمية بيروتزكريا عميرات دا: تذكرة الحفاظ للذهبي دراسة وتحقيق.20

.م1998-هـ1419

1420–1الرياض ط–مكتبة المعارف للنشر والتوزيع –عبده الراجحي . التطبيق الصرفي د.21

.م1999/ه 

تحقيق إبراهيم -1405، 1بيروت ط، دار الكتاب العربي، التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني.22

.األبياري

دار طيبة ، الفداء إسماعيل عمر بن كثير تحقيق سامي بن محمد سالمةتفسير القرآن العظيم ألبي .23

.م1999، ه1420/ 2للنشر والتوثيق ط

، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، كاظم بحر المرجان. التكملة ألبي العلي الفارسي تحقيق د.24

.م1981الموصل 
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دار ، بن علي العسقالنيتلخيص التحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ألبي الفضل أحمد.25

.1ط، الكتب العلمية

، 1الرياض  ط. أشرف عبد التواب ـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، تهذيب النحوي العربي.26

.م2010هـ 1431

لفية بن مالك ألبي محمد بدر الدين المرادي المصري ألمقاصد والمسالك بشرح توضيح ا.27

-هـ 1/1428ط، ر الفكر العربي  بيروتدا، عبد الرحمن سليمان: شرح وتحقيق، المالكي

.م2008

لمحمد ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنته وأيامه.28

.)ت.د(1تحقيق محمد زهير الناصر دار طوق النجاة  ط) أبو عبد اهللا(بن إسماعيل البخاري 

تحقيق فخر الدين قباوة ، حسن بن قاسم المراديالداني في حروف المعاني ـ لبدر الدين الىالجن.29

.)ت.د(2ط، دار اآلفاق الجديدة بيروت

. د. نحو دراسة لغوية لبالغة الجمع واإليجاز في الحديث الشريف، جوامع الكلم في البيان النبوي.30

.م2005-هـ 1426، 1المغرب ط، مكتبة سلمى، عبد الرحمن بودرع

سالم ابن حجر لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإل.31

.م1986، هـ1406القاهرة ، والدكتور طه الزيني، تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد، السخاوي

تحقيق عصام ، لتقي الدين أبي بكر بن عبد اهللا الحموي األزراري، خزانة األدب وغاية األرب.32

.م1987/ 1ط، دار مكتبة الهالل بيروت، شعيتو

.)ت.د(ائص ألبي الفتح عثمان بن جني ـ تحقيق محمد علي النجار عالم الكتب ـ بيروتالخص.33

.م1992، هـ1413، 3دالئل اإلعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ دار المدني ـ جدة ـ ط.34

.دواوين الشعر العربي عبر العصور.35

، لطيب المتنبيديوان أبو الطيب المتنبي ألحمد بن الحسين بن الحسن الكندي المعروف بأبي ا.36

.م1900، القاهرة، مكتبة مصطفى الحلبي، مصطفى السقا: تحقيق
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، دار صادر بيروت–ديوان أبي العتاهية ألبي اسحاق إسماعيل بن القاسم أبي العتاهية .37

.1/1980ط

.)ت.د(3ط، دار المعارف مصر، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ديوان امرؤ القيس.38

ط ، القاهرة، مطبعة السعادة، تحقيق ولي الدين التبريزي، ن اوس الطائيديوان الحماسة لحبيب اب.39

.م3/1927

.م1988–بيروت -ديوان زهير بن أبي سلمى دار الكتب العلمية .40

دار ، كرم البستاني: تحقيق–ديوان صفي الدين الحلي لصفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي .41

.1990/ صادر بيروت

دار صادر ، تحقيق كرم البستاني، فراس همام بن غالب بن صعصعةديوان الفرزدق ألبي .42

.1900/ 1ط، بيروت

ذيل التقييد في رواة السند واألحاديث ـ محمد بن أحمد بن علي الفاسي ـ تحقيق كمال يوسف .43

.م1990/ هـ1410الحوت ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة األولى 

.الية بمصرالروض األنف للسهيلي ط الجم.44

إحسان عباس ـ : الروض المعطار في خبر األقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري ـ تحقيق.45

.م1980/ 2مؤسسة ناصر للثقافة ـ بيروت ط

.م2008هـ 1428/كمال رشيد دار عالم الثقافة عمان. الزمن النحوي في اللغة العربية د.46

يوسف علي الطويل  دار الكتب . د. تحقيق أزهر اآلداب وثمر األلباب  ألبي اسحاق القيرواني  .47

.م1997-هـ 1/1417العلمية بيروت  ط

من ، إدريس مقبول. د، مقارنة لسانية تداولية، السنة النبوية الشريفة ومستويات التمام السياقي.48

.)ت.د(ضمن أبحاث السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد

.1631، رقم الحديث، باب ذكر وفاته ودفنه صلى اهللا عليه وسلم، ائزكتاب الجن، سنن ابن ماجه.49

، السنن الكبرى ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي مجلس دائرة المعارف النظامية.50

.هـ 1/1344ط



184

السهيلي وآراؤه اللغوية ـ دراسة تحليلية في ضوء علم اللغة ـ رسالة ماجستير ـ لمحمد .51

.م1989رمضان البع 

تحقيق حسن أحمد ، ي علم التصريف  جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدوينيالشافية ف.52

.1/1995ط، مكة المكرمة، المكتبة المكية، عثمان

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن حمد الفكري الحنبلي ـ تحقيق عبد .53

.1406القادر األرنؤوط ـ محمود األرنؤوط ـ دار ابن كثير سنة 

، 1مطبعة المدني ـ القاهرة ط، أحمد بن محمد الحمالوي، في فن الصرفذى العرفش.54

.م2007

رح ابن عقيل بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني تحقيق محمد محي الدين ش.55

.1985دمشق الطبعة الثانية، -دار الفكر -عبد الحميد 

األستاذتصحيح وتعليق يوسف حسن عمر . اباذيشرح الرضى على الكافية لرضى الدين االستر.56

.1398بكلية اللغة العربية واإلسالمية ـ جامعة قاريونس 

خالد المصري مكتبة : تحقيق، شرح سنن أبي داود ألبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني.57

.1م ط1999-هـ 1/1420الرياض ط–الرشيد 

تأليف بركات يوسف عبود دار الفكر للطباعة ، األنصاريبن هشام اشرح شذور الذهب وصنعه .58

.)ت.د(بيروت–والنشر والتوزيع 

شرح المكودي ألبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي على األلفية في علمى .59

، ضبطه إبراهيم شمس الدين ـ دار الكتب العلمية، الصرف والنحو لإلمام جمال الدين بن مالك

.)ت.د(بيروت

راب ألبي محسن القاسم بن علي الحريري البصري وتعليق أحمد بن إبراهيم شرح ملحة اإلع.60

.مصر، القاهرة، م  المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع2005ه 1/1426المغني ط

تحقيق مصطفى ، الصاحبي في فقه اللغة البن الحسين أحمد بن زكريا الرازي بن فارس.61

.1963/ 1ط، بيروت، مؤسسة بدران، الشويمي
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، دمشق، درا الفيحاء، البخاري لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاريصحيح.62

).1232حديث رقم (م 1993-هـ 2/1409ط

فريق بيت األفكار : إخراج وتنفيذ، صحيح مسلم ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري.63

ص ) 424:رقم الحديث(1998-هـ 1/1419الرياض ط، دار األفكار الدولية–الدولية 

183.

.م2011، 1عمان ط–دار المسيرة للنشر والتوزيع –عاطف فضل محمد . الصرف الوظيفي د.64

دار ، منشورات، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي.65

.)ت.د(بيروت، مكتبة الحياة

أبو عمار : تحقيق، حمويتحقيق ال، طيب المذاق من ثمرات األوراق لتقي الدين بن حجة.66

.م1997دار الفتح ـ الشارقة ، السخاوي

مجلة المجمع ، ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الداللة للدكتور أحمد نصيف الجنابي.67

.ـه1405محرم 48ج، 35مجلة ، العلمي العراقي

انعم، دار جرير للنشر والتوزيع–علم الصرف لحسن حسن قطناني ومصطفى خليل الكسواني .68

.)ت.د(

.م2010ه 1/1431ط، عمان، دار البداية ناشرون وموزعون، سميح أبو مغلي. علم الصرف د.69

المجلد / محمود فهمي حجازي ـ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. علم اللغة العربية د.70

.األول

هيم إبرا. مهدي المخرومي ود. د: تحقيق، العين ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي.71

.)ت.د(دار ومكتبة الهالل ـ بيروت، السامرائي

الطبقة عن ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالين.72

ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد ، التي حقق أصلها عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

.م1998ه ـ 1419/ 1ط، القاهرة، دار الحديث، الباقي

، فتح الباري لزين الدين أبي الفرح عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي المشهور بابن رجب.73

.هـ1422/ 1السعودية ط، دار ابن الجوزي، طارق عوض اهللا. د: تحقيق
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المكتبة التوقيفية، تحقيق مجدي السيد، أسرار العربية ألبي منصور عبد الملك الثعالبي، فقه اللغة.74

.)ت.د(

دار الفكر ، محمد أبو الفضل إبراهيمم: تحقيق، الكامل في اللغة واألدب لمحمد بن يزيد المبرد.75

.م1997-هـ 1417/ 3ط، القاهرة–العربي 

عبد السالم محمد : الكتاب ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه  تحقيق.76

.م1988-هـ 1408سنة 3مكتبة الخانجي ـ القاهرة ط، هارون

.)ت.د(2الكليات ألبي البقاء الحسيني الكوفي ـ طبعة بوالق ط.77

، 2دمشق ط، دار الفكر، مازن المبارك: الالمات لعبد الرحمن بن اسحق الزجاجي  تحقيق.78

.م1985-هـ 1405

.)ت.د(1ط، بيروت، دار صادر، لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري.79

دار الكتاب الثقافية ـ الكويت ، الفتح عثمان بن جني الموصلي النحويأبو ، اللمع في العربية.80

.فائز فارس: تحقيق. 1972

،  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 1998العدد الثاني ، المجلة األولى، مجلة علوم اللغة.81

.القاهرة

المعرفة مجمع األمثال ألبي الفضل النيسابوري  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  دار .82

.)ت.د(بيروت

.م1999، هـ21420ط، مؤسسة الرسالة، مسند اإلمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب األرنؤوط.83

مكتبة –دار الحكمة ، عاشور بن يوسف، محمد ادريس: تحقيق، مسند اإلمام الربيع بن حبيب.84

.ه1415بيروت –االستقامة 

.العاتك للنشر والتوزيعهـ ـ 1423/ 2فاضل صالح السامرائي  ط. معاني النحو د.85

.)ت.د(معجم البلدان لياقوت بن عبد اهللا الحموي ـ دار الفكر بيروت.86

، دار الفكر، عبد السالم هارون: تحقيق، معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين احمد بن فارس.87

.م1979–ه 1399، بيروت
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.م1/2010ان طعبد الحمد السيد دار الصفاء للنشر والتوزيع عم. المغني في علم الصرف د.88

لجمال الدين بن هشام األنصاري تحقيق محمد محيي الدين ، عن كتاب األعاريباللبيبمغني .89

.)ت.د(الطالئع القاهرةدار، عبد الحميد

علي توفيق : تحقيق، الجرجاني الدار، ألبي بكر عبد القاهر الفارس األصل، المفتاح في الصرف.90

.)ت.د(1ط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الحمر

المقتضب للمبرد ـ تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة ـ الناشر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية .91
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