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 الممخص

 

ىذاالبحثدراسة"المكصكالتفيصحيحالبخارم"عمىالمستكييفالتحميمييتناكؿ
كالتطبيقي.

كالعامة،كاستعماؿاأللفاظمنياكييدؼإلىدراسةألفاظالمكصكالتاالسميةالخاصة
فاظدراسةدالليةكداللةالتثنيةكالجمع،ثـإلىدراسةاألللتذكيركالتأنيثكاإلفرادكمفحيثا

ىذهاأللفاظمفخبلؿالسياؽ.

كاقتضتطبيعةالبحثاعتمادالمنيجالقائـفيدراسةاأللفاظعمىالتحميؿكاالستشياد
باألحاديثمفصحيحالبخارمالمشتممةعمىألفاظ"االسـالمكصكؿ".

حيثقسـمقدمة،كتمييد،:الفصؿاألكؿكجاءفيواجاءىذاالبحثمشتمبلنعمىكلذ
.ثبلثةأقساـكىيترجمةلئلماـالبخارم،كتابو،كأنكاعالمعارؼإلىالتمييد

الثاني الفصؿ كصمةكتناكؿ الخاصكالمشترؾ، المكصكؿ االسـ دراسة البحث مف
ثتعريؼالمكصكؿاالسميكأنكاعو،كحكـذكرالمكصكؿكالعائد،كلقدذكرتفيىذهالمباح

سـالمكصكؿ"نحكيان.الالصمة،كحذفيا،كأنكاعالصمة،كتتبعتآراءالعمماءكمذاىبيـفي"ا

كافخاصانباالسـالمكصكؿالخاص،كأدكاتو،كذكرفمفالبحثأماالفصؿالثالث
ليةلكؿكاحدةمنيما؛معبيافالعمماءكمذاىبيـفياالسـالمكصكؿنحكيان،كدراسةدالآراء

كركدىافيأحاديثصحيحالبخارم.

كافمشتمبلنعمىاالسـالمكصكؿالمشترؾ،كأدكاتو،كذكرآراءالعمماءكالفصؿالرابع
فيو،كبيافعددكركدىافيأحاديثصحيحالبخارم.

ثـأنييتالبحثبخاتمةسجمتفيياالنتائجالتيتكصمتإلييا.

فنتائجمرضيةإفشاءاهللتعالى.أمبلنأفتكك

كمماتمفتاحية:المكصكالت،صحيحالبخارم.
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Abstract 
 
This thesis studies the relative nouns in Sahih Al Boukhari both 

and applied sides. 
This study aims at examining the general and special nominal 

relatives and its usage in relation to masculinity, singularity, duality 
and plurality, then studying these relatives semantically through 
context. 

The nature of this study requires adopting the traditional 
methodolgy of studying lexicon that depends on analysis and qouting 
prophetic traditions from Sahih Al Boukhari that contain relative nouns. 

This study consists of an introduction, a prelude and three main 
chapters: 

The first chapter examines the general and joint relative nouns, 
relative dependent clause. And the reference. This chapter defines the 
nominal relative noun and explains its types and rule of mentioning or 
moitting the relative clause. It also explains the types of relatives and 
the Arabic grammar schoolars' opinoin relevant to the "relative noun". 

The second chapter explins the special relative nouns, its tools, 
and the Arabic grammar scholars, opinion relevant to it. This is in 
addition to studying it semantically and showing its examples rom 
Sahih Al Boukhari. 

The third chapter discusses the joint relative nouns, is tools, 
and the Arabic grammar scholars, opinion relevent to ti semantically 
and showing its examples from Sahih Al Boukhari. 

The study closes with a conclusionthat records the findings of 
the study. 

Keywords: Relative nouns, Sahih Al Boukhari 
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 الإىداء

 

ىل أ يب وأ يم انرلين أ كول يف حليام:  َقاِِن َصِغًرا]اإ ُفََم َكََم َربَّ  {42}اإلرساء:[َربِّ اْرََحْ

ىل أ رسيت اميت ىيّأ ت  بحث، وزّودتين بشمؼة ال مل...مؼي مناخ ام  اإ

ىل رفيق دريب يف ىذه احلياة   أ محد وابنيت امطغرية جود...زويج اإ

ىل ال س تاذ املرشف ػىل ىذا امبحث، واذلي وّّجين وأ رشدين بنطاحئو املمية واملشجؼة ال س تاذ  اإ

براىمي اجلدبة...  ادلكتور: أ محد اإ

ىل طالب امؼربية، ورفلايئ يف دروب امبحث وادلراسة  ...اإ

ىل ىؤلء مجيؼاً أ ىدي ىذا امبحث...  اإ



 

 ج
 

 امشكر وامتلدير

 

أ مد غظمي ، كام ةامشكر هلل من كبل ومن بؼد، وأ خص بشكري أ رسة اجلامؼة الإسالمي

براىمي محمد اجلدبة، اذلي أ ضاء أ مايم دروب امبحث امتناين، وجزيل غرفاين ن دلكتور / أ محد اإ

ق ػلمو خالل ىذه امرحةل امؼلمية املباركة، وكد ية، وأ س بؽ ػيلَّ من جواىر فليو، وع واملؼرف

 اس تفدت من ُخللو وأ دبو ومستو، كبل أ ن أ س تفيد من اإشاراتو وهطاحئو ومؼارفو.

 كام ل تنىس امباحثة أ ن تزيج حتية ضادكة ل س تاذيَّ أ غضاء جلنة امتحكمي واملناكشة:

 يوسف مجؼة ػاشور ال س تاذ ادلكتور:

 اويمحمد امَلطَّ  ال س تاذ ادلكتور:

 غنو امبرص من أ خطاء. زاغملوافلهتام ػىل مناكش يت وتلومي امبحث وتطويب ما 

آداب  كسم انلغة امؼربية ممثةل بأ ساتذيت ال فاضل و كام أ تلدم ابمشكر وامتلدير ملكية ال

 أ غضاء ىيئة امتدريس.

 جفزى هللا امجليع خري اجلزاء وجؼهل يف مزيان حس ناهتم.

أ ساتذيت، وأ ن مينحين املدرة  ملدير أ ن ينال ىذا اجليد رضاؼيل اوأ خرياً أ رجو من هللا ام

 ػىل مواضةل امبحث واملؼرفة، وأ ن يكون امؼمل خامطاً موّجو امكرمي.
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 لالفصل األوَّ 
اإلطار العام لمدراسة
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 المقدمة
رفعالسماءبغيرعمد،كنصباألدلةعمىأنوالكاحدالصمد،كخفضالحمدهللالذم

درجةالشرؾببعثةسيدنامحمد ،كآلوكصحبوأجمعيفصبلةنكؿمفأنكركجحد،كجـز
كسبلماندائميفمتبلزميفإلىيكـالديف،أمابعد:

ليدايةكالرشاد،كمكردالفصاحةكالببلغة،كمصدرنةالنبكيةىيضياءلطريؽاإفالس 
لمتشريعكالتكجيو؛ألنياقبسمفكحياهللاليأتيوالباطؿمفبيفيديوكالمفخمفوتنزيؿمف

حكيـحميد.

الس  ىذه تكجيتلخدمة قد الكبيرة،كالعقكؿالناضجة، الجيكد برازمالذلؾنجد كا  نة،
يحيامفضعيفيا،كقامكامكابجمعياكتدكينيا،كتمييزصحاحتكتعميومفكنكزكمعارؼ،كقا

،كىكذاتعددتالجيكدكغيرستكضعالكٌضاعيف،كانتحاؿالمبطميفمفعمىخدمتياكحمايتيا
 حضارة الكاسعة العممية الحركة ىذه عف كنتج المختمفة، العمكـ بذكر عميقةعربية إسبلمية

يخفيرحابياأنضركأركعماشيدهمفدنياالناس؛الجذكر،متطاكلةالفركع،فسجؿقمـالتار
الشامخ البناء ىذا في لبنة المتكاضع، كبحثيا جيدىا، يككف أف في الباحثة رغبت لذلؾ

المتصاعد.

 فكرة البحث:

الفكرةالتيقاـعميياالبحثكسارتعمييافصكلوكمباحثوىي:استقصاءالمكصكالت
الدالالتاألسمكبيةلممكصكالت.استخداماتياثـمكبيافأكجومفكتابصحيحالبخار

 أىمية البحث:

إفشرؼالعمـمفشرؼالمعمكـ،كىذهالدراسةتتعمؽبأشرؼمصدربعدكتاباهللأال -1
 كىكالحديثالنبكمالشريؼ.

 درسالنحكمكماليامفدالالت.أىميةالمكصكالتفيال -2

 ديثصحيحالبخارمبأنكاعيا.لتيكردتفيأحاالكشؼعفالمكصكالتا -3

 الرغبةفيدراسةىذاالمكضكعدراسةتخصصيةتطبيقيةفيالحديثالنبكمالشريؼ. -4

العممية -5 في التربكم دكرىا لتؤدم النبكية األحاديث مف النحكية لمقكاعد االستشياد
 التعميمية.
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 أسباب اختيار الموضوع:
 سة.خدمةالحديثالنبكممفخبلؿىذهالدرا -1
إب -2 أحمد الفاضؿ: الدكتكر مشرفي تكجييوتكجيو خبلؿ مف الجدبة محمد ليذهراىيـ

 الدراسة.
 .إظيارالشاىدالنحكمفيالحديثالنبكمالشريؼكذلؾلتداكلوبيفالباحثيف -3
 إفراددراسةخاصةتتعمؽبالمكصكالتمفخبلؿالتطبيؽعمىصحيحالبخارم. -4

 أىداف الدراسة:
 رؼعمىجامعاألحاديثالصحيحةفيكتاب)صحيحالبخارم(.التع -1
 عرضالمكصكالتفيكتابصحيحالبخارم. -2
ك -3 بالمكصكالت، متعمقة متخصصة دراسة النحكمةنقتصرمإفراد الجانب فأل؛عمى

 الدراساتالسابقةجاءتفيالمكصكالتبشكؿعاـ.
 تبرزالمكصكالتبأنكاعيافيالحديثالنبكم. -4

 لدراسات السابقة:ا
"االسـالمكصكؿكداللتوالببلغيةفيسكرةالبقرة"كىيرسالةماجستيرمقدمةمفأحمد -1

المكصكالتفيالحديثالنبكمدرستكلـأعثرعمىرسالةقدعبدالحميدعميخزنة.
الشريؼ.
 منيج الدراسة:

المنيجالتطبيقيالتحميمي.
 خطة البحث:

مىخطةاشتممتعمى:قسمتالباحثةدراستياع
الفصؿاألكؿ:اإلطارالعاـلمدراسةكاشتمؿعمى:

القسـاألكؿ:المقدمة.
القسـالثاني:التمييدكاشتمؿعمىثبلثةأقساـكىي:

القسـاألكؿ:ترجمةالبخارم.
القسـالثاني:التعريؼبكتاب)صحيحالبخارم(.

القسـالثالث:أنكاعالمعارؼ.
 صوالت وشروطيا وصمتيا ويشتمل عمى:: المو الفصل الثاني

المبحثاألكؿ:المكصكؿالخاص.
المبحثالثاني:المكصكؿالمشترؾ.

بحثالثالث:صمةالمكصكؿ)دراسةتطبيقية(الم
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المبحثالرابع:العائد
 : الموصوالت الخاصة وتشتمل عمى:الفصل الثالث

المبحثاألكؿ:المفرد)دراسةتطبيقية(
مثنى)دراسةتطبيقية(المبحثالثاني:ال

المبحثالثالث:الجمع)دراسةتطبيقية(
 : الموصوالت المشتركة وتشتمل عمى:الرابع الفصل

ا)دراسةتطبيقية( ٍفكمى المبحثاألكؿ:مى
المبحثالثاني:أٍمكأٍؿ)دراسةتطبيقية(
المبحثالثالث:ذككذا)دراسةتطبيقية(
 ي اشتمل عمييا البحث.الخاتمة: وتشتمل عمى أىم النتائج الت

 الفيارس الفنية وتشتمل عمى:
فيرساآلياتالقرآنية.

فيرساألحاديثالنبكية.
فيرساألشعار.

فيرسالمصادركالمراجع.
فيرسالمكضكعات.
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 لتمييدا



فأعجزت أسمكب، كأجزؿ لفظ أعذب في كأنزلو القمكب، بالقرآف أضاء الذم هلل الحمد
 التنزيؿ: فقاؿفيمحكـ الحكماء، البمغاءكأعيتحكمتو ا َلُه ]ببلغتو ْكَر َوإِكَّ ْلـَا الذِّ ا َكْحُن َكزَّ إِكَّ

كمفىنافالقرآفالكريـمعجزةخالدة،أمابعد:؛(1)[اظُِظونَ لََ 

فييقي ضاهلللناالسنةالنبكيةالشريفةكىيالمصدرالتشريعيالثانيبعدكتاباهلل
عمماء،نذركاأنفسيـلخدمتياأصؿمفأصكؿالديف،كمنيؿعذبلمتشريع،كقٌيضلياطائفةمفال

خكفانمفضياعيا.

البخارم اإلماـ العمماء اهلل–كمفىؤالء "الجامعالصحيح–رحمو حيثصٌنؼكتابو
المختصرمفأمكررسكؿاهلل الذيفالمسند األئمة البخارممفأعظـ كيعد كأيامو"، كسنتو

فيسب النبياجتيدكا عبلءسنة الديفاإلسبلميكا  تتناكؿ--يؿخدمة مفكقفة لنا كالبد
فكافىذااليفيوحقوكىيكاآلتي:ا إلماـالبخارمكا 

 التعريف باإلمام البخاري: القسم األول:
 أواًل: اسمو ونسبو:

–ؿبفإبراىيـبفالمغيرةبفبردزبةالجعفيىكأبكعبداهللمحمدبفأبيالحسفإسماعي
البخارم،كعندابفخمكافأفاسـكالدالمغيرةىكاألحنؼبردزبة،كبردزبةمجكسيمات–مكالىـ

ليوالبخارم،ألنومكالهالجعفيكاليبيخارل،فنسبإعمىديانتو،كابنوالمغيرةأسمـعمىيديماف
الحسفإسماعيؿبفإبراىيـكافمفالعمماءالكرعيف،ككافيبتعدكالءاإلسبلـ،ككالدالبخارمأبك

.(2)عفالشبيات،كثركتوالطائمةالتيجمعيانقيةخالصةاستثمرىافيالخير

                                                
 [.9(]الحجر:1)

(2( األعياف كفيات خمكاف، ابف )1/576( الكبرل الشافعية طبقات كالس بكي، البداية2/216(، كالدمشقي، ،)
( ص11/96كالنياية كالبخارم، )ص(، البخارم )115حيح بغداد تاريخ كالبغدادم، كالنككم،2/322(، ،)

الفكراإلسبلمي)ص1/73تيذيباألسماءكالمغات) أعبلـ كزقزكؽ، البخارم131(، اإلماـ كالظاىرم، ،)
 (.20سيدالحفاظكالمحدثيف)ص
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 :(1)ثانيًا: مولده

ليمةخمتمفشكاؿسنةأربع لثبلثعشرة الجمعةبعدصبلتيا البخارميكـ كلداإلماـ
كم الاكتسعيف دكف كقد بخارل، مدينة في ككانتكالدتو لميجرة، المعمكماتالتيئة بخارمىذه

تخصكالدتوبيده.

 ثالثًا: نشأتو ونبوغو:

العمماء كمف الصبلح، أىؿ مف إسماعيؿ كالده كاف حيث كعمـ تقكل بيت في ترعرع
صغيرفيحجرأمو،فاتجيتأموإلىالتعميـىكالعامميفكالنببلءالكرعيف،إالأفكالدهتكفيك

بعدكالدتو-–بعدأفرداهلل الذمفقده إٍفشبالبخارمكبمغ،عمىالبخارمبصره كما
فأليـحفظالحديثالنبكم العاشرةحتىظيرتبكادرنبكغوالعمميالمبكربصكرةالفتةلمنظر،

طمبالشريؼكقدبيفاإلماـالبخارمىذاعندماسيئؿعفذلؾفقيؿلو:"كيؼكافبدءأمرؾفي
قاؿ عشر(2)الحديث؟ قاؿ: ذاؾ؟ أتىعميؾإذ كـ فيالكت ابقاؿ: "أليمتحفظالحديثكأنا :
سنيفأكأقؿ".

أفنشأةالبخارمكانتعمميةإذبدأحياتوالعمميةكالفكريةمنذلناكفيىذهالركايةيتضح
.(3)طفكلتو

عندمااحتاركا،كعمىىذايتضحمفخبلؿرؤيتنالحاؿأصحابوعفنشأةاإلماـالبخارم
يوكقدألحعم،حيفكانكايذىبكفمعوإلىمشايخالبصرةفقدكانكايكتبكفكىكاليكتب،فيأمره

فقاؿليـبعدستةعشريكمان:"إنكماأكثرتماعمٌي،اثنافمفأصحابوكييعرفاسببعدـكتابتو
كألححتمافأعرضكاعمٌيماكتبتـ،فأخرجناماكافعندنافزادعمىعشرةآالؼحديثفقرأىاكميا

قمب ظير ك،عف أختمؼىدران أني "أتركف قاؿ: ثـ حفظة، عمى كتبنا نحكـ جعمنا أضيعحتى
.(4)أيامي؟فعرفكاأنواليتقدموأحد"

عمىماسبؽنستطيعأفندرؾمدلعظمةىذهالشخصيةالعمميةالتيتركتآثارىابارزة
فيالحضارةالعربيةكاإلسبلمية.

                                                
السارم)ص1) ىدم العسقبلني، البداي622( الدمشقي، كانظر: ،)( كالنياية بغداد11/25ة تاريخ البغدادم، ،)

 (.117(،البخارم،صحيحالبخارم)ص22(،زقزكؽ،أعبلـالفكراإلسبلمي)ص324)ص

 (.134(زقزكؽ،أعبلـالفكراإلسبلمي)ص2)

ىدم3) العسقبلني، )642السارم)ص( كالنياية البداية الدمشقي، الفكراإلسبلمي11/25(، أعبلـ زقزكؽ، ،)
 (.134)ص

 (.624(،كانظر:العسقبلني،ىدمالسارم)ص325-2/324(البغدادم،تاريخبغداد)4)



 

6 

 

:(1)رابعًا: أخالقو

ٍمًقية،كفبوكالسيماإفشيرةاإلماـالبخارمكسمكمكانتوجعمتالناسييتم أكصافوالخى
فيقكؿأحدالذيفرأكه:"رأيتمحمدبفإسماعيؿبفإبراىيـشيخاننحيؼالجسـليسبالطكيؿكال

.(2)رٌدعميوبصره-–فقدبصرهإالأفاهللبالقصيرككافالبخارمقد
البخارم أخبلؽاإلماـ كرفعةن؛ألأما المثؿسمكان بأخبلقوأركعفيضرببيا نوضربلنا

عفأخبلؽالعمماءالكرعيف،فقدكافلؤلسرةالتيخرجمنياكلتربيتوالدينيةكمعرفتوبأحكاـاألمثمة
الشريعةأبمغاألثرفيإضفاءالنكرالرباني،كالصفاءالقمبي،كالخمؽالعاليعمىشخصاإلماـ

البخارم.
الحد عمى ينفؽ سخيان خجكالن، متكاضعان، محدثان، فقييان البخارم اإلماـ مالوكاف يثمف

الخاص،كاليتخذهكسيمةلمتكسب،حريصانعمىالرباطعمىثغكرالكطف،كمكاصمةالتدريبعمى
الرماية،يقكؿكٌراقو:"ككافيركبإلىالرميكثيران،فماأعمـأنيرأيتوفيطكؿماصحبتوأخطأ

.(3)سيـاليدؼإالمرتيف،بؿكافيصيبفيكؿذلؾكالييسبؽ"

-–ككافمستجابالدعكة،حريصانعمىاآلخرة،كيدؿعمىذلؾقكلو:"دعكتربي
في لي يعجؿ أك ينقصحسناتي، فمعمو ذلؾ، بعد أدعك أف أحب فمف لي، فاستجاب مرتيف،

.(4)الدنيا"

"أحفظمائةألؼحديثصحيح،كأحفظمائتيألؼحديث يقكؿالبخارم: كاسعالحفظ،
.(5)غيرصحيح"

خأكأكثر،عفكؿكاحدمنيـعشرةآالؼأكأكثر،ماكيقكؿأيضان:"كتبتعفألؼشي
.(6)عندمحديثإالكأذكرإسناده"

كعيرؼعفاإلماـالبخارمأنوكافشديدالحفظلمسانوفكافيتجنبالغيبةكالنميمةفيقكؿ:
.(7)لقىاهللكاليحاسبنيأنياغتبتأحدان""إنيأرجكأفأ

                                                
 (.2/330(،البغدادم،تاريخبغداد)10/308يرأعبلـالنببلء)(الذىبي،س1)

 (.1/274(،الحنبمي،الذيؿعمىطبقاتالحنابمة)2/216(السبكي،طبقاتالشافعيةالكبرل)2)

 (.11-10عفاءالكبير)ص(المكي،الض3)

 (.666،العسقبلني،ىدمالسارم)ص12/448(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء4)

 (.1/68(،النككم،تيذيباألسماء)1/427(،السبكي،طبقاتالشافعيةالكبرل)380(القزكيني،اإلرشاد)ص5)

 (.1/431،السبكي،طبقاتالشافعيةالكبرل)12/907(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء6)

 (.2/332(البغدادم،تاريخبغداد)7)
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:(1)خامسًا: تقواه وورعو

الخصاؿالحمي ،سنتطرؽىناإلىجزءيسيرمنياكأكؿااإلماـالبخارمدةالتيتمتعبيإف 
ـيمانذكرهىناىكركايتولمحديثالشريؼ،ككنوالعً الجميؿالذماىتـبواإلماـالبخارم.م

إذامارألأففيبعضمايحفظو،فمـيكفيركمكؿمايحفظومفاألحاديثالشريفة
العمميٌ يخالؼمنيجو فقاؿالبخارمالرصيفالذمسارشيئان األحاديثالشريفة، فيركاية عميو

عندماسيئؿذاتمرةعفحديث:"يافبلفترانيأدلس؟تركتأناعشرةآالؼحديثلرجؿليفيو
نظر،كتركتمثموأكأكثرمنولغيرهليفيونظر"،إفىذهالركايةتبيفلناأفتقكلالبخارمىي

يركمححيثاليركمأمٌ،بحؽتقكلالعمماء نما كا  كبراعتو، عممو كييبيفسعة ديثيحفظو
الحديثالذميككفصحيحانكاليرقىإليوالشؾ.

كر اقو،حيثقاؿ ركاه "كافألبيعبداهللغريـقطععميوماالن(2)كمفتقكاهككرعوما :
كِّعىوي،ثـبمغ(4)،كنحفبفربر(3)كثيران،فبمغآمؿ ،فقمناأفتعبركتأخذهبمالؾ،فقاؿ:ليسلناأٍفنيرى

ليأخذحقؾ لو:ينبغيأفتكتبإلىعامؿخكارـز فقمنا .غريمومكانوبفربر،فخرجإلىخكارـز
:"إفأخذتمنيـكتابانطمعكامنيبكتابكلفأبيعدينيبدنيام"،ثـصالحغريموعمىأف(5)فقاؿ

.فالمبمغيقدربخمسةكعشريفألؼدرىـكموككايعطيوكؿشيرعشرةدراىـ،كذىبذلؾالماؿ

البخارملـيكفيرغببالذىابإلىالكالةحتىاليأخذكامنو إننانجدفيىذاالنصأف 
كتابانأكإجازةفيركايةالحديثعنودكفحؽ.

 كزىده التيتدؿعمىكرعصاحبيا كانشغالوفيكعرؼالبخارمبالصفاتالحميدة الدنيا
اليطمعبماعندغيره،كيبتعدعفممذاتبالحديث الشريؼكالسنةالنبكية،فكافالبخارمعفيفان

اهلل فكافيبتغيكجو يغترباألمكاؿ، كال كييجرىا الناس–تعالى–الدنيا فكافيعمـ فيالعمـ،
.(6)–تعالى–حسبةهلل

                                                
(1( بغداد تاريخ البغدادم، )ص2/346( اإلسبلمي الفكر أعبلـ زقزكؽ، البخارم65(، اإلماـ المجيد، عبد ،)

 (.64-61محدثانكفقييان)ص

 (.4/241(البغدادم،معجـالبمداف)2)

غربيجيحكف3) مدينةمشيكرة معجـ( البغدادم، فيشرقيجيحكففربر، كيقابميا فيطريؽبخارلمفمرك،
 (.4/240البمداف)

 (.4/245(فربربمدةبيفجيحكفكبخارل،تبعدعفجيحكفنحكفرسخ،البغدادم،معجـالبمداف)4)

 (.10/304(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)5)

 (.10/308(المرجعالسابؽ)6)
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 :سادسًا: شيوخو

:"كتبتعفألؼكثمانيف(1)ثر،حد ثمحمدبفأبيحاتـعنوأنوقاؿأماشيكخوفيـكي
نفسان،ليسفييـإالصاحبحديث"،فنجدأفأىميةالشيختختمؼبحسباالعتبار:

.،كقدتككفبسببإكثارالبخارمعنوفقدتككفاألىميةبسببمكانةالشيخالعمميةالرفيعة
كقدتككفبسببعمكسنده،كقدتككفبسببتأثرالبخارمبوكثيران،كقديجتمعفيالشيخأكثرمف

.(2)اعتباركاحد

.(3)كقدرتبيـالحافظابفحجرترتيبانمفيدان،حيثقاؿ:"إنيـينحصركففيخمسطبقات"

عفالطبقة األولى األنصارمحد ثو اهلل عبد بف محمد مثؿ: التابعيف، عف حٌدثو مف :
حميد،كمكيبفإبراىيـحدثوعفيزيدبفأبيعبيد،كأبيعاصـالنبيؿحدثوعفيزيدبفأبي

ءكميـمفالتابعيف.عبيدأيضان،كشيكخىؤال

:مفكاففيعصرىؤالءلكفلـيسمعمفثقاتالتابعيف:كآدـبفأبيقة الثانيةالطب
ببلؿ،إياس بف سميماف بف كأيكب مريـ، أبي بف كسعيد مسير، بف األعمى عبد مسير كأبي

كأمثاليـ.

ارتبعبعفك:ىيالكسطىمفمشايخو،كىـمفلـيمؽالتابعيف،بؿأخذالطبقة الثالثة
األتباع،كسميمافبفحرب،كقتيبةبفسعيد،كنعيـبفحماد،كعميبفالمديني،كيحيىبفمعيف،
سحاؽبفراىكيو،كأبيبكركعثمافابنيأبيشيبةكأمثاؿىؤالء،كىذهالطبقة كأحمدبفحنبؿ،كا 

قدشاركومسمـفياألخذعنيـ.

فيالطمبالطبقة الرابعة معقبموقميبلن،كمحمدبفيحيىالذىمي،كأبي،كمفس:رفقاؤه
مف كجماعة النضر بف كأحمد حميد، بف كعبد صاعقة، الرحيـ عبد بف كمحمد الرازم، حاتـ

نمايخرجعفىؤالءمافاتوعفمشايخو،أكمالـيجدهعفغيرىـ. نظرائيـ،كا 

لفائدة:كعبداهللبف:قكـفيعدادطمبتوفيالسفكاإلسناد،سمعمنيـاالطبقة الخامسة
حماداآلممي،كعبداهللبفابيالعاصالخكارزمي،كحسيفبفمحمدالقبانيكغيرىـ.

                                                
 (.479(،العسقبلني،ىدمالسارم)ص15/295(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)1)

 (المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.2)

 (.12/296(،الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)42زكؽ،أعبلـالفكراإلسبلمي)ص(زق3)
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 سابعًا: تالميذه:

سمع قاؿ: ركلالخطيبالبغدادمعفالفربرمأنو كقد كثيركف، ركلعنوخبلئؽكأمـ
أكيحٍالصحيحمفالبخارممعينى يبؽمنيـ لـ مفتبلميذه غيرم"سبعيفألفان كيرلابف،(1)حد

أكثرمف(2)حجرأنوسمعالصحيحكركاهعنوأكثرمفذلؾ ببغداد "ككافيجتمعفيمجمسو ،
.(3)عشريفألفانيأخذكفعنو"

كممفركلعفالبخارمكمسمـفيغيرالصحيح،ككافاإلماـمسمـبفالحجاجيتتممذلو
.(4)كيعظمو،كركلعنوالترمذمفيجامعو،كالنسائيفيسننوفيقكؿبعضيـ

 :-تعالى  –ثامنًا: عبادتو وخشيتو هلل 

رآفالقكافيختـ فيرمضاففيالنياركؿيكـختمة،كيقكـبعدالتراكيحكؿثبلثلياؿو
.(5)بختمة

 ثناء العمماء عمى اإلمام البخاري:
 مف كثير البخارم عمى أثنى شيكخلقد مف أكانكا سكاءن زمانو أقرانو،عمماء مف أـ و،

ءعميو:كسأعرضبعضماقيؿفيالثنا
قاؿمحمدبفخزيمة:"مارأيتتحتأديـالسماءأعمـبالحديثمفمحمدبفإسماعيؿ -

.(6)البخارم"
 .(7)قاؿاإلماـأحمدبفحنبؿ:"ماأخرجتخراسافمثؿالبخارم" -
قاؿالترمذم:"لـأربالعراؽكالبخراساف،فيمعنىالعمؿكالتاريخ،كمعرفةاألسانيد،أعمـ -

 .(8)مفمحمدبفإسماعيؿ"

                                                
 (.2/366(البغدادم،تاريخبغداد)1)

 (.44(زقزكؽ،أعبلـالمسمميف)ص2)

 (.1/73غات)(،النككم،تيذيباألسماءكالم491(العسقبلني،ىدمالسارم)ص3)

 (.73-1/70(النككم،تيذيباألسماءكالمغات)4)

 (.12/439(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)5)

(،1/345(،البغدادم،تاريخبغداد)1/427(،السبكي،طبقاتالشافعيةالكبرل)12/431(المرجعالسابؽ)6)
تيذيبالتيذيب) تيذيباألسماءكالمغات5/33العسقبلني، النككم، كالنياية1/70)(، البداية الدمشقي، ،)

 (.32(،العراقي،التقييدكاإليضاح)ص11/38)

العسقبلني،ىدمالسارم)ص7) تاريخبغداد)669( البغدادم، تيذيباألسماء)1/341(، النككم، ،)1/68،)
 (.1/432(،السبكي،طبقاتالشافعيةالكبرل)2/480)األنصارم،تيذيبالكماؿ

(8( النببلء أعبلـ سير الذىبي، )12/432( بغداد تاريخ البغدادم، كالنيا1/345(، البداية الدمشقي، ية(،
 (.1/428(،السبكي،طبقاتالشافعيةالكبرل)11/38)
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 .(1)قاؿمسمـ:"اليبغضؾإالحاسد،كأشيدأنوليسفيالدنيامثمؾ" -

 .(2)يد:"لككافمحمدبفإسماعيؿفيالصحابةلكافآية"قاؿقتيبةبفسع -

 .(3)قاؿعبداهللبفحماداآلممي:"كددتأنيشعرةفيصدرمحمدبفإسماعيؿ" -

قاؿإسحاؽبفراىكيو:"يامعشرأصحابالحديثانظركاإلىىذاالشاب،كاكتبكاعنو، -
الحديث في لمعرفتو الناس، إليو الحتاج الحسف أبي بف الحسف زمف في كاف لك فإنو

 .(4)كفقيو"

ييخمؽإالرقاؿالحسيفبفح - لـ كأنو بفإسماعيؿ، أنيرأيتمثؿمحمد "الأعمـ يث:
 .(5)لمحديث"

زرعة، - أبك ثبلثة: "أخرجتخراساف ابفحجر: اهللبفقاؿ كعبد إسماعيؿ، بف كمحمد
 .(6)عبدالرحمفالدارمي،كمحمدعندمأبصرىـكأعمميـ"

قاؿسميـبفمجاىد:"مارأيتبعينيمنذستيفسنة،أفقو،كالأركع،كالأزىدفيالدنيامف -
 .(7)إسماعيؿ"محمدبف

كلقدأحببتأفأختـكبلميبأجمؿماقيؿفيالثناءعمىالبخارم،كىيقكؿيحيىبف -
جعفرالبيكندم:"لكقدرتأفأزيدمفعمرمفيعمرمحمدبفإسماعيؿلفعمت،فإف

 .(8)كمكتمحمدبفإسماعيؿفيوذىابالعمـ"مكتييككفمكترجؿكاحد،
 تاسعًا: مصنفات البخاري:

ألفيكثرالبخارممفالتأليؼ،فقدمنحواهللذكاءنحادان،كذاكرةقكية؛تييأتأسبابكثيرة
كمعرفةكاسعةبالحديثالنبكمكأحكاؿرجالو،كخبرةتامةكصبرانعمىالعمـكمثابرةفيتحصيمو،

باألسانيد،صحيحياكفاسدىا.

                                                
(1( النببلء سيرأعبلـ الذىبي، شذراتالذىب)12/437( الحنبمي، فيمعرفة1/134(، اإلرشاد القزكيني، ،)

 (.380عمماءالحديث)ص

ىدمالسارم)ص2) العسقبلني، الصغير)ص669( الضعفاء البخارم، النببلء111(، أعبلـ سير الذىبي، ،)
(12/431.) 

النببلء3) أعبلـ سير الذىبي، )12/437 بغداد تاريخ البغدادم، كالمغات1/346، األسماء تيذيب النككم، ،
(1/70.) 

 (.1/345(،البغدادم،تاريخبغداد)11/36(،الدمشقي،البدايةكالنياية)670ىدمالسارم)ص(العسقبلني،4)

 (المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.5)

 (.1/69(،النككم،تيذيباألسماءكالمغات)12/421(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)6)

 (.1/436(،السبكي،طبقاتالشافعيةالكبرل)12/449(المرجعالسابؽ)7)

 (.24/460(،األنصارم،تيذيبالكماؿ)670(العسقبلني،ىدمالسارم)ص8)
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التأليؼكىكاليزاؿيافع فيذكرالبخارمأنوبدأ التأليؼمبكران، أضؼإلىذلؾأنوبدأ
يزيدعفعشريفمصنفان ،كمفىذه(1)السففيالثامنةعشرةمفعمره،كقدصنؼالبخارمما

المصنفات:

الجامعالصحيح،كاألدبالمفرد،كبرالكالديف،كاليبة،كالقراءةخمؼاإلماـ،كرفعاليديف
 كالتاريخ الكبير، كالتاريخ العباد، أفعاؿ كخمؽ الصبلة، كالجامعفي الصغير، كالتاريخ األكسط،

الكبير،كالمسندالكبير،كالتفسيرالكبير،كاألشربةكالقمؿ،كأساميالصحابة،كالمؤتمؼ،كالمختمؼ
.(2)كالكحداف،كالمبسكط،كالكنى،كالفكائد،كالردعمىالجيمية،كقضاياالصحابةكالتابعيفكأقكاليـ

 :(3)عاشرًا: محنة اإلمام البخاري

البخارمشريؼالنف كاف بعضالسبلطيف بعثإليو فقد أحمد–س، بف السمطافخالد
 ببخارل نائبالظاىرية كنتـ–الذىمي "إف فقاؿ: بيتو في إليو فارسؿ أكالده يسمع حتى ليأتيو
.يذىبفبقيفينفسالسمطافمفذؿشيءهتريدكفذلؾفيممكاإلي"كأبىأف

النا فاجتمع كخمسيف مائتيف سنة نيسابكر البخارم بعضشيكخدخؿ فحسده سعنده،
الكقت،إلىأفجاءكتابمفمحمدبفيحيىالذىميبأفالبخارميقكؿ:بأفالقرآفمخمكؽ،ككاف
قدكقعبيفمحمدبفيحيىالذىميكبيفالبخارمفيذلؾكبلـ،كصنؼالبخارمفيذلؾكتاب

لناسيعظمكنوجدانكحيفأفعاؿالعباد،فأرادأفيصرؼالناسعفالسماعمفالبخارمكقدكافا
مجمس لو ككاف أىمو، إلى عائدان بخارل دخؿ يكـ الذىبكالفضة رأسو عمى نثركا إلييـ رجع
بجامعيايجمسفيولئلمبلء،فقاؿألصحابالحديث:إفمحمدبفإسماعيؿيقكؿ:لفظيبالقرآف

يالمفظبالقرآف:مخمكؽمخمكؽ،فمماحضرالمجمسقاـإليورجؿفقاؿ:ياأباعبداهللماتقكؿف
ىكأكغيرمخمكؽ؟فأعرضعنوالبخارمكلـيجبوثبلثان،فألحعميو،فقاؿالبخارم:"كبلـاهلل

.(4)غيرمخمكؽ،كأفعاؿالعبادمخمكقة،كاالمتحافبدعة"

البخارم كقاؿ بالقرآفمخمكؽ. لفظي قاؿ: قد كقاؿ: أنيقمتفشغبالرجاؿ "مفزعـ :
،كبعدأفظير(5)لفظيبالقرآفمخمكؽفيككذاب،فإنيلـاقموإالأنيقمت:أفعاؿالعبادمخمكقة

                                                
(،الذىبي،سير135(،انظر:زقزكؽ،أعبلـالفكراإلسبلمي)ص149-147ارم)ص(البخارم،صحيحالبخ1)

 (.12/400أعبلـالنببلء)

القارم)2) عمدة العيني، البخا1/3-4( )ص(، الصغير الضعفاء اإلماـ13-12رم، منيج كافي، بكر أبك ،)
 (.103-2/102(،الداككدم،طبقاتالمفسريف)54-53البخارم)ص

 (.68(،انظر:عبدالمجيد،اإلماـالبخارممحدثانكفقييان)ص171(البخارم،صحيحالبخارم)ص3)

 (.490(العسقبلني،ىدمالسارم)ص4)

 (.491(المرجعالسابؽ)ص5)
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الحسدلمبخارمفينيسابكرخرجمنياكرجعإلىكطنولغمبةالمخالفيف،فأمرعندذلؾبنفيومف
دبفأحمدكلـيمضشيرحتىأمرابفالظاىربأفينادلتمؾالببلدفخرجمنيا،كدعاعمىخال

عمىخالدبفأحمدعمىأتافزاؿممكوكسجففيبغدادحتىمات،كلـيبؽأحديساعدهعمى
ذلؾإالأٍفابتميبببلءشديد،فنزحالبخارممفبمدهإلىبمدةيقاؿليا)خرتنؾ(عمىفرسخيفمف

كجعؿيدعكاهللأفيقبضوإلىحيفرألالفتففيالديفكلما)سمرقند(،فنزؿعندأقاربلوبيا
ذاأردتبقكـفتنةفتكفنيإليؾغيرمفتكف(،كلقياإلماـربوبعدىذهالمحنة. جاءفيالحديث:)كا 

:(1)حادي عشر: وفاتو

ليم السبتعندكانتكفاتو ليمة ككاف لميجرة، ستكخمسيفكمائتيف سنة الفطر عيد ة
صبلةالعشاءكصميعميويكـالعيدبعدالظير،ككفففيثبلثةأثكاببيضليافيياقميصكال

ىبو. فيًقدىماكص  عمامة،كى

 القسم الثاني: التعريف بكتاب صحيح البخاري
ديثالنبكمقاطبة:بذؿفيوصاحبوجيدانىكأشيركتبالبخارم،بؿىكأشيركتبالح

خارقان،أمضىفيتأليفوكجمعوكتبكيبوستةعشرعامان،ىيمدةرحمتوالشاقةفيطمبالحديث.

 عنوان الكتاب:

في كحديثان الكتابقديمان اشتير كقد رسمو، كيتبيف الكتابيعرؼمكضكعو، مفعنكاف
)صحيحالبخارم(،كقدذكرباسـ:)الجامعالصحيح(أكثرالفنكف،كعمىألسنةجٌؿالعمماءباسـ

أٌمااسموالذمسماهبومؤلفو،فقداختمؼفيوعمىقكليفمتقاربيف:

.(2)كسننوكأيامو"--:"الجامعالصحيحالمختصرمفأمكررسكؿاهللاألول

.(3)كسننوكأيامو"--:"الجامعالصحيحالمسندمفحديثرسكؿاهللالثاني

يت كاف كذلؾألنو البخارم؛ بصحيح اختصاران ذلؾ بعد اشتير أنو ذكرنا كخىفيوككما
األحاديثالصحيحة،قاؿإبراىيـبفمعقؿ:سمعتمحمدبفإسماعيؿيقكؿ:"ماأدخمتفيكتابي

.(4)الجامعإالماصح،كتركتمفالصحاحلحاؿالطكاؿ"

                                                
 (.131(،انظر:زقزكؽ،أعبلـالفكراإلسبلمي)ص8(العسقبلني،ىدمالسارم)ص1)

 (.6(،انظر:العسقبلني،ىدمالسارم)ص1/73)(النككم،تيذيباألسماءكالمغات2)

 (.6(العسقبلني،ىدمالسارم)ص3)

(،السبكي،طبقاتالشافعيةالكبرل1/333(،البغدادم،تاريخبغداد)12/402(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)4)
األنص1/430) ،)( المنير البدر )1/297ارم، الذىب شذرات الحنبمي، اإلرشاد1/135(، القزكيني، ،)

 (.380)ص
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إالبعدأفيغتسؿ،كيصميركعتيف،كيستخيراهللفيكضعو،قاؿ كماكافيضعحديثان
"صنفتكتابيالجامعفيالمسجد يقكؿ: بفإسماعيؿ سمعتمحمد بفبجير: عمربفمحمد

.(1)،كصميتركعتيف،كتيقنتصحتو"-تعالى–تفيوحديثانحتىاستخرتاهللالحراـ،كماأدخم

كلقدجمعالبخارمصحيحوفيستعشرةسنة،رغـغزارةعممو،كتميزهفيحفظأحاديث
اهلل يدؿعمىتكخيوالدقةكالصحةفيجمعو،كرغبتوفينيؿرضا -–رسكؿاهلل،كىذا

عشرةسنة،كجعمتوحجةبينيكبيفلجامعمفستمائةألؼحديث،فيستحيثقاؿ:"صنفتا
.(2)اهلل"

 سبب تصنيفو:

ذكرالحافظابفحجرثبلثةمفاألسبابالباعثةلتصنيؼالبخارم"الجامعالصحيح"،كقد
:(3)التككفكميامجتمعةىيالتيحركتبكاعثتصنيفولدلالبخارم،كىي

:فإنوفيآخرعصرالتابعيفابتدأتدكيفالحديثالنبكم،ككاف:تجريدالحديثالنبكمأوالً 
بأقكاؿكفتاكلالصحابةكالتابعيفكغيرىا،باإلضافةلمحديث،ككانتىذهالتآليؼ التدكيفممزكجان

بابالتيجامعةبيفالحديثالصحيحكالحسفكالضعيؼكالمعمكؿكغيرىا،فكافىذاسببانمفاألس
حركتىمةأبيعبداهلللتجريدالحديثالصحيحمفغيره.

:سمعالبخارمشيخوكمعمموأميرالمؤمنيففيالحديثإسحاؽبفراىكيويقكؿ:"لكثانياً 
بيفأخذت،قاؿالبخارم:"فكقعذلؾفيقم-–جمعتـكتابانمختصرانلصحيحسنةرسكؿاهلل

.(4)فيجمعالجامعالصحيح"

فيالمناـككأننيكاقؼبيفيديو،كبيدممركحة-–:قاؿالبخارم:"رأيتالنبيثالثاً 
نيعمىأذببياعنو،فسألتبعضالمعبريف،فقالكالي:"أنتتذبعنوالكذب"،فيكالذمحمم

.(5)إخراجالجامعالصحيح"

                                                
 (.676(العسقبلني،ىدمالسارم)ص1)

(2( الشافعية طبقات السبكي، الصفحة، نفس السابؽ، المرجع )1/429( بغداد تاريخ البغدادم، ،)1/336،)
 (.24/449،األنصارم،تيذيبالكماؿ)(12/297الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)

 (.80(،البخارم،صحيحالبخارم)ص4(العسقبلني،ىدمالسارم)ص3)

 (.5(المرجعالسابؽ)ص4)

 (.181(البخارم،صحيحالبخارم)ص5)
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 شرط اإلمام البخاري في كتابو "الجامع الصحيح":

 فقاؿ: إفشرطالصحيحأفيككفإسنادهمتصبلن،كأفيككف"كذكرابفحجرالشركط،
ضابطان بصفاتالعدالة، متصفان كالمختمط، مدلس، غير صادقان، مسممان، سميـراكيو متحفظان، ،

.(1)الذىف،قميؿالكىـ،سميـاالعتقاد"

 منيج البخاري في كتابو "الجامع الصحيح":

بدءالكحي،مختتمان" بكتاب: "الجامع" البخارماألحاديثعمىالكتبمفتتحان رتباإلماـ
د،ثـإفىذهالكتبيحتكمكؿمنياعمىأبكابمتناسقةفيإيرادىا،كتحتكؿباببكتاب:التكحي

.(2)"عددمفاألحاديث

كقصدالبخارمفيصحيحوإبرازفقوالحديثكاستنباطالفكائدمنو،فعقدتراجـاألبكاب:
التراجـاأل مفاآلياتكفتاكلالصحابةأمعناكيفاألبكابكذكرفيىذه حاديثالمعمقة،ككثيران

–كالتابعيف؛ليبيفبيافقوالبابكاالستدالؿلو،كبيذايككفقدجمعبيفحفظسنةرسكؿاهلل
كفيميا.-

 عدد أحاديث "الجامع الصحيح":

كع أربع األحاديث مف البخارم صحيح في ما آالؼحديثجممة كسبعة كمائة شركف
كأم  عددبالمكرر، في قيؿ أقربما ىك الرقـ كىذا آالؼحديث، أربعة المكرراتفيي بدكف ا

.(3)أحاديثالبخارمإلىالصكاب"

 ثناء العمماء عمى صحيح البخاري:

،كأنوأكؿكتاب(4)رآفلقداتفؽالعمماءعمىأفصحيحالبخارممفأصحالكتببعدالق
.(5)صنؼفيالحديثالصحيحالمجرد

قاؿاإلماـالذىبي:"أماجامعالبخارمالصحيحفأجؿكتباإلسبلـ،كأفضميابعدكتاب
.(6)متو"اهللتعالى،كلكرحؿالشخصلسماعومفألؼفرسخلماضاعترح

                                                
 (.1/8(،انظر:العسقبلني،فتحالبارم)9(العسقبلني،ىدمالسارم)ص1)

 (.498-470(العسقبلني،ىدمالسارم)ص2)

 (.465(المرجعالسابؽ)ص3)

 (.1/297(األنصارم،البدرالمنير)4)

 (.1/4(العيني،عمدةالقارم)5)

 (.446(السباعي،السنةكمكانتيا)ص6)
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.(1)قاؿاإلماـالنسائي:"مافيىذهالكتبأجكدمفكتابالبخارم"

ال كتاب البخارم صنؼ "لما العقيمي: جعفر أبك المدينيقاؿ ابف عمى عرضو صحيح
كأحمدبفحنبؿ،كيحيىبفيعيش،فاستحسنكه،كشيدكالوبالصحةإالأربعةأحاديث،كالقكؿفييا

.(2)قكؿالبخارم،كىيصحيحة"

دبفإسماعيؿ؛فإنوالذمألؼقاؿمحمدبفمحمدبفإسحاؽالكرابيسي:"رحـاهللاإلماـمحم
األصكؿ،كبٌيفلمناس،ككؿمفعمؿبعدهفإنماأخذمفكتابو،كمسمـبفالحجاج،فرؽكتابوفي
إلى بعينو فنقمو كتابو مفأخذ كمنيـ إلىقائمو، ينسبو حيثلـ فيوحؽالجبلدة؛ كتجمد كتبو،

رعة،كأبيحاتـ،فإفعاندالحؽمعاندفيما ذكرت،فميسيخفىصكرةذلؾعفذكمنفسو،كأبيزي
.(3)األلباب"

:رواة الجامع الصحيح

.(4)قاؿالفربرم:"سمعالصحيحمفالبخارمتسعكفألؼرجؿ"

مبلئو،فكثرركاتو،كسأذكرفيمايمي أىـركاةكاىتـالمحدثكفبسماعصحيحالبخارمكا 
.(5)صحيحالبخارم

 سنة المتكفى الفربرم، مطر يكسؼ بف محمد بف كثبلثمائة)محمد سمع(عشركف ،
 )الجامع(مفالبخارممرتيف.

 الفربرمالمتكفىسنة راكمالصحيحعف الجرجاني، بفيكسؼ، بفمحمد )أربعمحمد
 .(كثبلثمائةكسبعيف

،سمعالصحيحمف(كاحدكثمانيفكثبلثمائة)اهللبفأحمدبفحمكيو،المتكفىسنةعبد
 الفربرم،كحٌدثعنوأبكذراليركم.

،(فكثبلثمائةياثنتيفكتسع)عبداهللبفإبراىيـبفمحمداألصيميالمالكي،المتكفىسنة
 كتببمكةصحيحالبخارمعفأبيزيدالمركزمعفالفربرم.

                                                
(1( القارم عمدة العيني، )1/4( الذىب شذرات الحنبمي، البخارم1/135(، اإلماـ منيج كافي، بكر أبك ،)

 (.35)ص

 (.646(،السباعي،السنةكمكانتيا)ص35(المرجعالسابؽ)ص2)

 (.1/7(البخارم،التاريخالكبير)3)

 (.380(القزكيني،اإلرشاد)ص4)

 (.2/398(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)5)
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مدبفخمؼالمعافرمالقيركاني،القابسي،المتكفىسنةثبلثكأربعمائة،كافعميبفمح
 ضريران،كتبلوثقاتالصحابة.

:أىم شروط الجامع

حظيصحيحالبخارمبعنايةالعمماء،كالمؤلفيفشرحانلو،كاستنباطانألحكامو،كتكممانعمى
:(1)شركحو،منيارجالو،كبيانانلمشكبلتإعرابو،إلىغيرذلؾ،فمذلؾكثرت

كثمانيف ثماف سنة المتكفى الخٌطابي، محمد بف حمد سميماف ألبي الحديث(: )أعبلـ
 كثبلثمائة.

)شرحصحيحالبخارمالبفبٌطاؿ(:كىكأبكالحسفعميبفخمؼالمالكي،المتكفىسنة
.أربعكأربعيفكأربعمائة

كتسعيف أربع سنة المتكفى الزركشي، الديف لبدر الصحيح(: الجامع أللفاظ )التنقيح
 كسبعمائة.

)فتحالبارمبشرحصحيحالبخارم(:لئلماـأحمدبفعميبفمحمد،ابفحجرالعسقبلني
 .(فكثمانيفكثمانمائةياثن)الشافعي،المتكفىسنة

شيا لمشيخ البخارم(: صحيح لشرح السارم الخطيب)إرشاد محمد بف أحمد الديف ب
.(ثبلثكعشريفكتسعمائة)القسطبلني،المتكفىسنة

 : أنواع المعارف:القسم الثالث
إفمفالمعمكـقطعنالدلدارسالمغةالعربيةأىميةاالسـمفحيثالمعرفةكالنكرةفي

لذلؾ العربية، يمف إالعمكـ يحتاجكفإلييا،كعمىىذا القكؿبأفاالسـجميعالمشتغميفبيا كننا
ضرباف:نكرة،كىياألصؿ،كمعرفة،كىيالفرعكالحديثعنيماكاآلتي:

؛فإنومكضكعلماكاف -1 ؿو "النكرةىيعبارةعماشاعفيجنسمكجكدأكميقىد ر؛فاألكؿكىرىجي
عميو،كال صادؽه فيذااالسـي مفىذاالجنسكاحده ثانيكشمس؛حيكانناناطقناذكرنا،فكماكيًجدى

الميؿ،فحقياأفتصدؽعمىمتعددفإنيامكضكعةلماكافكككبان ظيييكريهيكيجيكدى نياريناينسجي
لوفيالخارج،كلككيًجدىت أٍفرىادو ذلؾمفجيةعدـكجكد تخٌمؼى نما كا  كذلؾ، أفرجبلن كما

كزيدكعمر ا فإنولـيكضععمىأفيككفخاصن ليا؛ المفظصالحان ًضعىلكافىذا كي نما كا  ك،
ٍضعىأسماءاألجناس" كى
(2).

                                                
 (.1/545(خميفة،كشؼالظنكفعفأساميالكتبكالفنكف)1)

قطرالندل)ص2) األنصارم، الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص104( انظر: األندلسي،شرح164-167(، ،)
 (.1/128التيسيؿ)
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معيف؛ غيري كلكنو كاحد، يدؿعمىشيء ىياسـ بأفالنكرة سبؽيتضحلنا كعمىما
بسببشيكعوبيفاألفراد.

عرفةفإنياتنقسـستةأقساـ،كيمكنناالقكؿبأفالمعرفةىياالسـالذمكضعليستعمؿكأماالم -2
فيمعيف،كعمىىذايككفالتعييففيحالةاالستعماؿكيككفالحديثعنياكاآلتي:

أنواع المعارف:

أك:الضمير -1 أكمخاطبو عمىمتكمـو ديىا:المىضمر،كىك:مادؿ  "المعرفةكىيستةه:أحى
"غ .(1)ائبو

نمابدأتبو ٍكنٌي،كا  ألنو؛كالمضمريسمى"الضمير"أيضان،كيسميوالككفيكف:الًكناية،كالمى
.(2)أعرؼاألنكاعالستةعمىالصحيح

"،أكغائبكػ"ىك"كينقسـإلى عمىمتكمـكػ"أىنىا"أكميخاطىبكػ"أىٍنتى كىكعبارةعمادىؿ 
"مستتركبازر؛ألنواليخمك:إماأفيككفلوصكرةفيالمفظأكال،فاألكؿالبارز كتاء"قٍمتي

"ثـلكؿمفالظاىركالثانيالمستتركالمقد رفي ـٍ :(3)ستتركاآلتيكالمنحكقكلؾ:"قي

الضمير المستتر:  -2 فينقسـ المستتر –فأما كجكازه االستتار كجكب إلى–باعتبار
قسميف:كاجباالستتار،كجائزه.

الظاىرمقامو،كذلؾكالضميرالمرفكعبالفعؿ ـي اليمكفقيا كنعنيبكاجباالستتار:ما
المضارعالمبدكءباليمزةكأقكـ،أكبالنكفكنقكـ،أكبالتاءكتقكـ،أالترلأنؾالتقكؿ"أقكـزيد"

كالتقكؿ"نقكـعمرك".

كالضميرالمرفكعبفعؿالغائبكنعنيبالمستترجكازنا،مايكفقياـالظاىرمىقىاميو،كذلؾ
نحك"زيديقكـ"أالترلأنويجكزأفتقكؿ"زيدهيقكـغيبلميوي".

سترتو:كعمىماسبؽنستنتجبأفالضميرسميضميرانمفقكليـ"أضمرتالشيء"أم
ابأفالحركؼالمكضكعةليا كىيحركؼ–كىيالتاءكالكاؼكالياء–كأخفيتو،كنبلحظأيضن

الصكتالخفي.اليمسكىك

                                                
(،األنصارم،قطرالندل1/76(،انظر:ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)168(الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص1)

 (.105)ص

 فحة.(المرجعالسابؽ،نفسالص2)

(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ169-168(،الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص105(األنصارم،قطرالندل)ص3)
 (.129-1/128(،األندلسي،شرحالتسييؿ)1/77)
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كاجب إذا يقسـ كالذم المستتر، الضمير أقسامو مف الضمير بأف أيضان لنا كيتضح
االستتاركجكازه.

اعمىكتبالنحك مفأقساـالضميركىكفإفىناؾنكعناآخركمفخبلؿاطبلعيأيضن
الضميرالبارز،كالحديثعنوكاآلتي:

الضمير البارز:  -1 ينقسـ البارز بحس–"كأما كاالنفصاؿ االتصاؿ مرفكع–ب قسميف: إلى
 ككاؼ"أكرىمىؾ"المحؿ، كمنصكبو ، فىاعؿه فإنو " "قيمتي كتاء فمرفكعيو كمخفكضو؛ كمنصكبو،

.(1)فإنومفعكؿ،كمخفكضوكياء"غيبلىًمًو"فإنومضاؼإليو

المنفصؿضمير المنفصل:ال -2 فياإلعراب–كينقسـ إلىمرفكعالمكضع،–بحسبمكاقعو
،أٍنًت،أنتما،أنتـ،أنتف،ىك،ىي،ىما، كمنصكبو؛فالمرفكعاثنتاعشرةكممة:أنا،نحف،كأٍنتى

 ، ـٍ إي اكي ا، إي اكيمى إي اؾ، إي انا، إي ام، أيضان: كممة عشرة اثنتا كمنصكبو ، ىيف  إي اهي،ىـ، ، إي اكيف 
،فيذهاالثنتاعشرةكممةالتقعإالفيمحؿالنصب،كماأفتمؾ ا،إي اىيـ،إي اىيف  إي اىا،إي اىيمى
 "فأنا:مبتدأ،كالمبتدأحكموالرفع،ك"إي اؾى ؿالتقعإالفيمحؿالرفع،تقكؿ:"أناميؤًمفه األيكى

كالمفع مفعكؿمقدـ، فإياؾ: " فبلتقكؿأٍكرىٍمتي أفييعكسذلؾ؛ كاليجكز النصب، كؿحكمو
" ٍمتي أٍكرى "ك"أٍنتى "إي امميؤًمفه
(2).

سميف:عمـشخصيكىذاإفٌعي فمسماه،كعمـجنسيإفالعمـينقسـإلىقكنجدبأفالعمم:  -2
دؿذاتوعمىًذمالماىية.

ماأشبيو" متناكؿو كعمىذلؾ"العىمىـ:كىكماعيٌمؽىعمىشيءبعينوغيرى
(3).

 –فينقسـ تشخصو كعدـ –باعتبارتىشىخ صمسماه شى-إلىقسميف مىـ عى كعمـ: خص،
؛فاألكؿكزيدكعمرك،كالثانيكأسامةلؤلسد،كثيعىالةلمثعمب،كذؤىالةلمذئب .(4)جنسو

ثبلثة كالمركبإلى كأسامة، كزيد فالمفرد كمركب؛ إلىمفرد ذاتو باعتبار ككذلؾينقسـ
.(5)أقساـ

                                                
 (.1/83(،انظر:ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)ص106-105(األنصارم،قطرالندل)1)

)ص2) السابؽ المرجع األنصارم، )105( التسييؿ شرح األندلسي، عقيؿ1/157(، ابف شرح عقيؿ، ابف ،)
 (.169(،الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص1/83-84)

 (.1/187(انظر:األندلسي،شرحالتسييؿ)3)

 (.171(،الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص107(األنصارم،قطرالندل)ص4)

 ابؽ،نفسالصفحة.(المرجعالس5)
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كعبداهلل،كح -1 تركيبإضافةو يوبحسبالعكامؿكموأفيعربالجزءاألكؿمفجيزأمركبه
 الداخمةعميو،كيخفضالثانيباإلضافةدائمان.

كىبىٍعمىبىؾكسيبكيٍكميرىك ب -2 و،كحكموأفيعرببالضمةرفعان،كبالفتحةنصبانكجرنا،تركيبمىٍزجو
ٍيًوكبعمبؾ،فإفختـبيابنيكسائراألسما ا،بكى ءالتيالتنصرؼ،ىذاإذالـيكفمختكمن

 عمىالكسركسيبكيو.

،كىكماكافجممةنفياألصؿكشابقىٍرنىاىا،كحكموأفالعكامؿال -3 كمىرىكبتركيبإسنادو
 :(1)تؤثرفيوشيئنا،بؿييحكىعمىماكافعميومفالحالةقبؿالنقؿ،ككقكؿالشاعر

مىىأٍطًرقابالياتالخيا الالًعصيعى ـإال الن ماـكا 

االمفظاسـمكافمنقكالنعففعؿأمر.كىناالشاىدفيقكلو:"أطرقا"حيثجاءىذ

،كيتمكغالباناسـمالقببوباتباع، كيقكؿصاحبكتابشرحالتسييؿ:"كمفالعمـالٌمعبي
مطمقانكبإضافةأيضانإفكان .(2)مفرديف"اأكقطو

حدىماإلىاآلخرقدـاالسـ،فيقكؿإذاكافلمشخصاسـكلقبكجمعبينيمادكفإسنادأ
كجعؿالمقبعطؼبيافأكبدالن،أكقطعبنصبعمىإضمارأعنى،أكبرفععمىإضمارمبتدأ،

مفردناكعبداهللقفة،ككىذهاألكجوالثبلثةجائزةفييما،مركبيفكاناكعبداهللأنؼالناقة،أكمركبنا
.(3)أكمفرديفكسعيدكرز

لىلقبكىك:ماأشعر كعمىماسبؽنجدبأفالعمـينقسـإلىاسـ،كمافيزيدكأسامة،كا 
لىكنيةكىكمابيدئبأبلناقة،كيشعرالمقببالذـكقكليـالجاحظكأنؼابرفعةكزيفالعابديف، كا 

أكأـكأبيعىمرك،كأبيبكر.

مف فتمنعو مقببلن" أسامة "ىذا فتقكؿ: المفظي، الشخصفيحكمو الجنسكعمـ عمـ أما
األسامة"،كحكـعمـ "ىذا الصرؼ،كتأتيبالحاؿبعده،كالتدخؿعميواأللؼكالبلـ؛فبلتقكؿ:

يصدؽيعميوأسامىةي:الجنسفيالمعنىكحكـالنكرةأم .(4)أنواليخصكاحدنابعينو،فكؿأسدو

                                                
(،ابفيعيش،2/317(البيتمفالمتقاربكىكألبيذؤيباليذيمي،انظر:البغدادم،البغدادم،خزانةاألدب)1)

 (.1/100(،السكرم،شرحأشعاراليذلييف)1/31شرحالمفصؿ)

 (.1/187(األندلسي،شرحالتسييؿ)2)

(،الحنبمي،شرحشذكرالذىب1/190(،األندلسي،شرحالتسييؿ)108لندل)ص(انظر:األنصارم،قطرا3)
 (.102-1/100(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)172)ص

 (.103-1/102(المرجعالسابؽ)4)
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إلىثبلثةأقساـ:مايىشاربولممفردكما–بحسبالمشارإليو–كينقسـ:اسم اإلشارة -3
كركمؤنث.بولمجماعة،كجميعياتنقسـإلىمذيشاربولممثنى،كمايشار

أ نجد كعمىىذا كنبلحظبأفالمراد كىي"ذا"، كاحدة، المذكرلفظة المفردمففلممفرد
ا،فإذاكافالمفردحقيقةنحك"ىذازيد"مفكؿماىكلفظناكمعنى،كأماإفكافما حقيقةأكحكمن

افيكعمىضربيف ىكمفردحكمن
(1).

األكؿ:أفيككفمفردنافيالمفظكىكجمعفيالمعنى،نحكقكلؾ"ىذاالجمع"كقكلؾ"ىذا
الفريؽ".

فكاففيالمفظاثنيفأكجمعنا،نحكقكلوتعالى: َعَواٌن ]الثاني:أفيككفمؤكالنبمفردكا 

:(3)بيفالفارضكالبكر،كذلؾكقكؿالشاعرأم (2)[َبْْيَ َذلَِك 

طيكًليىا يىاًةكى اٍلحى ًمفى ًمٍمتي لىقىٍدمى لىبيديكى سيؤىاًؿىىذىاالن اًسكىٍيؼى كى

الناسحيثنكنبلح اباسـاإلشارة"ىذا"منابىؤالء،ظبأفالشاىدفيوفيقكلو:"ىذا
كذكرتىذاىنالمضركرةالشعرية.

كعمىماسبؽيتضحلنابأف"ذا"ىيالمفظةالتيتستخدـلممفردالمذكر.

بالذاؿ،كىي:ذم،كًذًىي ألفاظ:خمسةمبدكءة المؤنثةعشرة بأفلممفردة ا أيضن –كنجد
با كًذه ذاتبمعنىصاحبة،–إلشباع، استعماؿ المشيكر نما كا  بييا، كىيأغرى ، كذاتي باإلسكاف،

مكيـاهللبو، كقكلؾ"ذاتجماؿ"أكبمعنىالتي،فيلغةبعضطيء،حكىالفراءبالفضؿذكفض 
ي،كًتًييك"الكرامةذاتأكرمكـاهللبيا؛أم:التيأكرمكـاهللبيا،كخمسةمبدكءةبالتاء،كىي:تً

.(4)باإلسكاف،كتىا–كًتًوبالكسر،كًتٍو–باإلشباع–

                                                
الحنبمي،شرحشذكرالذىب(،1/269(،األندلسي،شرحالتسييؿ)109(انظر:األنصارم،قطرالندل)ص1)

 (.173-172)ص

 [.68(]البقرة:2)

(،1/129(،األنصارم،شرحالتصريح)35(البيتمفالكامؿكىكلمبيدبفربيعة،انظر:العامرم،ديكانو)ص3)
 (.1/189ابفجني،المحتسب)

(،الحنبمي،شرحشذكر105-1/104(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)109(انظر:األنصارم،قطرالندل)ص4)
 (.172الذىب)ص
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كقكلواكنصبناىىاتىٍيًف،بالياءجر كلتثنيةالمؤنث:تىاًف،باأللؼرفعنا،كقكلؾ"جاءتنيىىاتىاف"كى
.(1)[إِْحَدى اْبـََتيَّ َهاَتْْيِ ]تعالى:"

 قاؿتعالى: أكالىًء، ،كقاؿتعالى:(2)[َوُأوَلئَِك ُهُم ادُْػؾُِحونَ ]كلجمعالمذكركالمؤنث:

.(4)بالقصر–كبنكتميـيقكلكفأكلى (3)[َهُمََلِء َبـَاِت ]

ك"تا"، ك"تي" "ىذه" المؤنثة كلممفردة "ىذا"، المذكر لممفرد بأف لنا سبؽيتضح كعمىما
"ىا المؤنث كلتثنية كنصبنا، جر ا ك"ىذيف" رفعان، "ىذاف" المذكر جر اكلتثنية ك"ىاتيف" رفعنا، تاف"

بالمدفيلغةالحجازييف،كبياجاءالقرآف،كبالقصرفي كنصبنا،كلجمعالمذكركالمؤنث"ىؤالء"
لغةبنيتميـ.

بولتنبيوالمخاطبعمى جيءى نماىيحرؼه ككذلؾليست"ىا"مفجممةاسـاإلشارة،كا 
المشارإليو؛بدليؿسقكطومنيا:جكازانفيقكلؾ"ذ اسـه ا"ك"ذاؾ،ككجكبنافيقكلؾ"ذلؾ.كالالكاؼي

"ألفذلؾيقتضي مثمييافي"غيبلًمؾى أفتككفمخفكضةباإلضافة،كذلؾممتنع؛ألفأسماءمضمره
مف لو مكضع ال الخطاب لمجرد حرؼه ىي نما كا  لمتعريؼ؛ مبلزمة ألنيا تضاؼ ال اإلشارة

.(5)،فتقكؿ:"ذاؾ"أك"ذلؾ"اإلعراب،كتمحؽاسـاإلشارةإذاكافلمبعيد

:(6)كنبلحظبأفالبلـتمتنعفيثبلثمسائؿكىيكاآلتي

." "،كال"تىاًفلؾى ،كاليقاؿ"ذىاًفًلؾى ،كتىاًنؾى إحداىا:المثنى،تقكؿ:ذىاًنؾى

." رهيقاؿ:"أكالىًلؾى ٍفقىصى "كمى د هي،تقكؿ:أكلئؾ،كاليجكز"أكالءًلؾى ٍفمى الثانية:الجمعيفيلغةمى

يجك كال " "ىىذىاؾى تقكؿ التنبيو، ىا عمييا تقدمت إذا قكؿالثالثة: في كما " ًلؾى "ىىذىا ز
:(7)الشاعر

كنىني بىنيغىٍبرىاءالىيينًكري دًرىأىٍيتي د  الممى الطِّرىاؼى ىىذىاؾى كىالىأىٍىؿي

                                                
 [.27(]القصص:1)

 [.5(]البقرة:2)

 [.78(]ىكد:3)

(،األنصارم،قطر264-262(،األندلسي،شرحالتسييؿ)ص173(انظر:الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص4)
 (.110الندل)ص

الذىب)ص5) شذكر شرح الحنبمي، )173( عقيؿ ابف شرح عقيؿ، ابف انظر: شرح1/107(، األندلسي، ،)
 (.1/263التسييؿ)

 (.111-110(،الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص174-173(انظر:األنصارم،قطرالندل)6)

(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ31(البيتمفالطكيؿكىكلطرفةبفالعبد،انظر:طرفةبفالعبد،ديكانو)ص7)
 (.73)ص
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حيثجا "ىذاؾ" المقترفبالكاؼكالشاىدفيقكلو: التيلمتنبيومعاسـاإلشارة ءت"ىا"
كىذاقميؿ.

كاآلفيأتيالحديثعفالبابالرابعمفأنكاعالمعارؼأالكىكاألسماء:الموصول -4
بإيجاز ىيمكضكعالرسالة؛المكصكلةكالتيسأتحدثعنيا ،كالذمشمؿكؿألنيا

جاءالحديثعنيا.شيءعم ا

األسماءالمكصكلةكىيالمفتقرةإلىصمة،كعائد،كقدقسمتإلىف فإككماىكمعركؼ
حرفية،كاسميةكمنياماىكخاص،كمشترؾ. مكصكالتو

إلى افتقر ما ىك المكصكؿ: االسـ "بأف الذىب شذكر كتاب صاحب يقكؿ ىذا كعمى
لىعائدأك صريح،كا  ٍصؼو ٍيًفأككى أكمجركرتام  ٍمفو"الكصؿبجممةوخبريةأكظرؼو .(1)خى

:(2)ىكعبارةعمايحتاجإلىأمريف:كيزيدبقكلويقكؿ

مىةي:كىيكاحدمفأربعةأمكر؛أحدى ا:الجممة،كشرطيا:أفتككفخبرية،أحدىما:الصِّ
أم:محتممةلمصدؽكالكذب،تقكؿ:"جاءنيالذمقاـ"ك"الذمأبكهقائـ"كاليجكز"جاءالذمىؿ

قاـ"أك"الذمالتضربو".

الثاني:الظرؼ،كالثالث:الجاركالمجركر،كشرطيماأفيككناتام ٍيف،كقداجتمعافيقكلو
 ؿَ  َوَلُه َمْن ِف ]تعالى: وَن َعْن ِعَباَدتِهِ السَّ (3)[َواِت َواألَْرِض َوَمْن ِعـَْدُه ََل َيْسَتْؽِزُ تكاحترز

ٍيفمفالناقصيف،كىماالمذافالتتـبيماالفائدة؛فبليقاؿ:"جاءالذماليكـ"كال"جاءالذم بالتام 
بؾ".

الصريح،أم:الخالصمفغمبة االسمية،كىذايككفصمةلؤللؼكالبلـالرابع:الكصؼي
خاصة،نحك:"الضارب"ك"المضركب".

كشىٍرطيو:كاألمرالثاني:الضميرالعائدمفالصمةإلىالمكصكؿ،نحك"جاءالذمقاـأبكه"
عميو كحمؿ الظاىر، يخمفيو كقد كفركعيما، كالتذكير األفراد في لممكصكؿ مطابقنا يككف أف

ؿَ اَلْؿُد هللِ الَِّذي َخَؾَق ا]:الزمخشرمقكلوتعالى َواِت َواألَْرَض َوَجَعَل الظُُّؾََمِت َوالـُّوَر ُثمَّ لسَّ

                                                
(،األندلسي،شرح115-1/111(،انظر:ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)174(الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص1)

 (.1/204التسييؿ)

 (.174(الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص2)

 [.19(]األنبياء:3)
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ِْم َيْعِدُلونَ  كذلؾألنوقىد رالجممةاالسميةكىي)الذيف(كمابعدهمعطكفة (1)[الَِّذيَن َكَػُروا بَِرِّبِّ

عمىمعنىأنوسبحانوخمؽمااليقدرعميوسكاه،ثـ-عمىالجممةالفعميةكىيخمؽكمابعده
تقديرثـالذيفكفركابويعدلكف.ىـيعدلكفبومااليقدرعمىشيء.كلكالأفال

المكصكؿكعمىماسبؽأككفقد ،كاآلففرغتمفقضيةحدالمكصكؿ،سأتكمـمفحدِّ
سأتمكـعفالمشيكرمفألفاظو.

النحاةكجدتأفاألسماءالمكصكلةتنقسـإلىستةأقساـ؛كمفخبلؿاطبلعيعمىكتب
ألنياإمالمفرد،أكمثنى،أكمجمكع،ككؿمفالثبلثةإمالمذكر،أكلمؤنث،كسأتحدثعفكؿما

يخصالسابؽمفاألسماءالمكصكلةكىيكاآلتي:
ْدِق وَ ]:فىاأٍلكؿنىٍحك؛كتستعمؿلمعاقؿكىغىيره"ال ًذم""فمممفرداٍلميذكر (2)[الَِّذي َجاَء بِالصِّ

،

(3)[َهَذا َيْوُمُؽُم الَِّذي ُكـُْتْم ُتوَعُدونَ ]:كىالث اًنينىٍحك
لىؾًفييائوكىٍجيىاف،   ثٍبىات:كى ؛كالحذؼي،اإلًٍ

 تككف ثٍبىات اإلًٍ سىاًكنةإفعمى فىتككف ًفيفىة خى فىتكا ك،ما ًديدىة شى ما مىٍكسيكرىةإكف ًبكيجيكه،ما اًريىة جى أىك
ٍعرىاب ٍرؼال ًذمقبميىا،اإلًٍ ذؼفىيككفاٍلحى مىاٍلحى ذؼمامكسكرنإكعى قبؿاٍلحى اًكنناك،اكىمىاكىافى ماسى .(4)ا 

ن ث اٍلميؤى كىغىيرىىا"ال ًتي"كلممفرد ًلٍمعىاًقمىًة فىاأٍلكؿنىٍحك،كتستعمؿ َقْد َسِؿَع اهللُ َقْوَل الَّتِي ]:

ادُِلَك ِف َزْوِجَفا (5)[ُُتَ لمتكقع(دقى)كى، ك؛ىينىا شككاىا سىماع ق ع كىانىتتتىكى ًفيا أًلىن يىا اٍلكىٍحي نزاؿ

كشىٍأنيى ٍأنو"ًفي"ىا شى ًفي أىم اؼ ميضى حذؼ عمى الظ ٍرًفي ة أىك بىًبي ة نىٍحك،لمس  كىالث اًني َسَقُؼوُل ]:

ُهْم َعْن قِْبَؾتِِفُم الَّتِي َكاُكوا َعَؾقَْفا َػَفاُء ِمَن الـَّاِس َما َوَلَّ (6)[السُّ
صرؼ:أىم  مىا اٍليىييكد سىيىقيكؿي

 اٍلميسمميف و الت كىج  إعىف لىؾًفي بىيتاٍلميقىٌدسكى يىاء(يىاء)لى لىؾًفي ا الم غىاتاٍلخمسمى ال ًتيمف
.(7)ال ًذم

كر،ك"التي"لممفردالمؤنثكتستخدـكماىياسبؽنجدأف"الذم"تستخدـلممفردالمذم م
فيجميعالحاالتاإلعرابيةليا.

ك"الم ذىٍيًف"جر اكنصبناكلمثنىالمذكر"الم ذاًف"رفعنا

                                                
 [.1(]األنعاـ:1)

 [.33(]الزمر:2)

 [.102(]األنبياء:3)

(،األنصارم،قطر206-1/204(،انظر:األندلسي،شرحالتسييؿ)176(الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص4)
 (.111الندل)ص

 [.1(]المجادلة:5)

 [.142(]البقرة:6)

(،حاشيةالخضرم117-1/115(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)176(انظر:الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص7)
(1/131-133.) 
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ك"الم تىٍيًف"جر اكنصبناكلمثنىالمؤنث"الم تاًف"رفعنا
 اكنجديًفيًيف  .لت ٍخًفيؼكالثبكتافيياكىاأٍلىٍصؿ،كحذفيا،تىٍشًديدالن كفأيضن

:(1)كنظيرذلؾماجاءفيقكؿالشاعر،ًباٍلقصًركىاٍلمدٌلي"األي"كلجمعاٍلميذكر
قىبمىيىا األيلىىكىف  ب ياحيب  احي ًمٍفقبؿيمىحى ؿ  م تمكانانلـتىكيٍفحي كحى

األلى استعماؿ كالشاىد حبالبلتي، عكدأم: بدليؿ البلتي، مف اإلناثبدالن لجماعة
عميوبصيغةالمؤنثكالمعنىأيضانيؤكدذلؾ. الضميرمفكيف 

،أىكًباٍلكىاكرفعنا.ًباٍليىاًءميطمقنا"ال ذيف"كى
ن ث اٍلميؤى فييمىا"البلتي"ك"البلئي"كلجمع كحذفيا اٍليىاء تعالى:ًبًإٍثبىات قرئفيقكلو قد كى ،

(2)[ِئِي َيئِْسنَ َوالّلَّ ]
،ًباٍلكىٍجيىٍيفً  الس ٍبعىة ًفي يٍقرىأ لـ كى تعالى: قكلو ِت َيْلتَِْي ]نحك َوالّلَّ

.(4)لكىكنوًبغىٍيرىمزىة"؛البلئي"أًلىن ويأخؼمف؛الًباٍليىاءًإ(3)[الَػاِحَشةَ 
:(5)كالدليؿعميوكماقاؿرجؿهمفبنيسميـ

منو ف  عميناالبلًءقدمىيىديكاالحيجيكرافماآباؤناًبأىمى
تستخدـ ككنيا كاألكثر الذيف، مكضع الذككر عمىجماعة الذيفحيثأطمؽالبلء أم:

لجماعةاإلناث.
 تكممنا قد نككف سبؽ ما أنكاعكعمى عف سأتحدث كاآلف الخاصة، المكصكالت عف

المكصكالتالعامةكىيكاآلتي:
:(6)مفالمكصكالتالعامةفيالمفردالمذكركفركعو،كىي

كضعيالمفيعقؿ،نحك: ٍف"كأصؿي َك اَلقُّ ]"مى ََم ُأْكِزَل إَِلْقَك ِمْن َربِّ َكَؿْن  َأَظَؿْن َيْعَؾُم َأكَّ

.(7)[ُهَو َأْعَؿى
.(8)[َما ِعـَْدُكْم َيـَْػُد َوَما ِعـَْد اهللِ َباٍق ]ك"مىا"لمااليعقؿنحك:

ك"ذيك"فيلغةطيء،يقكلكف:"جاءنيذكقاـ".
ُؽمْ َماَذا َأْكزَ ]ك"ذا"بشرطيف،أحدىما:أفتتقدـعمييا"ما"االستفيامية،نحك: (9)[َل َربُّ

  

"؟كقكؿالشاعر ٍفذالقيتى ٍف"االستفيامية،نحك:"مى :(10)أم:ماالذمأنزؿربكـ؟أك"مى
ةو كىًريمى ٍفذاقالياكغىًريبةوتأتيالممكؾى مى قىٍدقيمتيياًلييقاؿى

                                                
 (.1/150(األنصارم،أكضحالمسالؾ)1)

 [.4(]الطبلؽ:2)

 [.15(]النساء:3)

 (.177(الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص4)

 (1/151(األنصارم،أكضحالمسالؾ)5)

 (المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.6)

 [.19(]الرعد:7)

 [.96(]النحؿ:8)

 [.24،30(]النحؿ،9)

(،البغدادم،البغدادم،خزانةاألدب77(البيتمفالكامؿكىكلؤلعشىميمكف،انظر:األعشى،ديكانو)ص10)
 (.1/84(،السيكطي،ىمعاليكامع)4/259)
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بقكؿ كاستدلكا يشترطكه، فمـ الككفيكف، فيو خالؼ الشرط كىذا قاليا، الذم مف أم:
:(1)الشاعر

ارةه مىيًؾإمى عى دىٍسماًلعىب ادو طميؽيعى ٍكًتكىىذاتىٍحًمميفى نىجى

فزعمكاأفالتقدير:كالذمتحممينوطميؽ،ؼ"ذا"مكصكؿمبتدأ،ك"تحمميف"صمةه،كالعائد
محذكؼ،ك"طميؽ"خبر.

لغاؤىابأفترك بمع"ما"فيصيرا اسمانكاحدان،أماالشرطالثاني:أفالتككف"ذا"ممغاةن،كا 
فإفقدرت"ما" ميقىد مان، فتككفمفعكالن شيء، بمنزلةقكلؾ:أم  "ماذا" كيينىز ؿي "ماذاصنعت" فتقكؿ:

مبتدأ،ك"ذا"خبران،فييمكصكلة،ألنيالـتيمغ.

"المكصكلةكقكلوتعالى: ُْم َأَشدُّ ]كمنيا:"أم  أم:الذم(2)[ُثمَّ َلـَـِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشقَعٍة َأُّيُّ
ىكأشٌد.

الضارب"أكاسـالمفعكؿ،ؾ"المضركب"،كىذاكككذلؾ"أؿ"الداخمةعمىاسـالفاعؿ،"
قكؿالفارسيكابفالسراجكأكثرالمتأخريف،كزعـالمازنيأنيامكصكؿحرفي،كيردهأنياالتؤكؿ

خفشأنياحرؼتعريؼ،كيردهأفىذابالمصدر،كأفالضميريعكدعمييا،كزعـأبكالحسفاأل
 (3) َظادُِغَراِت ُصْبًحا]الكصؼيمتنعتقديـمعمكلو،كيجكزعطؼالفعؿعميو،كقكلوتعالى:

فأثىرف"كالمغيرات"ميفعبلتمف (3)[َظَلَثْرنَ  فعطؼ"أثرف"عمىالمغيراتألفالتقدير:فالبلتيأغىٍرفى
ا"ظرؼزماف.الغارة،ك"صي بحن

كعمىماسبؽأككفقدانتييتمفالحديثعفأسماءالمكصكؿالعامةكاختصاصكؿ
منيما.

م ىبأؿ،ككماىكمعركؼبأف:المحمَّى بأل -5 كيأتيالنكعالخامسمفأنكاعالمعارؼكىكالميحى
كالحديثعنيماالمحمىباأللؼكالبلـالعيدية،أكالجنسيةبأفكؿمنيماتنقسـإلىقسميف،

كاآلتي:

                                                
أكضحالمسالؾ)1) ابفمالؾ، انظر: الحميرم، البيتمفالطكيؿكىكليزيد الندل1/55( قطر األنصارم، ،)

 (.33)ص

 [.69(]مريـ:2)

 [.3،4(]العاديات:3)
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يقكؿصاحبكتابشرحالتسييؿ:"كىي"أؿ"الالبلـكحدىا،كفاقنالمخميؿكسيبكيو،كقد
.(1)تخمفيا"أـكليستاليمزةزائدة،خبلفنالسيبكيو

إنوقاؿفيبابكيزيدبقكلوبأفسيبكيوعبرعفأداةالتعريؼب"أؿ"كمافعؿالخميؿ،ف
عدةمايككفعميوالكمـكقدجاءعمىحرفيفماليسباسـكالفعؿفذكر:أـكىؿكلـكلفكمف
قاؿ:كأؿتعرؼاالسـكقكلؾ:القكـكالرجؿمعبرانعنيا كماكالكأفككيكبؿكقدكأككيا،كمفثـٌ

.(2)بأؿ،كجعميامفالحركؼالجائيةعمىحرفيفكأـكأخكاتيا

فاألكؿ ذكرٌم؛ أك ذىني معيكدو إلى بيا يشار أف إما العيدية "أؿ بأف القكؿ كنستطيع
خاص،كالثانيكقكلوتعالى: فيقاضو يده عى إذاكافبينؾكبيفمخاطبؾى كقكلؾ:"جاءالقاضي"

.(4)لمصباحكفيالزجاجةالعيدفيمصباحكزجاجة،فإف"أؿ"فيا(3)[ظِقَفا ِمْصَباٌح ادِْصَباُح ]

"أؿالجنسية إلىنفسالحقيقة؛فأما بيا أكمشارنا أفتككفاستغراقية، إما قسماف؛ألنيا
 تعالى: كقكلو كنحك:(5)[َوُخؾَِق اإِلْكَساُن َضِعقًػا]فاألكؿ اإلنساف، أفراد مف فرد كؿ أم: ،

أم:أفىذاالكتابىككؿالكتب،إالأفاالستغراؽفياآليةاألكلىألفراد(6)[َذلَِك الؽَِتاُب ]
.(7)الجنس،كفيالثانيةلخصائصالجنس

يتضحلنابأف"أؿ"العيديةتقسـإلىقسميفإمالعيدذىنيأكلعيدذكرٌم،كعمىماسبؽ
إلىنفسالحقيقة،ككؿ مايشاربيا إلىقسميفإمااستغراقية،كا  ا ككذلؾ"أؿالجنسيةتقسـأيضن

منيماليااستعماالتتختمؼعفاألخرل.

ثةمذاىب؛أحدىا:أفكيمكنناالقكؿبأفبعضالنحاةيقكؿيمكنناتمخيصالكبلـفيثبل
المعرؼالبلـ أف كالثالث: كاأللؼزائدة، المعرؼ"أؿ" أف كالثاني: ، كاأللؼأصؿه المعرِّؼ"أؿ"

كحدىا.

                                                
 (.1/273(األندلسي،شرحالتسييؿ)1)

 جعالسابؽ،نفسالصفحة.(المر2)

 [.35(]النكر:3)

 (.120،121(،األنصارم،قطرالندل)ص181(انظر:الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص4)

 [.28(]النساء:5)

 [.2(]البقرة:6)

 (.182(انظر:الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص7)
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المضاف لمعرفة -6 كاآلفالنكعالسادسمفأنكاعالمعارؼأالكىكالمضاؼلمعرفة،كبذلؾ:
يككفخاتمةأنكاعالمعارؼ.

أضيؼ ما أم معرفة؛ غيبلىمي،كالمضاؼإلى كنحك: المذككرة، الخمسة مف كاحد إلى
،كغيبلـىذا،كغيبلـالذمفيالد ار،كغيبلـ .(1)القاضي"كغيبلـزيدو

ـ،كالمضاؼكريتبتوفيالتعريؼكرتبةماأضيؼإليو،فالمضاؼإلىالعىمىـفيرتبوالعىمى
فميسفيرتبةالمضمر، إالالمضاؼإلىالمضمر، الباقي، فيرتبةاإلشارة،ككذا إلىاإلشارة
باالسـ ـى العىمى فتصؼ صاحًبؾ" بزىيدو ٍرتي "مىرى تقكؿ: أنؾ ذلؾ عمى كالدليؿ العىمىـ، رتبة ىك نما كا 

كصكؼ،كذلؾالالمضاؼإلىالمضمر؛فمككاففيرتبةالمضمرلكافالصفةأعرؼمفالم
.(2)يجكزعمىاألصح

معرفة،ىكفيدرجةماأضيؼإليو،إالفيحالةإلىكعمىماسبؽنجدبأفالمضاؼ
إضافتولمضمرفإنوليسفيرتبةالمضمر،بؿىكفيرتبةالعمـ،كىذاىكالمذىبالصحيح.

                                                
 (.187(،انظر:الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص124(األنصارم،قطرالندل)ص1)

 .(124قطرالندل،)صاألنصارم،(،189-187(المرجعالسابؽ)ص2)
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 المبحث األول
الموصول الخاص



معنىالمكصكؿأفاليتـبنفسومفخبلؿاطبلعيعمىكتبعمماءالنحك،كجدتأف 
بعده،كلذلؾتصموبوليتـاسمان،كىذاإذاتـبمابعده،فيككفحكموكحكـيفتقرإلىكبلـحيث

المكصكالت لنا يفصؿ المفصؿ كتابشرح صاحب نجد كلذلؾ األخرل، التامة األسماء سائر
الذم،الخاصةكالمشتركةفيكتابو،كسأذكرفيىذاالمبحثاألكؿالمكصكالتالخاصة،كىي:

اف،المتاف،الذيف،البلتي،البلئيكىيكاآلتي:التي،المذ
-ك"المذيف".دنكنوشدِّييف"لممذكر،كمفالعربمفيشدِّدياءىه،ك"الم ذاف"لمثناه،كمنيـم"ال ذم  -1

كىيبالكاكرفعان،كىذهلغةىذيؿأكعيقىٍيؿ،يقكؿرؤبة"المذكف"لجمعو.-كفيبعضالمغات
 :(1)بفالعجاج

بىاحا ب حكاالص  الذ كفصى انحفي احى النخيًؿغىارىةهًمٍمحى  يكـى
ك"البلؤكف"فيالرفع،ك"البلئيف"فيالجركالنصب.ك"التي"لمؤنثو،ك"المتاف"لمثناه،،لى"ك"األي

.(2)كاتي"لجمعو""،ك"الم مً"ك"البل ءًئي"،ك"البل ك"البلتي"ك"البلت"ك"البل 
كعمىماسبؽنجدبأفصاحبالكتابيعددلناماىيالمكصكالتالخاصة،كيكضحلنا

عبلماتإعرابيافيجميعالحاالت.
عفكماقمناسابقنابأفالمكصكؿيككفحكموكحكـسائراألسماءالتامة،فميذايجكزأفيق

بأنو رفعه الذمعندؾ"،فمكضع"الذم" "قاـ فتقكؿ: إليو،كمبتدأ،كخبرنا. ،كمضافنا ،كمفعكالن فاعبلن
الذمفي الذمقاـأبكه"فمكضعونصببأنومفعكؿ.كتقكؿ:"جاءنيغبلـي فاعؿ.كتقكؿ:"ضربتي

الدار في "الذم كتقكؿ: إليو. الغبلـ بإضافة ا خفضن "الذم" مكضع فيككف فيككفالدار"، زيده"،
.(3)مكضع"الذم"رفعنابأنومبتدأ.كتقكؿ:"زيدهالذمأبكهقائـه"،فمكضع"الذم"رفعهبأنوخبرالمبتدأ

 المفصؿ: شارح كيقكؿ المكصكالًت أف ـٍ كانتمبيمةه"كاعم نما كا  الميٍبيىمات، مف ضربه
كنحكً ك"ىؤيالًء" "ىذىا"، ككقيكًع كغيًرىما، ماد يىكافكجى مفحى عمىكؿشيء أسماءلكقكعيا مف ىما

.(4)اإلشارةعمىكؿشيء"

                                                
 (.172،ديكانو)(رؤبة1)

 (.1/109(،قطرالندلكبؿالصدل:)2/371(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)2)

المرجعالسابؽ)3) ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)2/371( انظر: اليمني،كشؼالمشكؿفيالنحك1/134(، ،)
 (.495)ص

 (.2/372(المرجعالسابؽ)4)
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الذمقاـفأٌما"الًذم"،فيقععمىكؿمذكرمفالعيقبلءكغيرىـ،تقكؿ:"جاءنيز"فيقكؿ يده
 تعالى: اهلل قاؿ تعرفيو"، الذم الثٍكب ك"رأيت (1)[َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اهللُ َرُسوًَل ]أبكه"، كقاؿ،

(2)[إََِل ادَْسِجِد األَْقََص الَِّذي َباَرْكـَا َحْوَلهُ ]تعالى:
اكنةلغات.قالكا:"الًذم"بياءسكفيياأربعي 

،كعمىماسبؽنبلحظبأنياقراءاتمشيكرةتقابؿليجاتالعرب.(3)كىكاألصؿفييا
:(4)كماقاؿاألخطؿفيىجائولجريرك"الم ذ"،بكسرالذاؿمفغيًرياء،

إفأ ٌيالم ذابنيكيميبو كفك كااألىٍغبلالىعىم  قتبلالممكؾى

حيثحذؼنكفالمثنى؛ألفالمذاكقعفيمحؿرفعخبركقبيمةبنيالحارثبفكعب
بالصمة طاؿ لما المكصكؿ، ألف المتاف؛ كنكف المذاف نكف أجازكا ربيعة، كبعضبني جميعان،

يءالكاحد.كالعائد،أرادكاتقصيرهلككفالصمةكالمكصكؿكالش
"،عمييا،فعمكاذلؾكماقالكا:"ياكأٌنيـحذفكاالياءتخفيفنا،إذكانتالكسرةيقبمياتدؿ  غيبلـً

.(5)بياعفالياءك"ياصاحًب"،بالكسرةاجتزاءن
:"الم ٍذ"،بسككفالذاؿ،كميجازيهأنيـلماحذفكاالياءاجتزاءب الكسرةمنيا،أسكنكاالذاؿالثالثي

:(6)لمكقؼ،ثـٌأجركاالكصؿميجرلالكقؼ،كماقالكا]مفالرجز[
ب اًمثٍ القىصى ًريؽصادىؼى ؿالحى

لكثرتو. كىكمفقبيؿالضركرة،كعندالككفييفقياسه
"،ككماقاؿالرابعي:"الًذم  "،ك"أضفىًرمٌّ "،بتشديدالياءلممبالغةفيالصفة،كماقالكا:"أٍحمىًرمٌّ

:(7)]مفالرجز[
باإلٍنساًفدكاًرم كا لد ٍىري

كليسمنسكبنا.
ى كالياءالميا. كالذاؿعينيا، الكممة، فاءه فالبلـي ك"شىج"، "عىـ" كػ "لىذ"، "ال ذم": ذاكأصؿي

الككفيكف كقاؿ البصرييف، :(8)مذىبي فأصؿي زائده، عداىا كما كحدىىا، الذاؿ "ال ذم" في األصؿ
نم ٍكىىريىماكاحده،كا  ايفترقافبحسًبما"ال ًذم"كأصًؿ"ىذىا".ك"ىذا"عندىـأصميوالذاؿكحدىا،فجى

تسقيطفي الياء رأينا لذلؾبأفقالكا: كاحتٌجكا معنيىٍييما. مفالزياداتالمختمفةالختبلًؼ قيما يمحى

                                                
 [.41(]الفرقاف:1)

 [.1(]اإلسراء:2)

 (.91(،انظر:اليركم،األزىية)ص2/372(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)3)

 (.1/108(األخطؿ،ديكانو)4)

 (المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.5)

(،األنصارم،2/318(،االستراباذم،شرحشافيةابفالحاجب)169(البيتلرؤبة:انظر:رؤبة،ديكانو)ص6)
 (.673)ص(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ3/761(،األشمكني،شرحاألشمكني)2/346شرحالتصريح)

(7( ديكانو األصمعي، انظر: البيتلمعجاج، ا1/480( )ص(، المغة جميرة خزانة1151بفدريد، البغدادم، ،)
 (.1/192(،السيكطي،ىمعاليكامع)3/104(،ابفجني،الخصائص)11/274األدب)

 (.677-669(انظر:المسألةالخامسةكالتسعيففي:األنبارم،اإلنصاؼفيمسائؿالخبلؼ)8)
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ؿالشاعر،قا(1)ٍذ"،بسككفالذاؿالتثنية،نحًكقكلؾ:"المذاًف"،ك"المذٍيف"،كقالكافيإحدللغاًتيا:"الم 
:(2)]مفالرجز[

المٍذكيدافى ًمفى فيشىرٍّ بىزيٍبيىةفاصًطيدا...كالمذٍظىٍمتي تىزى

العربعمىحرؼو؛كىكفاسده فيكبلـ أفيككفألنواليجكزأفيككفاسـه إال  كاحد،
إلى مٌمايريداألشياءى كحدىىالىماجازتصغيرىىا.كالتصغيري .كلككافاألصؿالذاؿى مضمرنامتصبلن

عمىاسـثيبلثي .أيصكليا،كاليدخؿإال 

لغات،كىيإمابكسرالذاؿمفغيركعمىماسبؽيتض بأفالذمقيؿفيياأربعي حلنا
فيياأصميايالصفة،كنجدأفالككفييفيقكلكفالياء،كبسككفالذاؿ،كتشديدالياءكىنالممبالغةف

ياكمعاممةىذا.نالذاؿكحدىا،كيعاممك

قكلالمذان:  -2 نحك فيالتثنية، بحذؼالياء فياحتجاجاتيـ كلكفنجد كافيـ: فإنما "المذاًف"،
قالكا: كما "المًذيىاًف"، : فيقاؿى ، كتتحرؾى تثبتالياءي كلـ في"ىذاًف"، قمنا كما الساكنيف، اللتقاء
ليا تصر ؼى ال جامدة كالحركؼي الحركؼ. شىبىًو إلى كخركًجيا تمكينيا لنقًص "العىًمياًف"،

فم سكانييا؛ كا  الياء حذؼي كأما المتمكنة، ًؼ قكلوضربوكتصر  في ليا ذفيـ التخفيؼكحى مف
:(4)فيقراءًةكثيًرففالقيٌراًء.كمثميو]مفالكامؿ[(3)[َوَمْن َُّيِْد اهللُ َظُفَو ادُْفَتدِ ]تعالى:

مامىةنىٍجًدي ةوكىنى اإلٍثًمدًكاًحًريًشحى كمىسىٍحًتبالمثىتىٍيًفعىٍصؼى

كىنا"المثتيف"ليجةعربيةتناسبالكزفالشعرم.

 "أنو بقكلو: يزيد النصبكنراه كفي "الم ذاًف"، الرفع: في قمت "ال ذم"، ثنيتى كالجٌر:إذا
ا أفجميعىىذهاألسماءالميبيىمة،نحك:"ال ذم"،ك"التي"،كأسماًءاإلشارة،كنحًكىامم  ـٍ "الم ذىٍيًف".كاعم

اليصحتثنيتيو.فالتثنيةف ألفالتثنيةإنمايوإنماىيصيغةمكضكعةهلمتثنية؛الييفاًرقوالتعريؼي
"ك"فرساف"تككففيالنكرات،نحًكقكلؾ:"رجؿ"،ك"رجبل .(5)ف"،ك"فرسه

إذاثبتأفالمعرفةالتصحتثنيتييامعبىقاًءتعريفيا،فمااليصحتنكيريه،التصحكيقكؿ:"
نما تثنيتيو.كلماكانتىذهاألسماءيمٌمااليصحاعتقاديالتنكيرفييا،لـتكفتثنيتياتثنيةحقيقية،كا 

                                                
 (.373-2/357(انظر:ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1)

(2( األدب خزانة البغدادم، انظر: ىذيؿ، مف لرجؿ البيت اليذلييف11/4221( أشعار شرح السكرم، ،)
)ص2/651) األزىية اليركم، )ص292(، المباني رصؼ المالقي، العرب76(، لساف منظكر، ابف ،)
 ()زبي(.14/353)

 [.97(]اإلسراء:3)

)ص4) ديكانو: ندبة، ابف انظر: ندبة، لخفاؼبف البيت )541( المغني شكاىد شرح السيكطي، ،)1/324،)
 ()تيز(.5/316(،ابفمنظكر،لسافالعرب)1/27لكتاب)سيبكيو،ا

 (.2/375(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)5)
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أنياجرتعمىمنيىيصيغةه اًجالتثنيةالحقيقيةفياإلعرابمكضكعةلمداللةعمىالتثنية،إال 
تثنية كانت كلك التثنية. في الياء حذؼي ٍضعيةه كى أنيا يؤيِّد كمٌما المتمكنة. األسماء مف لقيربيا

ًمياًف" "،ك"عى .(1)ًصناعٌية،لىثبتفيياالياءي،كماتثبتفي"عىـً

كعمىماسبؽيتضحلنابأفالتثنيةالتككفإالفيالنكرات،ككذلؾاليصحلناالتثنية
معبقاءالتعريؼفيالكممات،كىذاكمولقربيامفاألسماءالمتمكنة.

تمكسكرة؛ألنياجرتعمىمنياجفي"ىذاًف".ككانكماالنكففييامجرلجرلككذلؾي
تقكؿ: الحقيقية، دخمتالتثنية يقكؿ: مف كمنيـ ىينا. كذلؾ النكف، بكسر ك"فرساف"، "رجبلف"،

امفالياءالمحذكفة،كماكانتفي"ىذاًف"كذلؾ.كمنيـمفال في"المذاًف"،ك"الم تاًف"عكضن النكفي
لمت مكضكعة صيغةه ألنيا شيء؛ مف ا عكضن تقدـيجعميا ما عمى كمثنية النكف، ييشدِّد مف نيـ

ًثير: ابفكى َذاِن َيْلتَِقـََّفا]فيقكؿ:"الم ذاف"،كقدقرأ بتش (2)[ِمـُْؽمْ  َوالؾَّ ديدالنكف.فمفخفؼالنكفى
ساًف".كمفشٌددىا،فإنوجعؿال تشديدفىٍرقنافقدجرلعمىمنياجالتثنيةعمىحدنكًف"رىجيبلًف"،ك"فىرى

ك"،كبيفماال "،ك"صاحباعمرو بيفماييضاؼمفالمثنى،كتسقيطنكنيولئلضافة،نحك:"غبلمازيدو
.(3)ييضاؼ،نحك:"الذم"،ك"التي"،كسائًرالمبيمات

كعمىماسبؽنجدبأفعمماءالنحكىناؾمفيشددالنكففيحالةالمثنى،كىناؾمف
مفأسماءاإلشارة.(ىذاف)انييخففياكمايعاممك

بالياءفيا:"ال ماقيؿفيجمعأما:الذين -3 ،" ذيفى لرفعكالنصبكالجٌراليختمؼ،ألٌنومبنىٌّ
"فيالنصبكالخفضيجعميوكالتثنية،إذ "فيالرفًع،ك"الذيفى كالكاحد،كمنيـمفيقكؿ:"الم ذيكفى

ة،كاألكؿأكثريكافعمىم .(4)نياجيافيالصح 

كأٌما"األلى"بمعنىى"اٌلذيف"فيكجمعي"ال ذم"مفغيرلفظو،كػ"رىجيؿ"ك"نىفىر"،ك"امرىأة":اأُللى -4
ك"ًنسكىة"،كىكبكزًف"الحيطىـ"ك"الم بىد".

ءُ  -5 كذا"،أم:الالَّ فىعىؿى ءي نحًك:"جاءنيالبل  ءي"،فيكبمعنىى"الذم"، "البل  :ال ًذمفعؿ،فيككأٌما
فيو "،إذاكثرتي راحه كفيو،ك"يىٍكـه إذاكثرصي " صاؼه "،إذاكثيرماليو،ك"كىبشه ماؿه بكزًف"رجؿه

                                                
 (.102(،عبدالمنعـمسعد،العمدةفيالنحك)ص2/375حالمفصؿ)(ابفيعيش،شر1)

 [.16(]النساء:2)

(3( المفصؿ شرح يعيش، ابف )2/376( المحيط البحر حياف، أبك كانظر: الكشاؼ3/197(، الزمخشرم، ،)
 (.2/118(،مختارعمر،معجـالقراءاتالقرآنية)2/248م،النشرفيالقراءاتالعشر)(،الجزر1/256)

(4( المفصؿ شرح يعيش، ابف )2/376( التصريح شرح األنصارم، حاشية1/150(، الخضرم، الخضرم(،
(1/132.) 
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الرفع، في " ؤكفى "البل  فقالكا: "الًذم"، بػ ذلؾ فعمكا كما السبلمة جمعى "البلءي" كييجمع الًريح.
"فيالنصبكالجرٌ ًئيفى .(1)ك"البل 

يىكافكغيره،تقكؿ:"جاءتىنيالمرأةيكنجدهيقكؿفي:التي -6 "ال ًتي"،فييعبارةعفمؤٌنثمفحى
فيياكما "،كالكبلـي ٍمميياطٌيبه بالشجرةالتىيحى الناقةالتيعندؾ"،ك"غيًنيتي التيتعرفييا"،ك"رأيتي

فييا كالبلـ كاأللؼي "الًذم". في لكصًؼالكبلـي لفظيا إلصبلًح "الًذم" في كانت كما زائدة
كقاؿ المفظي، عميو كالذم المكجكد، ألنو كالياء، كالتاء البلـي االسـي: ثيبلثيوه، كىي المعارؼ.
عمييا كالكبلـي كحدىىا، التاءي عندىـ "تىا" كأصؿي اإلشارة، في "تىا" مف منقكلة ىي الككفيكف:

.(2)كالكبلـفي"الذم"
كىيكاآلتي "ال ذم" لغاتكمغاًت أربعي "التي" في نجد الياء،:كعمىىذا بإسكاف "ال ًتي"

بالتشديد.كالكبلـيعمييا" .لًذمكاكالٌمًتبالكسر،كالم ٍتبالسككف،كالم ًتي 
،"الًتي"،تقكؿ:"المككذلؾفيتثنية تاًف"فيالرفع،ك"الم تىٍيًف"فيالنصبكالجٌر،كىكمعربه

مفلفًظالكاحد،كليسكذلؾالجمع،فإٌنويختمؼ،فيككف التثنيةاليختمؼ،كالتككفإال  ألفًمنياجى
مفتثنية،كيككفالجمعيمفغيرلفًظكاحده،كالنفىر، مفجمع،كالتككفتثنيةهأكثرى جمعهأكثرى

.(3)ة،كاإلًبؿ،فمذلؾحافظكاعمىالتثنية،كأجركىافياإلعرابعمىمنياجكاحدكالنٍسكى
ًء"بغيرياء، ًتي"،عمىكزًف"القاًضي"،ك"البٌلًئي"،ك"البل  كماكيقكلكففيجمع"الًتي":"البل 

:(4)اؿرجؿهمفبنيسميـق
منوي ف  عميناالبلًءقدمىيىدكاالحيجيكرافماآباؤناًبأىمى

 غير عمى بو فأتكا "األلى"، "الًذم": في قالكا كما تعالى: قاؿ الكاحد. ِئِي ]لفظ َوالّلَّ

ِئِي ََلْ ََيِْضنَ َيئِْسَن ِمَن ادَِحقِض ِمْن كَِساِئُِؽْم إِِن اْرتَ  ُُتُنَّ َثَّلَثُة َأْشُفٍر َوالّلَّ .(5)[ْبُتْم َظِعدَّ
.كربماقالكا:"المكىاًئي"،ك"المكىاًء"بغيًرياء،كماقالكا:"المكىاًتي"،ك"المكىاًت"

 اإلخبار ب"الذي":
مفاالبتداءكالخبرتصدرفيوب"ال ًذم"أكباأللؼال بلـبمعناىا،ككماىكاإلخبارضربه

معركؼأف"الذم"إذاتـبصمتو،كافاسمانمفردناؾ"زيد"ك"عمرك"الييفيدإالبضـجزءآخرإليو.
كمايزيدصاحبكتابشرحالمفصؿبقكلو:"كاإلخبارعفكؿاسـفيجمموسائغ"،يريد

كألفىذهالجمؿت؛الجممةىالخبريةالتييحسففيجكابياًصٍدؽهككذب ،كماتقعقعصبلتو صفاتو

                                                
 (.2/376رحالمفصؿ)(ابفيعيش،ش1)

 (.150السابؽ،نفسالصفحة،األنبارم،أسرارالعربية)ص(المرجع2)

 (.296(،اليركم،األزىية)ص144(،الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص2/377(المرجعالسابؽ)3)

 (1/151(األنصارم،أكضحالمسالؾ)4)

 [.4(]الطبلؽ:5)
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عمىمسم أخبارنا،كاألسماء ٍكـأنياأسماءهًسماته إذامنعياتوبحي عنيابأحكاليا،إال  يجكزاإلخباري
.(1)"مانع

 كتاب كصاحب "كطريقةيالمفصشرح يقكؿ: تصدِّؿ أف بالمكصكؿ،اإلخبار الجممة ر
بيانوأنؾتقكؿفياإلخباركإلىعجزىاكاضعانمكانوضميرانعائدانإلىالمكصكؿ.سـىاالؼىمًحٍزىكتي

في"زيده "الذمىكمنطمؽهمنطمؽهعفزيد "الذمزيدهزيده": كعف"منطمؽ": كعفمنطمؽهىك"، ،"
ـيوخالده":"الذمقاـغبلميخالدو"خالد"في"قاـغبلـ .(2)"غبلموخالده"،أك"القائ

أفطريقةىاإلخبارأفتيصدِّرالجممةبالمكصكؿالذمبكلكفنجدبأفشارحالمفصؿيقكؿ:"
عن كالبلـبمعناىما،كتنزعاالسـالذمتريداإلخبارى أكاأللؼي ك"التي"، ومفالجممة،ىك"الذم"،

تأتيبذلؾاالسـالذمتيخًبرعنو كتضعمكضعىوضميرنايعكدإلىالمكصكؿيككنوفيالمعنى،ثـٌ
آًخرنا،تجعموخبرناعفالمكصكؿ
(3).

كعمىماسبؽيتضحلنابأفاإلخبارسكاءكافب"الذم"أك"التي"أكباأللؼكالبلـالتي
ألنوفيالمعنىمحدِّثعنو.؛ألفالمفظيككففيحدذاتوخبرنا؛اأنويحتاجلجمؿخبريةبمعناى

فإذا زيده".نزعتى منطمؽه"،فإٌنؾتقكؿ:"الذمىكمنطمؽه أخبرتعف"زيد"مفقكلؾ:"زيده
بدلىوضميرىه،كىكمبتدأكماكاف"زيد"مبتدأ،ك"منطمؽ"خبريهع مىما"زيدنا"مفالجممة،كجعمتى

ىك"زيده"،كلذلؾ "ال ذم" راجعإلى"الذم"،كى كاف،كالجممةيمفالمبتدأكالخبرصمةي"الًذم"،كىيكى
عنوفيالمعنى كافخبرناعنو؛ألفالخبرإذاكافمفردنايككفىكالمخبرى
(4).

لقسميفكىما فييا اإلضافة تنقسـ األمر كجدتأفجممة كلكفمفقراءتيلكتبالنحاة
كاآلتي:

أفاليدٌؿعمىشخصبعينو. ري بعينو،كاآلخى أحديىما:أفيدؿالمضاؼإليوعمىشخصو
زيد"،كلكفإفلـيدؿعمىشخصمفرد،ك مثاؿكأفيدؿعمىشخصمفرد،مثاؿذلؾ:"غبلـي

ذلؾ:"ساـأبرىص".

                                                
ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1) الشيرازم،شرحالممع)ص2/396( انظر: ارتشاؼالضرب588(، األندلسي، ،)

(1/526.) 

 (.398-2/397(المرجعالسابؽ)2)

 (المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.3)

(4( التصريح شرح األنصارم، )1/150( الخضرم حاشية الخضرم، ال1/132(، شرح يعيش، ابف مفصؿ(،
(2/398.) 
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اليتخصص ألنو عنو؛ فبليجكزاإلخباري اليدؿعمىشخصمفرد، كىكما كالثاني:
عفالمضاؼمفردنا،كعف-كىكمايدؿعمىشخصمفرد-األٌكؿكباإلضافة، فإنويجكزاإلخباري

عنيمامعنا؛ألٌفالمضمراليدؿعمىالمضاؼإليومفردان مفكاحد.،كاليجكزاإلخباري أكثرى

 ما يمنع فيو اإلخبار:

ا يمتنعاإلخباربضمير القكؿبأنو كالكنستطيع أكؿالكبلـ، الستحقاقو يرفيمضلشأف؛
"منطمؽ"في"زيدهمنطمؽ"كالياءفي"زيدهضربتو"؛ألنياإذاعادتإلىالمكصكؿ،بقيالمبتدأببل

ا؛أل ٍرًبيزيدناقائمن ،كالمصدركالحاؿفي"ضى نؾلكقمت:"الذمىكزيدناقائمناضربي"،أعممتعائدو
الضمير،كاإلضماريسكغفيمايسكغتعريفو.
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 المبحث الثاني
الموصول المشترك



 الحديث سبؽ سبؽ الخاصفيما المكصكؿ ،عف المبحث ىذا في كؿالمكصكنتناكؿ
ٍف"المكصكلةالمشترؾبأدكاتو،كاختصاصكؿو التيبمعنىالذم.منيما،كسأبدأبالحديثعف"مى

أغمبعمماءالنحكيقكلكففيياكأٌماأفمفخبلؿاطبلعيعمىكتبالنحكلقدكجدت
أٌنياال ٍف"،فإٌنياتككفبمعنىى"الذم"،كتحتاجمفالصمةإلىمثًؿمااحتاجتإليو"الذم"،إال  "مى

فيعًقؿ،كىياسـبدليًؿأٌنياتككففاعمة،ن لذىكاًتمى قكلؾ:"جاءنيمفقاـ"،فمكضعيتككفإال  حكى
:"رأيتمىفعندؾ"،فيككفمكضعييانصبنابأنومفعكؿبوكما ٍف"رفعهبأنوفاعؿ،كمفعكلة،نحكى "مى

.(1)تككفاألسماءيكذلؾ.كالبدليامفضميريعكدإلييا،كذلؾمفخصائصاألسماء

ٍف،اسـمكصكؿبمعنى"الذم"ك"التي"كفركعيا،كتستخدـ:َمنْ  -1 كعمىماسبؽيتضحلنابأفمى
كاحدتككففيجميعحاالتاإلعراب. لمعاقؿغالبان،كبمفظو

قكلؾ:"مرر الجٌر،نحكى بقكليـ:"كيدخؿعميياحركؼي ٍفعندؾ".ككذلؾزيدعمييا تًبمى
 (2)[َظَقْغِػُر دَِْن َيَشاءُ ]قاؿاهللتعالى: مف، بعدىا ما ألٌف كذلؾ، كانت"الىًذم" كما كىيمبنية

،كذلؾنحكي االسـمبنىاليستًحؽاإلعرابى الصمةمفتماميا،فييبمنزلًةبعضاالسـ،كبعضي
ََمَواِت َواألَْرِض ].قاؿاهللتعالى:قكلؾ:"جاءنيمىفعندؾ"،أم:الذمعندؾ َوَلُه َمْن ِف السَّ

أنياتيفاًرؽ"الذم"فيأنياالتكصؼكماتكصؼ"الذم"،كال(3)[َوَمْن ِعـَْدهُ  ؼبياكما،إال  يكصى
ك"جاءني الذمقاـ"، "جاءنيزيد أالتراؾتقكؿ: "الذم". الظريؼ"،يكصؼبػ فتصؼالذمقاـ

لخركجيا "مىف"؛ في ذلؾ تفعؿ كال بيا، كتصؼ كشىبىًييا"الذم"، المتمكِّنة، األسماء شىبىًو عف
كاألسماءيالظاىرةالتككفعمىأقؿمفثبلثًةبالمضمراتبنىٍقًصلفظيا.أالترلأٌنياعمىحرفىٍيف،

ؼبيا.كليسكذلؾأحرؼ.فمٌمابعيدٍتمفالظاىر،لـ ؼ،كلـيكصى "الذم"فًإنياعمىثبلثةتكصى
:"عىـ"ك"شىج"أحرؼ،إذأصمييا"لىًذ"، .(4)مثؿي

                                                
(،الخضرم،حاشيةالخضرم281-2/279)(،األنصارم،مغنيالمبيب2/299(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1)

(1/135.) 

 [.14(]الفتح:2)

 [.19(]األنبياء:3)

(4( عقيؿ ابف شرح عقيؿ، ابف )1/121( المفصؿ شرح يعيش، ابف الدرية2/380(، الككاكب األىدؿ، ،)
(1/131.) 
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التستخدـ أنيا عدا ما تستعمؿكاستعماالت"الذم" ٍف" بأف"مى سبؽيتضحلنا كعمىما
يا،كذلؾلخركجياعفشبيياباألسماءالمتكمنة،كتشبوبذلؾالمضمراتلنقصلفظيا.لمكصؼب

َواهللُ ]التقعإالعمىذكاًتمىفيعًقؿ،فماتصنعبقكلوتعالى:كعمىىذافإذاقمتأنيا

ٍة ِمْن َماٍء َظِؿـُْفْم َمْن َيْؿِم َعَذ َبْطـِِه َوِمـُْفْم َمْن َيْؿِم   َعَذ ِرْجَؾْْيِ َوِمـُْفْم َمْن َيْؿِم َخَؾَق ُكلَّ َدابَّ

الذم(1)[َعَذ َأْرَبعٍ  ألٌف العيقبلء؛ مف ليسكا كالذميمشيعمىأربع كالذميمشيعمىبطنو، ،
أٌنو يات،كالذميمشيعمىأربعمفجنًساألنعاـكالخيؿ؟فالجكابي يمشيعمىبطنومفجنًسالحى

يعقؿلم خمطما اليعقؿ،غم با مفكما "،فجمعكنايةى ـٍ "فىًمنيي مفيعقؿ،كذلؾأنوقاؿ: جانبى
كناية يعقؿكمااليعقؿبمفًظمايعقؿ،فمٌماكافكنايةيالجمعالذمفيومايعقؿكمااليعقؿمثؿى

ذلؾ .(2)الجمعالذمليسفيومااليعقؿ،كافتفصيميوكذلؾ،كًلػ"مىف"،مكاضعيغيري

ٍف"تستخدـلمفيعقؿ،كلمفاليعقؿأحيانان،كلكفتستخدـلمفاليعقؿمف كنستنتجبأف"مى
بابالتشبيو.

َما -2 مفالم: الثانية ككاآلفسيككفالحديثعفاألداة ا" كىي"مى المكصكلةصكالتالمشتركة
آلتي:التيبمعنىالذم،ككافالحديثعنياكا

كأٌما"مىا"،فتككفمكصكلةبمعنى"الًذم"،تحتاجمفالصمةإلىمثًؿماتحتاجكىيمبنيةه
ٍف"،مفأنياىيكمابعدىااسـهكاحده،فكانتكبعًضاالسـ.كىيتقععمىذكاًت ًلماذكرناهفي"مى

،أم:(3)[ُطوِِنِْم َواجُلُؾودُ ُيْصَفُر بِِه َما ِف بُ ]مااليعقؿكعمىصفاًتمفيعقؿ.قاؿاهللتعالى:

ََمَواِت ]ييذابمافيبطكنيـكجمكديىـكقاؿ: ْم ِرْزًقا ِمَن السَّ َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َما ََل َيْؿؾُِك ََلُ

ا"عمىماكانكايعبدكفمفاألصناـ.كقاؿتع(4)[َواألَْرِض َشْقئًا َوَما بُِؽْم ِمْن ]الى:،فأكقع"مى

.(6)(5)[كِْعَؿٍة َظِؿَن اهللِ

                                                
 [.45(]النكر:1)

 (.2/380ر:ابفيعيش،شرحالمفصؿ)(انظ2)

 [.20(]الحج:3)

 [.73(]النحؿ:4)

 [.53(]النحؿ:5)

(6 الضرب ارتشاؼ األندلسي، )1/526( المفصؿ شرح يعيش، ابف الخضرم2/380، حاشية الخضرم، ،)
(1/135-136.) 
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ىناؾبعض كلكف يعقؿ، ال لذكاتما تستخدـ المكصكلة "مىا" بأف سبؽنجد كعمىما
دتستخدـفيذكاتمايعقؿكدليميـكاآلتي:العمماءقاؿق

ٍف"،كاحتٌجبقكلوتعالى: َظاْكؽُِحوا َما ]"كقدذىببعضيـإلىأنياتقعًلمايعقؿبمعنىى"مى

ََمِء َوَما َبـَاَها]:تعالى،كبقكلو(1)[َصاَب َلُؽْم ِمَن الـَِّساِء َمْثـَى كىأبكزيدمفقكؿ.كح(2)[َوالسَّ
ا"عمىالقديـسبحانو،كىذاىكنحكيهمحمكؿعىندناعمى مىاسىخرىكيفلنا"،فأجرل"مى افى اًلعرىب:"سٍبحى

.(3)الصفة

كجاز ٍف" "مى يعقؿؾى فيما أيضان تستخدـ "ما" بأف لنا يتضح ييعب رعفكعمىىذا أف
الجميعبػ"ما"المكصكلة.

اتحتاجإلىكبلـبعدىا،أماالمكصكؿالمشترؾالثالث:أىم  -3 "،فإٌنياتككفمكصكلةأيضن "أىمٌّ
قبميامف كانابمعنىى"الذم".كيعمؿفيياما ٍف"،ك"مىا"،إذا ك"مى اكاحتياًج"الًذم" بواسمن ـٌ تًت

فيالدار"،كالمعنى"الذمفيالدار"منيـ،العكامؿكماتعمؿفي"الذم"، فتقكؿ:ألضًربىفأي ييـٍ
ماأيضيفتإليو،كلذلؾلزمٍتيااإلضافةي.أالترل أنياتيفيدتبعيضى "بمنزلًة"الذم"،إال  "أمٌّ فػ

.(4)أنؾإذاقمت:"ألضربفالذمفيالدار"،لـيكففيالمفظداللةهعمىأٌنوكاحدهمفجماعة

ؼمفخبلؿ ماسبؽنجد"أٌم"المكصكلةبمعنى"الذم"ك"التي"ككذلؾتعرؼإذالـتيضى
إلىكبلـبعدىا ليتـصمتياكاحتياجاألسماءالمكصكلةالتيسبؽلفظنا،كنجدبأنياتحتاجأيضان

الحديثعنيا.

اإلضافة،نحكقكلوتعالى: تيفردكمعناىا بأنياقد بقكليـعمييا ا َما َتْدُعوا َظَؾُه ]كزيد َأيًّ

اهللبو،فمواألسماءالحسنى.(5)[األَْسََمُء اُلْسـَى االسميفدعكتى كالمعنى:أم 

تقكؿ:"جاءنياي ييـقاـأبكه"،كالعائديفالبٌدمفعائدفيالجممةالتيىيصمةهلو.كىي
المرفكعالياءفي"أبكه"،كتقكؿ: العائد "؟فإفحذفتى كأي ييـىكأحسفي قاـغبلميو، "ألضربىفأي ييـ

                                                
 [.3(]النساء:1)

 [.5(]الشمس:2)

 (.2/380(،ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1/136(الخضرم،حاشيةالخضرم)3)

ابف4) )( المفصؿ شرح )ص2/381يعيش، النحك في العمدة مسعد، المنعـ عبد حاشية103(، الخضرم، ،)
 (.1/133(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)1/147الخضرم)

 [.110(]اإلسراء:5)
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أييي "ألضربىف قكلؾ: نحكى بينيعمىالضـ، "الًذم"، في اهللالذماليحسيفحذفيو قاؿ ." أحسفي ـ
َْحَِن ِعتِقًّا]تعالى: ُْم أََشدُّ َعَذ الرَّ كالمعنىأي ييـىكأشدي(1)[ُثمَّ َلـَـِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشقَعٍة َأُّيُّ

(2).

"المكصكلةإع رابيياكبناؤىا،كىذاإذاأضيفتلفظنا،كيحذؼكعمىماسبؽيجكزفي"أم 
العائدمنياكىناالبدمفأفيككفالبناءعمىالضـ.

أنيا سبؽنجد ٍييا،كىما؛بينيتكعمىما أفتككفمبنيةعمىحدنظيرى ألفالقياسفييا
ذا ا،فقدتضمنٍتمعنىىىمزةاالستفياـ؛كا  إذاكانتاستفيامن ا"؛ألنيا ٍف"،ك"مى كانتجزاء،فقد"مى

إٍف"؛ لياعمىتضمنتمعنىحرؼالجزاء،كىك" بمزكـاإلضافةلياحمبلن كلكفأعربتلتمكنيا
"،فمٌماحيذؼالعائدالمرفكعالذماليحسفحذفيومع"الذم"،نقضيياكنظيرىا، "ك"كيؿٌّ كىك"بىعضه

بإزالتياعفترتيبيا،فعادتإلىأصميا .(3)"دخميانقصه

 مف القياسفييا "مقتضى التيكقيؿ الحجازية ا" "مى أف كما دخمياالبناء أك خبريىاػ قدِّـ
ٍحد،ريد تإلىقياسنظيرىافياالبتداء،نحك: لمعنىالجى "ك"إن ما"كنحكىما"ىىؿاالستثناءالناقضي

نمابينيعمىالضـعمىالتشبيو "ك"بىعدي"،ك"يازيده"؛فمايككفبعدهالمبتدأكالخبر،كا  ألنوب:"قىبؿي
ثـتقكؿ: " "،ك"يىارجبلن كمفبعدو يككفميعرىبانفيحاؿ،كمبنيانفيحاؿ،كماتقكؿ:جئتمفقبؿو

كمفبعدي ىذامذىبسيبكيو،كالككفيكفييخالفكنوفيك"يازيدي"،،إذاأردتالمعرفة،جئتمفقبؿي
.(4)ىذااألصؿ

،سكاءحذفكاالعائدمفالصمة،أكلـيحذفكه،ينصبكفالككفيكفك "أي ا"إذاكقععمييافعؿه
"أل بيفقكليـ: عندىـ كاليضٌمكفكالفرؽى " أفضؿي كبيف"ألضربىفأييـ ،" أفضؿي ىك ضربىفأييـ

فيمكضعيرفع،فأٌماقكلوتعالى: َْحَِن ]"أيييـ"إال  ُْم َأَشدُّ َعَذ الرَّ ُثمَّ َلـَـِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشقَعٍة َأُّيُّ

.(6)،كحكاهىاركفعنيـفإنيـيقرؤكنيابالنصب(5)[ِعتِقًّا

:(7)كلكفنجدتأكيميـبالضـعمىكجكهكىي

                                                
 [.69(]مريـ:1)

 (.2/381(،ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1/397(سيبكيو،الكتاب)2)

(،الخضرم،حاشية136-1/135(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)2/382بفيعيش،شرحالمفصؿ)(انظر:ا3)
 (.1/148الخضرم)

 (.1/397(،سيبكيو،الكتاب)716-709(األنبارم،اإلنصاؼفيمسائؿالخبلؼ)ص4)

 [.69(]مريـ:5)

 (.2/382(،ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1/135بفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)(ا6)

 .2/382(ابفيعيش،شرحالمفصؿ7)
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"ىنااستفيامان،كأنوأحدىما: الخبر،كيككف"أم  بأنومبتدأ،ك"أشد " ،كأنورفعه أنومعربه
مفِمْن ُكلِّ ِشقَعةٍ :)اكتفىبالجاركالمجركرفيقكلو مفكؿقبيؿ"،ك"آلكيمىف  (كمايقاؿ:"ألقتمىف 

( طعاـ"ثـابتدأ َْحَِن ِعتِقًّاكؿِّ ُْم َأَشدُّ َعَذ الرَّ الكسائٌيكالفر اء،كعمىىذا،اليككفَأُّيُّ (،كىكرأمي

ُْم َأَشدُّ التيىي)لمجممة (مكضعهمفاإلعراب.َأُّيُّ

"أيضاناستفيامانعمىماذكرنا،كىكرفعهبأنومبتدأ،كمابعدهفيككف"أي ييـكالكجوالثاني:أ
( ،كالجممةفيمكضعالمفعكؿلقكلو: (كالنزعهبمعنىالتبييف،فيكقريبمفالًعمـ،َلـَـِْزَعنَّ الخبري

فمذلؾجازتعميقيوعفالعمؿ.

مفكؿفريؽتشايعكاالذمكالكجوالثالث:أفيككفرفعانعمىالحكاية،كالمعنى:ثي لننزعف  ـ 
َْحَِن ِعتِقًّايقاؿفيو:) ُْم َأَشدُّ َعَذ الرَّ :(2)،كشبيوبقكؿاألخطؿ]مفالكامؿ[(1)(كىكرأمالخميؿَأُّيُّ

مفالفتاةبمنزؿو ًرجهكالمحركـيكلىقىدأبيتي الحى فأبيتي

بابيوالشع (3)كيكنسر،كفيحاؿاالختيارعنومندكحةه،كىذا إنؾى يجعمومفقبيؿ"أشيدي
لرسكؿاهلل"فيتعميؽالفعؿعفالعمؿسكاءهكافمفأفعاؿالقمب،أكاليككف،كيجيز"ألضربف

،كيعمؽالضرب.كىذاضع مفاإللغاء،أيييـىكأفضؿي كاليجكزأفيعمؽيؼ؛ألفالتعميؽضربه
كالذ إلغاؤه، يجكز ما إال العمؿ عف األفعاؿ "،مف "ظننتي نحك: القمب، أفعاؿي إلغاؤه يجكز م

"،كالككفيكفاليرككف"ألضربفأييـقائـ"بالضـ،كاليقكلكنوإالمنصكبان.كيعضدماقالكا ك"عممتي
،قاؿ:مف ٍرمي  إلىمكة،ماحكاـالجى حيفخرجتمفالخندؽ،يعنيخندؽالبصرة،حتىصرتي

"،أم:كميـينصب.كىذهالحكايةالتمنعأفيككفغيريهلـأسمعأحدنايقكؿ:"اضربأي ييـأ فضؿي
ماركاه،كيككفماسمعولغةنلبعضالعرب.كذلؾأفسيبكيوسم كيدؿذلؾكحكاه،عسمعخبلؼى

،كقاؿ:ا(4)عمىذلؾقكليو "يعنيالعربى الخميؿعفقكليـ:"اضربأييـأفضؿي ىك:كسألتي لقياسن
الرفععمىالحكاية ؿي .(5)النصب.كتأك 

                                                
 (.2/382(،ابفيعيش،شرحالمفصؿ)2/399(سيبكيو،الكتاب)1)

)ص2) ديكانو األخطؿ، انظر: لؤلخطؿ، البيت األندلس616( )ص(، النحاة تذكرة خزانة447ي، البغدادم، ،)
 (.2/84(،سيبكيو،الكتاب)1/510(،السيرافي،شرحأبياتسيبكيو)6/139األدب)

 (.2/400)(المرجعالسابؽ3)

 (.2/383(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)4)

 (.2/399(سيبكيو،الكتاب)5)
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:(1)كأنشدأبكعمرك]مفالمتقارب[

بىنيماًلؾو ؿيإذاماأتيتى أٍفضى عمىأي ييـٍ ـٍ مِّ فىسى

الحديثعف"ذك"الطائيةالمكصكلةكبعداالنتياءمفالحديثعف"أٌم"المكصكؿ،يأتي:ذو -4
ىذاذكقاؿذاؾ"،يريدكف:الذمقاؿذاؾ.كىي"ذيك""كأما"ذك"فإفطيئانتقكؿ:كقدقيؿفييا:
 بمعنى بياالتي تكصؿ التي كالخبر كالمبتدأ كالفاعؿ الفعؿ مف بالجممة ككصمكىا "الذم"،

م "الذم" كانت كما بعدىا ما إلى الحتياجيا كبنكىا قاـ""الذم"، ذك زيده "ىذا فقالكا: بنية،
ذك حاؿالرفعكالنصبكالجٌربالكاكقاـأبكه"،فيككففيك"رأيتزيدانذكقاـ"،ك"مررتبزيدو

كىذهالكاكعيفالكممة،كليستعبلمةالرفع.كتقكؿ:"مررتبالمرأةذكقامت،كبالرجميفذك
.(2)قاما،كبالرجاؿذكقامكا"،فيستكمفيوالتثنيةيكالجمعكالمؤنث

:(3)قاؿالشاعر]مفالكافر[

دِّم الماءىماءيأًبيكجى يتيفإف  كذيكطىكى كًبئًرمذيكحفىٍرتي

امفأبياتالحماسةلمنظكربف فنرلالشاعركصؼالبئرب"ذيك"كىيمؤنثة،كنجدأيضن
يـ]مفالطكيؿ[ :(4)سيحى

كفأتىٍيتيييـٍ مًفإم اًكراـهميكًسري ٍسًبيى ماكىفاًنيىافحى ـٍ ٍفذيكًعندىي

ذم"بوفيقكلؾ:"جاءنيالذمبمعنى:ًمفالذمعندىـ،ككصموبالظرؼكماتصؿ"ال
:(5)عندىـ"،فأٌماقكلو]مفالطكيؿ[

ماقد نىٍعتيـيلىًئٍفلـتيغىيٍِّربعضى ارقيوٍصى ذكأنىاعى ألٍنتىًحيىٍفلمعىٍظـً

كيككف كالجمع، التثنية كفي قالتذاؾ"، "ذاتي المؤنث: في تقكؿ فيأنؾ بعضيـ كزاد
قمف"،كفيذلؾداللة مضمكمانفيكؿحاؿ.كًحكيأنويجكزأفتقكؿفيجماعةالمؤنث:"ذكاتي

                                                
(1( المكامع الدرر الشنقيطي، انظر: البيتلغسافبفكعمة، شرحالتصريح)1/282( األنصارم، ،)1/135،)

(،1/78(،األنصارم،مغنيالمبيب)1/677)(،األشمكني،شرحاألشمكني1/84السيكطي،ىمعاليكامع)
 (.210الياشمي،جكاىراألدب)ص

(،األنصارم،قطرالندل214حصيؿ)ص(،كانظر:الرجراجي،شرحالت2/284(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)2)
 (.112كبؿالصدل)ص

(،السيكطي،6/34(،البغدادم،خزانةاألدب)384(البيتلسنافبفالفحؿ،انظر:األنبارم،اإلنصاؼ)ص3)
ارم،شرح(،األنص295،اليركم،األزىية)ص4(1/15(،ابفمالؾ،أكضحالمسالؾ)1/84ىمعاليكامع)

 (.1/137التصريح)

(،30(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)ص1/268)(البيتلمنظكربفسحيـ،انظر:الشنقيطي،الدررالمكامع4)
 (.1/72(،األشمكني،شرحاألشمكني)1/63(،األنصارم،شرحالتصريح)1/59ابفعصفكر،المقرب)

(،ابفجني،سرصناعةاإلعراب1746(البيتلعارؼالطائي:انظر:المرزكقي،شرحديكافالحماسة)ص5)
 (.7/438(،البغدادم،خزانةاألدب)243(،المالقي،رصؼالمباني)ص1/397)
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كبيف"التيبمعنى"الذم"عمىلغةطيءبيف"ذيكأنومنقكؿمف"ذم"التيبمعنىصاحب".كالفرؽ
:(1)"ذك"التيبمعنىصاحبمفكجكهو

"ذك"فيلغةطيءتكصؿبالفعؿ،ك -1 اليجكزذلؾفي"ذيك"التيبمعنى"صاحب".أف 

"صاحب"بكصؼبياأف"ذيك"فيمذىبطيءاليكصؼبياإالالمعرفةي،كالتيبمعنى -2
فأضفتياإلىمعرفة،صارتالمعرفةكالنكرة، إفأضفتياإلىنكرة،كصفتبياالنكرة،كا 

ذلؾ؛ألنياميعر فةبالصمةمعرفة،ككصفتبياالمعرفة،كليست"ذيك"التيبمعنى"الذم"ك
ٍف"،ك"ما".كمنياأفالتيفيلغةطيِّئاليجكزفييا"ذا"كال"ذم"،كال عمىحدِّتعريؼ"مى
ذكقاؿ"، تككفإالبالكاك،تقكؿ:"مررتبالرجؿذكقاـ"أم:"الذمقاؿ"،ك"رأيتالرجؿى

 كليسكذلؾالتيبمعنى"صاحب".

ماتككفمبنية،كلكفنجدبعضيـمفكعمىماسبؽيتضحلنا:ذا -5 الطائيةغالبان بأف"ذك"
يعربيابالحركؼكمايعرب"ذك"التيبمعنىصاحب.

"ما" المكصكلةكذلؾبشرطيفأحدىماأفيتقدـعمييا كفيالختاـيأتيالحديثعف"ذا"
ٍف"االستفيامية،كفيذلؾنجدبعضآراءالعمماءماقاؿفيي ا:االستفياميةأك"مى

فييعمىكجيىٍيفى اذىاصنعتى "فأم ا"ذىا"مفقكلؾ:"مى
:أحديىما:أفتككف"ما"استفيامان،(2)
"الذم"كمابعدهمفالفعؿكالفاعؿكىياسـتاـمرفكعيالمكضعباالبتداء،ك"ذىا"خبريه،كىيبمعنى

نعتوي. :صى صمتيو،كالعائدمحذكؼ،كالتقديري

ا"كحدىا،كتككفقدرٌكبتمفكممتيفكمييماكالكجوالثاني:أفتجعؿ"مىا"ك"ذا" بمنزلة"مى
يثما"كنحكىمامفالمركبة،كتككف"ما"مع"ذا"فيمكضعنصببػ كممةكاحدة،نحك:"إن ما"،ك"حى

مفالسؤاؿ.قاؿ"صى الجكاببدؿه نىٍعت"،كيككفجكاباألكؿمرفكعان،كجكابالثانيمنصكبان؛ألف 
.(4)،قرئبرفع"العفك"كنصبو(3)[َوَيْسَلُلوَكَك َماَذا ُيـِْػُؼوَن ُقِل الَعْػوَ ]اهللتعالى:

                                                
الرجراجي،شرحالتحصيؿ)ص2/386(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1) (،األنصارم،قطرالندل218(،انظر:

 (.177-176(،الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص114-113)ص

الذىب)2) شرحشذكر الحنبمي، شرحالمفصؿ)177-180( ابفيعيش، الندل2/386(، قطر األنصارم، ،)
(113-114.) 

 [.219(]البقرة:3)

كعمرككالحسف،انظر:األندلسي،البحرالمحيط(قراءةالنصبىيمثبتةفيالنصالمصحفي،كقرأبالرفعأب4)
 (.1/133(،الزمخشرم،الكشاؼ)4/346(،الطبرم،تفسيرالطبرم)2/159)
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االذمينفقكنو،فالرفععمىأفيككف"ذا"بمعنى"ا حيثقاؿالشاعر]مفلذم"،كالمعنى"مى
:(1)الطكيؿ[

اًكؿي بلؿهكباًطؿيأالىتٍسأالًفالمىٍرءىمىاذىاييحى ـٍضى ىأ فييٍفضى أىنىٍحبه

ىتركيب"مىا"،ك"ذىا"،كجعميمامعانكممةكاحدةفيمكضعمنصكبكىناكافالنصبعم
ا]بالفعؿبعدىما،قاؿاهللتعالى: ُؽْم َقاُلوا َخْرً .(2)[َماَذا َأْكَزَل َربُّ

                                                
(،المرادم،الجني206(،اليركم،األزىية)ص254نو)ص(البيتلمبيدبفربيعة،انظر:لبيدبفربيعة،ديكا1)

)ص )239الداني األدب خزانة البغدادم، ،)2/252( التصريح شرح األنصارم، األشمكني،1/139(، ،)
 (.1/73شرحاألشمكني)

 [.30(]النحؿ:2)
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 المبحث الثالث
صمة الموصول



بوبعدالحديثعفالمكصكؿالخاص،كالمكصكؿالمشترؾ،كبيافكؿمنيمافيمايختص
الصمة العمماءقدعرفكا كمختمفةيأتيالحديثعفصمةالمكصكؿكالعائدكنجد عديدةو بتعاريؼو

فكافبعضياأكثرشمكالنككضكحاننذكرمنيا: كجميعيامتشابيةكا 

 أواًل: التعريف بصمة الموصول:

الجممة أف كالمراد: كصمة، كصبلن الشيء كصمت قكلؾ: مف كالكصؿ مصدر "فالصمة
نماىيزيادةكصؿ لو،فأماتسميةسيبكيولياحشكانفمفمعنىالزيادة،أم:أنياليستأصبلن:كا 

يتـبيااالسـ،كييكٌضحبيامعناه،كمنو:)فبلفمفحشكبنيفبلف(أم:مفأتباعيـ،كليسمف
.(1)صميميـ"

ؿ"ىيقكؿالجك .(2)رم:"ككؿشيءاتصؿبشيءفمابينيماكصمة،كالجمعكيصى

فنرلالصمةأنياتعمؿعمىتخصيصالمكصكؿ،كماأفالصفةتعمؿعمى كعمىىذا
تخصيصالمكصكؼ.

المكصك كؿ "كتفتقر مختصة بيا؛التاالسمية تتصؿ إلىصمة مشتركة ألنياكانتأـ
ألفالصمةمفكماؿالمكصكؿكمنزلةمنزلةعنيالزكمان؛نكاقصاليتـمعناىاإالبصمةمتأخرة

.(3)جزئوالمتأخر"

:(4)يقكؿابفمالؾ

بعدىاًصمة ميٍشتًممةككم يايمـز الئؽو عمىضميرو

نستطيعالقكؿبأفالصمةىيالجممةالتيتذكربعداالسـالمكصكؿفيتـبيامعناه،كال
يويسميياحشكان.محؿليامفاإلعراب،كأكثرالنحكييفيسميىذهالجممةصمة،كسيبك

                                                
منعـمسعد،العمدةفي(،عبدال36(،انظر:المككدم،شرحالمككدم)ص2/390(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1)

 (.104النحك)ص

 (.2/212(الجكىرم،الصحاحفيالمغة،بابكضح)2)

(،المككدم،شرح262-261(،انظر:ابفجني،الممعفيالغربية)ص1/169(األنصارم،شرحالتصريح)3)
 (.36كدم)صالمك

 (.36(ابفمالؾ،األلفية)ص4)
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تكمميا، صمة أفيككفبعدىا البد "يعنيأفالمكصكالتكميا المككدم: كيقكؿأبكزيد
ال كبيف كلذلؾسميتمكصكالتكنكاقصكرابطيربطبينيا عمىذلؾبقكلو:مكصكؿ؛ نٌبو كقد ،

الذم)عمىضميرالئؽمشتممة(مطابؽلممكصكؿفياإلفرادكالتذكيركفركعيمافتقكؿ:جاءني
.(1)قاـأبكه،كالتيقامتأمو،كالمذافقاما،كماأشبوذلؾ"

كيقكؿالمبرد:"كاعمـأفىذهالصمةمكضحةلبلسـ،فمذلؾكانتىذهاألسماءالمبيمةكما
اءنيالذم،أكمررتبالذملـيدلؾعمىشيءحتىشاكميافيالمعنى،أالترلأنؾلكقمت:ج

تقكؿ:مررتبالذمقاـ،أكمررتبالذممفحالو)كذاككذا(أكمررتبالذمأبكهمنطمؽ،فإذا
.(2)قمتىذاكماأشبوكضعتاليدعميو"

محتممةالصدؽتككفأفكجممةالصمةالبدلياأفتككفخبرية؛كمماسبؽيتضحلناأف
أفيككفمطابقن لو عمىالمكصكؿالبد مفالصمة ككذلؾالضميرالعائد فياكالكذبفييا، لو

اإلفرادكالتذكيركفركعيما.

:"أفالمكصكؿماالبدلوفيتمامواسمانمفجممةتردفومفالجمؿالتيابفيعيشكذكر
.(3)تقعصفات،كمفضميرفييايرجعإليو"

ألنيامع؛حيثيقكؿابفجني:"اعمـأفىذهاألسماءالناقصةإنماالتتـإالبصبلتيا
صبلتيابمنزلةاسـكاحد،كاالسـالكاحداليتـببعضحركفوحكؿبعضيا،كاليدخؿتحتومعنى

.(4)التفيد"مفيكـ،كالتقعبوفائدة،ككذلؾىذهاألسماء،مالـتتـبصبلتيا

"كالمكصكؿ يقكؿ: حيث أحكامان ليا كيفصؿ التعريفات ىذه عمى يزيد السيكطي كنجد
كالصمةحرفيانكافأكاسميانكجزءمفاسـ،فأشبوشيءبيماالمركبتركيبمزجكمفثـكجب

.(5)لياأحكاـ"

األكؿ:تقديـالصمةعمىالمكصكؿ.

الثاني:امتناعالفصؿبيفالمكصكؿكالصمة.

                                                
 (.248(،انظر:ابفجني،الممعفيالعربية)ص36(المككدم،شرحالمككدم)ص1)

 (.3/197(المبرد،المقتضب)2)

 (.2/388عيش،شرحالمفصؿ)(ابفي3)

 (.91(الشيرازم،شرحالممع)ص4)

 (.1/239ي،ىمعاليكامع)(،السيكط3/197(انظر:المبرد،المقتضب)5)
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نقؿعفالكسائيأنوقدأجازتقديـمعمكؿصمة)كي(نحكقكلنا:يكنرلاإلماـالسيكطي
ن عمييا )أف( صمة تقديـ أيضان أجاز الفراء كذلؾ كيرل يتعمـ، )كي( العمـ زيد قكلنا:جاء حك:

)أعجبنيالعسؿأفتشرب(.

ككذلؾبيفالمكصكؿ امتناعالفصؿبيفالمكصكؿكالصمة، يرلفيو الثاني: الحكـ أما
كمتعمقاتالصمةبأجنبي.

. كالراجحأنويجكزالفصؿبغيرأجنبيلمعمكؿالصمةمثؿ:جاءالذمزيدانأكـر

المف تككفاألسماء أنواليجكزأف الصمة أفكمفأحكاـ بؿالبد لممكصكؿ، صمة ردة
بينوصاحبأسرارالعربية ما ىذا بخبلؼذلؾفيكمؤكؿ، يكىـ جاء كما جممة، تككفالصمة

أسماءبقكلو: "فإفقيؿ:فيؿيجكزأفتككفاألسماءالمفردةصبلت؟قيؿ:اليجكزذلؾ؛ألف 
بلإل إلىالكصؼتكصبلنتكا)بذم(ىالكصؼبالجمؿ،كماأالصبلتإنماأدخمكىافيالكبلـتكص 

إلىغير "ذك" إضافة اليجكز فكما األلؼكالبلـ، فيو ما إلىنداء بلن تكص  كبػ"أم" باألجناس،
اليجكزأفتككفالصبلتإال-ىينا-األجناسكاليأتيبعد"أم"إالمافيواأللؼكالبلـ؛فكذلؾ

اقراءةمفقر بالر فع؛فالتقدير[ ََتَاًما َعَذ الَِّذي َأْحَسنَ ]أ:جمبلن،كاليجكزأفتككفمفردة؛فأم 
.(1)فيو"عمىالذمىكأحسف"

نجدأفمفالمكاضعالتييحذؼفيياالعائدعمىالمكصكؿأفيككفمرفكعانكمماسبؽ
.اانلـيحذؼ،إالإذاكافمبتدأكخبرهمفردنكغيره؛فإفكافمرفكع

كيؤكدىذاالمعنىابفالحاجبحيثيقكؿ:"إفالصمةينبغيأفتككفجممة،ألفالحكـ
كالمصدرمع مفالصفاتمعفاعميا، أشبييا أكما عمىشيءبشيءمفمضمكناتالجمؿ،

جميعمايتضمفالحكـإالمافاعمو،كلماكافاقتضاءالمكصكؿلمحكـكصفيان،لـيستعمؿفي
.(2)يككفتضمنولوأصبلن،البالشبوكىكالجممة"

:(3)كيقكؿابفمالؾ

فؿبوكىمىفًعندمالذمابنيوكيكجممةهأكشبييياالذمكصٍؿ

                                                
 (.151-1/150(،انظر:الخضرم،حاشيةالخضرم)152(األنبارم،أسرارالعربية)ص1)

 (.145-1/192(،انظر:الخضرم،حاشيةالخضرم)3/37(االستراباذم،شرحالكافية)2)

 (.36(ابفمالؾ،األلفية)ص3)
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"كمفشرطالصمةأفتككفمعيكدة،نحك:جاءالذمعرفتو،أكمنزلةمنزلةالمعيكدنحك
المكصكؿإفكاف(1)[َظَغِشَقُفْم ِمَن الَقمِّ َما َغِشَقُفمْ ]قكلوتعالى: ثـ اللـتصمحلمتعريؼ، كا 

حك:جاءالذمزيدأبكهقائـ،أكمفغيراأللؼكالبلـفصمتوجممةخبريةمؤلفةمفمبتدأكخبر،ن
أخكه،كاليجكزأفتككفالصمةجممةطمبية ألفالطمبغير؛فعؿكفاعؿ،نحك:جاءالذمأكـر

محصؿ،فبليككفمعيكدانكاليصمحلمتعريؼ،كيقكـمقاـالجممةالمكصكؿبياشبييامفظرؼ،
ندؾ،كالذملزيدتقديره:الذماستقرأكجاركمجركرمتعمؽباستقرارمحذكؼ،نحك:رأيتالذمع

.(2)عندؾ،كالذمحصؿلزيد
كبعدالحديثعفالصمةكتعريفاتياكآراءالعمماءفيتعريفياالبدلنامفكقفةعمىبعض

مةلممكصكؿكمفىذهالشركط:أقكاؿعمماءالنحكفيشركطالجممةالتيتقعص
 شروط جممة صمة الموصول:

 أن تكون خبرية: -1
يقكؿصاحبالتصريح:"كشرطياأفتككفخبرية،كىيالمحتممةلمتصديؽكالتكذيبفي
نفسيا؛مفغيرنظرإلىقائميا؛ألفالمكصكؿكضعكصمةإلىكصؼالمعارؼبالجمؿنحك:

فيالصمةأفتككف"جممةإنشائية،كىيماقارفلفظيامعناىاجاءالرجؿالذمقاـأبكهكاليجكز
ًبٍعتيكىو الذمبعتؾكػ: تأخر"،فبلتقؿ:جاءالعبد إنشاءالبيع،كالجممةطمبية،كىيما ،قاصدا

لفظيا عفكجكد معناىا نييانأمران،كجكد ككانتأك أ، الذمكأضربو جاء فبلتقؿ: التضربو"
،عفأفيككفمعيكدانمفاإلنشاءكالطمبالخارجيلو،فضبلنكبلنألف ضربو،أكالتضربو؛أ

.(3)"فبليصمحلبيافالمكصكؿ
الطمبيةكىي كنجدكذلؾاإلماـالسيكطييزيداألمربيانانعندهحيثيقكؿ:"كخرجأيضا

بعد؛أكلىباالمتناعمفاإلنشائية يحصؿمعناىا لـ عفحصكؿالكضكحبيا،ألنيا فييأبعد
كجكزه،أكالتضربوزيد،ضربوأالذم:نحك،كجكزالكسائيالكصؿبجممةاألمركالنيي،لغيرىا

:كمقتضىقاؿأبكحياف.الذميرحمواهللزيد:إذاكانتبمفظالخبرنحك:المازنيبجممةالدعاء
.(4)مكافقتوبؿأكلىلمافييامفصيغةالخبر"مذىبالكسائي

                                                
 [.78(]طو:آية:1)

 (.128-1/127(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)35(ابفالناظـ،شرحاأللفية)ص2)

(،الخضرم،حاشيةالخضرم1/125(،انظر:ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)1/16(األنصارم،شرحالتصريح)3)
(1/143( الصدل كبؿ الندل قطر األنصارم، الذى1/113(، شذكر شرح الحنبمي، )ص(، (،141ب

 (.1/149األنصارم،أكضحالمسالؾ)

(4( اليكامع ىمع السيكطي، المسالؾ)1/213( أكضح األنصارم، انظر: حاشية1/150-153(، الشافعي، ،)
 (.37-36(،المككدم،شرحالمككدم)ص1/254الصباف)
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مماسبؽنستطيعالقكؿبأفالشرطاألكؿلجممةالمكصكؿىيأفتككفخبريةبمعنىأف
تككفإماطمبيةأكإنشائيةكىذاخبلفانلماقالوالكسائي.
خبرية الصمة جممة لككف اشترطكا أنيـ يك؛كنجد أف يجب معمكمنألنو مضمكنيا اكف

لممخاطب،كالجمؿاإلنشائيةليستكذلؾألفمضمكنيااليعمـبعدإيرادالسياؽ.
كتككفالصمةجممةخبريةلعدةأكجوكىي:

فبلاألول مبيـه مفاألمركاالستفياـ المكصكؿكغيرالخبرية إيضاحي الغرضمنيا أف  :
يحصؿبواإليضاح.

والثاني ظ(الذم):أف  كاألسماءالظاىرةلمغيبةفمككصمتباألمركالنييلممكاجواسـه اىره
أفيككففاعيميماغير)الذم(الضميرالعائد ٍفكانالمغائبلزـى ،كا  لتناقضا،ألفالمكاجيةخطابه

عمىالذمىك)الذم(فيالمعنىفيتدافعاف،ككذلؾاالستفياـ.
،كا كاحدو الذمكصمتومقدرافباسـو اليدؿعمىاألمركالنييمعالثالث:أف  الكاحدي السـي

داللتوعمىمسمىآخر.
 أن تكون معمومة عند المخاطب: -2

المخاطب عند معمكمة صمة التيتقع الجممة تككف "كينبغيأف يعيش: ابف ألف،يقكؿ
عنوبعدذلؾ،كالصمةي المذككربمايعمميوالمخاطبمفحالو،ليصحاإلخباري الغرضبياتعريؼي

الخبرإفادةي،تيخاًلؼالخبرى ألفالغرضمف المخاطب، عند يككفمجيكالن الخبرينبغيأف ألفِّ
الوشيئنا،فمذلؾال المخاطبشيئنامفأحكاًؿمىفيعرفو.فمككافذلؾمعمكمناعنده،لـيكفميفيدن

و،كجيؿمجيئىو؛ألف"جاءى"خب لمفعرؼقيامى ،ك"قىاـ"صمةككذلؾتقكؿ:"جاءنيالذمقاـ"،إال  ره
أبيو،كجيؿإقبالىو" الذمأبكهمنطمؽ"،إاٌلًلمفعرؼانطبلؽى .(1)التقكؿ:"أىٍقبىؿى

الكىذاماأكدهاألشمكنيمفأفالصمةيشترطفيي اأفتككفمعيكدةأكبمنزلةالمعيكدكا 
.(2)لـتصمحلمتعريؼ"

كنرلابفالحاجبيزيدالمسألةكضكحانكبيانانفيقكؿ:"إفالصمةينبغيأفتككفمعمكمة
الحكـالذمتضمنتوالصمة،ينبغيأفيعتقدلمسامعفياعتقادالمتكمـقبؿذكرالمكصكؿ...ألف

المتكمـمفالمخاطبأنويعمـحصكلولممكصكؿ،فبليقاؿ:أناالذمدك خالببلد،إاللمفيعمـأف
.(3)شخصاندٌكخيا"

                                                
(1( المفصؿ شرح يعيش، ابف )2/394( الندل قطر األنصارم، انظر: حاشية1/113-114(، الخضرم، ،)

 (.144-1/143الخضرم)

 (.187(،أبيالحسف،منيجالسالؾ)ص1/135(األشمكني،شرحاألشمكني)2)

 (.3/9(االستراباذم،شرحالرضيعمىالكافية)3)
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بك المكصكؿبيا جممة الكثيرمفالنحكييفييقي د نجد غيركعمىىذا كىذا معيكدة، كنيا
،ألفالمكصكؿقديرادبومعيكد. الـز

 أن تكون جممة الصمة خالية من معنى التعجب: -3
يقكؿالمرادم:"كشرطأكثرىـأالتككفتعجبية،فبليجكزمررتبالذمماأحسنوإفكانت

ٍفأجازذلؾكىكمذىبابفخركؼ" عندىـخبرية.كًمٍفالنحاةمى
(1).

إنشائيةلذلؾ تكصؿبيا،أكخبريةالكيقكؿاإلماـالسيكطي:"كأماجممةالتعجبفإنيا
ليوذىبابفخركؼنحك:جاءنيالذمماأحسنو،كالثاني:المنعألف فقكالف:أحدىماالجكاز،كا 

.(2)افياكالصحيحجكازه"التعجبإنمايككفمفخفاءالسبب،كالصمةتككفمكضحة،فتن
ألنيامفقسـالجمؿاإلنشائية،كمفشركطالصمة؛عدـالجكازكالذمنذىبإليوىناىك

ف.خبرية،كىذاماسارعميوالمتأخركأفتككفجممة
 ثانيًا: حذف الصمة:

ياالبدلنامفكقفةلمحديثعفكبعدالحديثعفتعريؼالصمةكآراءالعمماءفيياكشركط
حذؼالصمة،ككمايقكؿالعمماءفييا:

اإلبياـ بيا أكقصد دليؿ، دؿعمييا )أؿ(كقكؿ،يجكزحذؼالصمةإذا تكفصمة كلـ
:(3)الشاعر

األيلىىفاجمعجيمكعىؾ ثـٌكٌجيييـإلينىانحفي
بمعنىنحفالذيفعيرفكابالشجاعة،فاجمعجمكعؾثـكجييـإلينا،فأناجاءتاأللىىكىنا
الأباليبيـ.

في شاذ كذلؾ بالكمية، محذكفة الصمة جاءت "كقد بقكلو: ذلؾ عمى يعيش ابف كيزيد
فؤلفالصمةىيالصفةفي؛أماقمتوفياالستعماؿفظاىر،كأمافيالقياس،االستعماؿكالقياس

نماجيءبالذمكصمةإلىذل،المعنى المقصكد،كماالؾ،فبليصكغحذفيا،ألففيوتفكيتكا 
"كصمةإلىلرجؿ؛ألنوالمقصكدبالنداء،ك"أم لصفةفيالمبيـفيقكلؾ:ياأيياايجكزحذؼا

.(4)فمفذلؾقكليـفيالمثؿ:بعدالٌمتياكالتي"بحذؼالصمةمفكؿكاحدمنيا"،ذلؾ

                                                
 (.445تكضيحالمقاصدكالمسالؾ)ص(المرادم،1)

 (.1/214(السيكطي،ىمعاليكامع)2)

األىٍبرًص.انظر:األبرص،ديكانو)ص3) بفي (،السعادات،460(،الفارسي،إيضاحالشعر)ص142(البيتلعىبيدي
)األمال الشجرية )2/179ي األشمكني شرح األشمكني، ،)1/135( المبيب مغني األنصارم، ،)1/86،)

 (.1/89السيكطي،ىمعاليكامع)

 (.2/392(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)4)
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الصمة(1)كيكرداإلماـاإلسفراييني معنىآخرلحذؼالصمةحيثكافيقكؿ:"كقدحذفكا
نماطةالتيمففظاعةشأنياكيتككيتبأسرىافيقكليـ:جاءتبعد)المتياكالتي(أم:بعدالخ كا 

.(2)نانبأنيابمغتمفالشدةمبمغانتقاصرتالعبارةعفاإلحاطةبكنيو"حذفكىاإيذا

كعمىماسبؽيتضحالباحثةبأفالصمةاليجكزحذفياإالأفتككفصيغةالجممةدلت
عمىشيءمحذكؼ.

مةقكالف:كنجدالسيكطيأيضانقدذكرفيجكازحذؼالص

"أحدىماالجكازفياالسميغير)أؿ(...كقكلو:)كعٌزعميناأفيصاباكعٌزما(أم:كعز
ماأصيببو،كفيالحرفيإذابقيمعمكؿالصمةكقكلو:أماأنتمنطمقاانطمقت.أم:لفكنت،

.(3)كمعمكلياباؽ"(أف)فحذؼ)كاف(كىيصمة

اؾمفقاؿأحيانانيستغنىعفالصمةباسـمعرفةيقكـمقاميا،كيقكؿأبكحيافبكصفوكىن
ليذاالرأمبالغريبحيثيقكؿ:"كمفغريبماقيؿفي)الذم(أنويككفبمعنىالرجؿ،ككذاالتي

:(4)بمعنىالمرأة،كأنشدقائؿىذا

أضاعيكىٌفالأدعيالٌمذينافإفأدعيالٌمكاتيفيأناسو

:(5)فيحذؼالصمةطكؿالكمؿكقكؿالشاعركأحيانانيككفالسبب

نظرةنقبؿالتي ٌنيلراجو فشط تنىكاىىاأزكريىىاكا  لعمِّيكا 

ف )لعؿ( قبؿ تقدر أف "كيجكز البيتبقكلو: ىذا عمى يعمؽ البغدادم كتحذؼكنجد عبلن
الكبلـفيككفصمة،أم:الفعؿالذمىكأقكؿفييا،كىكخبرالإشكاؿفيو،كحسيفالحذؼلطكؿ

.(6)الكبلـبالصمة

                                                
بفعرباإلسفرا1) بفمحمد إبراىيـ ىك: ) سنة كلد كتكفي873ييني، تمخيصالمفتاح945ق، مفمؤلفاتو ،

 (.1/101لمقزكيني،انظر:كحالة،معجـالمؤلفيف)

 (.198(االستراباذم،فاتحةالكتابفيإعرابالفاتحة)ص2)

 (.1/221(السيكطي،ىمعاليكامع)3)

االستراباذم،شرحالكافية)4) انظر: البيتلمكميت، كا3/70( لمنساءالبلتيأضاعيف(، إفكنتتاركان لمعنى:
رجاليففمـيحمكىففإنيالأترؾالرجاؿالذيفأضاعكانسائيـباليجاء،فالمكاتيكالذيفالصمةليما،يريد

 فإفأدعذكرالنساءالأدعالرجاؿ.

 (،شطتنكاىا:بعدتديارىا.1/238(البيتلثكبةبفالحمير،انظر:الشافعي،حاشيةالصباف)5)

 (.2/481(البغدادم،خزانةاألدب)6)
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كعمىماسبؽتجدالباحثةأيضانيجكزحذؼالصمةإذاكاففيالكبلـطكؿينسيبعضو
بعضان.

.(1)"يقعالحذؼفيأربعةأبكاب،كذكرمنياالصمة"كيزيدعمىذلؾالزركشي:

:(2)كأكرداإلماـالمرادمسؤاالنمتكقعانمعالردعميوفيشرحقكؿابفمالؾ

الئؽوميشتًممةككم يايمزـيبعدىاًصمة عمىضميرو

جائزإذادؿعمييادليؿأكقصد"فإفقمت:متقضىقكلويمز ـ:أنياالتحذؼ،كحذفيا
.(3)اإلبياـ"

 آخرالكنجد الشجرمرأينا طكؿفيذلؾبف فيحذؼالصمة أقكلاألمكر "أف فيقكؿ:
كؿثـالكبلـفيياألنوأربعكمماتنحك:جاءالذمضربت،كىكالمكصكؿكالفعؿكالفاعؿكالمفع

.(4)الصمة"

كعمىماسبؽتستنتجالباحثةبأفقكؿابفالشجرميكافؽرأمالبغدادمكىكفيحذؼ
إذاجاءالحذؼألغراضببلغية الصمةكطكؿالكبلـكتضيؼعمىذلؾأنويجكزحذفياأيضان

كاإلبياـكالتيكيؿكغيرىا.

 والصمة:ثالثًا: الفصل بين الموصول 

مفخبلؿاطبلعيعمىكتبعمماءالنحككجدتأفالنحاةتذكرأفالمكصكؿكالصمة
بمنزلةالشيءالكاحد،كيشبيكنيابالمركبالمزجي؛فبليصحالفصؿبينيماإالفيعدةمكاضع،

يصؿلمكصكؿكصمتو،بؿيككفىناؾخيطكىيفيمجممياالتؤثرسمبانعمىىذهالعبلقةبيفا
ا،كمفىذهالمكاضع:بينيم

األكؿ:الفصؿبأجنبي،كىذااليجيزهالنحاةإالماكجدكهشاذانمفكبلـالعرب،كمايقكؿ
أبكحياف:"كاليجكزالفصؿبيفبعضماىكمفتماـالصمةببعضأجنبيإالماشذنحك:

إلٌيفيو مفكضعتي عنيـأذكديكأبغضي .(5)لساًنيمعشره

                                                
 (.3/162(الزركشي،البرىاف)1)

 (.36(ابفمالؾ،األلفية)ص2)

 (.44(المرادم،تكضيحالمقاصد)ص3)

 (.3/162(الزركشي،البرىاف)4)

 (.2/104مفة،انظر:األندلسي،ارتشاؼالضرب)(البيتلعقيؿبفع5)
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ؼ)إلٌي(:متعمؽب)أبغض(كقدفصؿبوبيفمطمكبالصمة،كىكأجنبيعنياكاليخبر
عفالمكصكؿ،كاليستثنيمنوإالبعداستيفاءمتعمقاتصمتو،كاليجكزأفتقكؿ:"كالأفمحالذيف

.(1)كارمضافإالزيدان(صامكاإالزيدانرمضاف،تريد:)أفمحالذيفصام

كيزيدابفمالؾفيكتابوالتسييؿعندتعميقوعمىىذاالبيت)ففصؿبيففيوكلسانيكبيف
مايتعمقافبوكىك)كضعتإلٌي(كىكأجنبي،ألنومتعمؽبماقبؿالمكصكؿكىك)أبيض(كاألصؿ

.(2)لسانيإليمعشرأفيقاؿ:كأبغضمفكضعتفيو

الثاني:الفصؿبجممةالحاؿ:كىيمفالجمؿالتيالتيعدأجنبية؛لذلؾجازالفصؿبيا،
:(3)كمفأمثمةذلؾقكؿالشاعر

اليجكد الذمكىكميثرو بفاقةوتعتريوبعدإثراءًحروإف 

،جممةحاليةالعامؿفييافعؿالصمةكىكيجكد،كماعمؿفيوفعؿ ففيقكلو:كىكميثرو
الصمةفيكمفالصمة،فبليككفأجنبيان.

كىاىكابفالحاجبيقكؿفيرأمالجميكرالتيكانتتذىبعمى"أفالصمةالمحؿليا
.(4)المفردمقامياكالكصؼكخبرالمبتدأكالحاؿكالمضاؼإليو"مفاإلعرابإذالـيصمحاالسـ

الثالث:جممةالقسـ،ككثيرانمفالشكاىدالتيكردتمفذلؾفيالمسافالعربي؛ألفالقسـ
يعتبرمؤكدانلمجممةالمكصكؿبيا.

الفصؿبجممةالنداء:كىكالينظرإلي الجممةالرابع: ىكمفصميـ نما كا  وبأنوأجنبي،
مخاطبانعيدأجنبيانكلـيخبربفمالؾيقكؿفيذلؾ:"فمكلـيؿًخاصةعندمايميومخاطب،كنجدا

:(5)إالفيضركرةكقكلو

الذمياسىعدينٍكأى كأثكاًبكىدوبمشيىأيٍبتىتى كالحىكىالمىريـو دًمٍارـً

 حياف)كنجد مالؾمف(أبك ابف الشرطالذمقالو ارتشاؼالضربينفيىذا فيكتابو
.(6)تقييدهالنداءبالمخاطبحيثيقكؿ:"كالفرؽبيفأفيميمخاطبانأكغيره"

                                                
 (.2/1042(األندلسي،ارتشاؼالضرب)1)

 (.1/233(األندلسي،شرحالتسييؿ)2)

 (.1/232(لـأقؼعمىقائؿالبيت،انظر:األندلسي،شرحالتسييؿ)3)

 (.2/39(االستراباذم،شرحالكافية)4)

األندلسي،شرح1/415(البيتلحسافبفثابتيرثيفيوسعدبفمعاذ،حسافبفثابت:ديكانو)5) (،انظر:
 (.1/232التسييؿ)

 (.2/1041)(األندلسي،ارتشاؼالضرب6)
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ألنو؛كعمماءالنحك(حيافيأب)كعمىماسبؽتجدالباحثةبأفمايدؿعمىرجحافقكؿ
ابفمالؾ.لـيذكرىذاالتقييدأٌمكاحدمفالعمماءغيري

الخامس:الفصؿبالجممةاالعتراضية،كىذاماذىبعميوجميكرالنحاةمفجكازالفصؿ
رأمأل كىناؾ االعتراضية كالخبرخاصةبالجممة المبتدأ بيف الجكاز ىذا الفارسييقيد بيعمي

.(1)كذكرذلؾفيكتابواألغفاؿ"

ضرب زيدان الذم جاء نحك: الصمة، بمعمكؿ الفصؿ عف؛السادس: ليسبأجنبي ألنو
ؿكىكالذمكالصمةكىيضربالجممةلذلؾجازالفصؿبو،فنجدأفالفصؿكقعبيفالمكصك

بمعمكلياكىكزيد.

 الدراسة التطبيقية:

سابقانبافجممةصمةالمكصكؿتقسـإلىثبلثةأقساـ،كىيعمىالنحكاآلتي:ككماذكرنا

 )الصمة( جممة اسمية: )الذي(

ٍيرىةى/1 الم ًوأىًبيىيرى رىسيكؿى اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن  َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدهِ :]قىاؿىأىف 
.(2)[َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدهِ 

.جرمقسـبوالذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿ

الم ًو/2 ٍتويأىن يىاسىًمعىٍترىسيكؿى أىٍخبىرى ٍقبىةى عي ًبٍنتى كيٍمثيكـو أيـ  ٍف  يَلْيَس اْلَكذَّاُب الَّذِ : ]يىقيكؿيعى
.(3)[َبْيَن النَّاِس َفَيْنِمي َخْيًرا َأْو َيُقوُل َخْيًرا ُيْصِمحُ 

.فيمحؿجرمقسـبوالذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككف

ٍفأىًبيىيرىيٍ/3 الم ًورىةىعى رىسيكؿى ال ُيْكَمُم َأَحٌد ِفي َسِبيِل  ِبَيِدهِ  َوالَِّذي َنْفِسي:]قىاؿىأىف 
يُح ِريُح اْلِمْسكِ المَِّو َوالمَُّو َأْعَمُم ِبَمْن ُيْكَمُم ِفي َسِبيِمِو ِإالَّ َجاَء َيْوَم اْلِقيَ   .(4)[اَمِة َوالمَّْوُن َلْوُن الدَِّم َوالرّْ

مقسـبو.فيمحؿجرمبنيعمىالسككف:الذم:اسـمكصكؿؿقا
                                                

 (.2/1040(انظر:األندلسي،ارتشاؼالضرب)1)

(:رقـالحديث75-1/74مفاإليماف)(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابحبالرسكؿ2)
(14.) 

اهللمحمد،الجامعالصحيح،بابليسالكذابالذميصمحبيفالناس)3) (،376-5/375(البخارم،أبكعبد
 (.2692رقـالحديث)

(4( اهلل سبيؿ في ينكب  بابمىٍف الصحيح، الجامع اهللمحمد، عبد أبك البخارم، الحديث6/24-25( رقـ :)
(2803.) 
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َوَمَعَيا َصِبيّّ  َجاَءْت اْمَرَأٌة ِمْن اأْلَْنَصاِر ِإَلى َرُسوِل المَِّو فيركايةقاؿ:]/كعنو4
.(1)[َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَُّكْم َأَحبُّ النَّاِس ِإَليَّ َمرََّتْينِ  :َفَقالَ  َلَيا َفَكمََّمَيا َرُسوُل المَِّو 

.فيمحؿمقسـبوذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككفال

االسمية لمجممة الصمة البخارمالحظتبأفجممة قراءتيألحاديثصحيح كمفخبلؿ
كانتأغمبيافيمحؿرفعمبتدأ.

 الصمة )جممة فعمية(:

 )َمْن(:

1/ ٍفأىنىسو عى ٍفالن ًبيِّ :عى َوِفي َقْمِبِو  َمْن َقاَل ال ِإَلَو ِإالَّ المَّوُ َيْخُرُج ِمْن النَّاِر ] قىاؿى
ُرُج َوِفي َقْمِبِو َوْزُن ُبرٍَّة ِمْن َخْيٍر َوَيخْ  َمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالَّ المَّوُ َوْزُن َشِعيَرٍة ِمْن َخْيٍر َوَيْخُرُج ِمْن النَّاِر 

.(2)[َوِفي َقْمِبِو َوْزُن َذرٍَّة ِمْن َخْير َمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالَّ المَّوُ ِمْن النَّاِر 

)الذمقاؿ أم قاؿ( ٍف )مى الذم بمعنى مكصكؿ اسـ ٍف: كردتثبلثمراتفيمى كقد ،)
الحديثالنبكم.

 :)الذي(-2

ٍيرىةى/1 ٍفأىًبيىيرى :قىاؿىعى الن ًبي  َفَوَجَد الرَُّجُل اْشَتَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقاًرا َلُو :]قىاؿى
اْشَتَرى اْلَعَقاَر ُخْذ َذَىَبَك ِمنّْي ِإنََّما  َفَقاَل َلُو الَِّذياْلَعَقاَر ِفي َعَقارِِه َجرًَّة ِفيَيا َذَىٌب  اْشَتَرى الَِّذي

اأْلَْرُض ِإنََّما ِبْعُتَك اأْلَْرَض َوَما ِفيَيا  َوَقاَل الَِّذي َلوُ اْشَتَرْيُت ِمْنَك اأْلَْرَض َوَلْم َأْبَتْع ِمْنَك الذََّىَب 
َتَحاَكَما ِإَلْيِو َأَلُكَما َوَلٌد َقاَل َأَحُدُىَما ِلي ُغاَلٌم َوَقاَل اآْلَخُر ِلي َجاِرَيٌة  َفَقاَل الَِّذيَحاَكَما ِإَلى َرُجٍل َفتَ 

 .(3)[َقاَل َأْنِكُحوا اْلُغاَلَم اْلَجاِرَيَة َوَأْنِفُقوا َعَمى َأْنُفِسِيَما ِمْنُو َوَتَصدََّقا

نجدفيىذاالحديثكركدلفظالذمأكثرمفمرةكىيكاآلتي:

ال ذم،ال ًذم:اسـمكصكؿمبن -1 دىالر جيؿي  .رفعصفةعمىالسككففيمحؿيفىكىجى

 .مىالسككففيمحؿرفعصفةمبنيعفقاؿالذم،ال ذم:اسـمكصكؿ -2

.مبنيعمىالسككففيمحؿرفعصفةقاؿال ذمتحاكما،ال ذم:اسـمكصكؿ -3
                                                

(:7/143لؤلنصار:أنتـأحبالناسإلٌي:)(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابقكؿالنبي1)
 (.3786رقـالحديث)

باب2) الصحيح، الجامع اهللمحمد، عبد أبك البخارم، (: رقم الحديث 129-1/127زيادة اإليمان ونقصانه )(

(44.) 

اهلل3) عبد أبك البخارم، )( إسرائيؿ بني عف ذكر ما باب الصحيح، الجامع الحديث6/636محمد، رقـ :)
(3472.) 
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2/ اًزبو عى ٍبًف اٍلبىرىاًء ٍف :قىاؿىعى الن ًبي  ]قىاؿى ْأ ُوُضوَءَك ِإَذا َأَتْيَت َمْضَجعَ : َك َفَتَوضَّ
اَلةِ  ْضُت َأْمِري ِإَلْيكَ  ،المَُّيمَّ َأْسَمْمُت َوْجِيي ِإَلْيكَ  :ُثمَّ ُقلْ  ،ثُمَّ اْضَطِجْع َعَمى ِشقَّْك اأْلَْيَمنِ  ،ِلمصَّ  ،َوَفوَّ

الَِّذي المَُّيمَّ آَمْنُت ِبِكَتاِبَك  ،ِإالَّ ِإَلْيكَ  اَل َمْمَجَأ َواَل َمْنَجا ِمْنكَ  ،َرْغَبًة َوَرْىَبًة ِإَلْيكَ  ،َوَأْلَجْأُت َظْيِري ِإَلْيكَ 
 .َواْجَعْمُينَّ آِخَر َما َتَتَكمَُّم ِبوِ  ،َفِإْن ُمتَّ ِمْن َلْيَمِتَك َفَأْنَت َعَمى اْلِفْطَرةِ  .الَِّذي َأْرَسْمتَ َوِبَنِبيَّْك  ،َأْنَزْلتَ 

ا َبَمْغُت المَُّيمَّ آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي َأْنَزْلَت ُقْمُت َوَرُسوِلَك َقاَل ال َوَنِبيَّْك  َقاَل َفَردَّْدُتَيا َعَمى النَِّبيّْ  َفَممَّ
.(1)[الَِّذي َأْرَسْمتَ 

.صفةجرفيمحؿنبيؾالذمأرسمت،ال ذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككف

 )الصمة( شبو الجممة:

 مجرور:اسم  -1

 )الذي(:

ٍفأىًبيىيريرىةى1 ٍفالن بي/عى َأَحُدُكْم ِفي اْلَماِء الدَّاِئِم الَِّذي اَل  ال َيُبوَلنَّ أنوقاؿ:]عى
.(2)[ُثمَّ َيْغَتِسُل ِفيوِ  ،َيْجِري

ال ًذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿجرصفة.

ٍفأىنىًسٍبفً/2 عى الم ًو:قىاؿىمىاًلؾو رىسيكؿي  ،َواْسَتْقَبَل ِقْبَمَتَنا ،َمْن َصمَّى َصاَلَتَنا:]قىاؿى
ُة َرسُ  ُة المَِّو َوِذمَّ ِتوِ  ،وِلوِ َوَأَكَل َذِبيَحَتَنا َفَذِلَك اْلُمْسِمُم الَِّذي َلُو ِذمَّ .(3)[َفاَل ُتْخِفُروا المََّو ِفي ِذمَّ

صفة.جرمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿال ًذم:اسـ

ٍنيىا/عف3 الم ويعى مىمىةىرىًضيى سى َيْنَيى َعْن الركعتين بعد العصر،  النَِّبيَّ  َسِمْعتُ قالت:]أيـ 
َصاِر ثُمَّ َرَأْيُتُو ُيَصمّْيِيَما. ِحيَن َصمَّى اْلَعْصَر ثُمَّ َدَخَل َعَميَّ َوِعْنِدي ِنْسَوٌة ِمْن َبِني َحَراٍم ِمْن اأْلَنْ 

ْمُت ُقوِمي ِبَجْنِبِو َفُقوِلي َلُو َتُقوُل َلَك ُأمُّ َسَمَمَة َيا َرُسوَل المَِّو َسِمْعُتَك َتْنَيى َفَأْرَسْمُت ِإَلْيِو اْلَجاِرَيَة َفقُ 
ِه َفاْسَتْأَخَرْت َعْن َىاَتْيِن َوَأَراَك ُتَصمّْيِيَما َفِإْن َأَشاَر ِبَيِدِه َفاْسَتْأِخِري َعْنُو َفَفَعَمْت اْلَجاِرَيُة َفَأَشاَر ِبَيدِ 

نَُّو َأَتاِني َناٌس ِمنْ َعْنُو فَ  ا اْنَصَرَف َقاَل َيا ِبْنَت َأِبي ُأَميََّة َسَأْلِت َعْن الرَّْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَعْصِر َواِ   َعْبِد َممَّ
.(4)[َفُيَما َىاَتانِ  المََّتْيِن َبْعَد الظُّْيرِ اْلَقْيِس َفَشَغُموِني َعْن الرَّْكَعَتْيِن 

                                                
(1( مفباتعمىالكضكء: بابفضؿ الصحيح، الجامع اهللمحمد، عبد أبك البخارم، رقـ1/426-427( :)

 (.247)الحديث

(2( الدائـ: الماء في بابالبكؿ الصحيح، الجامع اهللمحمد، عبد أبك البخارم، الحديث1/412-415( رقـ )
(239.) 

 (.391(:رقـالحديث)1/592(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابفضؿاستقباؿالقبمة:)3)

ـىكىكيصميفأشاربيدهكاستمع:)(البخارم،أبكعبداهللمحم4) (:138-3/135د،الجامعالصحيح،بابإذاكيمِّ
 (.1233رقـالحديث)
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المتيف:اسـمكصكؿمبنيفيمحؿجرصفة.

أغمباألحاديثفيالصمةشبةالجممةكانتصفةمجركرة.كتبلحظالباحثةأف 

ةبأنكاعياالثبلث)االسمي،كالفعمية،كتبٌيفلدلالباحثةبأفالدالالتاالسميةلجممةالصم
تحدثعف االسمية لمجممة الصمة فيجممة فنجد كانتتخصاآلدمييفجميعان، الجممة( كشبو

،ككذلؾفيجممةالصمةلمجممةالفعميةتحدثعفاإليماففيقمباإليماف،كحبرسكؿاهلل
الصمةلشبوالجممةبنكعيياالجاركالمجركركالظركؼ،قدكضحلنافيأحاديثوالمسمـ،كفيجممة

سبؽيتضحلدلالباحثةأفاألحاديثكانتمخاطبة الغسؿككيفيةأداءالصبلةكعمىما حكـ
لمعقبلء.
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 رابعالمبحث ال
 العائد



العائد يفجممةىكالضميرالذميعكدعمىالمكصكؿ،كيربطبينوكبكمفالمعركؼأف 
فيوكىيكاآلتي:الصمة،كيككفمذككرانفيالجممة،كنجدلعمماءالنحكأقكاالن

لتككف المكصكؿ إلى يرجع ضمير مف ليا البد الصمة أف "اعمـ الممع: فيشرح جاء
البدلومف–إفكافجممة–متعمقةبو،كلكالالضميرلماصحتالمسألة،كماأفخبرالمبتدأ

.(1)المبتدأ،كمتىتعٌرلمفالضميرلـيفد"ضميريرجعإلى

ألف المكصكؿ، عمى عائد مف الصمة في "البد  يقكؿ: أنو المباب صاحبكتاب كيزيد
)الذم(يصمحكصمولكؿ،كالجممةفينفسياتامة،فبلتصيرالجممةتمامانؿ)الذم(ككالجزءمنو

.(2)باآلخر"إالبالضميرألحدىما

كعمىماسبؽنبلحظبأفالعائدىكاسـاليستعمؿإالمعجممة،ألفالعائديربطبيف
الصمةكالمكصكؿكييتمميابو.

كالتذكير اإلفراد في لممكصكؿ مطابقان يككف أف العائد: شركط مف بأف نجد ىذا كعمى
:(3)مفوالظاىركقكؿالشاعركفركعيما،كقديخ

ًمكطفو ليمىىأنتًفيكؿِّ كأنتالذمفيرحمًةاهلًلأطمعيفىيارب 

اليقاسكىناأراد:كأنتالذمفيرحمتو،فاستغنىبالظاىرعفالضمير،"كىذامفالقمة
.(4)عميو"

كنبلحظأحيانانبأفشرطالمطابقةبيفالعائدكالمكصكؿينعدـكماقاؿصاحبكتابشرح
ف كا  كمعنى، لفظان العائد فبلإشكاؿفيمطابقة معناه، المكصكؿإفطابؽلفظو "ثـ التصريح:

من المفظ مفرد يككف بأف معناه العائدخالؼلفظو ففي كما" "مف نحك: ذلؾ غير بو كأريد كران،
 تعالى: قكلو نحك األكثر، كىك المفظ، مراعاة (5)[َوِمـُْفْم َمْن َيْسَتِؿُع إَِلْقَك ]كجياف:

اآلية، 
                                                

 (.595(الشيرازم،شرحالممع)ص1)

 (.2/125(العكبرم،المبابفيعمؿالبناء)2)

 (.2/168(،األنصارم،شرحالتصريح)1/87(البيتلمجنكفليمى،انظر:السيكطي،ىمعاليكامع)3)

 (.1/44(المرادم،تكضيحالمقاصد)4)

 [.25(]األنعاـ:5)
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 تعالى: قكلو المعنىنحك (1)[َوِمـُْفْم َمْن َيْسَتِؿُعوَن إَِلْقَك ]كمراعاة
يحصؿمفمطابقةم  لـ ا

المفظلبس،نحك:أعطمفسألٍتؾ،كالتقؿ:مفسألؾ،أكقبحنحك:مفىيحمراءأمًؾ،فيجب
.(2)مراعاةالمعنى"

 حذف العائد:

وَن وَ ]حذفو،كقكلوتعالى:بكعمىىذايجكزحذؼالعائدمالـيقعلبس َما َيْعَؾُم َما ُيِِسُّ

أم:يسركنوكيعمنكنو.(3)[ُيْعؾِـُونَ 

كعمىىذايككفالحذؼىنانكتةلغكيةمتعمؽبعمـاألصكاتكاإليقاعالمكسيقيكىنافي
اآليةالقرآنيةجاءكإعجازلفظييبرزفيعمـالبديع؛كليذانقكؿبأفالحذؼلـيأًتعبثنا،كلكف

اليدركوإالأربا بالمغة.لوسرٌّ

ككثرذلؾ الركاجعمفالصمة، حذفكا قد أنيـ "اعمـ ابفيعيش: يقكؿ كفيحذؼالعائد
فيالحسف،كقدجاءاألمراففيكتاباهلل دكفإثباتيا عندىـ،حتىصارقياسان،كليسحذفيا

(4)[َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اهللُ َرُسوًَل ]تعالى:
الَِّذي َيَتَخبَّطُُه ]قاؿفيمكضعآخر:كالمراد:بعثو،ك 

ْقَطاُن ِمَن ادَسِّ  (5)[الشَّ
.(6)فأتىبالعائدكىكالياء" 

كفيحذؼالعائدينبغيمراعاةأفيككفىناؾدليؿعمىحذفوؼ"إفلـيكفعمىحذفو
.(7)دليؿ،لـيجزحذفو"

المجركر،كسأتحدث المنصكب،كالعائد المرفكع،كالعائد أنكاعثبلثة،كىيالعائد كلمعائد
منيا: عفكؿكاحدو

 أواًل: العائد المرفوع:

عنوأكخبرن أكنائبان أكناسخنااليجكزحذؼالعائدالمرفكعإفكاففاعبلن فالمبتدأ ،كا 
دأجازحذفوبشركطكىي:كافالمرفكعمبت

                                                
 [.42(]يكنس:1)

 (.1/168(األنصارم،شرحالتصريح)2)

 [.77(]البقرة:3)

 [.41(]الفرقاف:4)

 [.75(]البقرة:5)

 (.2/391(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)6)

 (.2/1015لسي،ارتشاؼالضرب)(األند7)
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األكؿ:أفيككفالخبرمفردان:ألفالخبرالمفرداليصمحأفيككفصمةبعدحذؼالمبتدأ،
فإذاكافالمبتدأغيرمنسكخ،ككافمخبرانعنوبمفرد،فبليحذؼفينحك:جاءالمذافقامابالبناء

فاع فياألكؿ فإنو مبتدأ، غير ألنو قائميف، كانا أك كفيلممفعكؿ، الثانينائبفاعؿ، كفي ؿ،
.(1)الثالثمنسكخ،فيكفاعؿمجازان،كالفاعؿكنائبواليحذفاف"

كزادعمىذلؾابفمالؾبقكلو:"كاليحذؼالمرفكعإالمبتدأليسخبرهإالظرفان،ببلشرط
 في االستطالة بشرط البصرييف كعند الككفييف، فيعند شرط كببل غالبان، )أٌم( غير صمة

حذفو فإف كالفاعؿ، المبتدأ غير مف احترازان مبتدأ، بككنو المرفكع العائد جكاز صمتو...كقيدت
.(2)كحذؼماأشبيو،اليجكز"

أمفردان،أككعمىماسبؽيتضحلنابأفالعائدالمرفكعفيحذفوالبدأفيككفخبرالمبتد
مخبرانعنوبمفرد.

البصريكف،كلـيشترطوالككفيكففأجازكاالحذؼذلؾالثاني:أفتطكؿالصمة،كىذا"شرط
.(3)مفقكلؾ:جاءالذمىكفاضؿ...كالبصريكفجعمكاذلؾنادران"

:(4)كنرلابفمالؾيقكؿعفىذهاالستطالة

ذا ٍنزرهلـييستطؿإفييستطؿكصؿهكا  فالحذؼي

كىذا"يعنيأفالصمةإذالـيكففيياطكؿكافحذؼالعائدالذمىك)المبتدأ(نزر،أم:
بعضالسمؼ) كليسبممتنع،كمنوقراءة (تمامًا عمى الذي أحسنقميبلنضعيفان [154]األنعاـ:

.(5)أم:ىكبعكضة"[26(]البقرة:مثاًل ما بعوضة)ـأم:ىكأحسفكقراءةبعضي

حيثقرأىابالرفعيحيىبفيعمركابفأبيإسحاؽبرفعياكفيياكجياف:

،كمثؿىذا لمبتدأمحذكؼ،أم:عمىالذمىكأحسفي "خبرنا األكؿ:حيثأعربت"أحسفي
.(6)اعتمدكهقاعدةقياسيةجائزمستساغعندالككفييف،كقد

كىذالكركدهفيالقرآف،كالريبأفلغةالقرآفأفصحأساليبالعربيةعمىاإلطبلؽ.

                                                
 (.1/207(األنصارم،شرحالتصريح)1)

 (.1/204(األندلسي،شرحالتسييؿ)2)

 (.1/224(السيكطي،ىمعاليكامع)3)

 (.38األلفية)ص(ابفمالؾ،4)

 (.451(المرادم،تكضيحالمقاصد)ص5)

 (.108-1/107(سيبكيو،الكتاب)6)
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اشيخالنحاةكمفجرلعمىمذىبومفالبصرييففإنيـيياجمكفىذهالقراءة الثاني:أم 
حيثي سيبكيو إلى بالضعؼفمنستمع غيريناكيركنيا ٍف مى عمى فضبلن بنا )كفى أف  "كاعمـ قكؿ:

،كفيوضعؼإالأفيككففيو)ىك(،أم:يككفمرفكعنابيك؛ألفىكمفبعضالصمة،كىك أجكري
عمى ـن ،ككماقرأيحيىبفيعمركابفأبيإسحاؽكالحسفكاألعمشتما نحك،مررتبأي يـأفضؿي

. الذمأحسفي
تابعسيبكيوفقاؿ:"ك ذاجعمتالمنطمؽكما ٍفمنطمؽه"،كا  مى اعمـأنويقبحأفتقكؿ:"ىذا

سيففيالكصؼكالحشك" منؾ،حى الكبلـفقمت:مىٍفخيره حشكناأككصفنا،فإفأطمتى
(1).

لؾسكءنا،–رحمواهلل–زعـالخميؿ بالذمقائؿه يقكؿ:ماأنا أنوسمعمفالعربرجبلن
بمابعده،كماأفالحشكإنمايتـك ا،فالكصؼبمنزلًةالحشك؛ألنويىٍحسفي ماأنابالذمقائؿهلؾقبيحن

بمابعده.
األكلى، المرة بالضعؼفي الصمة الرفعبعد الصنيعكىك ىذا رأينا فسيبكيوكصؼكما

لآلية تصدلبصراحة أنو كما بالقبح، أخرلكصفو كذلؾكتارة ذكرىا قاؿ:كذلؾحينما حينما
اعمىالذم "،كماقرأيحيىبفيعمركابفأبيإسحاؽكالحسفكاألعشىتمامن "مررتبأييـأفضؿي

.(2)أحسفي
كيزيدابفعصفكرعمىذلؾبقكلو:"الضميرالعائدعمىالمكصكؿإفكافمرفكعانككاف

فكافمبتدأكالخ برجممةفعميةأكاسمية،أكظرفانأكمجركرانلـيجزغيرمبتدأولـيجزحذفو،كا 
فلـيكف فكافالمكصكؿغيرذلؾفإفكاففيالصمةطكؿجازإتيانوكحذفو،كا  حذفو...،كا 

.(3)فيياطكؿلـيجزالحذؼ"
الطكؿاتفاقنا؛ٌم(فبلكلكفنجدمحؿالخبلؼفي)أ إلىالصمةيشترطفييا ألنيامفتقرة

لىاإلضافةفكانتأطكؿفحسفمعياتخفيؼالمفظ .(4)كا 
السيكطيفيذلؾ" تعالى:يككفخبرهجممةكالال إكيقكؿأيضان كقكلو كالمجركران ظرفان

مفألنولكحذؼل؛كقكلؾ:جاءنيالذمىكفيالدار(5)[الَِّذيَن ُهْم ُيَراُءونَ ] ـيدرأحذؼى
.(6)ألفمابعدهمفالجممةكالظرؼصالحألفيككفصمة"الكبلـشيءأـال؛

                                                
 (108-1/107(سيبكيو،الكتاب)1)

 (.1/108)المرجعالسابؽ،(2)

 (.38(،انظر:المككدم،شرحالمككدم)ص1/60(ابفعصفكر،المقرب)3)

(،الخضرم،حاشيةالخضرم1/168(،انظر:األنصارم،أكضحالمسالؾ)1/226(السيكطي،ىمعاليكامع)4)
(1/152.) 

 [.6(]الماعكف:5)

 (.1/224(السيكطي،ىمعاليكامع)6)
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سبؽن عمماءتجأفستنكعمىما أكده ما المرفكعكىذا تكجبحذؼالعائد طكؿالصمة
النحك،ماعدا)أٌم(ألنيامفتقرةإلىاإلضافةكالصمة.

 الشرط الثالث: أال يكون معطوفًا.

فكافالضميرقدعطؼ كممااختمؼفيوحذؼالعائدالمعطكؼفيقكؿابفعصفكر:"كا 
عطؼغ كاف ف كا  حذفو، يجز لـ غيره كىكعمى زيد الذم جاء نحك: خبلؼ، ففيو عميو يره

.(1)فاضبلف،كالصحيحأنواليجكز"

)المبتدأ( ألف؛كيزيدصاحبكتابحاشيةالصٌباففيقكؿ:"كاشترطىذافيحذؼالعائد
يؤدمإلىبقاءالعاطؼب مبتدأ،كاشترطكه،ألفحذفوكحده دكفالمعطكؼالمعطكؼفيالمبتدأ

.(2)كمعالعاطؼفيوصكةاإلخبارعفمفردبمثنى"

 الشرط الرابع: أال يكون معطوفًا عميو:

"كشى ذلؾ: في حٌياف أبك حذفوطىرىيقكؿ كأجاز غيره، عمى معطكفان يككف أال البصريكف
.(3)عبداهللضاربافليأخكؾكلـيستقبحو"الفراء،كىكغيرمسمكع،كأجازابفالسراج:الذمك

كنجدالقمةفيىذاالمنعكىكلئبليبقىحرؼالعطؼبدكفالمعطكؼعميو،كالمعطكؼ
عميوبدكفالمعطكؼ،كىذااليستقيـ.

 الشرط الخامس: أال يكون بعد لوال:

فمكحذؼكفيذلؾأفيقكؿ:جاءالذملكالىكأل كرمتؾ:لكجكبحذؼالخبربعدىا،
.(4)العائدألدتإلىاإلجحاؼ"

 يكون بعد أداة حصر: الشرط السادس: أالّ 

كمثاؿذلؾ:جاءنيالذممافيالدارإالىك،أكالذمإنمافيالدارىك.

عحذفوفيصمة)أٌم(طالتالصمةكعمىماسبؽيتضحلناأفاألكثرفيالعائدالمرفك
اـلـتطؿ،كيقؿحذفوفيغيرصمة)أم(كلكطالتالصمة،ككذلؾاليكثرالحذؼفيصمة

)أٌم(إالإذاطالتالصمة.

                                                
 (.1/534(ابفعصفكر،المقرب)1)

 (.1/348(الشافعي،حاشيةالصباف)2)

 (.1/534(األندلسي،ارتشاؼالضرب)3)

 (.1/348(الشافعي،حاشيةالصباف)4)
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 العائد المنصوب:ثانيًا: 
كمفخبلؿاطبلعيالحظتبأفالعائدالمنصكباليأتيإالعمىقسميفكىما:

فإفكافك جاءأفيككفمنفصبلن االنفصاؿنحك: لئبلتفكتفائدة يجزحذفو "لـ ذلؾ:
.(1)الذمإياهأكرمٍت"

اليجكز فإنو المنفصؿ مف احترازان المنصكبباالتصاؿ "قيد مالؾكقد: ابف نجد كلكف
.(2)حذفو،إذلكحذؼجيؿككنومنفصبلن"

.(3)كىذاماأكدهابفجنيبقكلو:"فالمنفصؿاليجكزحذفولئبلتبقىالصمةبغيرضمير"
العائد-2 ليذا الناصب حاالت كىناؾ فصيحان كثيران حذفو يجكز النكع فيذا متصبلن يككف أف

المتصؿ:
 الحالة تعالى: كقكلو بالفعؿ: منصكبان يككف أف َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اهللُ ]األكلى:

.(5):تقديرهكاهللأعمـ:أىذاالذمبعثواهللفحذؼالضميرتخفيفان"(4)[َرُسوًَل 
:(6)الحالةالثانية:أفيككفمنصكبانبالكصؼ:كقكلو

دنىويبوً فضؿهفاحمى ريفىمىالدممااهلليميكليؾى رى غىيًرهنفعهكالضى
مكل العربإالأنوقميؿ،يكتقديره فكردفيكبلـ كا  النكعمفالحذؼ، كو،كنجدفيىذا

يقكؿصاحبالتصريح:"كحذؼمنصكبالكصؼقميؿجدان،بؿقاؿالفارسي:اليكاديسمععند
.(7)العرب،كقاؿابفالسراج:أجاكزهعمىقبح،كقاؿالمبرد:ردئجدان"

.(8)كيزيدعمىذلؾابفىشاـ:"كحذؼمنصكبالفعؿكثيركالكصؼقميؿ"

 إف بأنو لنا سبؽيتضح ككذلؾيمتنعكعمىما الحذؼ، يجز لـ منفصبلن الضمير كاف
. أككصؼو الحذؼإفكافمتصبلنمنصكبانبغيرفعؿو

                                                
 (.453(المرادم،تكضيحالمقاصد)ص1)

 (.1/204(األندلسي،شرحالتسييؿ)2)

 (.1/152(،انظر:الخضرم،حاشيةالخضرم)453(المرادم،تكضيحالمقاصد)ص3)

 [.41(]الفرقاف:4)

 (.596(الشيرازم،شرحالممع)ص5)

ل6) )( المسالؾ أكضح األنصارم، قائمو: عمى أقؼ )ص1/169ـ الشكاىد تخميص األنصارم، ،)161،)
( األشمكني شرح )1/79األشمكني، التصريح شرح األنصارم، النحكية1/145(، المقاصد العيني، ،)

 (.90(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)ص1/447)

(،المككدم،شرحالمككدم1/153(،انظر:الخضرم،حاشيةالخضرم)1/175نصارم،شرحالتصريح)(األ7)
 (.39)ص

 (.40(،انظر:المككدم،شرحالمككدم)ص59(األنصارم،أكضحالمسالؾ)ص8)
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 العائد المجرور:ثالثًا: 

:(1)يقكؿابفمالؾ

ا ًفضى خي ٍصؼو ماًبكى ٍذؼي حى ىكىذىاؾى ًمٍفقىضى بىٍعدىأىٍمرو قىاضو كىأىٍنتى

بإضافة فيقكؿالمرادمفيذلؾ:"العائدالمجركرإماينجربإضافةأكبحرؼ،فإفانجر 
 تعالى: الذمأن(2)[َظاْقِض َما َأْكَت َقاضٍ ]كالمضاؼكصؼعامؿجازحذفو،كقكلو تأم:

بعدأمر لىىذهاآليةأشاربقكلو:)كأنتقاضو (قضىمف)–أمبعدفعؿاألمر–قاضيو،كا 
كىكقكلوتعالى:)فاقض(كليسحذفوبضعيؼخبلفانالبفعصفكر،بؿفصيحلكركدهفيالقرآف،

.(3)كألنومنصكبفيالمعنى"

كىذاماأكدهأبكحيافبقكلو:كحذفوكثيرفصيح،كقكؿابفعصفكرحذفوضعيؼليس
.(4)شيء"ب

باإلضافةلـيحذؼإالإذاكافمجركران كيفصؿأكثرابفعقيؿبقكلو:"فإفكافمجركران
فاعؿبمعنىالحاؿأكاالستقباؿ،نحك:جاءالذمأناضاربواآلف،أكغدنا،فتقكؿ:بإضافةاسـ

الذمأنا جاء نحك: يحذؼ، بغيرذلؾلـ فكافمجركرنا كا  بحذؼالياء، ضاربو الذمأنا جاء
.(5)غبلمو،أكأنامضركبو،أكأناضاربوأمس"

أمك يتضح سبؽ ككافما باإلضافة، خفضو كاف إذا المجركر العائد حذؼ يجكز نو
المضاؼإليواسـفاعؿبمعنىالحاؿأكاالستقباؿ.

                                                
(،1/141(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)40(،انظر:المككدم،شرحالمككدم)ص40(ابفمالؾ،األلفية)ص1)

 (.1/154الخضرم،حاشيةالخضرم)

 [.72(]طو:2)

)ص3) المقاصد تكضيح المرادم، عقيؿ457( ابف شرح عقيؿ، ابف انظر: حاشية1/141)(، الخضرم، ،)
 (.1/154الخضرم)

 (.2/1020(األندلسي،ارتشاؼالضرب)4)

 (.1/173(ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)5)



 

 


















 الفصل الثالث
 الموصوالت الخاصة
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 المبحث األول
التي(اسم الموصول المفرد )الذي و 



)الذمكالتي(ىيأسماءمكصكلةحيثترد)الذم(لممفردالمذكرك)التي(لممفردالمؤنث
ككذلؾالعمـالمنزهعفالذككرة(1)كذلؾكقكؿابفحٌياف:"الذملمفردمذكرمفأكليالعمـكغيرىـ"

" نحك: تعالى:(2)[َوَقاُلوا اَلْؿُد هلِل الَِّذي َصَدَقـَا َوْعَدهُ ]كاألنكثة قكلو نحك المذكر، كالعالـ ،

َق بِِه ] ْدِق َوَصدَّ َهَذا ]،كغيرالعالـنحكقكلوتعالى:(3)[ُأوَلئَِك ُهُم ادُتَُّؼونَ َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

.(4)[َيْوُمُؽُم الَِّذي ُكـُْتْم ُتوَعُدونَ 

يقكؿفي)التي(لممفردةالمؤنثة:مكنجداألزىر

 فاألكؿ: كغيرىف، العقؿ، أكالت مف المؤنثة لممفردة َسِؿَع اهللُ َقْوَل الَّتِي  َقْد ])كالتي(

ادُِلَك ِف َزْوِجَفا (5)[ُُتَ تعالى: قكلو نحك كالثاني ُهْم َعْن قِبَْؾتِِفُم الَّتِي َكاُكوا ]، َما َوَلَّ

[َعَؾقَْفا
.(7)،فأكقعالتيعمىالقبمةكىيغيرعاقمة(6)

يككفأكؿبيفأفيككفالمفردمفردانحقيقيانمفخبلؿماسبؽتستنتجالباحثةأنوالفرؽ
مفردانحكمان،كماأنوالفرؽبيفأفيككفعاقبلن،أـغيرعاقؿ.

ليتكص جيءبالذم: نما لماكىناؾمفقاؿكا  إلىكصؼالمعارؼبالجمؿ،ألنيـ بيا مكا
المعارؼبالجمؿ،ألف أفيصفكا أرادكا النكراتبالجمؿ،نحكقكليـ:مررتبرجؿكريـ، كصفكا
الجمؿنكرات،كالنكرةالتككفكصفانلمعرفة،جاءكابالذمككصمكىابالجممة،كأجركىاكصفانعمى

                                                
(،كابفجني،الممعفي1/134(،انظر:ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)2/1002(األندلسي،ارتشاؼالضرب)1)

 (.118(،الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص3/191،المبرد،المقتضب)(247العربية)ص

 [.74(]الزمر:2)

 [.33(]الزمر:3)

 [.103(]األنبياء:4)

 [.1(]المجادلة:5)

 [.142(]البقرة:6)

التصريح7) شرح األنصارم، )(1/150( عقيؿ ابف شرح عقيؿ، ابف الخضرم1/134(، حاشية الخضرم، ،)
(1/131.) 
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فكانتصمتوبجممة،فيذاىكالمعنىالمعرفة،ألفمابعدىافيتأكيؿاالسـال كاحدالمعرفة،كا 
.(1)الذمدعاىـإلىاستعماليا

المعارؼ بالجمؿ؛كجاءفيكتابالمباب:"كالغرضمفاإلتيافب)الذم(ك)التي(كصؼي
بالنكراتكينبغيأفيتكصؿإلىكصؼالمعرفةبالجممةلئبليككفالنكرةما إذكانتالجمؿتفسري
ليسلممعرفة،كىذاكجعميـ)ذك(كصمةإلىالكصؼباألجناس،ك)أم(كصمةإلىنداءمافيو

.(2)األلؼكالبلـ"

عمىماسبؽنجدبأفالجمؿالبدليابأفتككفمعرفة،كيجباإلشارةإلىعمـالمخاطب
.(3)بمدلكؿالمفظ"

ضالعمماءيقكؿفي)الذمكالتي(:"فييتكصيؿبأحدأربعةأشياء:مبتدأكخبر،نجدبع
كفعؿكفاعؿ،كاسـالفاعؿكالمفعكؿ،كالحرؼكالظرؼ،مثاالنلمبتدأكخبر:)ىكالذمأبكهمنطؽ(،
مبتدأ،كمنطمؽخبره،كالضميرمتصؿباألبىكالعائدعمىالذم،كالجممة فالذمناقصكأبكه

تقدير:ىذاالمنطمؽأبكه،كمثاؿالفعؿكالفاعؿ:)ىذاالخارجغدان،أكالمخرجالساعة(،صمتو،كال
فاأللؼكالبلـفيالخارجكالمخرجبمعنىالذم،كمثاؿالحرؼكالظرؼ،ىذاالذمفيدارؾ،كىذا

.(4)الذمعندؾ،كالمعنى:ىذاالمستقرعندؾ،أكفيدارؾ

:أصل )الذي( و)التي(

أربعةفيذلؾكىيمفخبلؿاطبلعيعمىأصؿ)الذمكالتي(كجدتأف  ىناؾمذاىبه
كاآلتي:

كسائرالبصرييفعمىكزف"عًمي"المذىب األول: عمىمذىبسيبكيو أفأصؿالذم:
ك"شًجي"كنحكىماككزف"لًذم"فعؿ،كأفاأللؼكالبلـدخمتاعمييمالمتعريؼ.

الذمفياأللؼكالبلـك التشديد فيذا زيده، الذمقاـ ألنيما؛الدليؿعمىذلؾأنؾتقكؿ:
.(5)دخمتاعمىنفسالكممة،فأدغمتالبلـالتيجاءتمعاأللؼفيالتيفيقكلؾ:لىًذم"

                                                
الممع)ص1) شرح الشيرازم، الخصائص)587( جني، ابف انظر: في1/321(، الكافية شرح االستراباذم، ،)

 (.37-2/35النحك)

كاإلعراب)2) البناء المبابفيعمؿ العكبرم، اال2/113( انظر: ،)( فيالنحك شرحالكافية -2/36ستراباذم،
37.) 

كشؼالمشكؿفيالنحك)ص3) اليمني، المقتضب)495( المبرد، انظر: شرحشذكر3/191(، األنصارم، ،)
 (.118-117الذىب)ص

 (.495(اليمني،كشؼالمشكؿفيالنحك)ص4)

 (.91(األزىية،)ص5)
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 ينزعا أف يجكز كال كالبلـ، األلؼ عمييا فأدخؿ )لًذم( "كأصمو الجكىرم: منويقكؿ
.(1)لتذكيره"

كالذمعميوالمحققكفأنيمازائدتاف،كالمرادبيمالفظالتعريؼالمعناه،كالذميدؿأنيما
ليستابمعنىالتعريؼأمراف:

نعرفيا التعريؼال كالـ الزمة، زيادة المكصكالتزائدتاف في األلؼكالبلـ أف أحدىما:
ة،بؿيجكزإسقاطيا؛نحك:الرجؿكالغبلـ،رجؿكغبلـ،كلـنجدىـقالكا:)لذ(،كماجاءتالزم

يراد كما معنىالتعريؼ، لغير زائدة أنيا دؿعمى نظائرىا، عميو خالفتما فمما )غبلـ( قالكا:
غيرىامفالحركؼ.

كىيمعذلؾانجدكثيرانمفاألسماءالمكصكلةمعراةمفاأللؼكالبلـاألمرالثاني:أن 
ثبتاأللؼكالبلـاليفيدافىذا ذا "أم"...فيذهاألشياءكميامعارؼ،كا  معرفةكىي"مف"ك"ما"

.(2)التعريؼكافزيادتيمالضربمفإصبلحالمفظ"

فيي "كاأللؼكالبلـ العربية: أسرار صاحب لمتعريؼ؛يقكؿ فييما ليستا زيادتاف، ألفما
التعريؼبصمتيا،كىيالجممةالتيبعدىابدليؿأخكاتيانحك:)مف،كما(،فمككانتافييالمتعريؼ

.(3)ألدلذلؾإلىأفيجتمعتعريفاف،كذلؾاليجكز"

مالمذىب الثاني إلى بيما تشير إشارة اسمي ك"تي" "ذا" األصؿ أف الفٌراء: مذىب ا:
بحضرتؾثـتغمبمفالحضرةإلىالغيبة،كدخمتعمييااأللؼكالبلـلمتعريؼ،كحطتألفياإلى

.(4)الياءليفرؽبيفاإلشارةإلىالحاضركالغائب"

لسقكطالمذىب الثالث الذمساكنة؛ مف فقط )الذاؿ( األصؿ: كقالكا مذىبالككفييف، :
ة،كفيالشعر،كلككانتأصبلنلـتسقط،كالبلـزيدتليمكفالنطؽبالذاؿساكنة،الياءفيالتثني

.(5)كردبأنوليسفياألسماءالظاىرةماىكعمىحرؼكاحد"

نما "فأصؿالذمعندىـكأصؿىذا،كىذاعندىـأصموالذاؿكحدىا،فجكىرىماكاحد،كا 
.(6)مايمحقيمامفالزياداتالمختمفةالختبلؼمعنيييما"يفترقافبحسب

                                                
 .2/138(الجكىرم،الصحاحفيالمغة1)

 (.2/357(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)2)

 (.150(األنبارم،أسرارالعربية)ص3)

 (.291(اليركم،األزىية)ص4)

 (.1/206(السيكطي،ىمعاليكامع)5)

 (.2/374(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)6)
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كلككافاألصؿالذاؿكحدىالماجازتصغيرىا،كالتصغيريرداألشياءإلىأصكليا،كال"
فيالتصغيرالم  قالكا فالياءالتصغير،كاأللؼكالعيدخؿإالعمىاسـثبلثي،كقد كضمفذيا،

ضـأكلو،كالمكجكدبعدذلؾثبلثةأحرؼ:البلـ،كالذاؿكالياءكاليدفعالمسمكعكماعميوالمفظإال
.(1)"بدليؿ؛إذاألصؿعدـالزيادة

"كأمااحتجاجيـبحذؼالياءفيالتثنيةنحكقكليـ:المذاف،فإنماكافاللتقاءالساكنيفكما
يىذاف،كلـتثبتالياءكتتحرؾ،فيقاؿ:المذيا،كماقالكا،)العمياف(لنقصتمكنياكخركجياقمناف

.(2)إلىشبوالحركؼ،كالحركؼجامدةالتتصرؼكتصرؼالمتمكنة"

صاحب"المذىب الرابع بمعنى "ذك" الذم أصؿ "أف ليا(3): قدر ك"قد لمسييمي، كىك
.(4)تقديراتحتىصارتالذمفيغايةمفالتعسؼكاالضمحبلؿ"

المعرفةكعمىىذا كىيزائدة لمتعريؼ، بأفالبصرييفيدخبلفاأللؼكالبلـ ألف؛نجد
عمىمذىبالككفييففيتثنية أما بالصمة، فييما؛كالمقصكدتعريفيما يجكزالتشديد "ذا"،ك"تا"

بالتشديدكىكأفيككفعكضانعفاأللؼالمحذكفةفي)الذمكالتي(.

:)التي( –تصغير )الذي( 

)الٌمذي )التي(: الحرؼاألكؿعمىفتحةاتقكؿالعربفيتصغير)الذم( (ك)المتيا(فأبقكا
ألفانفياآلخر،ع عفضمةالتصغير،التيتككففيأكؿالذمكافقبؿالتصغير،كزادكا كضان

المصغر.

الضمة بيف التصغير في فيجمع البلـ بضـ )كالٌمتيا( )الٌمذيا( يقكؿ: مف العرب كمف
.(5)كاأللؼ"

كيصغر.كيجمعكعمىماسبؽنجدبأفالمكصكؿالمفرد)الذمكالتي(يثني

 الدراسة التطبيقية:

:طبيق )الذي(ت

كمنيا:كخمسمرات)الذم(كقدذكرتفيكتابصحيحالبخارممائة -1

                                                
 (.2/373(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1)

 .المرجعالسابؽ،نفسالصفحة(2)

 (.2/1002)(األندلسي،ارتشاؼالضرب3)

 (.1/206(السيكطي،ىمعاليكامع)4)

 (.1/151(األنصارم،شرحالتصريح)5)
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كقدكردتفيمكاضعمختمفةكاآلتي:

:ُمقَسٌم بو

1/ ، اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن ِدهِ َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبيَ قاؿ:]أفرسكؿاهللعفأبيىريرة
.(1)[َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدهِ 

.فيمحؿجرمقسـبوىالسككف:اسـمكصكؿمبنيعمالذي

، أَلَُذوَدنَّ ِرَجااًل َعْن َحْوِضي، َكَما ُتَذاُد الَغِريَبُة َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدهِ قاؿ:]عفالنبيكعنو/2
.(2)[ِمَن اإِلِبِل َعِن الَحْوضِ 

فيمحؿجرمقسـبو.:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككفالذي

َوالَِّذي َيْطُعُنَيا  ،الَِّذي َيْخُنُق َنْفَسُو َيْخُنُقَيا ِفي النَّارِ : ]َقاَل النَِّبيُّ  :َقالَ  َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة /3
.(3)[َيْطُعُنَيا ِفي النَّارِ 

مبنيعمىالسككففيمحؿرفعؿاسـمكصكالذم:"الَِّذي َيْخُنُق َنْفَسوُ  :"رسكؿاهللفيقكؿ
مبتدأ.

 "الذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعمبتدأ.َوالَِّذي َيْطُعُنَيا:"كقكلو

:ور )المجرور بحرف الجر(اسم مجر 

قاؿالنبيعفأبيمكسى-1 ]قاؿ: اَلِة َأْبَعُدُىْم،  َأْعَظمُ : النَّاِس َأْجًرا ِفي الصَّ
اَلَة َحتَّى ُيَصمّْ  ، ُثمَّ ِمَن الَِّذي ُيَصمّْيَيَيا َمَع اإِلَماِم َأْعَظُم َأْجًرا َفَأْبَعُدُىْم َمْمًشى َوالَِّذي َيْنَتِظُر الصَّ

.(4)[َيَنامُ 
رفعصفة.كؿمبنيعمىالسككففيمحؿكص:اسـمينتظر" الذي"و  في قولو 
/عف2 تىٍغًمبى كٍبفي أُِتَي ِبَماٍل َأْو َسْبٍي َفَقَسَمُو َفَأْعَطى ِرَجاال  َأنَّ َرُسوَل المَِّو ]عىٍمري

ا َبْعُد َفَوالمَِّو ِإنّْي ألُْعِطي  َوَتَرَك ِرَجااًل َفَبَمَغُو َأنَّ  الَِّذيَن َتَرَك َعَتُبوا َفَحِمَد المََّو ُثمَّ َأْثَنى َعَمْيِو ُثمَّ َقاَل َأمَّ
ِيْم َوَلِكْن ُأْعِطي َأْقَواًما ِلَما َأَرى ِفي ُقُموبِ  ِمْن الَِّذي ُأْعِطيَأَحبُّ ِإَليَّ  َوالَِّذي َأَدعُ الرَُّجَل َوَأَدُع الرَُّجَل 

                                                
(:رقـالحديث75-1/74مفاإليماف)(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابحبالرسكؿ1)

(14.) 

-5/56ارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابمفرألأفصاحبالحكضكالقربةأحؽبمائو،)(البخ2)
 (.2370(:رقـالحديث)58

أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابماجاءفيقاتؿالنفس)3) (:رقـالحديث294-3/293(البخارم،
(1367.) 

اهللمحمد،الجامعالصحيح،بابفضؿصبلةالفجرفيجماعة،)4) أبكعبد (:رقـ176-2/174(البخارم،
 (.651الحديث)



 

68 

 

ُرو ْبُن َتْغِمَب ِمْن اْلَجَزِع َواْلَيَمِع َوَأِكُل َأْقَواًما ِإَلى َما َجَعَل المَُّو ِفي ُقُموِبِيْم ِمْن اْلِغَنى َواْلَخْيِر ِفيِيْم َعمْ 
 .(1)[َعمِ َفَوالمَِّو َما ُأِحبُّ َأنَّ ِلي ِبَكِمَمِة َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ُحْمَر النَّ 

"الذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعَوالَِّذي َأَدعُ "رسكؿاهللفيقكؿ
مبتدأ.

"ال ًذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿجراسـِمْن الَِّذي ُأْعِطييضان"كقكلوأ
مجركر.

ٍفأىًبيميكسىى/3 عى ٍفالن ًبيِّ َوُربََّما َقاَل  اْلَخاِزُن اْلُمْسِمُم اأْلَِميُن الَِّذي ُيْنِفذُ : ]َقالَ عى
.(2)َلُو ِبِو َأَحُد اْلُمَتَصدَّْقْيِن[ ِإَلى الَِّذي ُأِمرَ ُيْعِطي َما ُأِمَر ِبِو َكاِماًل ُمَوفًَّرا َطيًّْبا ِبِو َنْفُسُو َفَيْدَفُعُو 

" قكلو: ِإَلى الَِّذي ُأِمرَ في اسـ" جر محؿ في السككف عمى مبني مكصكؿ اسـ ال ًذم:
مجركر.

:مفعول بو

 نْ َقْد َعَرْفُت الَِّذي َرَأْيُت مِ زيادةأنوقاؿ:]كفيىذاالحديثمفركايةزيدبفثابت-1
اَلِة َصاَلُة الَمْرِء ِفي َبْيِتِو ِإالَّ ال .(3)[َمْكُتوَبةَ َصِنيِعُكْم، َفَصمُّوا َأيَُّيا النَّاُس ِفي ُبُيوِتُكْم، َفِإنَّ َأْفَضَل الصَّ

:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو.الذم"الَِّذي َعَرْفتُ :"فيقكلو

َأنَّ َرُجاًل ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َسَأَل َبْعَض َبِني ِإْسَراِئيَل : ]َعْن النَِّبيّْ  َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة /2
َىا َفَأْدَخَل ِفيَيا َأْن ُيْسِمَفُو َأْلَف ِديَناٍر َفَدَفَعَيا ِإَلْيِو َفَخَرَج ِفي اْلَبْحِر َفَمْم َيِجْد َمْرَكًبا َفَأَخَذ َخَشَبًة َفَنَقرَ بِ 

ِة َفَأَخَذَىا أِلَْىِمِو َحَطًبا َكاَن َأْسَمَفُو َفِإَذا ِباْلَخَشبَ  َفَخَرَج الرَُّجُل الَِّذيَأْلَف ِديَناٍر َفَرَمى ِبَيا ِفي اْلَبْحِر 
ا َنَشَرَىا َوَجَد اْلَمالَ  .(4)[َفَذَكَر اْلَحِديَث َفَممَّ

.صفةرفعيعمىالسككففيمحؿ"ال ًذم:اسـمكصكؿمبنَفَخَرَج الرَُّجُل الَِّذيفيقكلو:"

                                                
بعد)1) اهللمحمد،الجامعالصحيح،بابمفقاؿفيالخطبةبعدالثناءأما (:رقـ2/512(البخارم،أبكعبد

 (.923الحديث)

ميٍفًسد2) غير صاحبو بأمر تصدؽ إذا الخادـ أجر باب الصحيح، الجامع محمد، اهلل عبد أبك البخارم، )
 (.1438(:رقـالحديث)3/386)

 (.731(:رقـالحديث)275-2/273(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابصبلةالميؿ)3)

(4( البحر يستخرجمف بابما الصحيح، الجامع اهللمحمد، عبد أبك البخارم، الحديث3/462-463( رقـ :)
(1498.) 
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اَل َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َيْكثَُر ِفيُكُم الَماُل، َفَيِفيَض َحتَّى :]قاؿ:قاؿالنبيعفأبيىريرة/1
 .(1)[: اَل َأَرَب ِليَفَيُقوَل الَِّذي َيْعِرُضُو َعَمْيوِ ُو، َوَحتَّى َيْعِرَضُو، ُيِيمَّ َربَّ الَماِل َمْن َيْقَبُل َصَدَقتَ 

.نصبصفة:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿالذي
يثالتيكردتفييااسـالمكصكؿ)الذم(كانتمخاطبةمفخبلؿاألحادتبلحظالباحثة

اآلدمييف،كالناسجميعان،كتبيفليـأجرالصبلةعمىكقتيا،بينتليـعبلمةمفعبلماتقياـ
الساعة،كعمىىذاتككفالداللةاالسميةكانتخاصةبالعقبلءكلممفردالمذكر.

الدراسة التطبيقية )الَّتي(:
(كمنيا:7يحالبخارمسبعمرات)كقدذكرتفيكتابصح

 صفة:
1 قاؿرسكؿاهلل/عفأبيىريرة ]قاؿ: ِإنَّ المََّو َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليِّا َفَقْد :

ا اْفَتَرْضُت َعَمْيِو، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب  آَذْنُتُو ِبالَحْرِب، َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّ
ِصُر ِبِو، َوَيَدُه ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّو، َفِإَذا َأْحَبْبُتُو: ُكْنُت َسْمَعُو الَِّذي َيْسَمُع ِبِو، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيبْ 

ْن َسَأَلِني ألُْعِطَينَُّو، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّو، َوَما َوِرْجَمُو الَِّتي َيْمِشي ِبَيا، الَِّتي َيْبِطُش ِبَيا ، َواِ 
.(2)[َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاِعُمُو َتَردُِّدي َعْن َنْفِس الُمْؤِمِن، َيْكَرُه الَمْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتوُ 

ال تي:اسـمكصكؿمبنيَوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَيا:"كفيقكلو عمىالسككففيمحؿ"
نصبصفةليده.
اسـمَوِرْجَمُو الَِّتي َيْمِشي ِبَياكقكلو:" التي: كصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصب"

صفةلرجمو.
رىسيكًؿ/2 بىٍدرنامىعى ٍفشىًيدى ًمم  كىافى ًلبىًنيزيٍىرىةى،كى ًميفنا حى كىافى عفالمقدادبفعمركالكندم،كى

ًلرىسيكًؿالم ًوالم ًو َأَرَأْيَت ِإْن َلِقيُت َرُجاًل ِمَن الُكفَّاِر َفاْقَتَتْمَنا، َفَضَرَب ِإْحَدى ]:أىٍخبىرىهي:أىن ويقىاؿى
ْن َقاَلَيا؟ َبْعَد أَ  َيَديَّ ِبالسَّْيِف َفَقَطَعَيا، ُثمَّ اَلَذ ِمنّْي ِبَشَجَرٍة، َفَقاَل: َأْسَمْمُت ِلمَِّو، َأَأْقُتُمُو َيا َرُسوَل المَّوِ 

، ُثمَّ َقاَل َذِلَك َبْعَد َما « اَل َتْقُتْموُ : »َفَقاَل َرُسوُل المَِّو  َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو ِإنَُّو َقَطَع ِإْحَدى َيَديَّ
نََّك ِبَمْنِزَلِتِو َقْبَل : »َقَطَعَيا؟ َفَقاَل َرُسوُل المَِّو  اَل َتْقُتْمُو، َفِإْن َقَتْمَتُو َفِإنَُّو ِبَمْنِزَلِتَك َقْبَل َأْن َتْقُتَمُو، َواِ 

 .(3)[َيُقوَل َكِمَمَتُو الَِّتي َقالَ َأْن 
:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿجرمضاؼإليو.التي

                                                
 (.1412(:رقـالحديث)3/360(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابالصدقةقبؿالرد)1)

 (.6502(:رقـالحديث)422-11/414عبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابالتكاضع)(البخارم،أبك2)

 (.4019(:رقـالحديث)408-7/407(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،كتابالمغازم،باب)3)
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كيتضحلنابأفالداللةاالسميةلبلسـالمكصكؿ)التي(الخاصةبالعقبلءكلممفردالمؤنث
إلحراـ،ككذلؾكضحتلناكيفيةاكاألحاديثالتيكردتفييابينتلناكيفيةالتقربإلىاهلل

.بيتاهللبكالطكاؼ

3/ ٍفأىنىسو َيُعوُدُه  َفَمِرَض َفَأَتاُه النَِّبيُّ  َكاَن ُغاَلٌم َيُيوِديّّ َيْخُدُم النَِّبيَّ :]قىاؿىعى
َفَأْسَمَم َفَخَرَج  َفَقَعَد ِعْنَد َرْأِسِو َفَقاَل َلُو َأْسِمْم َفَنَظَر ِإَلى َأِبيِو َوُىَو ِعْنَدُه َفَقاَل َلُو َأِطْع َأَبا اْلَقاِسِم 

.(1)[َأْنَقَذُه ِمْن النَّارِ  اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذيَوُىَو َيُقوُل  النَِّبيُّ 

بدؿجرٌ"ال ًذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿاْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي:"فيقكلو
.مفلفظالجبللة

الم وً  عفأىًبيىيرىٍيرىةى/4 رىسيكؿي :قىاؿى َثٌة اَل َيْنُظُر المَُّو ِإَلْيِيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوال َثاَل : ] قىاؿى
اَيَع ِإَماًما ُيَزكّْيِيْم َوَلُيْم َعَذاٌب َأِليٌم َرُجٌل َكاَن َلُو َفْضُل َماٍء ِبالطَِّريِق َفَمَنَعُو ِمْن اْبِن السَِّبيِل َوَرُجٌل بَ 

ْن َلْم ُيْعِطِو ِمْنَيا َسِخَط َوَرُجٌل َأَقاَم ِسْمَعَتُو َبْعَد اْلَعْصِر اَل ُيَباِيُعُو ِإالَّ ِلُدْنَيا َفِإْن َأْعَطاُه  ِمْنَيا َرِضَي َواِ 
ال ِإَلَو َغْيُرُه َلَقْد َأْعَطْيُت ِبَيا َكَذا َوَكَذا َفَصدََّقُو َرُجٌل ثُمَّ َقَرَأ َىِذِه اآْلَيَة ِإنَّ الَِّذيَن  َوالمَِّو الَِّذيَفَقاَل 

.(2)[ِبَعْيِد المَِّو َوَأْيَماِنِيْم َثَمًنا َقِمياًل َيْشَتُروَن 

بدؿمفجرٍّمىالسككففيمحؿع"ال ذم:اسـمكصكؿمبنيَوالمَِّو الَِّذي:"كفيقكلو
.لفظالجبللة

َأنَُّو َطمََّق اْمَرَأَتُو َوِىَي َحاِئٌض َعَمى َعْيِد ] :َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمَر َرِضَي المَُّو َعْنُيَما/5
ُمْرُه : َعْن َذِلَك َفَقاَل َرُسوُل المَِّو  المَِّو َرُسوَل  َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ  َرُسوِل المَِّو 

ْن َشا َطمََّق َقْبَل  ءَ َفْمُيَراِجْعَيا ثُمَّ ِلُيْمِسْكَيا َحتَّى َتْطُيَر ثُمَّ َتِحيَض ثُمَّ َتْطُيَر ُثمَّ ِإْن َشاَء َأْمَسَك َبْعُد َواِ 
.(3)[َأَمَر المَُّو َأْن ُتَطمََّق َلَيا النَّْساءُ  َفِتْمَك اْلِعدَُّة الَِّتيَأْن َيَمسَّ 

.ال تي:اسـمكصكؿعمىالسككففيمحؿرفعصفة"َك اْلِعدَُّة الَِّتيَفِتمْ :"كفيقكلو

                                                
(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابإذاأسمـالصبيفماتىؿيصمىعميو؛كىؿيعرضعمى1)

 (.1356(:رقـالحديث)3/281الصبياإلسبلـ)

(:رقـالحديث5/55(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابإثـمفمنوابفالسبيؿمفالماء)2)
(2367.) 

 (.5251(:رقـالحديث)439-9/433(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابالطبلؽ)3)
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ٍيرىةى6 ، فقال َنْحُن اآلِخُروَن السَّاِبُقوَن َيْوَم اْلِقَياَمةِ ]: قاؿ عفالنبي  /عفأىًبيىيرى
 ُيْعِطَي َكفَّاَرَتُو الَِّتيَوالمَِّو أَلَْن َيِمجَّ َأَحُدُكْم ِبَيِميِنِو ِفي َأْىِمِو آَثُم َلُو ِعْنَد المَِّو ِمْن َأْن : رسوُل اهلِل 

.(1)[اْفَتَرَض المَُّو َعَمْيوِ 

 قكلو "كفي ُيْعِطَي َكفَّاَرَتُو الَِّتي: اسـ ال ًتي: محؿ" في السككف عمى مبني مكصكؿ
صفة.نصب

:مفعول بو

َيْوَم َساَق الُبْدَن َمَعُو،  َأنَُّو َحجَّ َمَع النَِّبيّْ /عفجابربفعبداهللرضياهللعنيما:]1
َفا َوالَمْرَوِة، »َوَقْد َأَىمُّوا ِبالَحجّْ ُمْفَرًدا، َفَقاَل َلُيْم:  َأِحمُّوا ِمْن ِإْحَراِمُكْم ِبَطَواِف الَبْيِت، َوَبْيَن الصَّ
ُروا، ثُمَّ َأِقيُموا َحاَلال، َحتَّى ِإَذا  ، َوَقصّْ َقِدْمُتْم ِبَيا  َواْجَعُموا الَِّتيَكاَن َيْوُم التَّْرِوَيِة َفَأِىمُّوا ِبالَحجّْ

؟ َفَقاَل: «ُمْتَعةً  ْيَنا الَحجَّ اْفَعُموا َما َأَمْرُتُكْم، َفَمْواَل َأنّْي ُسْقُت »، َفَقاُلوا: َكْيَف َنْجَعُمَيا ُمْتَعًة، َوَقْد َسمَّ
.(2)[َفَفَعُموا« ِذي َأَمْرُتُكْم، َوَلِكْن اَل َيِحلُّ ِمنّْي َحَراٌم َحتَّى َيْبُمَغ الَيْدُي َمِحمَّوُ الَيْدَي َلَفَعْمُت ِمْثَل الَّ 

كصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو.اسـمالتي:

ٍيرىةى/1 ٍفأىًبيىيرى عى الم ًو رىسيكؿى َيُطوُف َعَمى النَّاِس  َلْيَس اْلِمْسِكيُن الَِّذي:]قىاؿىأىف 
ال َيِجُد ِغًنى ُيْغِنيِو َوال ُيْفَطُن ِبِو  َوَلِكْن اْلِمْسِكيُن الَِّذي ،َمَتاِن َوالتَّْمَرُة َوالتَّْمَرَتانِ َتُردُُّه المُّْقَمُة َوالمُّقْ 

.(3)[َفُيَتَصدَُّق َعَمْيِو َوال َيُقوُم َفَيْسَأُل النَّاَس 

نيعمىالسككففيمحؿرفع"ال ًذم:اسـمكصكؿمبَلْيَس اْلِمْسِكيُن الَِّذي:"فيقكلو
.صفة

.صفة"ال ًذم:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعَوَلِكْن اْلِمْسِكيُن الَِّذيكقكلو:"

                                                
ك1) باباأليماف الصحيح، الجامع اهللمحمد، عبد أبك البخارم، )( الحديث)11/634النذكر رقـ :)6624-

6625.) 

(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابالتمتعكاإلقرافكاإلفرادكفسخالحجلمفلـيكفمعوىدم2)
 (.1568(:رقـالحديث)3/538-550)

 (.1479)(:رقـالحديث3/434(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابحدالغنى)3)



 

72 

 

الٍ/1 أيِـّ ٍفعىاًئشىةى ٍنيىا:عى الم ويعى رىًضيى ا َرآَىا ]ميٍؤًمًنيفى َأنََّيا اْشَتَرْت ُنْمُرَقًة ِفيَيا َتَصاِويُر َفَممَّ
المَِّو َأُتوُب َقاَم َعَمى اْلَباِب َفَمْم َيْدُخْمُو َفَعَرْفُت ِفي َوْجِيِو اْلَكَراِىَيَة َفُقْمُت َيا َرُسوَل  َرُسوُل المَِّو 

َلى َرُسوِلِو  َما َباُل َىِذِه النُّْمُرَقِة ُقْمُت اْشَتَرْيُتَيا َلَك  َماَذا َأْذَنْبُت َفَقاَل َرُسوُل المَِّو  ِإَلى المَِّو َواِ 
َوِر َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَعذَُّبوَن َفُيَقاُل : "َدَىا َفَقاَل َرُسوُل المَِّو ِلَتْقُعَد َعَمْيَيا َوَتَوسَّ  ِإنَّ َأْصَحاَب َىِذِه الصُّ

َوُر ال َتْدُخُمُو اْلَماَلِئَكةُ  ِإنَّ اْلَبْيَت الَِّذي :َلُيْم َأْحُيوا َما َخَمْقُتْم َوَقالَ  .(1)[ِفيِو الصُّ

يعمىالسككففيمحؿنصب"ال ًذم:اسـمكصكؿمبنِإنَّ اْلَبْيَت الَِّذي:"كفيقكلو
.صفة







                                                
 (.2104(:رقـالحديث)4/409(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابالتجارةفيمايكرهلبسو)1)
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 المبحث الثاني
الموصول المثنى )المذان( و)المتان(اسم 



 تعالى: كقكلو كذلؾ المغة، في المذكر لممثنى )المذاف( َذاِن َيْلتَِقاِِنَا ِمـُْؽْم ]تأتي َوالؾَّ

ا .(1)[َظَآُذوُُهَ

)المذاف(ب)األلؼ(فيحالةالرفع،كالمذيفب)الياء(فيحالةالجركالنصب،كتثنيةالتي،
(فيالرفع،كالمتيففيحالةالنصبكالجر،فتسقطالياءالجتماعالساكنيف،فيمافيحاؿ)المتاف

التثنيةمعرباف.

.(2)كمايقكؿالجكىرم:"إنماحذفتالياءالتيكانتفي)الذم(إذاثنيتاللتقاءالساكنيف

لمغة المذافكالمتاف،كتخفيؼنكنييما كيزيدعميوأبكحياففيقكؿ:"كتقكؿفيالتثنيةرفعان
كجرانالمذيف،كاليجكزتشديدىما معالياءالحجاز،كبنكأسد،كتشديدىمالغةتميـكقيس،كنصبان

َكا]عندالبصرييفكأجازهالككفيكف،كقرأبعضيـفيقكلوتعالى: ـَا َأِرَكا الََّذْيِن أََضّلَّ .(3)[َربَّ

.(4)كيقكؿاألشمكني:"كىكالصحيح"

اكتأتيمكانياباأللؼكعمىماسبؽنجدأفالذمكالتيفيحالةالتثنيةتسقطالياءمني
)المذيف(، فتقكؿ كالنصب؛ الجر حالتي في كبالياء ك)المتاف( )المذاف(، نحك: الرفع، حالة في

)كالمتيف(.

كقيستشددافالنكففيي تميـ كبيفماكنجد لمفرؽبينو تأكيدان أك مفالمحذكؼ، عكضان
ـَ ]المعرب،كذلؾفيحالةالرفع؛ألنوقدقرئفيالسبع، َكاَربَّ كماقرئفي(5)[ا َأِرَكا الََّذْيِن َأَضّلَّ

َذاِن َيْلتَِقاِِنَا ِمـُْؽمْ ]حالةالرفع .(6)[َوالؾَّ

                                                
 [.16(]النساء:1)

)ص2) األزىية اليركم، )297( الخضرم حاشية الخضرم، انظر: ال1/132(، جني، ابف العربية(، في ممع
 (.144(،األنصارم،شرحشذكرالذىب)ص1/109(،األنصارم،قطرالندل)247)ص

 [.29(]فصمت:3)

 (.1/216(السعدم،منيجالسالكيف)4)

 [.29(]فصمت:5)

 [.16(]النساء:6)
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مفبيفالمفردكالجمع؟قيؿلو:ألنوضربانمف فإفقاؿقائؿ:كيؼصارالمثنىمعربان
رلأف)الذم(اسـيقععمىكؿقميؿككثير؛ككذلؾاالختصاص،استحؽبوأفيككفمميزان،أالت

الذيف،فأماالمذاففبليككنافإالالثنيففقط،كمفالناسمفيقكؿإفىذهالتثنيةليستبحقيقة،
نماصاغكالبلسـعممانيدؿعمىالتثنيةكمافعمكافيالمبيماتفينحكىذافكىذيف" .(1)كا 

)الذم(ك)التي(،كأسماءكيقكؿابفيعيش األسماءالمبيمةنحك: "كاعمـأفجميعىذه :
اإلشارة،كنحكىامااليفارقوالتعريؼاليصحتثنيتو،فالتثنيةفيوإنماىيصيغةمكضكعةلمتثنية،

زيد،كعمرك،ألفا فأما تككففيالنكراتنحكقكلؾ:رجؿكرجبلف،كفرسكفرساف، لتثنيةإنما
كزيدافكعمراف،فإنؾلـتثنوإالبعدسمبوماكاففيومفتعريؼالعمميةحتىصارشأنياكرجؿ

نماكافكذلؾم ألفحدالمعرفةماخصالكاحدمففقبؿأفالمعرفةاليصحتثنيتيا؛كفرس،كا 
ذاثبتأف،سو،كلـيشعفيأمتوجن ذاثنيفقدشكرؾفياسمو،كخرجعفأفيككفمعرفة،كا  كا 

كانتىذه اليصمحتنكيره،التصحتثنيتو،كلما فما معبقاءتعريفيا، المعرفةالتصحتثنيتيا
نماىيصيغةمك ضكعةاألسماءىمااليصحاعتقادالتنكيرفييالـتكفتثنيتياتثنيةحقيقية،كا 

لمداللةعمىالتثنية،كممايؤيدأنياكضعيةحذؼالياءفيالتثنية،كلككانتتثنيةصناعية؛لثبتت
.(2)فيياالياءكماثبتتفي)عـ(ك)عمياف(

فنكفالمذاف.كبنكالحارثبفكعب،كبعضربيعةيحذفك
:(3)قاؿاألخطؿي

الم ذىا عىمِّي  ًإف  فىك كىااألىٍغبلىالىأىٍبًنيكيمىٍيبو كى قىتىبلىاٍلميميكؾى
.(4)"كاليمزةلمنداءك)بني(منادل،كالغؿبالضـحديدييجعؿفيالعنؽ"

ثبلثلغات:)الم ذاف(بتخفيؼالنكف،يقكؿصاحباألزىية:" ثنيت)الذم(كاففييا فإذا
.(5)ك)الم ذاٌف(بتشديدىا،كالتشديدلغةقريش،ك"المذا"بحذؼالنكف"

كال المذاف "كلثنيتيما: فيقكؿ: األمثمة: في يفصؿ التصريح رفعان،كصاحب باأللؼ متاف
كالمذيفكالمتيفبالياءالمفتكحماقبمياجرانكنصبان،تقكؿ:)جاءنيالمذافقاماكالمتافقامتا(،ك)رأيت

                                                
(،عبدالمنعـمسعد،العمدةفي1/526:األندلسي،ارتشاؼالضرب)(،انظر588(الشيرازم،شرحالممع)ص1)

 (.101النحك)ص

 (.102(،انظر:عبدالمنعـمسعد،العمدةفيالنحك)ص2/376(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)2)

(3( الكتاب سيبكيو: )1/95( المقتضب المبرد، انظر: )ص4/146(، الشعر إيضاح الفارسي، ابف143(، ،)
(،األخطؿ،3/19(،االستراباذم،شرحالرضي)1/67(،ابفجني،المنصؼ)2/536جني،سرالصناعة)

 (.1/23(،الشنقيطي،الدررالمكامع)1/108ديكافاألخطؿ)

 (.143(،انظر:ابفيعيش،شرحالمفصؿ)ص1/216(أبيالحسفعيسى،منيجالسالؾ)4)

 (.144(،انظر:األنصارم،شرحشذكرالذىب)ص306(اليركم،األزىية)ص5)
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بحذؼالياءعمىغير كالمتيفقامتا(،كتثنيتيما المذيفقاما،كالمتيفقامتا(،)كمررتبالمذيفقاما
ذاكتا،...أفيقاؿ:فيتثنيةالذمالمذياف،بإثباتالقياس،ككافالقياسفيتثنيتيماكفيتثنية:

الياءمخففة،كفيتثنيةذا:ذياف،بقمباأللؼياء،كفيتثنيةتاء)تياف(بقمباأللؼياء،كمايقاؿ
فيتثنيةالقاضي"فيالمعربالمنقكص:القاضياف،بإثباتالياء،ككمايقاؿفيتثنية"فتى"مف

اف،بقمباأللؼياء،كلكنيـفرقكابيفتثنيةالمبنيكالذمكذاكتثنيةالمعربالمعربالمقصكر،فتي
كالقاضيك)فتى(فحذفكاالحرؼاألخيركىك)الياء(مفالذمكالتي،كاأللؼمفذاكتاء،كأثبتكه

.(1)فيالقاضيكفتى،ففرقكابيفالمعربكالمبنىفيالتثنية"

عمىماسبؽنجدبعضعمماءالنحكمنيـمفيقكؿبتخفيؼالنكفأكبتشديدىاأكبحذفيا
فيالذمكالتي.

 الدراسة التطبيقية:

كردتكممة)المذاف(مرةكاحدةفيصحيحالبخارمكمافي:

1/ أىبىيىيرىٍيرىةى عف الم ًو رىسيكؿي قىاؿى قاؿ: ،: [ ،َبْيَنا َأَنا َناِئٌم أُِتيُت ِبَخَزاِئِن اأَلْرِض
، َفَأْوَحى المَُّو ِإَليَّ َأِن اْنُفْخُيَما، َفَنَفْخُتُيَما فَ  َىَبا، ذَ َفُوِضَع ِفي َكفّْي ِسَواَراِن ِمْن َذَىٍب، َفَكُبَرا َعَميَّ

ْلُتُيَما  .(2)[َأَنا َبْيَنُيَما، َصاِحَب َصْنَعاَء، َوَصاِحَب الَيَماَمةِ  الَكذَّاَبْيِن المََّذْينِ َفَأوَّ

.السككففيمحؿنصبصفةيعمىالمذيف:اسـمكصكؿمبن

تبلحظالباحثةأفالداللةاالسميةلبلسـالمكصكؿ)المذاف(بأنياكانتخاصةبرسكؿاهلل
كذلؾبصيغةالمثنىالمذكر،لكركدىافيكتابصحيحالبخارممرةكاحدة.

ىنا المكصكؿ االسـ بأف الباحثة تستنتج ىنا كىيكمف المكصكلة، األسماء أفصح ىك
 بميجةقكمو.خاصةبالمسافالعربيبعامةكأكردىاالرسكؿ

                                                
 (.1/132ر:الخضرم،حاشيةالخضرم)(،انظ1/150(األنصارم،شرحالتصريح)1)

(:رقـ8/112(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابكفدبنيحنيفة،كحديثثمامةبفأثاؿ)2)
 (.4375الحديث)
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 المبحث الثالث
)الالتي، الالئي( –اسم الموصول الجمع )الذين( 



مفخبلؿاطبلعيعمىجمع)الذمكالتي(كجدتأفىناؾثمانيلغاتفيجمعياكىي
كاآلتي:
الذيف:بالياءفيجميعاألحكاؿ،فيالرفعكالنصبكالخفضتبنيوعمىالكاحد،كىيالمغة -1

.(2).كىذاالمفظخاصبالعقبلء"(1)العميا،كبيانزؿالقرآف"
نمااختصالذيفبالعقبلءألنوعمىصكرةمايختصبيـ،كالزيديفكالعمريف،كالمراد "كا 

إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ ِعَباٌد َأْمَثاُلُؽْم ]بالعقبلء،العقبلءحقيقةأكتنزيبلن،كقكلوتعالى:

.(4)،بتنزيؿالمشركيفلؤلصناـمنزلةمفيعقؿ"(3)[َتِجقُبوا َلُؽْم إِْن ُكـُْتْم َصادِقِْيَ َظاْدُعوُهْم َظْؾَقْس 

كىيلغةالقرآفالكريـ،كنجدمماسبؽأفأكؿلغةفيجمعالذيفتعتمدعمىالمغةالعميا
فكانتفيجميعأحكاليا  كالرفعكالنصبكالخفض.حتىكا 

 كمنيـمفيجعميافيالجميعبمفظالكاحد،فيقكؿ:"الذم"فعمكاذلؾالزيدكف". -2
ٍيمىةعمىىذهالمغة: ريمى بفي قاؿأٍشيىبي

ًدمىاؤيىيـٍ ال ًذمحانىٍتًبفىٍمجو ف  ياأيـ خاًلدًكا  القىٍكـً ـيالقىٍكـيكيؿ  ىي
ؾقكلو:دماؤىـ،يجعؿالعائدجمعان،كحذؼالنكفلمتخفيؼ،أراد:)الذيف(كالدليؿعمىذل

.(5)كىيلغةلبنيالحارثبفكعب،كبعضبنيربيعة
النصب -3 في ك"البلئيف" الرفع، في ككذا" كذا فعمكا ؤكف البل  ىـ يقكؿ: مف كمنيـ

 .(6)كالخفض"
 فالبل ؤكفليجةعربيةكردتفيالقراءات.كعمىىذانجدبأ

                                                
)ص1) األزىية اليركم، )ص307( العربية في الممع جني، ابف انظر: الندل261(، قطر األنصارم، ،)

(1/109.) 

 (.1/217حسفمحمدعيسى،منيجالسالؾ)(أبيال2)

 [.194(]األعراؼ:3)

 (.1/219(الشافعي،حاشيةالصباف)4)

)ص5) األزىية اليركم، )ص309( رميمة كالبيتلؤلشيببف الكتاب)298(، سيبكيو، انظر: ابف1/96(، ،)
(،األخفش،1/49يكامع)(،السيكطي،ىمعال3/155(،ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1/67جني،المنصؼ)

 (.1/85معانيالقرآف)

األزىية)ص6) اليركم، )310( الككاكبالدرية األىدؿ، انظر: شرحابفعقيؿ1/128-129(، ابفعقيؿ، ،)
(1/136-137.) 
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كنصبان،كىيحينئذمعربة -4 بالياءجران بالكاكرفعان،كرأيتالذيف،كمررتبالذيف، المذكف:
ألفشبوالحرؼعارضوالجمع،كىكمفخصائصاألسماء،كىيلغةىذيؿكعقيؿ،قاؿ

ؤبىة ري
(1): 

ا بىاحى كاالص  ب حي صى ال ذيكفى يكـالن ًخيًؿغارةًممحاحاننىٍحفي
 .(2))"فنحف"مبتدأك"المذكف"خبره(

 مماسبؽنجدأنيـفيجمعياعمىحالةالرفعبالكاك،كفيحالتيالنصبكالجربالياء.
 البٌلؤك:بحذؼالنكفقاؿالكسائي:سمعتىذيؿتقكؿ:ىـالبٌلؤكفعمكاكذاككذا. -5
بال -6 كذا البٌلئيفعمكا ىـ المغةالبلئي: ىذه الفراء: قاؿ كالنصبكالخفض، فيالرفع ياء

ِذيَن ]آلكامفنسائيـ(فيمكضعلمذيفسكاء"فيالرجاؿكالنساء"كفيقراءةعبداهلل) لِؾَّ

 .(3)[ُيْمُلوَن ِمْن كَِساِئِِفمْ 
ك -7 كذا البلءفعمكا كذا،كىفالبلءكمنيـمفيحذؼالياءفيالرجاؿكالنساءفيقكؿ:ىـ

 :(4)فعمفكذاقاؿالفراء:أنشدنيرجؿمفبنيسميـ
ًمٍنويفىمىاآباؤ ف  ًءقىٍدمىيىديكااٍلحيجيكرىاناًبأىمى مىٍينىاالبل  عى

 الذيف.فنجدىذافيالمذكر،كقدأكردالشاعر)البلء(بمعنى
 :(5)األلىى:تقكؿ:ىـاأليلىىفعمكاذلؾ،قاؿعىبيديبفاألبرص -8

عٍنىٍحفي ميكاأليلىىفاٍجمى ًإلىٍينىاجي ـٍ ٍييى ،ثـ كىجِّ عىؾى
.(6)كينبواألشمكنيعمىأف"األيلىىاسـجمعالجمعفإطبلؽالجمععميومجاز"

العرب ألسنة ليجاتكردتعمى جميعيا بأف القكؿ يمكننا ىذا المختمفةكعمى بقبائميـ
كاستشيدكابيافيالشعر.

                                                
)ص1) ديكانو ؤبة، ري )ص172( األزىية اليركم، )ص298(، األلفية مالؾ، ابف شرح32(، األشمكني، ،)

 (.2/191(،أبيحياف،تفسيرالبحرالمحيط)2/410(،األنصارم،مغنيالمبيب)1/109األشمكني)

 (.107(،انظر:عبدالمنعـمسعد،العمدةفيالنحك)ص1/153ريح)(األنصارم،شرحالتص2)

 [.226(]البقرة:3)

 (.1/138(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)301(انظر:اليركم،األزىية)ص4)

)ص5) ديكانو األبرص، )ص142( الشعر إيضاح الفارسي، انظر: الشجرية460(، األمالي السعادات، ،)
(2/179( األشمكني شرح األشمكني، ،)1/135( اليكامع ىمع السيكطي، ارتشاؼ1/89(، األندلسي، ،)

 (.1/555)الضرب

 (.1/217(أبيالحسفمحمدعيسى،منيجالسالؾ)6)
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كتأتي اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعخبرالمبتدأ بأفاأليلىى: نجد كىنا
بمعنى)الذيف(،أما"التي"فجاءجمعياعمىعدةلغاتأشيرىا"البٌلتي"كمايقكؿالفراءكىي:أكثر

.(1)عقؿ"فيجمعك)البلتي(النساء،كفيغيرىفمماالي
ِت َيْلتَِْي الَػاِحَشَة ِمْن كَِساِئُِؽمْ ]:قاؿاهلل ،كمنيـمفيقكؿ:"البٌلًت"بكسر(2)[َوالّلَّ

:(3)التاءكحذؼالياء،قاؿاألسكدبفيعفر
ٌفراألنامؿمفقرًعالقكاقيزالبٌلًتكالبيًضلماييعدكأفدرست صي

كمفىذهالمغات"الٌمكات"ك"المكاتي"،كمنيـمفيقكؿ"البلئي"،يقكؿاألخفش:إفالبلئي
.(4)الذككركاإلناث،تقكؿ:ىـالبلئيقالكاذلؾ،كىفالبلئيقمفذلؾ

.(5)يقكؿاألشمكني:"كتجمعأيضانعمىالمكاتيبإثباتالياءكحذفيا"
:(6)ككذلؾتقكؿ:البٌل"بالقصر،قاؿالكميت

إذاالغبلـياألحمؽياألـ عي راككانٍتمفالبل الييعٌيرىااٍبنيا
كقديتقارضاأللىكالبلئي،فيقعكؿمنيمامكافاآلخر.

:(7)قاؿمجنكفليمى
قبميا احبيياحباأللىكيف  ٌؿمفقبؿيمىحى كحٌمتمكانانلـيكٍفحي

.(8)فأكقع"األلي"مكاف)البلئي(أم:حبالبلئي"
لى(9)تي"كجاءفيحاشيةالصبافأف)البلئي("تككفمشتركةبيفجمعالذمكجمعال .كا 

:(10)ىذاالمعنىيشيرابفمالؾفيقكؿ

                                                
 (.1/257(الفراء،معانيالقرآف)1)

 [.15(]النساء:2)

 (،كمعنى"درست"حاضف.303ىية)ص(انظر:اليركم،األز3)

 (.229-1/228(،الشافعي،حاشيةالصباف)2/1008لسي،ارتشاؼالضرب)(األند4)

 (.1/108(،األشمكني،شرحاألشمكني)1/218(أبيالحسفمحمدعيسى،منيجالسالؾ)5)

 (.1/83كطي،ىمعاليكامع)(السي6)

)ص7) ديكانو الممكح: بف قيس )170( التصريح شرح األنصارم، األشمكني1/155(، شرح األشمكني، ،)
 (.1/430(،العيني،المقاصدالنحكية)1/108)

 (المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.8)

 (.1/219الشافعي، حاشيت الصبان ) (9)

 (.76(ابفمالؾ،األلفية)ص10)
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نماىيأسماءجمكع" .(1))البٌلتيكالذيفنٍزراكقعا("كليستىذهبجمكعحقيقيةكا 

،فإطبلؽالجمععميويككفمجازانمفالمعمكـأفاأليلىىاسـجمعالجمعكعمىماسبؽنجدأف
كلكفالذيففإنياخاصبالعقبلء،كالذمأيضانعاـفيالعاقؿكغيره.

كذكرتاٌلذيفتسعمراتفيصحيحالبخارمفيعدةمكاضعمنيا:

 الدراسة التطبيقية:

فاعؿ:

ٍيرىةى -1 ٍفأىًبيىيرى الم ًوعى رىسيكؿى ::أىف   َيَتَعاَقُبوَن ِفيُكْم َماَلِئَكٌة ِبالمَّْيِل َوَماَلِئَكٌة ِبالنََّياِر،] قىاؿى
 ا ِفيُكْم، َفَيْسَأُلُيْم َوُىَو َأْعَممُ َوَيْجَتِمُعوَن ِفي َصاَلِة الَفْجِر َوَصاَلِة الَعْصِر، ثُمَّ َيْعُرُج الَِّذيَن َباُتو 

 .(2)[ِبِيْم: َكْيَف َتَرْكُتْم ِعَباِدي؟ َفَيُقوُلوَن: َتَرْكَناُىْم َوُىْم ُيَصمُّوَن، َوَأَتْيَناُىْم َوُىْم ُيَصمُّونَ 

:اسـمكصكؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعفاعؿ.)الَّذين(: قولو 

اسـكاف:

عف/1 الن ًبيِّ ًف ا،عى ٍنييمى الم ويعى رىًضيى بىًشيرو ٍبفى :]الن ٍعمىافى ِد َمَثُل الَقاِئِم َعَمى ُحُدو قىاؿى
َفَكاَن َيا، المَِّو َوالَواِقِع ِفيَيا، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَيُموا َعَمى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب َبْعُضُيْم َأْعاَلَىا َوَبْعُضُيْم َأْسَفمَ 

وا َعَمى َمْن َفْوَقُيْم، َفَقاُلوا: َلْو َأنَّا َخرَ  الَِّذينَ  ْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا ِفي َأْسَفِمَيا ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن الَماِء َمرُّ
ْن َأَخُذوا َعَمى َأْيِديِيْم َنَجوْ  ا، َوَنَجْوا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َفِإْن َيْتُرُكوُىْم َوَما َأَراُدوا َىَمُكوا َجِميًعا، َواِ 

 .(3)[َجِميًعا

:)ال ذيف(اسـمكصكؿمبنيعؿالفتحفيمحؿرفعاسـكاف.قكلو

 اسم معطوف:

 الم ًو ٍبًد عى ٍف عى الن ًبيِّ ًف ]،عى : ثُمَّ الَِّذيَن ، ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيمْ َخْيُر النَّاِس َقْرِني، قىاؿى
.(4)[، ثُمَّ َيِجيُء َأْقَواٌم َتْسِبُق َشَياَدُة َأَحِدِىْم َيِميَنُو، َوَيِميُنُو َشَياَدَتوُ َيُموَنُيمْ 

مبنيعمىالفتحفيمحؿرفع.:)ال ذيف(:اسـمعطكؼقكلو

                                                
 (.1/218(أبيالحسفمحمدعيسى،منيجالسالؾ)1)

 (.555(:رقـالحديث)47-2/42(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابمفترؾالعصر)2)

القسمة3) في يقرع بابىؿ الصحيح، الجامع محمد، اهلل عبد أبك البخارم، الحديث5/166-167)( رقـ :)
(2493.) 

عمىشيا4) يشيد بابال الصحيح، الجامع اهللمحمد، عبد أبك البخارم، )( أشيد إذا جكرو رقـ5/324دة :)
 (.2652الحديث)
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 مبتدأ:

 الم ًو رىسيكؿى أىف  ٍنوي، عى الم وي رىًضيى ٍيرىةى أىًبيىيرى ٍف عى ، : ُل ُزْمَرٍة َتْدُخُل الَجنََّة َعَمى ]قىاؿى َأوَّ
َكَأَشدّْ َكْوَكٍب ِإَضاَءًة، ُقُموُبُيْم َعَمى َقْمِب َرُجٍل َواِحٍد، اَل  َوالَِّذيَن َعَمى ِإْثرِِىمْ ُصوَرِة الَقَمِر َلْيَمَة الَبْدِر، 

ْوَجَتاِن، ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنُيَما ُيَرى ُمخُّ َساِقَيا ِمْن َوَراِء اْخِتاَلَف َبْيَنُيْم َواَل َتَباُغَض، ِلُكلّْ اْمِرٍئ ِمْنُيْم زَ 
 .(1)[َلْحِمَيا ِمَن الُحْسِن، ُيَسبُّْحوَن المََّو ُبْكَرًة َوَعِشيِّا، اَل َيْسَقُموَن، َواَل َيْمَتِخُطونَ 

:)ال ذيف(:اسـمكصكؿمبنيعمىالفتحفيمحؿرفعمبتدأ.قكلو

:اسـإف 

عيمىرىعف ٍبدىالم ًوٍبفى عى الم ًورضياهللعنيما،أف  َيْصَنُعوَن َىِذِه  ِإنَّ الَِّذينَ ]:قىاؿىرىسيكؿى
َوَر ُيَعذَُّبوَن َيْوَم الِقَياَمِة، ُيَقاُل َلُيْم: َأْحُيوا َما َخَمْقُتمْ   .(2)[الصُّ

:)ال ذيف(اسـمكصكؿمبنيعمىالفتحفيمحؿنصباسـإف.قكلو

كمفخبلؿقراءتيلؤلحاديثالتيكردتفيياالذيفكىيخاصةبجمعالمذكر،نبلحظبأف
ر،كنجدىاخاصةباآلدمييفجميعان،الداللةاالسميةليابينتلناأجرمفقاـكصمىصبلةالفج

يمك فيككذلؾ الكمـ جكامع كىنا العربي، المساف مف األصح اختار البخارم أف إلى القكؿ ننا
.أحاديثرسكؿاهلل

                                                
مخ1) الجنةكأنيا جاءفيصفة بابما الجامعالصحيح، اهللمحمد، أبكعبد البخارم، (:رقـ6/392مكقة)(

 (.3245الحديث)

(2( القيامة يـك بابعذابالمصكريف الصحيح، الجامع اهللمحمد، عبد أبك البخارم، رقـ10/468-470( :)
 (.5951الحديث)
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 لالمبحث األو
وما( ،سم الموصول المشترك )َمنْ الا



ىكمعركؼ ختمفة،كتراكيبكدالالتمتعددةكمعانيمالمشتركةلؤلسماءالمكصكلةكما
عظمةىذهالمغة،كعمقيا،كسعتيا،فكيؼالكىيلغةالقرآفالكريـ،كلـتضؽمتكاثرة،تدؿعمى

عجازه،بؿعٌبرتبدقةمتناىيةعفمصطمحاتوا لفقيية،كأحكاموالتشريعيةالشاممةعفمعانيوكا 
لجميعمناحيالحياةالمختمفة.

كىذهبعضاإلشاراتالمكجزةالتيتبيفذلؾمعأفالكثيرمفىذهالمعانيقدكردتفي
بعضثناياالبحث.

ٍف(لتدؿعمىذكاتمايعقؿ،كلياعدة ٍا(ىيأسماءمكصكلةمشتركةحيثترد)مى ٍفكمى )مى
ا(لتدؿعمىمااليتصؿكقدتردحرفانكاسمان.استعماالت،ك)م

 استعماالت "َمْن":

ٍف(اسـمكصكؿمبنيعمىالسككفكقدذكرابفيعيش: ٍف"اسـمبيـيقع)مى "اعمـأف"مى
ك كمفعكالن، فاعبلن يقع أنو اسـ، كالدليؿعمىأنو يتصؿ، دخؿعميوحركؼالجرتعمىذكاتما

.(1)ياءمفخصائصاألسماء"كيعكدعميوالضمير،كىذهاألش

الاستفياـكالجزاءإالما.فإنوالييعنىبياشيئانفيخبرك(2)"فييلممسألةعفاألناسي"
.(3)يعقؿ،التقكؿ:فيجكابمىٍفعندؾ؟فرسكالمتاع،إنماتقكؿزيدهأكىنده"

ا]قاؿتعالى: ِه َظْؾَقْعَؿْل َعَؿًّل َصاِلً َمْن ]كقاؿتعالى:.(4)[َظَؿْن َكاَن َيْرُجوا لَِؼاَء َربِّ

وَن َعْن ِعَباَدتِهِ  .(5)[ِعـَْدُه ََل َيْسَتْؽِزُ

                                                
ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1) الخضرم،حاشيةالخضرم)4/10( انظر: الككاكبالدرية1/136(، األىدؿ، ،)

 (.120-119(،األنصارم،شرحشذكرالذىب)1/131-132)

 (.4/288(سيبكيو،الكتاب)2)

 (.1/134(،انظر:األنصارم،أكضحالمسالؾ)296–2/50(المبرد،المقتضب)3)

 [.110(]الكيؼ:4)

 [.19(]األنبياء:5)



 

82 

 

نجدمك سبؽ أفما ٍف مى فيياسـ إلىضمير تحتاج كأنيا العاقؿ، لمسؤاؿعف يستخدـ
ٍف"فيغيرالعاقؿإالفيمكا ضعبعينيا.خاصيةمفخصائصاألسماء،كلكفقدتستعمؿ"مى

 من مواضع استعماالت "َمْن" لغير العاقل:

َّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اهللِ َمْن ََل ]أفينزؿغيرالعاقؿمنزلتو،نحكقكلوتعالى: -1 َوَمْن َأَضلُّ ِِم

.(1)[َيْسَتِجقُب َلهُ 

لعاقؿ.كنبلحظفيىذهاآليةأنوعٌبرعفاألصناـ"بمف"لتنزيميامنزلةا

:(2)ككذلؾفيقكؿالشاعر

القىطىا!ىى ويأىًسٍربى نىاحى جى ٍفييًعيري أىًطيريٍؿمى ٍفقىٍدىىًكيتي لىعىمِّيإلىمى

بالعاقؿ؛فالشاعرقدنٌزؿمااليعقؿ ٍف(استعممتلغيرالعاقؿتشبييان كنبلحظىناأف)مى
كىك)سربالقطا(منزلةالعاقؿ.

.فينايشمؿ(3)[ْجَؾْْيِ َوِمـُْفْم َمْن َيْؿِم َعَذ رِ ]أفتقترفمعوفيشمكؿ،نحكقكلوتعالى: -2
اإلنسافكالطائر.

ََمَواِت َواألَْرضِ ]ككقكلوتعالى: العاقؿ (4)[َأََلْ َتَر َأنَّ اهللَ ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِف السَّ كىنايغمبي
عمىغيره.

لتناسب غيره عمى الشيء "يغمبكف المغني: كتابو في ىشاـ ابف فيكيقكؿ كما بينيما
.(5)األبكيف،لؤلبكاألـ،كالقمريفلميؿكالنيار"

.(6)[َوِمـُْفْم َمْن َيْؿِم َعَذ أَْرَبعٍ ]أفيجمعمعوفيتفصيؿكقكلوتعالى:-3

                                                
 [.5(]األحقاؼ:1)

(،األشمكني،شرح33(،ابفمالؾ،األلفية)ص168(البيتلمعباسبفاألحنؼ،انظر:األحنؼ،ديكانو)ص2)
النحكية)1/111األشمكني) المضيئة)ص1/431(،العيني:المقاصد العاتكي،الفضة (،السيكطي،55(،

 (.1/91ىمعاليكامع)

 [.45(]النكر:3)

 [.41(]النكر:4)

 (.1/75(األنصارم،مغنيالمبيب)5)

 [.72(]النكر:6)
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ٍة ِمْن َماءٍ  َخَؾَق ]كىناالقترانوبالعاقؿفيمافٌصؿ"بمىف"فيقكلوتعالى: إذالدابة[ ُكلَّ َدابَّ

تقععمىمايدٌبمفعاقؿكغيره.

ٍف"لمعاقؿىكالذمجاءتبوجميعالنصكص كعمىماسبؽترلالباحثةأفاستعماالت"مى
العمماءتككف كتحدثتبوالشكاىدكجرلعميوالمسافالعربي،كلكفتمؾاالستثناءاتالتيذكرىا

تذكرفييا"مىف".فيبعضالمكاضعالتي

كىي الداللة ٍف" "مى معاني سنذكر الشاذة كمكاضعيا استعماالت"مىف" الحديثعف كبعد
أربعةحاالتكاآلتي:

؟قاؿتعالى: -1 ٍفغبلميؾ؟كمىفضرٍبتى (1)[َمْن إَِلٌه َغْرُ اهللِ]أفتككفاستفياميةنحك:مى
كجكابيامحددكمعيف.

ٍفتضرٍبأضرٍب،قاؿتعالى:أفتككف -2 َز بِهِ ]شرطيةنحك:مى  .(2)[َمْن َيْعَؿْل ُسوًءا ُُيْ

 أفتككفاسمانمكصكالننحك:لقيتمىفجاءؾ. -3

أفتككفنكرةمكصكفةيمزمياالنعت:فتارةتكصؼبمفرد،نحك:مررتبمفمعجبلؾ، -4
 قاؿالشاعر:

مىفكىفى ٍيريىبنافىٍضبلنعى ٍفغى إي انىاناىمى النبٌيميحمدو .(3)حيب 

.(4)ففيقكلو:غيًرنامخفكضعمىأنونعتلمىف

غىيريناأجكدي،كفيوضعؼ،إالأفكنجدقكؿسيبكيو:"كا ٍف عمىمى كفىبنافضبلن عمـأف 
، يككففيو)ىك(أم:يككفمرفكعنابيك؛ألفىكمفبعضالصمة،كىكنحك:مررتبأي يـأفضؿي
بفيعمركابفابيإسحاؽ ،كىيقراءة الناسىذهاآلية:تمامناعمىالذمأحسفي ككماقرأبعضي

.(5)كالحسف"

                                                
 [.72(]القصص:1)

 [.123(]النساء:2)

(3( ديكانو ثابت، بف البيتالحساف )1/345( المفصؿ شرح يعيش، ابف انظر: مغني4/12(، األنصارم، ،)
 (.1/432المبيب)

 (.4/12(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)4)

 (.1/107،الكتاب)(سيبكيو5)
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افيشرحالسيرافيلمكتابالمفاضمةالتيعقدىاسيبكيوكانتبيفركايتيالجر كنجدأيضن
ٍف، نانعتناًلمى كالرفعفيكممة)غيرينامفقكؿحسافحيثقاؿالسيرافيكالشاىدفيوأنوجعؿغيرى

كلـيجعؿمىٍفمكصكلة
(1).

ٍف(فيمكضعخفضلدخكؿحرؼالجر)عمى(عميياجاءالكصؼمجركرنا كلٌماكانت)مى
تبعنالممحؿ،كلقدكيًجدىنظائهرلذلؾفيقكؿالفرزدؽحينماقاؿ:

ًمنا م ٍتبأىٍرجي إٍذحى ياؾى ٍفًبكاديوبىٍعدىالمحؿممطكرإنيكا  كىمى

ٍف(النكرةالمب الزكـالصمةالمجركرة.الشاىدىناأجرل)ممطكًر(عمى)مى يمةنعتنالياالزمن

خبرنالمبتدأمحذكؼكىكصدر كأمافيركايةالرفعفييكاضحةحيفتعربكممةغيري
ٍفغيريناأجكد عمىمى الصمة،فمفىناجاءتالمفاضمةبيفالركايتيففقاؿ:كاعمـأفكفىبنافضبلن

.(2)كفيوضعؼ

كىيركايةك "بغير" مكصكفة نكرة تككف" عمىأف "الجر البيتالسابؽركايتيف في نجد
ٍف"مكصكلة،كحذؼصدرصمتياكالتقدير:مىٍفىكغيرينا سيبكيو،كالرفععمىأفتككف"مى
(3).

كمررتبمىفقاـ تككفمكصكفةبجممةنحك:مررتبمىفيحسف، بأمإنسافكتارة ،أم:
قاـ.

:(4)ففيقكؿالشاعر

غيظانقىٍمبىوي ٍفأنضٍجتي مى ييطىعٍريب  ـٍ ٍكتانلى قدتمن ىليمى

ٍف"زائدةكاست :(5)شيدلذلؾبقكؿالشاعركنجدأفالكسائيأجازأفتككف"مى

ٍجًدقىٍدعممتٍ المى ـي بىٍيًرسىنىا الز  دىداآؿي ٍفعى مى كاألٍثرٍكفى القبائؿي ذىاؾى

ٍف"كلكفنجدالبصري "مى لكاالبيتعمىأف  كفأنكركاذلؾألنيااسـ،كاألسماءالتيزاد،كأك 
.(6)فيونكرةمكصكفة،أٍممىفيعدعددان

                                                
 (.1/439(السيرافي،شرحالسيرافي)1)

 (108-1/107(سيبكيو،الكتاب)2)

 (.325(البطميكسي،إصبلحالخمؿ)ص3)

السيكطي،ىمعاليكامع)4) انظر: بفأبيكاىؿاليشكرم: البيتلسكيد ابفيعيش،شرحالمفصؿ4/316( ،)
(4/11.) 

(5( المبيب مغني األنصارم، انظر: )1/42( األدب خزانة البغدادم، اليكامع2/548(، ىمع السيكطي، ،)
 (.2/546(،األندلسي،ارتشاؼالضرب)1/92)

(6( اليكامع ىمع السيكطي، )8/3( المبيب مغني األنصارم، انظر: الخمؿ2/19(، إصبلح البطميكسي، ،)
 (.363)ص
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ٍف"تردنكرةمكصكفةب ركايةالجر،كنكرةمكصكلةعمىالرفع،كعمىماسبؽنجدأف"مى
كقدتأتيزائدة.

ٍف"كالدليؿالذماحتجكابومفأفاألسماء كترلالباحثةأٍفماقالوالبصريكفبعدـزيادة"مى
نماىيعمدةفيالكبلـ،اليستغنىعنيا. التزادكا 

نيا:كمفخبلؿاطبلعيكجدتأفلمفبعضالمكاقعاإلعرابيةالتيتردفيياكم
ٍف"ىذا؟)َمْن( االستفيامية -1 :"كىيمبنيةلتضمنياىمزةاالستفياـ،كذلؾأنؾإذاقمت:"مى

كأنؾقمت:أزيدىذا،أـعمركىذا؟كاألسماءالتيحصىكثرة،فأتكاباسـيتضمفذلؾكىك
ٍف"فاستغنىبياعفتعداداألسماءكميا" "مى
(1). 

ٍف"فيمحؿ: كتأتيأيضان"مى
ٍففيالحجرة؟ -1 ٍفالقادـي؟مىٍفعندؾ؟مى  رفعمبتدأمثؿ:مى
ٍفضربت؟فىمىففيمكضعنصبمفعكؿبومقدـ، -2 أٍفتككففيمحؿنصبمفعكؿ:نحك:مى

 ألنوجاءبعدىافعؿمتعدلـيستكؼمفعكلو.
الكتاب؟كتارةتككفمجركرةباإلضافة،نحك:صكرةأفتككففي -3 محؿجر:نحك:لمفىذا

ٍفىذه؟  مى
ٍفيأتنيآتو،)َمْن( الشرطية -1 :"كىيمبنيةلتضمنياحرؼالجزاءكىك"إٍف"كذلؾنحكقكلؾ:مى

ٍفييكرٍمنيأشكره،كأنؾقمت:إٍفيكرمنيزيدأكعمركنحكىماممفيعقؿأشكره" كمى
(2). 

ٍف"فيمحؿرفعمبتدأنحكقكلوتعالى:كتككف َز بِهِ ]:"مى .(3)[َمْن َيْعَؿْل ُسوًءا ُُيْ

ٍف"فيمحؿ ٍفتكافئأكافئو.ككذلؾكردت"مى كأحيانانتككففيمحؿنصبمفعكؿ،نحك:مى
ٍفتسمـأسمـ.كتككفبمعنىالذم: كتحتاجإلىجممةبعدىاتتـبيانحك:كافأتجر،نحك:عمىمى

"مىف"معجبانبؾ.

ٍف"منصكبػف ٍف،نكرةمبنيةعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو،ك"معجبان"نعت"مى "مى
.(4)بالفتحةالظاىرة

 الدراسة التطبيقية:

ٍفكذكرت مرةكصفان،كقدكردتفيمكاضعمائةفأكثرمفيكتابصحيحالبخارممى
مختمفةكاآلتي:

                                                
 (.1/240:الشافعي،حاشيةالصباف)(،انظر4/11(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1)

 السابؽ،نفسالصفحة.(المرجع2)

 [123(]النساء:3)

 (.524(يعقكب،معجـاإلعرابكاإلمبلء)ص4)
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 خبر المبتدأ )َمْن(:

1/ الن ًبيِّ ًف عى ا، ٍنييمى عى الم وي رىًضيى ك عىٍمرو ٍبًف الم ًو ٍبًد عى ٍف عى : الُمْسِمُم َمْن َسِمَم ]قىاؿى
 .(1)[َوالُمَياِجُر َمْن َىَجَر َما َنَيى المَُّو َعْنوُ  الُمْسِمُموَن ِمْن ِلَساِنِو َوَيِدِه،

ٍف:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿقاؿ رفعخبرالمبتدأ.:مى

2/ ٍفأىنىًسٍبًفمىاًلؾو عى ٍفالن ًبيِّ يَماِن َأْن  َثاَلٌث َمْن ُكنَّ :]قىاؿىعى ِفيِو َوَجَد َحاَلَوَة اإلِْ
ا ِسَواُىَما َوَأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء ال ُيِحبُُّو ِإالَّ ِلمَِّو َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفي َيُكوَن المَُّو َوَرُسوُلُو َأَحبَّ ِإَلْيِو ِممَّ 
.(2)[اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّارِ 

ٍف:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعخبر"َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ":لوكفيقك مى
المبتدأ.

ك/3 عىٍمرو ٍبًف الم ًو ٍبًد عى ٍف عى رضياهللعنيما الن ًبي  ]قىاؿىأىف  يِو َكاَن فِ  َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ :
ِفيِو َخْصَمٌة ِمْنُينَّ َكاَنْت ِفيِو َخْصَمٌة ِمْن النَّْفاِق َحتَّى َيَدَعَيا ِإَذا اْؤُتِمَن  َوَمْن َكاَنتْ ُمَناِفًقا َخاِلًصا 

َذا َخاَصَم َفَجرَ  َذا َعاَىَد َغَدَر َواِ  َذا َحدََّث َكَذَب َواِ  .(3)[َخاَن َواِ 

ٍف:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعخبرَأْرَبٌع َمْن ُكنَّ :"كفيقكلو "مى
المبتدأ.

ٍف:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحَوَمْن َكاَنْت ِفْيوِ كقكلو" ؿرفعمبتدأ."مى
 اسم مجرور بحرف الجر:

1/ الن ًبي  سىأىؿى رىجيبلن ا،أىف  ٍنييمى الم ويعى كرىًضيى ٍبًدالم ًوٍبًفعىٍمرو ٍفعى ؟عى ٍيره خى اإًلٍسبلىـً :أىم 
:  .(4)[َرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرفْ ُتْطِعُم الطََّعاَم، َوَتْقَرأُ السَّاَلَم َعَمى َمْن عَ ]قىاؿى

ٍف:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿجربحرؼالجرعمىى.قاؿ :مى
ٍبًدا/2 ٍفعى عى اٍلميزىًنيِّ الم ًولم ًوٍبًفميغىف ؿو رىسيكؿى َبْيَن ُكلّْ َأَذاَنْيِن َصاَلٌة َثاَلًثا :]قىاؿىأىف 
ِلَمْن َشاءَ  كفيركاية: َلَمْن ، ثم قال في الثالثة: َأَذاَنْيِن َصاَلةٌ  َبْيَن ُكلّْ ، َبْيَن ُكلّْ َأَذاَنْيِن َصاَلةٌ ،

.(5)[َشاء
                                                

(:70-1/69(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابالمسمـمفسمـالمسممكفمفلسانوكيده)1)
 (6119رقـالحديث)

 (.16(:رقـالحديث)2/6542(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابحبلكةاإليماف:)2)

 (.35(:رقـالحديث)114-1/113عالصحيح،بابعبلمةالمنافؽ:)(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجام3)

(4( الطعاـمفاإلسبلـ بابإطعاـ الجامعالصحيح، اهللمحمد، أبكعبد البخارم، الحديث1/72-73( رقـ :)
(5882.) 

(:رقـالحديث2/140(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،باببيفكؿأذانيفصبلةلمفشاء)5)
(627.) 
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ٍف:اسـمكصَلَمْن َشاء:"فيقكلوك كؿمبنيعمىالسككففي"فيالمكضعيفكردتمى
محؿجربحرؼالجرالبلـ.

 مفعول بو:
1/ ٍدًرمِّ الخي ٍفأىًبيسىًعيدو ،عى ًفالن ًبيِّ :عى َيْدُخُل َأْىُل الَجنَِّة الَجنََّة، َوَأْىُل النَّاِر ]قىاؿى

. ثُمَّ َيُقوُل المَُّو َتَعاَلى: َأْخِرُجوا ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَمانٍ  النَّاَر،
ْنُبُت َفَيْنُبُتوَن َكَما تَ  -َشكَّ َماِلٌك  -َفُيْخَرُجوَن ِمْنَيا َقِد اْسَودُّوا، َفُيْمَقْوَن ِفي َنَيِر الَحَيا، َأِو الَحَياِة 

 .(1)[الِحبَُّة ِفي َجاِنِب السَّْيِل، َأَلْم َتَر َأنََّيا َتْخُرُج َصْفَراَء ُمْمَتِوَيةً 
فٍقاؿ :اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو:مى

المسمميفكافة،أممخاطبان ٍف(جاءمخاطبان نجدبأفالداللةاالسميةالسـالمكصكؿ)مى
العقبلء.
 مبتدأ:

1 ٍندىبو ٍفجي :قىاؿى/عى َع المَُّو ِبِو  َمْن َسمَّعَ :]الن ًبي  .(2)[ُيَراِئي المَُّو ِبوِ  َوَمْن ُيَراِئيَسمَّ
عَ :"كفيقكلو ":اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعَراِئيَوَمْن يُ ،َمْن َسمَّ

مبتدأ.
ٍفأىًبيىيرىٍيرىةى/1 :قىاؿىعى أىبىااٍلقىاًسـً َوُىَو َبِريٌء  َمْن َقَذَف َمْمُموَكوُ :]يىقيكؿيسىًمٍعتي

ا َقاَل ُجِمدَ  .(3)[َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ َأْن َيُكوَن َكَما َقالَ  ِممَّ
":اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعمبكفيقكلو ٍفقىذؼى تدأ.:"مى

 صفة:
/عفابفمىسعكد2 الن ًبي  سىًمٍعتي السَّاَعُة  َمْن ُتْدِرْكُيمْ ِمْن ِشَراِر النَّاِس :]يىقيكؿيقىاؿى
.(4)[َوُىْم َأْحَياءٌ 

":اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿجرصفة.َمْن ُتْدِرْكُيمْ :"كفيقكلو
عفا/3 عيمىرى الم ًورضياهللعنيماقاؿ:ٍبفي رىسيكؿي ِإَذا َأْنَزَل المَُّو ِبَقْوٍم َعَذاًبا :]قىاؿى

.(5)[ثُمَّ ُبِعثُوا َعَمى َأْعَماِلِيمْ  َمْن َكاَن ِفيِيمْ َأَصاَب اْلَعَذاُب 

                                                
بابتفاضؿأىؿاإليماففياألعماؿ)1)  الجامعالصحيح، اهللمحمد، أبكعبد البخارم، (:رقـ22/6192(

 (.6192الحديث)

(2( كالسمعة الرياء باب  الصحيح، الجامع محمد، اهلل عبد أبك البخارم، الحديث11/408-410( رقـ :)
(2116.) 

 (.2167(:رقـالحديث)227-12/226(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابقذؼالعبيد)3)

 (.2189(:رقـالحديث)24-13/17بابظيكرالفتف)(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،4)

عذابنا)5)  (.2194(:رقـالحديث)76-13/74(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،إذاأنزؿاهللبقـك
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":اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعصفة.َمْن َكاَن ِفيِيمْ :"كفيقكلو
4/ ٍدًرمِّ اٍلخي ٍفأىًبيسىًعيدو عى الن ًبيِّ ٍف الَّ َلُو ِبَطاَنَتاِن َما اْسُتْخِمَف َخِميَفٌة إِ :]قىاؿىعى

ُو َعَمْيِو َواْلَمْعُصوُم  ُو َعَمْيِو َوِبَطاَنٌة َتْأُمُرُه ِبالشَّرّْ َوَتُحضُّ .(1)[َمْن َعَصَم المَّوُ ِبَطاَنٌة َتْأُمُرُه ِباْلَخْيِر َوَتُحضُّ

":اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعصفة.كفيقكلو ـى :"مىٍفعىصى

ٍبًدالم ًو/5 اًبًرٍبًفعى ٍفجى الم ًورضياهللعنيماعى رىسيكؿى ِحيَن َيْسَمُع  لَ َمْن َقا:]قىاؿىأىف 
ًدا اْلَوِسيَمَة َواْلَفِضيمَ  اَلِة اْلَقاِئَمِة آِت ُمَحمَّ َة َواْبَعْثُو َمَقاًما النَّْداَء المَُّيمَّ َربَّ َىِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة َوالصَّ

.(2)[َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُو َحمَّْت َلُو َشَفاَعِتي َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

ٍف:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿرفعمبتدأ.َمْن َقاَل ِحْينَ :"كفيقكلو "،مى

 ثانيًا: االسم الموصول المشترك "َما":

لفظمشترؾكماذكرتي أفماتككفحرفانكاسمانكماجاءفيكتبالنحاةبأف"ما" سابقان
.(3)يككفحرفانكاسمان

.حيث(4)كىناؾمفقاؿأنياتفيداالستفياـعمااليعقؿكقكلؾ:ماصنعت؟مافعؿزيد؟
يقكؿالرمانيفيكتابو:"كىياستفياـعمااليعقؿكعفصفاتمفيعقؿ،كذلؾقكلؾ:ماعندؾ؟

قكؿالقائؿماعندؾ؟فيقكؿ:زيد،فتقكؿ:مانريد؟فرسأكحمار،أكنحكذلؾ،كيفيقكؿالمجيب:
.(5)فيقكؿعاقؿ،أكعالـ،أكجاىؿ،أكماأشبوذلؾ"

ىذه كمف األحياف بعض في لمعاقؿ استعماالت عدة ليا "ما" بأف النحاة كيقكؿ
االستعماالت:

ََمَواِت َوَما ِف األَْرِض لَُه ]ى:إذااختمطبو،أٍمالعاقؿ،نحكقكلوتعال -1 ُيَسبُِّح هللِ َما ِف السَّ

ٍء َقِديرٌ  .(6)[ادُْؾُك َوَلُه اَلْؿُد َوُهَو َعَذ ُكلِّ ََشْ

                                                
رقـالحديث(:614-11/613(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابالمعصكـمىفعصـاهلل)1)

(2140.) 

 (.611(:رقـالحديث)122-2/120أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابالدعاءعندالنداء)(البخارم،2)

(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ36-35(،انظر:المككدم،شرحالمككدم)ص322(المرادم،الجنيالداني)ص3)
 (.1/134)(،األىدؿ،الككاكبالدرية240-1/239(،الشافعي،حاشيةالصباف)1/142)

 (.344(البطميكسي،إصبلحالخمؿ)ص4)

 (.86(الرماني،معانيالحركؼ)ص5)

 [.1(]التغابف:6)
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(1)[َظاْكؽُِحوا َما َصاَب لَُؽْم ِمَن الـَِّساءِ ]تيستعمؿفيصفاتالعالـ،نحكقكلوتعالى: -2

 أمالطيِّبمنيا.

 .(2)كتقكؿ:زيدهماىك؟كماىذاالرجؿ؟فيكسؤاؿعفصفتو،كالجكابعالـ،أكغيرذلؾ

نيماتستعمؿفيالمبيـكقكلؾكقدرأيتشبحانتقدرإنسانيتو،كعدـإنسانيتوفتقكؿ:أخبر -3
 .(3)ىناؾ؟

ككذلؾأيضانجاءفيقكؿابفيعيش:"إذارأيتشخصانمفبيعدالتحقؽأنومفالعقبلء
أكغيرىـ،عب رتعنو"بما"ألنياتقععمىاألنكاع،فكأفالسؤاؿكقععفنكعالشبحالمرئي،فإذا

.(4)قتأنوإنسافقمت:مفىك؟فتعٌبرعنو"بمف"إذكانتمختصةبالعقبلء"تحق
تستعمؿلمعاقؿكغيرالعاقؿكلكففياألغمبتستعمؿلغير سبؽنجدبأفما كعمىما

ضعكمافيالسابؽ.العاقؿ،كلكفإفاستعممتلمعاقؿتككففيعدةمكا
كمفخبلؿاطبلعيكجدتأفبعضالمغكييفيرلأف"ما"تستعمؿلمعاقؿكحدهببلقرينة

.(5)كببلإيياـكببلاختبلطكببلإرادةصفة"
.(7)عضيـأفاستخدامياىكذاكثيران".ك"يرلب(6)ك"يرلبعضيـأفاستخدامياىكذاقميؿ"

بما المكصكلةبغيرالعقبلء، أفىناؾجماعةاحتجتعمىاختصاص"ما" كنجدأيضان
 النبي ركمعف تعالى: قكلو سمع لما الزبعرل ابف ُؽْم َوَما َتْعُبُدوَن ]أف ِمْن ُدوِن اهللِ إِكَّ

(8)[َحَصُب َجَفـَّمَ  النبي إلى فجاء ألخصمفمحمدان فقاؿ: . ليسعيبدتالمبلئكة؟أفقاؿ:

؟فيككفىؤالءحصبجينـ؟فقاؿلوالنبي ماأجيمؾبمغةقكمؾ"ما"لما:"أليسعيبدالمسيحي
ىذالكافنصانفيالمسألة" .(9)اليعقؿ،كقالكاإٍفصح 

كعمىماسبؽنجدبأفاالستعماؿالغالبفيالمغةقدأيده.

                                                
 [.3(]النساء:1)

 (.141-1/140(،انظر:الخضرم،حاشيةالخضرم)2/547(األندلسي،ارتشاؼالضرب)2)

 (.1/240(،الشافعي،حاشيةالصباف)4/315(السيكطي،ىمعاليكامع)3)

 (.1/136(،األنصارم،أكضحالمسالؾ)4/6(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)4)

 (.15/473(ابفمنظكر،لسافالعرب)5)

 (.1/315(السيكطي،ىمعاليكامع)6)

 (المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.7)

 [.98(]األنبياء:8)

(9( األشمكني شرح األشمكني، الخضرم)10/162( حاشية الخضرم، الصباف1/135(، حاشية الشافعي، ،)
(1/239.) 
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"كاستعماالتياالبدلناالتطرؽإلىمعاني"ما"الدالليةكىيكاآلتي:كبعداالطبلععمى"ما
تتكيرىا-1 أما معنىالحرؼ، متضمنة نكرة كىي بيدؾ؟ ما نحك: استفيامية تككف أٍف

فؤلنياكاقعةعمىجميعمااليعقؿمبيمةفيو،كأماتضمينيامعنىالحرؼفؤلنيامتضمنةمعنى
.(1)الجكاب،كمعناىاأمشيء"ىمزةاالستفياـفميذااقتضت

أباحيافيقكؿ:"كمااالستفياميةسؤاؿعفنكع،أككصؼشخص،فتقكؿ:ما كنجدأف 
.(2)عندؾ؟فتقكؿرجؿ،مانريد:فتقكؿالطكيؿالكاتب"

فعميفاألكؿ-2 ،يجـز أٍفتككفشرطيةنحك:ماتصنٍعأصنٍع،كىيىنااسـشرطجاـز
فعؿالشرط،كالثانيجكابوكجزاؤه.

كنبلحظأٍف"ما"الشرطيةتشارؾ"ما"االستفياميةفيككنيانكرةمتضمنةمعنىالحرؼ،
عمىجميعاألشياء،ففينحك:ماتأكؿآكٍؿ،التقدير:إفتأكؿخبزانأماككنيانكرةفؤلنياتصدؽ

عف كأغنت جميعيا األشياء ىذه مقاـ "ما" قامت فقد يؤكد، مما ذلؾ غير أك لحمان تأكؿ أك
.(3)تعدادىا"

فؤل معنىحرفيتيا، أما كانتفياالستفياـ، كما الجية مفىذه متضمنةفيينكرة نيا
معنى"إف"كىيحرؼ.فيقكؿابفيعيش:"فأماانجزاـالفصؿبعدىاكبعدغيرىامفأسماءالجزاء
نمااألفعاؿتعمؿ فينبغيأفيككفبتقدير"إٍف"كاليككفباالسـألننالـنجداسمانعامبلنفيفعؿكا 

.(4)فياألشياء"

دبأف"ما"مفمعانيداللتياأنياترداستفياميةكشرطيةكتشتركاففيكعمىماسبؽنج
ككنيمانكرة،كلكفتختمؼفيتفسيرمعنىحرفيتيا.

زيدان،كيبدكاأفاإليياـالذميكجدفي"ما"ىكالذم-3 أٍفتككفتعجبيةنحك:ماأكـر
اـمافييا،كالتعجبيقتضيجعمياتكجدفيىذهالصيغةلمتعجب،كذلؾألف"ما"فييامفاإلبي

اإلبياـكمايرلالمغكييف.

                                                
شرحالمفصؿ)1) ابفيعيش، الخضرم)4/5( حاشية الخضرم، الصباف1/137-138(، حاشية الشافعي، ،)

(1/240-241.) 

 (.2/544(األندلسي،ارتشاؼالضرب)2)

 (.4/5(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)3)

 (المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.4)
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مف دكفغيرىا التعجب"بما" خصكا ـى ًل كى "فإفقيؿ: كنجدأفابفيعيشيقكؿفيذلؾ:
الحتمالو إليو مشكقة النفس كانت لمعناه، أفخـ كاف أبيـ إذا كالشيء إلبياميا قيؿ األسماء

.(1)أمكران"

كتفسر"ما"التيلمتعجببشيء،ففيقكلنا:ماأحسفزيدان!المعنىشيءأحسفأمجعمو
.(2)حسنان؟كأصارهإلىالحسف"

نم الـتكصؿألفكعمىىذافييفيىذهالمكاضعالثبلثةاسـتاـبغيرصمةكالعائد،كا 
.(3)الصمةتكضيح،كىذهالمكاضعتقتضياإلبياـ

الدالليةأنياتردلمتعجبعمىأفتككفمبيمة كعمىماسبؽأيضاننجدمفمعاني"ما"
ألفالتعجبيحتاجإلىاإلبياـكمايرلعمماءالنحك.

َوهللِ َيْسُجُد َما ِف ]نحك:(4)مكضعيا"الذم"أفتأتيمكصكلة:كىيالتييصمحفي-4

ََمَواِت َوَما ِف األَْرضِ  إلىالصمةكالعائد.(5)[السَّ ،كنحك:يعجبنيماتصنع،فتحتاجحينئذو

معجبلؾ،أم:شيءمعجبلؾ،-5 نحك:مررتبما تككفنكرةمكصكفة: كىيأٍف
ًمؿقكؿالشاعر :(6)نكرةأبدانكعمىىذاحي

األٍمرً ًمفى ماتكرهالن فكسي الًعقىاؿًريب  ؿِّ ةهكىحى لوفىٍرجى

"التدخؿإالعمى "عميياألف"ريب  معناه:ربشيء،كالذميدؿعمىأنيانكرةدخكؿ"ريب 
النكرات،كالعائدمحذكؼ،كالمعنىربشيءتكرىوالنفكسمفاألمكرالحادثةالشديدةكلوفرجو

يؽكحؿعقاؿالبعير.تعقبالض
"لما"، كمتعددة كثيرة كمفخبلؿاطبلعيكجدتأحكامان الداللية، ذكرمعاني"ما" كبعد

لكفسأشيرىناإلىبعضيابشيءمفاإليجازكمنيا:

                                                
 (.1/136(،انظر:الخضرم،حاشيةالخضرم)7/143)شرحالمفصؿ(ابفيعيش،1)

 (.7/149(ابفيعيش،المرجعالسابؽ)2)

 (.87(الرماني،معانيالحركؼ)ص3)

 (.336(المرادم،الجنيالداني)ص4)

 [.49(]النحؿ:5)

(،االستراباذم،1/42(،المبرد،المقتضب)4/2(البيتألميةبفالصمت،انظر:ابفيعيش،شرحالمفصؿ)6)
(،كيركلتجزعمكافتكره.كالفرجةبفتحالفاءتككف88(،الرماني،معانيالحركؼ)ص1/51شرحالرضي)

 ئط.فياألمر،كبضميافيالحا
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بقاءالفاتحةدليؿعمييا-1 ر ت،كا  :(2)،ككقكؿالشاعر(1)كجكدحذؼألؼ"ما"االستفياميةإذاجي
ميٍكثييىـ كيالةيالس كًءقدطىاؿى ؿفًتٍمؾى ت اـالعىنىاءالمطك  فىحت اـحى

أشارإلىذلؾصاحبفيناالحذؼىكالغالبكقديبقىاأللؼمعدخكؿحرؼالجر،كما
.،(3)الكافية"كقدتحذؼألؼ"ما"االستفياميةفياألغمبعندانجرارىابحرؼأكمضاؼ"

:(4)كقدجاءاأللؼفيقكؿالشاعر
 تقيكؿي ـى تىمر غىٍشتيمينيًلئيـهيىففي فيرىمادًكخنزيرو

ىناؾحاالتقدتخرج"ما"عفاالستفياـلتفيدمعانيأخرلكمفىذهالمعانيالتيتخرج
"ما"عنياكىيكاآلتي:

ينِ ]التقرير:نحكقكلوتعالى: -1 ُبَك َبْعُد بِالدِّ .(6)فيمالمتقرير (5)[َظََم ُيَؽذِّ

ُة )]التعجبكالتعظيـ:قاؿتعالى: -2 ةُ 1اَلاقَّ َوَأْصَحاُب ]ككقكلوتعالى: (7)[( َما اَلاقَّ

 .(8)[الَقِؿِْي َما َأْصَحاُب القَِؿْيِ 

:(9)"فما"لفظيااستفياـكمعناىاالتعجب،كقكؿالشاعر

مفسىيِّدو الذِّراعًيىاسيِّدامىاٍأنتى  ميكط أاألٍكنىاًؼرىٍحبى

 :(10)األمر:نحكقكؿالشاعر -3

ًبيدىالعى اقيكال:لدكدافعى مىاغىر كيـباألسىًدالبىاًسؿًصى

                                                
 (.1/19ؼ)(األنبارم،اإلنصاؼفيمسائؿالخبل1)

 (.4/9(،ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1/393(البيتلكميتبفزيد،انظر:األنصارم،مغنيالمبيب)2)

 (.3/50(االستراباذم،شرحالرضي)3)

 (.4/9(،انظر:ابفيعيش،شرحالمفصؿ)1/258(البيتلحسافبفثابت،ديكانو)4)

 [.7(]التيف:5)

 (.1/263سعادات،اآلماليالشجرية)(أبكال6)

 [.2-1(]الحاقة:7)

 [.27(]الكاقعة:8)

 (.3/50(البيتلمسفاحبفبكر،انظر:االستراباذم،شرحالرضي)9)

 (.1/263(البيتالمرئالقيس،انظر:أبكالسعادات،اآلماليالشجرية)10)
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 :(1)التحقير:نحكقكؿالشاعر -4

 .(3).أمالتذكركىا(2)[ظِقَم َأْكَت ِمْن ذِْكَراَها]اإلنكار:قاؿتعالى: -5

"لما"عدةمكاقعمفاإلعرابسأذكرىابإيجازكىي:

 االستفيامية: .1

 كتككفمبتدأ:مثؿ:مافيالرسالة؟ .أ 

 تككفمجركرةبحرؼالجرأكاإلضافة:نحك:بـتفكر؟كصكتماىذا؟. .ب 

 تككفمفعكالنبو:مثؿ:مافعمتاليكـ؟ .ج 

 الشرطية وتأتي: .2

 .(4)[َوَما َتْػَعُؾوا ِمْن َخْرٍ َيْعَؾْؿُه اهللُ]مفعكالنبو:كقكلوتعالى: .أ 

اتجمٍسأجًمس" .ب  مجركرةالمحؿبحرؼالجر،نحك:عمىمى
(5). 

الشيء.(6)التعجيبة:إذاكلييافعؿعمىكزفأفعؿ .3  ،نحك:ماأعجىبى

 .(7)المكصكلة:كتككفمبنيةعمىالسككففيمحؿرفعأكجر،حسبمكقعيافيالجممة .4

 الدراسة التطبيقية:

مائةمرةفيعدةمكاضعمنيا:أكثرمفكردت"ما"فيصحيحالبخارم

 :بو لوعفم -1

1/ ٍفأىنىسو عى الن ًبيِّ ٍف اَلِة َفْمَيَنْم َحتَّى َيْعَمَم َما :]قىاؿىعى ِإَذا َنَعَس َأَحُدُكْم ِفي الصَّ
.(8)[َيْقَرأُ 

                                                
 (.3/50(،االستراباذم،شرحالرضي)1/299(البيتلممخبؿالسعدم،انظر:سيبكيو،الكتاب)1)

 [.43(]النازعات:2)

 (.3/50تراباذم،شرحالرضي)(االس3)

 [.197(]البقرة:4)

 (.488(يعقكب،معجـاإلعرابكاإلمبلء)ص5)

 (.108األدكاتالنحكية)ص(التنكجي،معجـ6)

 (.489(يعقكب،معجـاإلعرابكاإلمبلء)ص7)

اهللمحمد،الجامعالصحيح،باب8) الن ٍعسةكالنعستيفأك(البخارم،أبكعبد ًمفى كمفلـيىرى الكضكءمفالنـك
 (.213(:رقـالحديث)1/377الخفقةكيضكءان)
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ا:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿقاؿ .نصبمفعكؿبو:مى

ٍيرىةى/2 ٍفأىًبيىيرى :قىاؿىعى الن ًبي  َلْيَس َصاَلٌة َأْثَقَل َعَمى اْلُمَناِفِقيَن ِمْن اْلَفْجِر :]قىاؿى
مَّ آُمَر َرُجاًل أَلََتْوُىَما َوَلْو َحْبًوا َلَقْد َىَمْمُت َأْن آُمَر اْلُمَؤذَّْن َفُيِقيَم ثُ  َما ِفيِيَماَواْلِعَشاِء َوَلْو َيْعَمُموَن 

اَلِة َبْعدُ  َق َعَمى َمْن اَل َيْخُرُج ِإَلى الصَّ .(1)[َيُؤمُّ النَّاَس ثُمَّ آُخَذ ُشَعاًل ِمْن َناٍر َفُأَحرّْ

ٍف:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿَما ِفيِيَما:"كفيقكلو "،مى
بو.

 مبتدأ: -2
1/ ٍفاٍبًفعىب اسو :قىاؿىرضياهللعنيماعى الن ًبي  ًدينىًةأىٍكمىك ةىمىر  ًمٍفًحيطىاًفاٍلمى اًئطو ًبحى

 الن ًبي  افىقىاؿى انىٍيًفييعىذ بىاًفًفيقيبيكًرًىمى ًإٍنسى ٍكتى ُيَعذََّباِن َوَما ُيَعذََّباِن ِفي َكِبيٍر ثُمَّ َقاَل َبَمى :]فىسىًمعىصى
ِبالنَِّميَمِة ثُمَّ َدَعا ِبَجِريَدٍة َفَكَسَرَىا ِكْسَرَتْيِن َكاَن َأَحُدُىَما ال َيْسَتِتُر ِمْن َبْوِلِو َوَكاَن اآْلَخُر َيْمِشي 

فََّف َعْنُيَما َفَوَضَع َعَمى ُكلّْ َقْبٍر ِمْنُيَما ِكْسَرًة َفِقيَل َلُو َيا َرُسوَل المَِّو ِلَم َفَعْمَت َىَذا َقاَل َلَعمَُّو َأْن ُيخَ 
.(2)[َما َلْم َتْيَبَسا َأْو ِإَلى َأْن َيْيَبَسا

 مجرور بحرف الجر: -3
ٍف /1 الم ًوعى ٍبًد رضياهللعنيماعى بفعيمىرى الم ًو رىسيكؿى ِإنََّما َبَقاُؤُكْم :]ؿييىقيكأىن ويسىًمعى

تَّْوَراَة ِفيَما َسَمَف َقْبَمُكْم ِمْن اأْلَُمِم َكَما َبْيَن َصاَلِة اْلَعْصِر ِإَلى ُغُروِب الشَّْمِس ُأوِتَي َأْىُل التَّْوَراِة ال
ْنِجيَل َفَعِمُموا َفَعِمُموا َحتَّى ِإَذا اْنَتَصَف النََّياُر َعَجُزوا َفُأْعُطوا ِقيَراًطا ِقيَراًطا ثُمَّ ُأو  ْنِجيِل اإلِْ ِتَي َأْىُل اإلِْ

شَّْمِس ِإَلى َصاَلِة اْلَعْصِر ُثمَّ َعَجُزوا َفُأْعُطوا ِقيَراًطا ِقيَراًطا ثُمَّ ُأوِتيَنا اْلُقْرآَن َفَعِمْمَنا ِإَلى ُغُروِب ال
َربََّنا َأْعَطْيَت َىُؤالِء ِقيَراَطْيِن ِقيَراَطْيِن َوَأْعَطْيَتَنا َفُأْعِطيَنا ِقيَراَطْيِن ِقيَراَطْيِن َفَقاَل َأْىُل اْلِكَتاَبْيِن َأْي 

َشْيٍء َقاُلوا اَل  ِقيَراًطا ِقيَراًطا َوَنْحُن ُكنَّا َأْكَثَر َعَماًل َقاَل َقاَل المَُّو َعزَّ َوَجلَّ َىْل َظَمْمُتُكْم ِمْن َأْجِرُكْم ِمنْ 
.(3)[اءُ َقاَل َفُيَو َفْضِمي ُأوِتيِو َمْن َأشَ 

:فيما،ما:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿجربحرؼالجرفي.قاؿ

                                                
(:رقـالحديث180-2/179(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابفضؿالعشاءفيالجماعة)1)

(657) 

(:رقـ384-1/379البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،باب:مفالكبائرأفاليستترمفبكلو)(2)
 (.216الحديث)

(:48-2/47(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،باب:مفأدرؾركعةمفالعصرقبؿالغركب)3)
 (.557رقـالحديث)
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ٍفأىًبيىيرىٍيرىةى/2 عى الن ًبي  َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َىَذا َخْيٌر ِمْن َأْلِف َصاَلٍة :]قىاؿىأىف 
.(1)[ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ  ِفيَما ِسَواهُ 

"كفيقكلو اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿجربحرؼِفيَما ِسَواهُ : ا: مى ،"
الجرفي
 مفعول بو: -4

1/ ٍيرىةى أىًبيىيرى ٍف عى الم ًو رىسيكؿى ]قىاؿىأىف  فّْ  َما ِفيَلْو َيْعَمُم النَّاُس : النَّْداِء َوالصَّ
ِل ثُمَّ َلْم َيِجُدوا ِإالَّ َأْن َيْسَتِيُموا َعَمْيِو اَلْسَتَيُموا َوَلْو َيْعَمُموَن  ِإَلْيِو َوَلْو التَّْيِجيِر الْسَتَبُقوا  َما ِفياأْلَوَّ

ْبِح أَلََتْوُىَما َوَلْو َحْبًوا َما ِفيَيْعَمُموَن   .(2)[اْلَعَتَمِة َوالصُّ
اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو.ما:"،َما ِفي":قكلو

"،ما:اسـمكصكؿمبنيعمىالسككففيمحؿنصبمفعكؿبو.َما ِفي":قكلو

تبيفلمباحثةبأفالداللةاالسميةلبلسـالمكصكؿ)ما(جاءمخاطبانلمجميعكبيفلناحكـ
أفمفالكبائرمفاليستترمفبكلو،كىيجمعتمابيتالمذكركالمؤنث.الكضكءمفالنكـ،ك

                                                
(:رقـ87-3/85لصبلةفيمسجدمكةكالمدينة)(البخارم،أبكعبداهللمحمد،الجامعالصحيح،بابفضؿا1)

 (.1190الحديث)

(2( األذاف في االستياـ باب: الصحيح، الجامع محمد، اهلل عبد أبك البخارم، الحديث2/122-124( رقـ :)
(615.) 
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 المبحث الثاني
رك )أي وأل(االسم الموصول المشت



أكالن:االسـالمكصكؿ:"أٌم":

معنى)أٌم(:

 يقكؿ فيكتابو كالمؤنثكالمفردابفعقيؿ لممذكر بمفظكاحد تككف المكصكلة "أم بأف
.(1)لمعاقؿكغيره"كالمثنىكالجمعكتستعمؿ

إلىمبنىالتعييف الكبلـ فيجميع "إفلفظ"أٌم" السييميفيتحقيؽمبنى"أٌم: كيقكؿ
كالتمييزلمشيءمفغيره،فمنو:أياهالشمس،لضكئيا،ألنوضكءيبينياكيميزىامفغيرىا،كاآلية:

اعتيـالتيتتميزبيا.بآيتيـ،أم:بجمالعبلمةعمىالشيء،كخرجالقكـ

تستعمؿلجميعالحاالتكالتذكير،كالتأنيثكالمفرد،كالجمع"أمٌ"كعمىماسبؽنجدأف 
كغيرىا.

 أنواع "أي" الداللية:

كماأفأمتستعمؿفيجميعالكبلـلممفردكالمذكركالمؤنثكغيرىاسنجدىناأيضانأنيا
لدالليةكىيكاآلتي:تستعمؿفيأغمبالمكاضعا

مكصكفة" كنكرة كمكصكلة كشرطية استفيامية "أٌم" لآلدمييفكغيرىـ،(2)"ترد ك"تستعمؿ
.(4)كىيتثنىكتجمعدكفأخكاتيا،كأنياتفردكتضاؼكيمحقياالتنكيف"(3)ألنياعامة،كليسكمف"

َظَليُّ الَػِريَؼْْيِ َأَحقُّ بِاألَْمِن إِْن ]فمثبلن"أٌم"االستفياميةفي:أييـأخكؾ؟،كقكلوتعالى:

ذاكانتاستفيامانلـيكفلياصمة،ألنياتنكبمنابألؼاالستفياـكاالسـ(5)[ْم َتْعَؾُؿونَ ُكـْتُ  ،"كا 
.(6)المستفيـعنو"

                                                
 (.1/153(ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)1)

(،1/156(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)1/240(،انظر:األندلسي،شرحالتسييؿ)5/270(سيبكيو،الكتاب)2)
 (.1/149الخضرم،حاشيةالخضرم)

 (.2/148(،ابفيعيش،شرحالمفصؿ)2/304برد،المقتضب)(الم3)

 (.2/304(المبرد،المقتضب)4)

 [.81(]األنعاـ:5)

 (.1/147(،انظر:الخضرم،حاشيةالخضرم)4/12(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)6)
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غير،كنصبيابمابعدىامفالباالبتداءكتككفأيضانمرفكعةكمنصكبةكمجركرة،فرفعيا
ألفاالستفياـلوصدرالكبلـفقكلؾ:أييـيأتيني"فأمىنااسـ؛العكامؿ،كاليعمؿفيياماقبميا

(1)[َأيَّ ُمـَْؼَؾٍب َيـَْؼؾُِبونَ ]تاـاليفتقرإلىصمة،كىكريفعباالبتداءكمابعدهالخبر،قاؿتعالى:
.(2)بينقمبكفبعده":نيصفأم

.ك"ىيبمنزلةأـالمتصمةكىمزةاالستفياـ،فيطمب(3)كييستفيـبياعفشيءىيبعضو
التصكر،تقكؿ:أزيدعندؾأـعمرك؟المعنىأٌييماعندؾ؟.كجكابيامحددمعيف،تقكؿ:أٌمأخكتؾ

أف زيد؟فت أٌمزيدأحسف؟فيككفالجكاب:رأسوأكعمـ ىك،كتقكؿ: أحدىـ،كلـتدرأٌييما زيدان
.(4)رجموأكيده"

فييىناتطابؽاالسـالمستفيـعنوفيالتذكيركالتأنيثنحك:أٌييـفبلف؟كأٌيتيـفبلنة؟
تنقطععفاإلضافةفيالكصؿكالكقؼ،كىكأسمكبمفكأحيانانييحكىبيااالسـالنكرةمتطابقة،ك

أساليباالستفياـبيا.

قكؿ:"فإذاتكممتبجميعماذكرمجركرانجررتكبأفتكممتيفكنجدسيبكيويزيدفيذلؾ
رفعت"أٌيا" مرفكعان كبلموبو المتكمـ عميو كضع عمىما تسأليـ االسـ(5)ألنؾإنما كاف فإذا .

كبطمت بالخبر، اإلتياف مف البد بؿ ٍف" مفخصائص"مى يحكىألفحكايتو أف يجز لـ معرفة
ذا عبداهلل؟كا  ذاقاؿ:رأيتعبدىاهلل،قمت:أم  عبداهلل؟كا  الحكايةفإذاقاؿ:جاءعبداهلل،قمت:أم 

عب أم  اهللقمت: مررتبعبد االسـقاؿ إالبذكر المعرفة في يكتفكا كلـ الغير، بالرفع اهلل، د
.(6)كالخبر

ألنيامفالمعارؼ،(أمٌ)سيبكيويقكؿالبدمفذكراالسـكالخبرمعكعمىىذانجدأف 
كفيالمعارؼالبدمفاإلتيافبالخبر.

مكابيفالمعرفةكالنكرةالختبلؼحالييمافيكفيىذاالسياؽيزيدابفيعيشبقكلو:كفص 
.(7)السؤاؿفيالنكرة،إنماىكعفذاتيا،كفيالمعرفةإنماىكعفصفاتياالسؤاؿ،كذلؾأف 

                                                
 [.227(]الشعراء:آية:1)

 (.4/4(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)2)

 (.2/294(المبرد،المقتضب)3)

 (.2/407(سيبكيو،الكتاب)4)

 (.2/407يبكيو،الكتاب)(،س2/302(انظر:المبرد،المقتضب)5)

 (.2/408(المرجعالسابؽ)6)

 (.4/17(ابفيعيش،شرحالمفصؿ)7)
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تثنية:نحك:أٌم لىمعرفةبشرطإفياـ ببلشرطكا  "كتضاؼ"أٌم"فياالستفياـإلىنكرة
الرجؿأفضؿ؟أكأٌييـأفضؿ؟أكأجزاء،الرجميفأف "أٌم أكجمعنحك: أفضؿ؟، ضؿ؟أكأٌييما

.(1)نحك:أٌمالرجؿأحسف؟كلذلؾتبذؿمنوفتقكؿ:كجيويأـعينو.أكتكريرىا

"االستفيامية:قكلوتعالى: .(2)[َحقُّ بِاألَْمنِ لَػِريَؼْْيِ أَ َظَليُّ ا]كمفالشكاىدعمى"أم 

:(3)ككذلؾيقكؿالشاعر

األحزاًبأٌيي فىاًرسي كأٌيؾى

ا َما َتْدُعوا َظَؾُه ]الشرطيةفمثاليا:أٌيانتضرٍباضرٍب،كمافيقكلوتعالى:كلكفأمٌ َأيًّ

.(4)[األَْسََمُء اُلْسـَى

كفي تىضاؼإليو، ما عيمـ إف اإلضافة عف تستغني فقد استفيامان أك كانتشرطان ذا كا 
ٍف"(5)الحديث يارسكؿاهلل؟قاؿ:أٌمؾقاؿ:ثـأم،قاؿ:أمؾ،أم:أبرمى .(6)."مفأبر 

المكصكلة أٌم المبحثىك فيىذا ييمنا ما سابقان ذكرناه ما السياؽكجميع كفينياية
ياكاآلتي:كيككفحديثناعن

كتككف"أٌم"مكصكلةعمىمذىبالجميكرخبلفانلثعمبفإنوأنكرذلؾكقاؿ:اليككفأٌم
.(7)إالاستفيامانأكشرطان،كىكمحجكجبثبكتذلؾفيلسافالعرب"

كنجدبأف"أٌم"المكصكلةلياأربعةأحكاؿكىي:
ا،نحك:جاءنيأٌييـىكقائـ.أفييذكرمضافياكعائدى -1
 أفييحذؼمضافياكيذكرعائدىا،نحك:أضربأٌياىكقائـ. -2

 .(8)كىيمعربةفيىذيفالحاليفبإجماع

                                                
 (.2/550(األندلسي،ارتشاؼالضرب)1)

 [.81(]األنعاـ:2)

(3( اليكامع ىمع السيكطي، انظر: قائمو، عمى أعثر لـ )2/51( األشمكني شرح األشمكني، ،)2/261،)
( المسالؾ أكضح )3/142األنصارم، المكامع الدرر الشنقيطي، خالييف5/32(، لقيتؾ فمئف كصدره: ،)

 لتعممف.

 [.110(]اإلسراء:4)

 الحديثركاهأبكداككد،كالترمذم،كأحمدبفحنبؿ.(ىذا5)

 (.2/549(األندلسي،ارتشاؼالضرب)6)

 (المرجعالسابؽ،نفسالصفحة.7)

 (.3/312(السيكطي،ىمعاليكامع)8)
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ُْم أََشدُّ ]أفتضاؼكيحذؼعائدىالقكلوتعالى: -3 في.كىي(1)[ُثمَّ َلـَـِْزَعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشقَعٍة َأُّيُّ

 ىذهالحالةمبنيةعمىالضـعندسيبكيوكالجميكر،لشدةافتقارىاإلىذلؾالمحذكؼ.

:(2)ككقكؿالشاعر

ب اًلؾوإذىامىالىقيتى عمىأي يـينيمى ـٍ مِّ  أفىضؿيفسى

أفتقطععفاإلضافةكيحذؼالعائدنحك:"اضربأي انقائـ"كىيمعربة.كيقكؿفيذلؾابف -4
 :(3)مالؾ

تيضىؼ ـٍ الى كماكأعربٍتمى ذىؼٍأم  انحى كٍصًمياضميره ٍدري كصى

.(4)كذكرسيبكيوأف"أٌم"تككفلمتخصيصكقكؿالعرب:الميـاغفرلناأٌيتياالعصابة

كقكلؾ:أٌمرجؿأنت.(5)كتأتيأحيانانبمعنىالتعجب

مررتبأمرىٍأميك نحك: ك"ما" عمى"مف" قياسان مكصكفة نكرة يجكزكقكعيا األخفشأنو
.(6)معجبلؾكالجميكرمنعكاذلؾ،ألنولـييسمع

مىماسبؽيمكنناالقكؿباف"أٌم"معربةفيجميعحاالتياإالإذاأضيفتكحذؼصدركع
صمتياحينياتككفمبنيةعمىالضـ.

 الدراسة التطبيقية:

حديثيتضمفأٌمالمكصكلية.لـأجدفيكتابصحيحالبخارمأمٌ

 ثانيًا: االسم الموصول المشترك: "أْل":

كؿالمشترؾ"أٍؿ"كجدتأنياقدقسمتإلىأربعةمفخبلؿاطبلعيعمىاالسـالمكص
أنكاعكسأتحدثعفىذهاألنكاعاألربعةبإيجازكىيكاآلتي:

                                                
 [.69(]مريـ:1)

(2( اليكامع ىمع السيكطي، انظر: كعمة، بف لغساف البيت )4/313( المفصؿ شرح يعيش، ابف ،)4/21،)
(،ابف2/715(،األنبارم،اإلنصاؼ)1/78يب)(،األنصارم،مغنيالمب3/26االستراباذم،شرحالرضي)

 (.26مالؾ،شرحاأللفية)ص

 (.30(ابفمالؾ،شرحاأللفية)ص3)

 (.3/299(،المبرد،المقتضب)1/176(،السيكطي،ىمعاليكامع)1/326(سيبكيو،الكتاب)4)

 (.2/548(األندلسي،ارتشاؼالضرب)5)

 (.2/548(،انظر:األندلسي،ارتشاؼالضرب)4/320(السيكطي،ىمعاليكامع)6)
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 /"أْل" الجنسية:1

فتككف الجنسالمحض، معنى لتفيد النكرة عمى لتعريؼالجنسكتدخؿ مكضكعة كىي
أىمؾالناس قكلؾ: نحك كذلؾ بعينو، منو لكاحد ال لجمعية ككقكلوبذلؾتعريفان كالدرىـ، الدينار

إِنَّ ]أفضؿمفاإلنساف(كمنوقكلوتعالى:ؾيمى،كنحك:)المى(1)[َوادََؾُك َعَذ َأْرَجاِئَِفا]تعالى:

(2)[اإِلْكَساَن َلِػي ُخِْسٍ 
نمايرادبوالجنس،كىيبذلؾتكجدعمى  كؿذلؾاليرادبوشيءبعينو،كا 

بلثةأقساـ:ث

1-  لبيافالحقيقةمفحيثىيمثؿقكلوتعالى: َوَجَعْؾـَا ِمَن ادَاِء ُكلَّ ]قسـتككففيو"أٍؿ"

ٍء َحي   (3)[ََشْ
أم:مفحقيقةالماءأكمفجنسو،كليسالمقصكداستغراؽالماءكموفي 
 خمؽاألحياء.

.(4)"كؿ"الحقيقةكالمجازان"ككذلؾقيؿفييا"كىيالتيالتخمفيا

.(5)كزيدعنياأيضانىيتستعمؿبالتيلبيافالماىيةكبالتيلبيافالحقيقة"

2-  تعالى: كقكلو الجنس، أفراد شمكؿ لبياف فيو تككف (6)[َوُخؾَِق اإِلْكَساُن َضِعقًػا]كقسـ
 

كضابطيا:)أفيصمححمكؿ"كؿ"محمياعمىجيةالحقيقة،فإنولكقيؿ،كخمؽكؿإنساف
 .(7)ضعيفا،لصحذلؾعمىجيةالحقيقة

كقسـتككففيولشمكؿخصائصالجنسعمىسبيؿالمبالغةنحك:أنتالرجؿعممان،أم:أنت -3
تفرؽ أم:أنتالكامؿفيالعمـ،كحكىالفراءعفالعرب:فيغيرؾمفالعمـ،الجامعلما

 .(8)أطعمناشاةكؿشاة

                                                
 [.17(]الحاقة:1)

 [.2(]العصر،2)

 [.30(]األنبياء:3)

 (.1/73(األنصارم،مغنيالمبيب)4)

 (.159(األنصارم،قطرالندل)ص5)

 [.28(]النساء:6)

 (.157(المرجعالسابؽ)ص7)

 (.1/278(المرجعالسابؽ،نفسالصفحة،الرجراجي،شرحالتحصيؿ)8)
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 "أْل" العيدية: -2

كىيالمشاربياإلىمعيكدذىني،أكذكرم،فالمعيكدالذىنيكقكلؾ:جاءالقاضي،إذا
بينؾ كاف تعالى: كقكلو الذكرم، كالعيد فيقاضخاص، ظِقَفا ِمْصَباٌح ]كبيفمخاطبؾعيد

(1)[ادِْصَباُح 
ك.أ(2)فإف"اؿ"فيالمصباح،كفيالزجاجةلمعيدفيمصباحكزجاجةالمتقدـذكرىما 

(3)[الَقْوَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْم دِيـَُؽمْ ]يشاربياإلىمعيكدحضكرمكقكلوتعالى:
 .

كىيأيضانتقسـؾ"أؿ"الجنسيةعمىثبلثةأنكاعكىي:

كقكلو -1 كتابة، أك المفظصريحان، في ذكر لمصحكبيا التيتقدـ كىي الذكرم، لمعيد تككف
ُسوَل  (11)ـَا إََِل ظِْرَعْوَن َرُسوًَل َكََم َأْرَسؾْ ]تعالى: (4)[َظَعََص ظِْرَعْوُن الرَّ

كفائدتياعمى  
.(5)أفالثانيىكاألكؿإذلكجيءبومنكرانلتكىـأنوغيره

فيذىفالمخاطبكقك -2 الذىني،لحضكرمعناىا إِْذ َأْخَرَجُه ]لوتعالى:كتككففيولمعيد

ا ِف الَغارِ   إِْذ ُُهَ
(6)[الَِّذيَن َكَػُروا َثاِِنَ اْثـَْْيِ

فالغارمعيكدمعمكـلممخاطب،ككقكلوتعالى: 

َجَرةِ ] َت الشَّ (7)[َلَؼْد َرِِضَ اهللُ َعِن ادُْمِمـَِْي إِْذ ُيَبايُِعوَكَك ََتْ
ففالشج  رةمعمكمةلممسمميفكا 

 لـيكفجرللياذكرفيالمفظ.
تككففيولمعيدالحضكرم،كىيالتييككفمصحكبياحاضركقتالكبلـمثؿقكلوتعالى: -3

(8)[الَقْوَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْم دِيـَُؽمْ ]
اسـ  بعد الكاقعة "آؿ" كمثؿ الغبلـ، ىذا فاز ككقكلؾ:

داةالنداء،مثؿ:جاءنيىذاالرجؿ،كمثؿ:يأييااإلنساف،ك"قيؿإنويعرضفياإلشارة،أكأ
العيديةالغمبةكلمحاألصؿ،فالتيلمغمبةكالبيتلمكعبة،كالنجـلمثريا،كالتيلمممحاألصؿ

 .(9)لـتدخؿأكالنعمىاالسـلمتعريؼلكفلمحفيومعنىالكصؼفسقطتعريؼالعمميةفيو
                                                

 [.35(]النكر:1)

 (.149(،انظر:األىدؿ،الككاكبالدرية)ص169(الحنبمي،شرحشذكرالذىب)ص2)

 [.3(]المائدة:3)

 [.16-15(]المزمؿ:4)

 (.1/149(األنصارم،شرحالتصريح)5)

 [.40(]التكبة:6)

 [.18(]الفتح:7)

 [.3(]المائدة:8)

 (.150(،انظر:األىدؿ،الككاكبالدرية)ص1/79اليكامع)(السيكطي،ىمع9)
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كعمىماسبؽنجدبأفكبلالنكعيفقدقسـكؿمنيماإلىثبلثةأقساـككؿقسـيختص
بمافيومفقكاعدكماقاؿعمماءالنحكعنيا.

 "َأْل" الزائدة: -3

دةغيرالزمة.تقع)أؿ(الزائدةغيرمعرفة،كىيعمىنكعيف:زائدةالزمة،كزائ

في -1 فتككف معينة، أنكاع في كتككف دخمتعميو، ما تفارؽ ال التي كىي البلزمة: الزائدة
األعبلـالتيقارنتكضعيا،كالبلتكالعزلكالسمكأؿ،كاليسع،كتككففياآلفمفأسماء

اإلشارة،فيكمعرفةبدكنيا.

مضركرة،كزائدةلممحاألصؿ،فاألكلىالزائدةالعارضةغيرالزمة:كىيعمىقسميفزائدةل -2
مايمحؽبأبياتالشعركمازيدفيالنثرشذكذا،كالثانيةكىيالداخمةعمىبعضاألعبلـ
كقاسـ" ؾ"حارث الفاعؿ اسـ مثؿ: عنو، نقمت الذم المعنى لمبلحظة نكرة عف المنقكلة

 كالصفةالمشبيةؾ"حسفكحسيف".

"الذم"ك"التي"،كتثنيتياكجمعيا،كالدليؿعمىزيادتيا:أفىذهككذلؾنجدأنيا"قدجاءتزائدةفي
األسماءالمكصكلةتتعرؼبصبلتيابمنزلة)قد(ك)صار(ك)أٌم(فبلتككفاأللؼكالبلـلمتعريؼ،

.(1)ألفاالسـاليتعرؼمفمكضعيف"

 )أْل( الموصولية: -4

ألفحديثناعفاالسـالمكصكؿكىيكاحدة؛ييمناإالأٍؿالمكصكليةمفجميعماسبؽ
مفاألسماءالمكصكلةالمشتركةكحديثناعنياكاآلتي:

ذىبالجميكرإلىأف"أؿ"الداخمةعمىالصفةالصريحةاسـمكصكؿ،كيعنكفبالصفة
كلؾ:القادـخالد،الذمالصريحةاسـالفاعؿ،كاسـالمفعكؿ،كقيؿ:الصفةالمشبيةأيضان،مثاؿ:ق

اسميتيا عمى كاستدلكا مكصكلة ليست التفضيؿ اسـ عمى الداخمة أف عمى كأجمعكا خالد، قدـ
بأمكر:

عكدالضميرعمييانحك:"قدأفمحالمتقيربو"كىكأقكلبمايستدلكفبو. -1

لنيفيمفإعماؿا -2 لككانتحرفان إذ المفعكؿمعيا، الفاعؿ،كاسـ الفاعؿإعماؿاسـ سـ
كالمفعكؿ،كذلؾألفالحرفيةمختصةباألسماءفتبعدالكصؼعفشبيوبالفعؿكمايبعده

 لمتصغيركالكصؼ،فبليعمؿ.

                                                
 (.326(انظر:الشيرازم،شرحالممع)ص1)
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 :(1)دخكلياعمىالفعؿ،فينحكقكؿالشاعر -3

الت رضىيحككمتيو كـً بالحى كالاألًصيًؿكالذكالرأمكالجدؿًمىاأىٍنتى

"رأمالبصرييف:عدـجكازكصؿ)أؿ(بالفعؿالمضارع،كماجاءمفذلؾفيكشاذه،جاء
فيا قميؿه اليقاسعميو،كىكعندىـ بالمضارعاضطراران الستعماؿ،كقدجٌكزابفمالؾكصميا

.(2)تشبييانلوبالصفةألنومثميا،ككصميياعنده:اختياران"

كنجدأفاألخفشقدزادفيقكلوكذىبإلىأنياحرؼ،كىكالكجولولعدةأمكرمنيا:

بالضارب،أف مررت فتقكؿ: إعراب، تخطاىا ما اسمان كانت كلك يتخطاىا، اإلعراب
لممفرد، المكصكؿبمفظكاحد فاإلعرابيككفعمىضاربالعمى)أؿ(،كىيتأتيبمعنىاسـ
كالمثنى،كالجمعكالمذكر،كالمؤنث،كىيالداخمةعمىاسـالفاعؿكاسـالمفعكؿ،بشرطأاليراد

لجنسنحك:جاءنيمظمكـفنظرتإلىالمظمكـ،أكالجنسنحك:انصرالمظمكـ،بياالعيد،أكا
كانتحرؼتعريؼالمكصكلة،كصمتيياالصفةالتيبعدىا،ألنيافيقكةالجممة،فييشبوجممة

.(3)عمىالزمافلداللتيا

تيف،كحذفيافيمسألتيففاألكلىتثبتفي:كلمعرفة)أؿ(يجبإثباتيافيمسأل
أفيككفاالسـفاعبلنظاىرانكالفعؿنعـ،كبئس. -1
ُسولِ ]:-تعالى–أفيككفاالسـنعتاننحك،قكلو -2 ،أككقعتأييافي(4)[َماِل َهَذا الرَّ

ُسوُل ََل ََيُْزْكَك الَِّذيَن يُ ]النداء: ا الرَّ َ  .(5)[َساِرُعوَن ِف الُؽْػرِ َيا َأُّيُّ
الحذؼفأحدىما:أفيككفاالسـمنادلفتقكؿ:فينداءالغبلـالرجؿكاإلنساف:أمامسألتا

)ياغبلـيارجؿكياإنساف(.كيستثنىمفذلؾأمراف:أحدىمااسـاهللتعالى،فيجكزأفتقكؿيا
 فمكسميتبقكلؾ:المنطمؽزيد،ثـناديتقمت:ياالمنطمؽزيد.اهلل،كالثاني:الجممةالمسمىبيا،

                                                
(،ابفعقيؿ،1/20(،األنصارم،أكضحالمسالؾ)1/170(البيتلمفرزدؽ،انظر:األنصارم،شرحالتصريح)1)

 (.2/521(،األنبارم،اإلنصاؼفيمسائؿالخبلؼ)85ابفعقيؿ)صشرح

 (.1/149(،ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)1/150(انظر:األنصارم،أكضحالمسالؾ)2)

 (.244-1/243(انظر:الشافعي،حاشيةالصباف)3)

 [.7(]الفرقاف:4)

 [.41(]المائدة:5)
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أفيككفاالسـمضافان:كقكلؾ:الغبلـكالدار،كغبلميكدارم،كالتقؿ:الغبلميكالدارم -3
 .(1)فتجمعبيفأؿكاإلضافة

أف"أؿ"المكصكليةاسـمكصكؿكىذامذىبالجميكر،كلكفمفرألدكعمىماسبؽنج
نجدالمازنييقكؿفيياأنياحرؼمكصكؿ،كاألخفشيجدفيياأنياحرؼتعريؼ.

 الدراسة التطبيقية:

أجدفيكتابصحيحالبخارمأمحديثيتضمفأىٍؿالمكصكلة.لـ

                                                
 (.136(،انظر:األىدؿ،الككاكبالدرية)ص170(الحنبمي،شذكرالذىب)ص1)
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 المبحث الثالث
االسم الموصول المشترك )ذو، ذا(



 واًل: االسم الموصول: المشترك: "ذو":أ
خاصةفيلغةطيء،كىذاماجاء(ذك)مفخبلؿاطبلعيعمىكتبالنحكالحظتأف

لغاتيـفييا لمعاقؿ،كلغيره،كأشيري "ذك"مكصكلة،كتككفي فيشرحابفعقيؿ:"كلغةيطيءاستعماؿي
لممذك ر،كالمؤنث،مفردان،كمثٌنى، بمفظكاحد: تككفي "جاءنيذكقاـ،كذكأنيا فيقكؿ: كمجمكعان؛

.(1)قامت،كذكقاما،كذكقامتا،كذكقامكا،كذكقمف"

نماتككفذكمكصكلة،ف يلغةطيءخاصة،تقكؿ:جاءذكقاـ،كسمعكبعضيـقاؿ:"كا 
.(2)مفكبلـبعضيـ:)الذكفيالسماءعرشو(

ىيخاصةبمغةطيء،ككذلؾأنياتستخدـلمعاقؿكغيره(ذك)كعمىماسبؽأستنتجبأف
فيجميعأحكاليا. كاحدو كتبقىبمفظو

التثنيةكالجمعتقكؿ:"ذىكىا،كذىكيك"فيالرفع،ك"ذىكىم،كذىًكم"كزيدعمييابقكليـأنيافيحالة
إعرابيا النحاسأف بف بياء الشيخ كحكى الضـ، عمى مبنية ىي ك"ذكاتا" النصبكالجر، في

.(3)كإعرابجمعالمؤنثالسالـ"

رفعان، بالكاك يعربيا: مف كمنيـ مبنية، تككف أف المكصكلة "ذك" في عندىـ كاألشير
قاـ،كمررتبذمقاـ"فتككفمثؿ كباأللؼنصبان،كبالياءجران،فيقكؿ:جاءنيذكقاـ،كرأيتذا

قكليوي" .(4)"ذم"بمعنىصاحبكقدركمى

لىًقيتيييـٍ كفى اكىفىاًنيىافىًإم اًكرىاـهميكًسري مى ـٍ ًمٍفًذمًعٍندىىي ٍسًبيى فىحى

ذم:اسـمكصكؿأممفالذمعندىـ.
                                                

ابفعقيؿ،شرحابفعقيؿ)1) الخضرم،حاشيةالخضرم)1/122( انظر: الحنبمي،شرحشذكر1/138(، ،)
 (.35(،المككدم،شرحالمككدم)ص145الذىب)ص

 (.143(األنصارم،قطرالندل)ص2)

بفعقيؿ(،ابفعقيؿ،شرحا1/109(،األنصارم،قطرالندل)1/138(انظر:الخضرم،حاشيةالخضرم)3)
(1/122.) 

ا4) انظر: ٍيـ، سيحى بف البيتلمنظكر )( المفصؿ شرح يعيش، )ص3/148بف األلفية شرح مالؾ، بف ،)11،)
مغنيالمبيب) السيكطي،ىمعاليكامع)2/410األنصارم، الدررالمكامع)1/74(، الشنقيطي، ،)1/59،)

ٌمالًئاـ،كذم1/127العيني،عمدةالقارم) إماكراـه،كبعده:كا  (،فكراـ:تككفخبرلمبتدأمقدر؛أم:فالناسي
 ابالياءعمىاإلعراب،كبالكاكعمىالبناء.ىن
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:(1)كمفأقكاؿالشعراءعمىذيكالطائية،يقكؿالشاعر

دِّم اٍلمىاءىماءيأىًبيكجى فىفإف  ٍيتيكٍرتيكًبئًرمذيكحى ذيكطىكى

ذك:اسـمكصكؿأم:الذمحفرت.

 الدراسة التطبيقية:

يتضمفذكالمكصكلة. لـأجدفيكتابصحيحالبخارمأمحديثو

 ثانيًا: االسم الموصول المشترك )ذا(:

ءالنحككجدتأف)ذا(تأتيعمىعدةأكجوكمنيا:مفقراءتيلكتبعمما

أفتككف)ما(استفياميةك)ذا(اسـإشارةنحك:ماذاالتكاني؟أم:ماىذاالتكاني.. -1

أفتككف)ما(استفياميةك)ذا(مكصكلةبمعنىالذم،نحك:)ماذا(فعمت؟أم:ماالذم -2
 فعمت؟

اال -3 تفيد مركبة كاحدة كممة ماذا تككف لحمان؟أف أـ أفاكية أكمت؟ ماذا كقكلؾ ستفياـ،
 ك)ماذا(ىيناكممةكاحدةكىيمفعكؿبومقدـ.

يعنيأف"ذا"اختصتمفبيفسائرأسماءاإلشارةبأنياتستعمؿمكصكلة،كتككف كىذا
فتقكؿ: مثؿ"ما"فيأنياتستعمؿبمفظكاحدلممذكر،كالمؤنث،مفردانكافأكمثنى،أكمجمكعان

.(2)ذاعندؾ"،ك"ماذاعندؾ"سكاءكافماعندهمفردانمذكرانأكغيره"مىفٍ
ٍف"االستفياميتيف،كعمىىذايككفشرطاستعماليامكصكلةأفتككفمسبكقةبػ"ما "أك"مى

ٍفذاجاءؾ،كماذافعمت" نحك"مى
(3).

فييعمىكجييف:تككفبمعنى "ما" كانتبعد إذا "اعمـأف"ذا" يقكؿصاحباألزىية:
ذاكانتبعد"مف"فييعمىكجييف:تككفبمعنىالذم،كتككفلئلشار ةإلى"الذم"كتككفلغكان،كا 

الحاضر،كالتككفلغكان،تقكؿفياإلشارة:مفذاقائمان،بالنصب،كتقكؿفيمعنىالذم:مفذا
.(4)قائـبالرفع،تريد:مفالذمىكقائـ

                                                
(،2/511(،البغدادم،خزانةاألدب)3/22تراباذم،شرحالرضي)(البيتلسنافبفالفحؿالطائي،انظر:االس1)

الخبلؼ) اإلنصاؼفيمسائؿ شرحالمفصؿ)1/384األنبارم، ابفيعيش، األزىية3/147(، اليركم، ،)
بناؤىا،295)ص كالمشيكرفي)ذك(ىذه اسـمكصكؿفيمحؿخبرالمبتدأ، ك)ذك(: مبتدأ، بئر: كىنا ،)

 البئر:بناىابالحجارة.كعدـتصر فياطكم

(2( عقيؿ ابف شرح عقيؿ، ابف )ص1/123( الذىب شذكر شرح الحنبمي، انظر: شرح145(، المككدم، ،)
 (.1/139(،األىدؿ،الككاكبالدرية)36المككدم)ص

 (.1/140(الخضرم،حاشيةالخضرم)3)

 (.205(اليركم،األزىية)ص4)
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كعمىىذانجدبأف)ماذا(تككفعمىكجييف:

فعمى بمعنى)الذم( ك)ذا( استفياـ اسمافك)ما( ىما يككفالجكابمرفكعاناألكؿ: ىذا
ٍفرفعكالكجوالثاني:أفيككف(1)[َوَيْسَلُلوَكَك َماَذا ُيـِْػُؼوَن ُقِل الَعْػَو ]كقكلوتعالى: فيقراءةمى

شيء؟فعمىىذاانتصبالعفكفياآلية،كيككفمكضع )ماكذا(اسمانكاحدانلبلستفياـبمعنى:أم 
اريكِّباحدثليمامعنى)ماذا(نصبان بػ)ينفقكف(فإفقيؿ:كيؼجاءؾذابمعنىالذمىنا؟قيؿ:لىمى

بيذا )ما( كانتمع نما كا  تركيبالحركؼكغيره، عرؼفي ما عمى اإلفراد في يكف لـ كحكـه
اإلبياـ، التخصيصإلى مف )ذا( فأخرجت اإلبياـ، غاية في االستفياـ في )ما( ألف  المعنى:

ٍفذا؟قيؿ:ال؛كجذبتيا إلىإبياـالذم،فإفقيؿ:أفيجكزمثؿذلؾفيمى إلىمعناىا،كأصارتيا
فميسفيياإبياـ)ما( ٍفيعقؿي ألفمىٍفتخصمى
(2).

،أكيككفمكصكالنا)ذا(تككفاسـإشارة،أكاسمنكعمىماسبؽبأف)ما(االستفياميةمع
مجمكعيمااسمانكاحدانلبلستفياـ،كأفيككفالمجمكعليمااسمانكخبران.

 الدراسة التطبيقية )ذا(:

مكص اسـ )ذا( ترد األسماءكلـ مف كاسـ كردت كلكف البخارم، صحيح كتاب في ؿ
الخمسةفيمكضعيفاثنيفكىما:

ٍفأىًبٍيميك1ٍ ،سىى/عى ٍفالن ًبيِّ َيا َنِبيَّ المَِّو  :َفَقاُلوا ،َعَمى ُكلّْ ُمْسِمٍم َصَدَقةٌ :]قىاؿىعى
اْلَحاَجِة  ُيِعيُن َذا :َقالَ  ؟َفِإْن َلْم َيِجدْ  :اَقاُلو  .َيْعَمُل ِبَيِدِه َفَيْنَفُع َنْفَسُو َوَيَتَصدَّقُ  :َقالَ  ؟َفَمْن َلْم َيِجدْ 

.(3)[َوْلُيْمِسْك َعْن الشَّرّْ َفِإنََّيا َلُو َصَدَقةٌ  ،َفْمَيْعَمْل ِباْلَمْعُروفِ  :َقالَ  ؟َفِإْن َلْم َيِجدْ  :َقاُلوا .اْلَمْمُيوفَ 

 قاؿ ُيِعيُن َذا": ،" منصكبذا: بو باأللؼكىكمضاؼكالحاجةمضاؼإليومفعكؿ
كعبلمةجرهالكسرة.

.كمفىناتتجمىالمغةالفصيحةعمىلسافرسكؿاهلل

                                                
 [.219(]البقرة:1)

 (.240(،انظر:المرادم،الجنيالداني)ص2/123(العكبرم،المبابفيعمؿالبناءكاإلعراب)2)

ف3) بابعمىكؿمسمـصدقة، الجامعالصحيح، اهللمحمد، أبكعبد البخارم، فميعمؿبالمعركؼ( يجد مفلـ
 (.1445(:رقـالحديث)3/392-394)
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2/ اًرمِّ اأٍلىٍنصى ٍفأىًبيمىٍسعيكدو ا ]:قىاؿىعى اَلَة ِممَّ َقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل المَِّو اَل َأَكاُد ُأْدِرُك الصَّ
ُل ِبَنا ُفاَلنٌ  َأيَُّيا النَّاُس ِإنَُّكْم  :َفَقالَ  ،ِفي َمْوِعَظٍة َأَشدَّ َغَضًبا ِمْن َيْوِمِئذٍ  َفَما َرَأْيُت النَِّبيَّ  .ُيَطوّْ

ِعيَف وَ  .(1)[َذا اْلَحاَجةِ ُمَنفُّْروَن َفَمْن َصمَّى ِبالنَّاِس َفْمُيَخفّْْف َفِإنَّ ِفيِيْم اْلَمِريَض َوالضَّ

ذا:اسـمعطكؼعمىالمريضكلمضعيؼمنصكبباأللؼكىك"،َوَذا اْلَحاَجةِ ":قاؿ
.مضاؼكالحاجةمضاؼإليو

ا(لـيردفيكتابصحيحالبخارماسمانمكصكالن،كلكنوكردنجدبأفاالسـالمكصكؿ)ذ
فيمكضعيفبمعنىصاحب.

                                                
-1/224لجامعالصحيح،بابالغضبفيالمكعظةكالتعميـإذارألمايكره:)(البخارم،أبكعبداهللمحمد،ا1)

 (.90(:رقـالحديث)225
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 الخاتمة


اليدل،محمدبفعبداهللالحمدهللالذمتتـبفضموالصالحات،كالصبلةكالسبلـعمىنبي
كصحبوكسمـ،صبلةكسبلماندائميفمتبلزميفإلىيكـالديف،أمابعد:كعمىآلو

تحطف ىنا كفقتفيماإلى قد تككف أف األمؿ كيحدكىا البحثكالترحاؿ، رحاؿ الباحثة
كتابصحيح داخؿ مف شكاىد مف ساقتو كفيما أفكار، مف شرحتو كفيما مسائؿ، مف عرضتو

البخارم.

باإلماـالبخارمكصحيحو،ثـتحدثتعفأنكاعالمعارؼ،حيثتحدثتفي ٍفتي حيثعىرى
الخاص المكصكؿ عف األكؿ المكصكؿ،الفصؿ صمة لجممة تطبيقية كقمتبدراسة كالمشترؾ،

مع كالجمع كالمثنى، المفرد، المكصكؿ عف الثاني الفصؿ كتحدثتفي كأنكاعو، كعرفتالعائد
ٍف، دراسةتطبيقيةعفكؿكاحدةمنيما،أماالفصؿالثالثفكافعفالمكصكالتالمشتركةكىي"مى

ذىٍا"،كقمت ذيٍك، أىٍؿ، أىٍم، ٍا، العرضتكصمتإلىنتائجعامةمى بدراسةتطبيقيةعمييا،كبعدىذا
كىيكاآلتي:

)ال ًذٍم(:كىيمفأكثرالمكصكالتالخاصةكركدانفيأحاديثصحيحالبخارمحيثكردت -1
 مائةكخمسمرات،ككانتداللتيااالسميةخاصةبالعقبلءكلممفردالمذكر.

كردتبندرةفيكتابصحيحالبخارم،حيثكردتسبعمرات)ال ًتٍي(:كىيمفاألدكاتالتي -2
ككانتأغمبيافيمحؿنصبصفةكتمييا)المذيف(الخاصةبالمثنىالمذكرحيثكردتمرة
كاحدةفيأحاديثصحيحالبخارمككانتأيضانفيمحؿنصبصفة،حيثكانتالدالالت

 ،كمخاطبةالعقبلء.االسميةعميياخاصةبرسكؿاهلل

(:كىيمفالمكصكالتالخاصةالتيتدؿعمىالجمعلممذكر،حيثكردتفيأحاديث -3 )ال ًذٍيفى
صحيحالبخارمتسعمرات،ككافمنيافيمحؿرفعفاعؿ،اسـكاف،مبتدأ،كاسـمعطكؼ،

 كخبرإف.

تردفيأحاديثصحيحالبخارم)األيلىى(،كمفاألدكاتالخاصةبالمكصكؿالخاصةالتيلـ -4
 ك)البلًئٍي(.

ٍف(:كىيمفالمكصكالتالمشتركةاألكثركركدانفيأحاديثصحيحالبخارم،حيثكردت -5 )مى
أكثرمفمائةمرةكصفان،ككانتفيمحؿخبرالمبتدأ،اسـمجركر،كمفعكؿبو،كغيرىامف

ٍف(مخاطبةلممسمميفكافة.المكاقعاإلعرابية،حيثكانتالداللةاال  سميةلػ)مى
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ٍف(فيكركدىافيأحاديثصحيحالبخارم، -6 ا(:كىيمفالمكصكالتالمشتركةالتيتمي)مى )مى
اإلعرابيةحيث كانتفيمحؿنصبمفعكؿبو،كاسـمجركر،ككانتمتنكعةفيمكاقعيا

 ركالمؤنث.كغيرىا،ككانتالداللةاالسميةلياأنياجمعتمابيفالمذك

كمفالمكصكالتالمشتركةالتيلـتردفيأحاديثصحيحالبخارم)أىٍم،أىٍؿ،ذيٍك،ذىا(،كلكف -7
ذاكردتكىيمفاألسماءالخمسةكليسمكصكالن.
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 التوصيات



إنشاءدارلمحديثتيعنىبالبحكثكالدراساتالنحكيةكالببلغيةكالمغكيةالمتعمقةبالحديث -1
 ريؼ.النبكمالش

بتأليؼبعضالكتبالمصاحبة -2 المناىج،كالمشاركةفيالبحثالتربكم، الربطمعأقساـ
 التيتحتكمعمىالقصصكاألدبكالقكاعدالنحكية.

المغة -3 ألف الصحاح؛ بالسنف كربطيا المكصكالت، تتناكؿ الدراساتالتي مف مزيد إلقاء
 بكيةالمطيرة.العربيةىيفيخدمةالقرآفالكريـكالسنةالن

أفيجعؿعممي-–راهللعمىىديوكتكفيقو،كأسألوككبعدفمفأترؾالقمـ،حتىأش
.خالصانلكجيوالكريـىذا



كالحمدهللالذمبنعمتوتتـالصالحات...



 

 





















 لمراجعقائمة المصادر وا
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 المصادر والمراجع قائمة
 

 القرآفالكريـ.

األبرص بف عبيد 1994).األبرص، األبرصـ(. بف عبيد أشرؼعدرة.ديكاف .1ط.تحقيؽ:
 .)د.ـ(:دارالكتابالعربي

،)د.ط(.)د.ـ(تحقيؽ:عاتكةالخزرجي،.ديكافالعباسبفاألحنؼ.(ـ1954)األحنؼ،عباس.
 مطبعةالكتبالمصرية.

.2تحقيؽ:ميدممحمدناصرالديف،ط.ديكافاألخطؿـ(.1994.)بفغكثاألخطؿ،غياث
 دارالكتبالعممية.)د.ـ(:

.بيركت:1تحقيؽ:إبراىيـشمسالديف،ط.معانيالقرآفـ(.2002)بفمسعدة.األخفش،سعيد
 .دارالكتبالعممية

تحقيؽ:محمدمحيالديف.شرحشافيةابفالحاجبـ(.1982)ىالديفمحمد.االستراباذم،رض
 .دارالكتبالعمميةعبدالحميد،)د.ط(.)د.ـ(:

تحقيؽ:يحيىبشير.شرحالرضيلكافيةابفالحاجبـ(.1996)اإلستراباذم،محمدبفحسف.
 .بلمية.)د.ـ(:جامعةاإلماـمحمدبفسعكداإلس1مصطفى،ط

تحقيؽ:د.عبدالرحمف،.فاتحةالكتابفيإعرابالفاتحة)د.ت(.يني،اإلماـاإلسفراييني.اإلسفراي
 .عةكزارةاألكقاؼالعراقية)د.ط(.)د.ـ(:مطب

 الممؾ. عبد األصمعي، العجاج)د.ت(. دمشؽ:.ديكاف )د.ط(. السطمي، الحفيظ عبد تحقيؽ:
 .مكتبةأطمس

اإلنصاؼفيمسائؿالخبلؼ)د.ت(.محمدبفعبداهلل.األنبارم،أبكالبركاتعبدالرحمفبف
 .دارالفكر)د.ط(.دمشؽ:.بيفالنحكييفالبصرييفكالككفييف

 اهلل. بفعبد الرحمفبفمحمد عبد 1997)األنبارم، العربيةـ(. حسيف.أسرار محمد تحقيؽ:
 .دارالكتبالعممية.بيركت:1شمسالديف.ط

يكس بف حياف أبك األندلسي، 1986)ؼ. النحاةـ(. ط.تذكرة الرحمف. عبد عفيؼ .1تحقيؽ:
 مؤسسةالرسالة.بيركت:
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تحقيؽ:رجبعثمافمحمد،.ارتشاؼالضربمفلسافالعربـ(.1998أبكحياف.)األندلسي،
 .مكتبةالخانجي.القاىرة:1ط

مالؾ بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبك )األندلسي، مالؾق(.1423. ابف النحكألفية في
 .دارالسبلـلمطباعةكالنشر.القاىرة:2ط.كالصرؼ

 )األندلسي، حياف. بأبي يكسؼالشيير بف المحيطـ(.1993-ق1413محمد البحر .تفسير
 دارالكتبالعممية..1تحقيؽ:عادؿأحمد،كعميمعكض،ط

رحمفالسيد،كمحمدتحقيؽ:عبدال.شرحالتسييؿ.)د.ت(األندلسي،محمدبفعبداهللبفمالؾ.
 المختكف،)د.ط(.)د.ـ(:دارىجر.

 ىشاـ. ابف األنصارم، الفكائد)د.ت(. كتمخيص الشكاىد مصطفى.تخميص عباس تحقيؽ:
 .دارالكتابالعربيالصالحي،)د.ط(.)د.ـ(:

شرحالتصريحعمىالتكضيح،التصريحبمضمكفالتكضيحفيـ(.2000)األنصارم،ابفىشاـ.
 .الكتبالعممية.داربيركت:1قيؽ:محمدباسؿعيكفالسكد.طتح.النحك

 ىشاـ. ابف 1936)األنصارم، الصدلـ(. كبؿ الندل عبد.قطر الديف محي محمد تحقيؽ:
 .دارالفكر.)د.ـ(:13الحميد،ط

تحقيؽ:محمدمحيالديف،.مغنيالمبيبعفكتباألعاريبـ(.2005)األنصارم،ابفىشاـ.
 .ىرة:دارالطبلئعالقا)د.ط(.

)األ اهللالخزرجي. بفعبد أحمد الرجاؿق(.1301نصارم، )د.ط(..تيذيبالكماؿفيأسماء
 .عةالكبرلاألميرية،بكالؽ.المطب

تحقيؽ:محمد.أكضحالمسالؾإلىألفيةابفمالؾـ(.1886)األنصارم،جماؿالديفعبداهلل.
 .ةصريمحييالديف،)د.ط(.مصر،المكتبةالع

البدرالمنيرفيتخريجاألحاديثكاآلثارالكاقعةفيـ(.2006.)األنصارم،عمربفعميأحمد
.)د.ـ(:1تحقيؽ:مصطفىأبكالغيطعبدالحي،كمحمدعبداهللبفسميماف،ط.الشرحالكبير
 .منشركالتكزيعداراليجرةل

 .لعمميةا)د.ط(.بيركت:دارالكتب.الككاكبالدرية)د.ت(.األىدؿ.

 اهلل. عبد أبك إسماعيؿ بف محمد 2004)البخارم، البخارمـ(. الحديث،.صحيح دار )د.ط(.
 .القاىرة
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 إسماعيؿ. بف محمد البخارم، الكبير)د.ت(. )د.ط(..التاريخ كآخركف، الندكم ىاشـ تحقيؽ:
 .دائرةالمعارؼالعثمانية)د.ـ(:

تأليؼ:تحقيؽ:محمكدإبراىيـزايد،.الصغيرالضعفاءـ(.1986)البخارم،محمدبفإسماعيؿ.
 .:دارالمعرفة.بيركت1ط

تحقيؽ:سعيدعبد.الحمؿفيإصبلحالخمؿمفكتابالجمؿ)د.ت(.البطميكسي،محمدعبداهلل.
 .)د.ط(.)د.ـ(:)د.ف(الكريـسعكدم،

بفعميالخطيب الحافظأبيبكرأحمد )د.ت(.البغدادم، دارالكتاب،)د.ط(.تاريخبغداد. .
 بيركت:دارالكتاب.

تأليؼ:تحقيؽ:.خزانةاألدبكلبلبابلسافالعربـ(.1997)البغدادم،عبدالقادربفعمر.
 .مكتبةالخانجيعبدالسبلـصاركف،)د.ط(.)د.ـ(

 .دارصادر)د.ط(.)د.ـ(:.معجـالبمدافـ(.1993)البغدادم،ياقكتالحمكم.

 .دارالفكر)د.ط(.)د.ـ(.معجـاألدكاتالنحكية)د.ت(.التنكجي،محمد.

تحقيؽ:عميمحمدالضياع،)د.ط(.)د.ـ(:.النشرفيالقراءاتالعشر)د.ت(.الجزرم،محمد.
 .المطبعةالتجاريةالكبرل

 عثماف. جني، ابف .الخصائص)د.ت(. )د.ط(. محمد، بف الحكيـ عبد المكتبةتحقيؽ: )د.ـ(
 .التكفيقية

مكتبةالنيضةتحقيؽ:حامدالمؤمف.)د.ط(.)د.ـ(:.الممعفيالعربية)د.ت(.ثماف.ابفجني،ع
 .العربية

 تحقيؽ:.المحتسبفيتبييفكجكهشكاذالقراءاتكااليضاحعنياـ(.1966)ابفجني،عثماف.
ناصؼ النجدم عمي اإلدلبي، بشير محمد الثانية: لمطباعة كأعده )د.ـ(:كآخركف، )د.ط(.

 )د.ف(.

.)د.ـ(:1تحقيؽ:إبراىيـمصطفى،كعبداهللأميف.ط.المنصؼـ(.1954)ابفجني،عثماف.
 .القديـإدارةإحياءالتراث

 .داكم.)د.ط(.)د.ـ(:)د.ف(تحقيؽ:حسفىن.سرصناعةاإلعراب)د.ت(.ابفجني،عثماف.

تحقيؽ:أحمدعبد.ةالصحاحتاجالمغةكصحاحالعربيـ(.1956)الجكىرم،إسماعيؿبفحماد.
 .دارالعمـلممبلييف.بيركت:1الغفارعطار،ط
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 الحيف. عبد 1986)الحنبمي، ذىبـ(. مف أخبار في الذىب القادر.شذرات عبد تحقيؽ:
 .دارابفكثير.)د.ـ(:1األرناؤكط،ط

حمفتحقيؽ:عبدالر.الذيؿعمىطبقاتالحنابمةـ(.2005).أحمدبفرجبالحنبمي،عبدالرحمف
 .)د.ـ(:)د.ف(.1ابفسميمافالعثيميف،ط

تحقيؽ:يكسؼالبقاعي،)د.ط(..حاشيةالخضرمعمىشرحابفعقيؿ)د.ت(.الخضرم،محمد.
 .دارالفكرلمطباعةكالنشر)د.ـ(:

تحقيؽ:.كفياتاألعيافكأنباءأبناءالزمافـ(.1994)ابفخمكاف،أبكالعباسشمسالديفأحمد.
 .دارصادر.بيركت،1،طإحسافعباس

 حاجي. خميفة، الكتبكالفنكف)د.ت(. أسامي عف شرؼالديف،.كشؼالظنكف محمد تحقيؽ:
 .دارإحياءالتراثالعربي)د.ط(.)د.ـ(:

 .دارالكتبالعربية)د.ط(.بيركت:.طبقاتالمفسريفق(.1403)الداككدم،محمدبفعمي.

.)د.ـ(:1تحقيؽ:رمزمبعمبكي،ط.جميرةالمغةـ(.1987)ابفدريد،محمدبفالحسفأبكبكر.
 .دارالعمـلممبلييف

برازأبيحياف،)د.ط(.)د.ـ(:.البدايةكالنياية)د.ت(.الفداءالحافظعمادالديف.الدمشقي،أبك
 .دارأبيحياف

.)د.ـ(:1تحقيؽ:فائزفارس،ط.الفصكؿفيالعربيةـ(.1988)ابفالدىاف،محمدبفالمبارؾ.
 .ةالرسالةلمطباعةكالنشرمؤسس

تحقيؽ:شعيب.سيرأعبلـالنببلءـ(.1993)الذىبي،شمسالديفمحمدبفأحمدبفعثماف.
 .دارالكتاباإلسبلمي.القاىرة:2أرناؤكط،ط

شرحالتحصيؿكنتائجلطائؼالتأكيؿفيشرحالمدكنةكحؿق(.1428)الرجراجي،أبكالحسف.
 .دارابفحـز.بيركت:1تحقيؽ:أبكالفضؿأحمدبفعمي،ط.مشكبلتيا

 الحسف. أبك الحركؼمعانـ(.1981)الرماني، ي طتحقيؽ. شمبي، إسماعيؿ الفتاح عبد :2.
 .دارالشركؽ)د.ـ(:

 )د.ـ(:دارابفتحقيؽ:كليـبفالكردالبركسي،)د.ط(..ديكافرؤبةبفالعجاج)د.ت(.رؤبة،
 .قتيبة
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ب الزركشي، القرآف)د.ت(.درالديفمحمدبفعبداهلل. تحقيؽ:محمدمتكلي.البرىاففيعمكـ
 .مكتبةدارالتراثمنصكر،)د.ط(.)د.ـ(

 .)د.ف()د.ط(،القاىرة:.أعبلـالفكراإلسبلميـ(.2007)زقزكؽ،محمكدحمدم.

 محمكد. القاسـ أبك اهلل جاد الزمخشرم، غكامضالت)د.ت(. حقائؽ عف كعيكفالكشاؼ نزيؿ
 .دارالكتابالعربي)د.ط(.بيركت:.األقاكيؿفيكجكهالتأكيؿ

رالكراؽ،.)د.ـ(:دا2ط.السنةكمكانتيافيالتشريعاإلسبلميـ(.2000)السباعي،مصطفى.
 .المكتباإلسبلمي

 تاجالديف. السبكي، الكبرل)د.ت(. )د.ط(..طبقاتالشافعية الحمك، الفتاحمحمد عبد تحقيؽ:
 .تراثالعربي)د.ـ(:دارإحياءال

اهلل ىبة السعادات، محمد. عمي 1369)بف العربيةق(. المغة آداب في الشجرم ابف .أمالي
 .مطبعةاألماني.القاىرة:1تحقيؽ:عبدالخالؽمصطفىمحمد،ط

 بفناصر. الرحمف عبد 2003)السعدم، فيالديفـ(. السالكيفكتكضيحالفقو تحقيؽ:.منيج
 .طبعةالرسالة.)د.ـ(.م1بفضيؼاهللالشبلحي،طخالد
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 فيرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقم اآلية اآلية
 سورة البقرة

 26 2 ]َذلَِك الؽَِتاُب[ 
 21 5 ]َوُأوَلئَِك ُهُم ادُْػؾُِحوَن[

 20 68 ]َعَواٌن َبْْيَ َذلَِك[ 
 ] قَْطاُن ِمَن ادَسِّ  57 75 ]الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

وَن َوَما ُيْعؾِـُوَن[]يَ   57 77 ْعَؾُم َما ُيِِسُّ
ُهْم َعْن قِْبَؾتِِفُم الَّتِي َكاُكوا َعَؾْقَفا[ َػَفاُء ِمَن الـَّاِس َما َوَلَّ  23 142 ]َسَقُؼوُل السُّ

 93 197 ]َوَما َتْػَعُؾوا ِمْن َخْرٍ َيْعَؾْؿُه اهللُ[ 
 107، 41 219 ْػَو[ ]َوَيْسَلُلوَكَك َماَذا ُيـِْػُؼوَن ُقِل العَ 

ِذيَن ُيْمُلوَن ِمْن كَِساِئِِفْم[   77 226 ]لِؾَّ
 سورة الـساء

 37 3 ]َظاْكؽُِحوا َما َصاَب َلُؽْم ِمَن الـَِّساِء َمْثـَى[ 
ِت َيْلتَِْي الَػاِحَشَة ِمْن كَِساِئُِؽْم[   78 15 ]َوالّلَّ

ا َذاِن َيْلتِقَاِِنَا ِمـُْؽْم َظَآُذوُُهَ  73 16 [ ]َوالؾَّ
 100، 26 28 ]َوُخؾَِق اإِلْكَساُن َضِعقًػا[ 

 85، 83 123 ]َمْن َيْعَؿْل ُسوًءا ُُيَْز بِِه[ 

 سورة اداِئدة

يـَُؽْم[ 
 101 3 ]الَقْوَم َأْكَؿْؾُت لَُؽْم دِ

ُسوُل ََل ََيُْزْكَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِف الُؽْػِر[  ا الرَّ َ  103 41 ]َيا َأُّيُّ
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
 ألكعامسورة ا

ََمَواِت َواألَْرَض َوَجَعَل الظُُّؾََمِت  ]اَلْؿُد هللِ الَِّذي َخَؾَق السَّ

ِْم َيْعِدُلوَن[   َوالـُّوَر ُثمَّ الَِّذيَن َكَػُروا بَِرِّبِّ
1 22 

 56 25 ]َوِمـُْفْم َمْن َيْسَتِؿُع إَِلْقَك[ 
 96 81 ْعَؾُؿوَن[ ]َظَليُّ الَػِريَؼْْيِ َأَحقُّ بِاألَْمِن إِْن ُكـُْتْم تَ 

 سورة األعراف

]إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ ِعبَاٌد َأْمثَاُلُؽْم َظاْدُعوُهْم 

 َظْؾَقْسَتِجقُبوا لَُؽْم إِْن ُكـُْتْم َصادِقَِْي[ 

 

194 76 

 سورة التوبة

ا ِف   إِْذ ُُهَ
 101 40 الَغاِر[ ]إِْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَػُروا َثاِِنَ اْثـَْْيِ

 سورة يوكس

 57 42 ]َوِمـُْفْم َمْن َيْسَتِؿُعوَن إَِلقَْك[ 
 سورة هود

 21 78 ]َهُمََلِء َبـَاِت[ 
 سورة الرعد

َك اَلقُّ َكَؿْن ُهَو َأْعَؿى[  ََم ُأْكِزَل إَِلقَْك ِمْن َربِّ  24 19 ]َأَظَؿْن َيْعَؾُم َأكَّ
 سورة الجر

ا َكْحُن َكزَّ  اظُِظوَن[ ]إِكَّ ا َلُه َلَ ْكَر َوإِكَّ  4 9 ْلـَا الذِّ
 سورة الـحل

 24 24 ]َماَذا َأْكَزَل َربُُّؽْم[ 
ا[  ُؽْم َقاُلوا َخْرً  42 30 ]َماَذا َأْكَزَل َربُّ
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
 سورة الـحل

ََمَواِت َوَما ِف األَْرِض[   91 49 ]َوهللِ َيْسُجُد َما ِف السَّ
 36 53 َظِؿَن اهللِ[  ]َوَما بُِؽْم ِمْن كِْعَؿةٍ 

ََمَواِت  ْم ِرْزًقا ِمَن السَّ ]َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َما ََل َيْؿؾُِك ََلُ

 َواألَْرِض َشقًْئا[ 
73 36 

 24 96 ]َما ِعـَْدُكْم َيـَْػُد َوَما ِعـَْد اهللِ َباٍق[ 
 سورة اإلرساء

 29 1 ْوَلُه[ ]إََِل ادَْسِجِد األَْقََص الَِّذي َباَرْكـَا َح 
 30 97 ]َوَمْن َُّيِْد اهللُ َظُفَو ادُْفَتِد[ 

ا َما َتْدُعوا َظَؾُه األَْسََمُء اُلْسـَى[  98، 37 110 ]َأيًّ

 سورة الؽفف

ا[ ِه َظْؾَقْعَؿْل َعَؿًّل َصاِلً  81 110 ]َظَؿْن َكاَن َيْرُجوا لَِؼاَء َربِّ
 سورة مريم

َْحَِن ِعتِقًّا[]ُثمَّ َلـَـِْزَعنَّ ِمْن كُ  ُْم أََشدُّ َعَذ الرَّ  مرتين 38 69 لِّ ِشقَعٍة َأُّيُّ

 سورة صه

 62 72 ]َظاْقِض َما َأْكَت َقاٍض[
 46 78 ]َظَغِشَقُفْم ِمَن الَقمِّ َما َغِشَقُفْم[

 سورة األكبقاء

ونَ  ََمَواِت َواألَْرِض َوَمْن ِعـَْدُه ََل َيْستَْؽِزُ َعْن  ]َوَلُه َمْن ِف السَّ

وَن[  ِعَباَدتِِه َوََل َيْسَتْحِِسُ
19 22 ،35 

] ٍء َحي   100 30 ]َوَجَعْؾـَا ِمَن ادَاِء ُكلَّ ََشْ
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 الصفحة رقم اآلية اآلية
 سورة األكبقاء

ُؽْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َحَصُب َجَفـََّم[  89 98 ]إِكَّ
 63، 23 103 ]َهَذا َيْوُمُؽُم الَِّذي ُكـُْتْم ُتوَعُدوَن[ 

 الج سورة

 36 20 ]ُيْصَفُر بِِه َما ِف ُبُطوِِنِْم َواجُلُؾوُد[
 سورة الـور

 101، 26 35 ]ظِقَفا ِمْصَباٌح ادِْصَباُح[ 

ََمَواِت َواألَْرِض[  82 41 ]َأََلْ َتَر َأنَّ اهللَ ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِف السَّ
ٍة ِمْن َماٍء َظِؿـُْفْم َمنْ  َيْؿِم َعَذ َبْطـِِه َوِمـُْفْم  ]َواهللُ َخَؾَق ُكلَّ َدابَّ

 َمْن َيْؿِم َعَذ ِرْجَؾْْيِ َوِمـُْفْم َمْن َيْؿِم َعَذ َأْرَبٍع[

 

45 36 

 سورة الػرقان

ُسوِل[  103 7 ]َماِل َهَذا الرَّ
، 57، 29 41 ]َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اهللُ َرُسوًَل[

61 
 سورة الشعراء

 97 227 وَن[]َأيَّ ُمـَْؼَؾٍب َيـَْؼؾِبُ 
 سورة الؼصص

 21 27 ]إِْحَدى اْبـََتيَّ َهاَتْْيِ[
 83 72 ]َمْن إَِلٌه َغْرُ اهللِ[

 سورة الزمر

َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم ادُتَُّؼوَن[ ْدِق َوَصدَّ  63 33 ]َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ
 63 74 ]َوَقاُلوا اَلْؿُد هللِ الَِّذي َصَدَقـَا َوْعَدُه[
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 صؾتسورة ظ

َكا[ ـَا أَِرَكا الََّذْيِن َأَضّلَّ  مرتين 73 29 ]َربَّ

 سورة األحؼاف

َّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اهللِ َمْن ََل َيْسَتِجقُب لَُه[  82 51 ]َوَمْن َأَضلُّ ِِم
 سورة الػتح

 35 14 َقْغِػُر دَِْن َيَشاُء[ظَ ]
َجَرةِ[]َلَؼْد َرِِضَ اهللُ َعِن ادُْمِمـَِْي إِْذ ُيبَايِ  َت الشَّ  101 18 ُعوَكَك ََتْ

 سورة الواقعة

 92 27 ]َوَأْصَحاُب القَِؿِْي َما َأْصَحاُب القَِؿِْي[
 سورة ادجادلة

ادُِلَك ِف َزْوِجَفا[  63، 23 1 ]َقْد َسِؿَع اهللُ َقْوَل الَّتِي ُُتَ

 سورة التغابن

ََمَواِت َوَما ِف األَ  ْرِض َلُه ادُْؾُك َوَلُه اَلْؿُد ]ُيَسبُِّح هللِ َما ِف السَّ

ٍء َقِديٌر[  َوُهَو َعَذ ُكلِّ ََشْ
1 88 

 سورة الطّلق

ُُتُنَّ َثَّلَثُة  ِئِي َيئِْسَن ِمَن ادَِحقِض ِمْن كَِساِئُِؽْم إِِن اْرَتْبُتْم َظِعدَّ ]َوالّلَّ

ِئِي ََلْ ََيِْضَن[  َأْشُفٍر َوالّلَّ

 

4 32 

 سورة الاقة

ُة  ُة[ (1)]اَلاقَّ  92 2-1 َما اَلاقَّ
 سورة ادزمل

ُسوَل[ (11)]َكََم َأْرَسْؾـَا إََِل ظِْرَعْوَن َرُسوًَل   101 16-15 َظَعََص ظِْرَعْوُن الرَّ
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 سورة الـازعات

 93 43 ]ظِقَم َأْكَت ِمْن ذِْكَراَها[
 سورة الشؿس

ََمِء َوَما َبـَاَها[  37 5 ]َوالسَّ
 سورة التْي

يِن[]َظََم ُيؽَ  ُبَك َبْعُد بِالدِّ  92 7 ذِّ
 سورة العاديات

 25 4-3 َظَلَثْرَن[ (3)]َظادُِغَراِت ُصْبًحا 
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 الصفحة الحديث
اَلةِ  ْأ ُوُضوَءَك ِلمصَّ  54 ِإَذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ
َكاَن ِفيِيْم ُثمَّ ُبِعثُوا َعَمى  ِإَذا َأْنَزَل المَُّو ِبَقْوٍم َعَذاًبا َأَصاَب اْلَعَذاُب َمنْ 

 87 َأْعَماِلِيمْ 

اَلِة َفْمَيَنْم َحتَّى َيْعَمَم َما َيْقَرأُ   93 ِإَذا َنَعَس َأَحُدُكْم ِفي الصَّ
َأَرَأْيَت ِإْن َلِقيُت َرُجاًل ِمَن الُكفَّاِر َفاْقَتَتْمَنا، َفَضَرَب ِإْحَدى َيَديَّ ِبالسَّْيِف 

 69 َفَقَطَعَيا

ْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِو َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا َوَمْن َكاَنْت ِفيِو َخْصَمٌة ِمْنُينَّ َكاَنْت أَ 
 86 ِفيِو َخْصَمٌة ِمْن النَّْفاقِ 

 53 اْشَتَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقاًرا َلُو َفَوَجَد الرَُّجُل الَِّذي اْشَتَرى اْلَعَقارَ 
اَلِة َأْبَعُدُىْم، َفَأْبَعُدُىْم َمْمًشى َوالَِّذي َيْنَتِظُر  َأْعَظُم النَّاِس َأْجًرا ِفي الصَّ

اَلَة َحتَّى ُيَصمَّْيَيا َمَع اإِلَمامِ   67 الصَّ

ا َبْعُد َفَوالمَِّو ِإنّْي أَلُْعِطي الرَُّجَل َوَأَدُع الرَُّجَل َوالَِّذي َأَدُع َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن  َأمَّ
 الَِّذي ُأْعِطي

67 

َوَر ُيَعذَُّبوَن َيْوَم الِقَياَمةِ ِإنَّ   80 الَِّذيَن َيْصَنُعوَن َىِذِه الصُّ
 69 ِإنَّ المََّو َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليِّا َفَقْد آَذْنُتُو ِبالَحْربِ 

 68 َأنَّ َرُجاًل ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َسَأَل َبْعَض َبِني ِإْسَراِئيَل ِبَأْن ُيْسِمَفُو َأْلَف ِديَنارٍ 
ِإنََّما َبَقاُؤُكْم ِفيَما َسَمَف َقْبَمُكْم ِمْن اأْلَُمِم َكَما َبْيَن َصاَلِة اْلَعْصِر ِإَلى ُغُروِب 

 الشَّْمِس ُأوِتَي َأْىُل التَّْوَراِة التَّْوَراةَ 
94 

 71 َمَعُو، َوَقْد َأَىمُّوا ِبالَحجّْ ُمْفَرًدا َيْوَم َساَق الُبْدنَ  َأنَُّو َحجَّ َمَع النَِّبيّْ 
ُل ُزْمَرٍة َتْدُخُل الَجنََّة َعَمى ُصوَرِة الَقَمِر َلْيَمَة الَبْدِر، َوالَِّذيَن َعَمى ِإْثرِِىْم  َأوَّ

 َكَأَشدّْ َكْوَكٍب ِإَضاَءةً 
80 

 108 َفْمُيَخفّْفْ  َأيَُّيا النَّاُس ِإنَُّكْم ُمَنفُّْروَن َفَمْن َصمَّى ِبالنَّاسِ 
َبْيَنا َأَنا َناِئٌم أُِتيُت ِبَخَزاِئِن اأَلْرِض، َفُوِضَع ِفي َكفّْي ِسَواَراِن ِمْن َذَىٍب، َفَكُبَرا 

 َعَميَّ 
75 

 86 ُتْطِعُم الطََّعاَم، َوَتْقَرأُ السَّاَلَم َعَمى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرفْ 
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يَماِن َأْن َيُكوَن المَُّو َوَرُسوُلُو َأَحبَّ ِإَلْيِو  َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِو َوَجدَ  َحاَلَوَة اإلِْ

ا ِسَواُىَما  ِممَّ
86 

 70 َثاَلَثٌة ال َيْنُظُر المَُّو ِإَلْيِيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوال ُيَزكّْيِيْم َوَلُيْم َعَذاٌب َأِليمٌ 
 70 اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْنَقَذُه ِمْن النَّارِ 

 79 َخْيُر النَّاِس َقْرِني، ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيمْ 
 67 الَِّذي َيْخُنُق َنْفَسُو َيْخُنُقَيا ِفي النَّاِر، َوالَِّذي َيْطُعُنَيا َيْطُعُنَيا ِفي النَّارِ 

َيى َعْن الركعتين بعد العصر، ثُمَّ َرَأْيُتُو ُيَصمّْيِيَما. ِحيَن َينْ  َسِمْعُت النَِّبيَّ 
 َصمَّى اْلَعْصرَ 

54 

 95 َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َىَذا َخْيٌر ِمْن َأْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواهُ 
َمُل ِبَيِدِه َعَمى ُكلّْ ُمْسِمٍم َصَدَقٌة، َفَقاُلوا: َيا َنِبيَّ المَِّو َفَمْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل: َيعْ 

 107 َفَيْنَفُع َنْفَسُو َوَيَتَصدَّقُ 

 52 َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدهِ 
ِو َكاِماًل ُمَوفًَّرا اْلَخاِزُن اْلُمْسِمُم اأْلَِميُن الَِّذي ُيْنِفُذ َوُربََّما َقاَل ُيْعِطي َما ُأِمَر بِ 

 68 َطيًّْبا ِبِو َنْفُسوُ 

ُل ِبَنا ُفاَلٌن. َفَما َرَأْيُت  ا ُيَطوّْ اَلَة ِممَّ َقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل المَِّو ال َأَكاُد ُأْدِرُك الصَّ
 ذٍ ِفي َمْوِعَظٍة َأَشدَّ َغَضًبا ِمْن َيْوِمئِ  النَِّبيَّ 

108 

 68 َقْد َعَرْفُت الَِّذي َرَأْيُت ِمْن َصِنيِعُكْم، َفَصمُّوا َأيَُّيا النَّاُس ِفي ُبُيوِتُكمْ 
اَل َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َيْكثَُر ِفيُكُم الَماُل، َفَيِفيَض َحتَّى ُيِيمَّ َربَّ الَماِل َمْن 

 69 َيْقَبُل َصَدَقَتوُ 

 54 ِفي اْلَماِء الدَّاِئِم الَِّذي ال َيْجِري، ثُمَّ َيْغَتِسُل ِفيوِ اَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم 
ِل ثُمَّ َلْم َيِجُدوا ِإالَّ َأْن َيْسَتِيُموا  َلْو َيْعَمُم النَّاُس َما ِفي النَّْداِء َوالصَّفّْ اأْلَوَّ

 95 َعَمْيِو الْسَتَيُموا

 52 اِس َفَيْنِمي َخْيًرا َأْو َيُقوُل َخْيًراَلْيَس اْلَكذَّاُب الَِّذي ُيْصِمُح َبْيَن النَّ 
ُه المُّْقَمُة َوالمُّْقَمَتاِن َوالتَّْمَرُة  َلْيَس اْلِمْسِكيُن الَِّذي َيُطوُف َعَمى النَّاِس َتُردُّ

 71 َوالتَّْمَرَتانِ 

 94 َمُموَن َما ِفيِيَماَلْيَس َصاَلٌة َأْثَقَل َعَمى اْلُمَناِفِقيَن ِمْن اْلَفْجِر َواْلِعَشاِء َوَلْو َيعْ 
ُو َعَمْيِو  َما اْسُتْخِمَف َخِميَفٌة ِإالَّ َلُو ِبَطاَنَتاِن ِبَطاَنٌة َتْأُمُرُه ِباْلَخْيِر َوَتُحضُّ

ُو َعَمْيِو َواْلَمْعُصوُم َمْن َعَصَم المَّوُ   88 [َوِبَطاَنٌة َتْأُمُرُه ِبالشَّرّْ َوَتُحضُّ
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َدَىا َما َباُل َىِذِه النُّْمُرَقةِ   72 ُقْمُت اْشَتَرْيُتَيا َلَك ِلَتْقُعَد َعَمْيَيا َوَتَوسَّ

َمَثُل الَقاِئِم َعَمى ُحُدوِد المَِّو َوالَواِقِع ِفيَيا، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَيُموا َعَمى َسِفيَنٍة، 
 َفَأَصاَب َبْعُضُيْم َأْعاَلَىا َوَبْعُضُيْم َأْسَفَمَيا

79 

 70 ثُمَّ ِلُيْمِسْكَيا َحتَّى َتْطُيَر ُثمَّ َتِحيَض ُثمَّ َتْطُيرَ  ُمْرُه َفْمُيَراِجْعَيا
 86 الُمْسِمُم َمْن َسِمَم الُمْسِمُموَن ِمْن ِلَساِنِو َوَيِدهِ 

َع َسمََّع المَُّو ِبِو َوَمْن ُيَراِئي ُيَراِئي المَُّو ِبوِ   87 َمْن َسمَّ
 87 اَعُة َوُىْم َأْحَياءٌ ِمْن ِشَراِر النَّاِس َمْن ُتْدِرْكُيْم السَّ 

َمْن َصمَّى َصاَلَتَنا، َواْسَتْقَبَل ِقْبَمَتَنا، َوَأَكَل َذِبيَحَتَنا َفَذِلَك اْلُمْسِمُم الَِّذي َلُو 
ُة المَّوِ   ِذمَّ

54 

اَلِة اْلقَ   88 اِئَمةِ َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع النَّْداَء المَُّيمَّ َربَّ َىِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة َوالصَّ
ا َقاَل ُجِمَد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ َأْن َيُكوَن َكَما  َمْن َقَذَف َمْمُموَكُو َوُىَو َبِريٌء ِممَّ

 87 َقالَ 

 71 َنْحُن اآلِخُروَن السَّاِبُقوَن َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
 53 َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَُّكْم َأَحبُّ النَّاِس ِإَليَّ 

ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه ال ُيْكَمُم َأَحٌد ِفي َسِبيِل المَِّو َوالمَُّو َأْعَمُم ِبَمْن ُيْكَمُم ِفي َوالَّ 
 52 َسِبيِموِ 

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، أَلَُذوَدنَّ ِرَجاال َعْن َحْوِضي، َكَما ُتَذاُد الَغِريَبُة ِمَن اإِلِبِل 
 67 َعِن الَحْوضِ 

ْم َماَلِئَكٌة ِبالمَّْيِل َوَماَلِئَكٌة ِبالنََّياِر، َوَيْجَتِمُعوَن ِفي َصاَلِة َيَتَعاَقُبوَن ِفيكُ 
 79 الَفْجِر َوَصاَلِة الَعْصِر، ُثمَّ َيْعُرُج الَِّذيَن َباُتوا ِفيُكمْ 

 53 ْيرٍ َيْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َوِفي َقْمِبِو َوْزُن َشِعيَرٍة ِمْن خَ 
َيْدُخُل َأْىُل الَجنَِّة الَجنََّة، َوَأْىُل النَّاِر النَّاَر، ثُمَّ َيُقوُل المَُّو َتَعاَلى: َأْخِرُجوا 

 87 ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَمانٍ 
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 فيرس األشعار


 الصفحة القائل القافية
51نسبةببلإثراءً
30خفاؼبفندبةاإلثمد
98ببلنسبةاألحزاًب
50عقيؿبفعمفةأذكد
49ثكبةبفالحميرأزكرىا
56مجنكفليمىأطمع
82عباسبفاألحنؼأطير

29،74األخطؿاألغبلال
40،99غسافبفكعمةأفضؿ
48،77عبيدبفاألبرصإلينا

99ابفمالؾانحذؼ
83افبفثابتحسإي انا
92امرئالقيسالباسؿ
42لبيدبفربيعةباطؿ
103الفرزدؽالجدؿ
24،32،77ببلنسبةالحجكرا
51حسافبفثابتالحمد
76أشيببفرميمةخالد
29العجاجدكاًرم 
92سفاحبفبكرالذراع
92حسافبفثابترماد
ري رى 61ببلنسبةضى
25يزيدالحميرمطميؽ
40،106سنافبفالفحؿطكيت
40عارؼالطائيعارقو
84ببلنسبةعددا
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 الصفحة القائل القافية
19أبكذكيباليذيميالعصي
91أميةبفالصمتالعقاؿ
78كميتعي را

30ىذيؿفاصطيدا
24أعشىميمكفقاليا
78مجنكفليمىقبؿ

بىا 29رؤبةالقىصى
78األسكدبفيعفرالقكاقيز
40،105ربفسحيـمنظككفانيا
20لبيدبفربيعةلبيدي
49كميتالٌمذينا
39األخطؿمحركـ
92كميتالمطكؿ
77رؤبةممحاحان
21طرفةبفالعبدالممدد

 


