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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
"، كتيدؼي إلى  نحكيةتناكلٍت ىذه الدراسةي بحثان بعنكاف: الفاء في صحيًح البخارم " دراسة 

إبراًز أنكاع الفاءاًت في الدراساًت النحكية، مف خبلًؿ التعمًؽ في كتًب النحاة، كمف ثـ دراستيا 
دى المنيج الكصفي تطبيقيان في صحيح البخارم؛ كلذا اقتضت طبيعةي ىذه الدراسًة اعتما

االستقرائي؛ ألنو يتناسبي مع طبيعًة البحث، إذ إنني تتبعتي أنكاعى الفاًء في صحيًح البخارم، 
 ، كقد أحصيتي كؿَّ نكعو منيا قدر اإلمكاف.إلى أقساـو تخص كؿ كاحدةو عمى حدةكمف ثـ صنفتييا 

نت الرسالةي مف المقدمًة التي اشتممٍت عمى أىداًؼ البحث، ك  أىميًتو، كالمنيًج المتبع كتككَّ
 فيو، كخطًة البحث. 

أما القسـ األكؿ فكاف ترجمةن لحياًة البخارم ككتاًبو، كأما القسـ  :كقد تناكؿ التمييدي قسميف   
 الثاني فكاف يختصي بدراسًة الفاًء مف الناحيًة المغكيًة كالنحكية.

 :المبحث األكؿ :مبحثيف يشمؿي  كؿ فصؿو  :فصكؿ كأما فصكؿ الدراسة فتككنت مف خمسةً    
كقد تناكؿ  البخارم، يا في صحيحً يدرسي  :النحكية، كالمبحث الثاني الدراساتً  في الفاءى  يدرسي 

الفصؿي األكؿي الفاءى العاطفة، في حيف تناكؿ الفصؿي الثاني الفاءى السببية، كالفصؿ الثالث قد 
فصيحة، كأما الفصؿ الخامس فقد تحدثتي تناكؿ الفاء الرابطة، بينما تناكؿ الفصؿي الرابع الفاءى ال

الفاًء التفريعية، ك الفاًء التعميمية، ك الفاًء االستئنافية، ك فيو عف فاءات أخرل، كىي: الفاًء الزائدة، 
 الفاًء التفسيرية.ك 

كمف ثـ أنييتي ىذه الدراسةى بالخاتمة التي تحدثتي فييا عف أىْـّ النتائًج، كىي عمى النحًك    
كثر أنكاع الفاءات كركدان في صحيح البخارم ىي الفاء العاطفة؛ ألنيا كردت بما التالي: إف أ

ئة كستيف مرة، ائة مرة، كتمييا الفاء الرابطة التي كردت بما يقرب مف أربعمايقرب مف خمسم
 .كتأتى الفاء التعميمية في المرتبة الثالثة، ثـ الفاء الفصيحة، ثـ الفاء االستئنافية، ثـ الفاء الزائدة

كمف أىـ التكصيات التي تكصي بيا الباحثة، أف يتجو دارسك المغة العربية كعمكميا نحك      
شريؼ؛ ألنو زاخر بالظكاىر النحكية التي ينبغي أف تدرس. كأف يتـ دراسة الفاء نبكم الالحديث ال

 في دكاكيف الشعراء.

 الفاء الفصيحة، الفاء الزائدةة، كممات مفتاحية: الفاء العاطفة، الفاء السببية، الفاء الرابط
 .الفاء االستئنافية، الفاء التفسيرية، الفاء التعميمية، الفاء التفريعية
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Abstract 

This study is entitled: Alfaa in Sahih Albukhari “A Grammatical study”. It 

aims at explaining the types of the Alfaa letter in grammatical studies through deep 

analysis of grammarians’ books then applying it to Sahih Albukhari. The nature of 

this study required using the descriptive inductive approach. The study traces the 

types of Faa letter in Sahih Albukhari and classified it to different types.  

The study consisted of an introduction which included research objectives, its 

importance, and the research methodology followed, and the research plan. 

The introduction has two sections; the first section is a biography of 

Albukhari and his book, and the second section explains the Faa letter in linguistic 

and grammatical terms. 

The study also has five chapters, each chapter includes two sections, the first 

section examines the Faa in grammatical studies, and the second topic applies it to 

Sahih Albukhari. The first chapter discusses the Faa of coupling, while the second 

chapter Faa causation, and Chapter three discusses conjunctive Faa, while the fourth 

chapter Faa of eloquence, and the fifth chapter talked about other types of faa, 

namely: extra Faa, the resumption Faa, causative Faa, ramification Faa, and 

explanatory Faa. 

The study ends with a conclusion that has the most important findings of this 

study as follows: 

The most repeated Faa in Sahih Albukhari is the Faa of coupling with nearly 

(500) times, followed by conjunctive Faa with nearly (460) times. The explanatory 

Faa comes third, followed by eloquence Faa, the resumption Faa, and finally extra 

Faa respectively. 

The researcher recommends students of Arabic Language to direct their 

attention to study the prophetic traditions (Hadith) for its abundance of grammatical 

issues and to study the Faas' types in poetry. 

 

Keywords: coupling Faa, causation Faa, conjunctive Faa, Faa of eloquence, extra 

Faa, the resumption Faa, causative Faa, ramification Faa, explanatory  
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

 

 .-صلى اهلل علٍو ًسلن–إىل خري األًام، هرتً الثشرٌة...سٍدًا حمود 

 .-رمحو اهلل-الطٍثة اليت سثقتنا إىل دار الثقاء ًالنقاء... أتً احلنٌىإىل تلك الرًح 

 .إىل هي كاًت سثة ًجٌدي، فيً هيجة قليب، ًًٌر عٍين، ًمشس درتً... أهً

 إىل سندي ًعسًتً... هتاًً، ىند، عوراى، عثد الرمحي، عال، عثد القادر.

 .ًهعً حنٌ احللن ًحتقٍقو... زًج إىل رفٍق درتً، إىل هي سار

 إىل مشعيت حٍاتً... ساره ًرٌام.

 مساعيا... صدٌقاتً. ليت ال ًشثع هي رؤٌتيا ًال منلإىل القلٌب ا

 إىل كل هي ساًدًً ًهدَّ يل ٌد العٌى.

 هذه ًاراسا   ي حٍاتو.اختإىل كل هي شجع على العلن ً
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 وتقديرٌ شكٌر 
 

أبدأ فحكل شكرم كثنائي  (1) ََُُِّّّّّ: -تعالى-انطبلقان مف قكؿ اهلل    
سبحانو –اده، الميسر ألمكرىـ، فالشكر هلللخالؽ الخمؽ، مالؾ الككف، الكريـ العزيز، المكفؽ لعب

العمـ، كمفَّ عميَّ بفضمو ككرمو؛ الذم أنار لي الدرب، كسيمو لي، كفتح لي أبكاب -كتعالى
لتخرج ىذه الرسالة إلى النكر بعد  ؛إلنجاز ىذه الرسالة، فقد أعانني كمدني بالصبر كاإلرادة

 و، فالحمد هلل حمدان كثيران طيبان مباركان يميؽ بجبلؿ كجيو، كعظيـ سمطانو.تككمالتككؿ عميو حؽ 

أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ كامتناني ألستاذم الجميؿ سعادة  إلى ككاجب العرفاف يدعكنني   
دعمو لي طيمة فترة إعداد مى رسالتي، ك ؛ لتفضمو باإلشراؼ ع-حفظو اهلل-الدكتكر: جياد العرجا

ؿ كاتساع صدره لئلجابة عف تساؤالتي كاستفساراتي، فكاف نعـ األب المكجو الذم لـ يبخ الرسالة
لتكجيياتو السديدة كحكمتو، ما أعانني عمى تخطي الصعاب،  عمٌي مف بحر عممو المتسع، ككاف

 المرحمة، فجزاه اهلل خير الجزاء.كمكاجية التحديات البحثية، حتى مكنني مف كصكلي ليذه 

كحؽ عمٌي أف أنكه بفضؿ أعضاء لجنة المناقشة األستاذيف الكريميف؛ الدكتكر: يكسؼ      
 ؛ لتكرميما بالمكافقة عمى مناقشة الرسالة كتقكيميا.كامؿ شيكافعاشكر، كالدكتكر: 

بالذكر منيـ كعكف، كأخص  كما أشكر كالدتي العزيزة كأخكتي الذيف كانكا لي خير سندو 
صاحبة القمب الطيب أختي الغالية )تياني( التي ما تكانت عف دعمي معنكيان كماديان، كفي ختاـ 
شكرم كتقديرم ال أنسى شريكي في الحياة زكجي الذم ما تكقؼ لحظة عف مؤازرتي، كحثو 

ني ألقدر صبره كدعمو المستمر لي.ئـ لي عمى مكاصمة مسيرتي العمميالدا  ة، كا 

 لي يد العكف إلتماـ ىذه الدراسة ر كالتقدير مكصكؿ لكؿ مف شجعني كدعمني كمدكالشك    
خراجيا لحيز التنفيذ.  كا 

 كاهلل كلي التكفيؽ                                    
 

 الباحثة
 أسماء األسطل

 
                                                           

 .[7إبراىيـ: ] (1) 
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 المـقـدمــة

الحمد هلل العظيـ سمطانو، الجزيؿ إحسانو، الكاضح برىانو، قدر األشياء بحكمتو، كخمؽ     
بقدرتو، أحمده عمى ما أسبغ مف نعمو المتكاترة، كمننو الكافرة، كالصبلة كالسبلـ عمى      الخمؽ 

، النبي األمي محمد بف عبد اهلل، أرسمو اهلل بأحسف المغات كأفصحيا، كأبيف العبارات كأكضحيا
أظير نكر فضميا عمى لسانو، كجعميا غاية التبييف، كخصو بيا دكف سائر المرسميف، صمى اهلل 

 عميو كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كعمى مف اىتدل بيديو إلى يـك يبعثكف، أما بعد:

مف خبلؿ النظر في كتب النحاة القدامى نبلحظ أف اعتمادىـ كاىتماميـ كاف منصبان في     
القرآف الكريـ، كالشعر العربي، كلـ يحظى الحديث الشريؼ بالعناية الكافية إال  دراسة النحك عمى

ما ندر؛ كألف الحديث الشريؼ جاء شارحان لكبلـ اهلل، مبينان لمعانيو، كألنو المصدر الثاني مف 
ير إرث عف أفضؿ الخمؽ سيدنا ، كألنو خ-تعالى-التشريع اإلسبلمي بعد كبلـ اهلل مصادر
رسالتي ىذه في أصح كأعظميـ عمى اإلطبلؽ، آثرتي أف تككف -عميو كسمـ صمى اهلل–محمد

فجعمت صحيح البخارم ميدانان تطبيقيان لدراستي المكسكمة بعنكاف: الفاء في صحيح  أقكالو كأدقيا
 البخارم.

كلحركؼ المعاني دالالت، فبل تأتي ىذه الحركؼ عبثان في الجممة، بؿ يجاء بيا لتؤدم     
، ككظيف التي -أعني حركؼ المعاني-ممة، كتعد )الفاء( مف تمؾ الحركؼة داللية في الجمعنىن

تحدث عنيا عمماء النحك، كاتضح ذلؾ مف خبلؿ التتبع في كتبيـ كدراساتيـ، ككاف الطبلعي 
التعرؼ عمى أنكاعيا المتعددة، كدالالتيا -كأخص كتب معاني الحركؼ-ذه الكتبعمى ى

صحيح البخارم األثر الكبير في التعرؼ عمى أنكاعيا، المختمفة، ككاف لدراستي ليا في 
كأنماطيا، فجاءت الفاء لمعطؼ، كالربط، كالتسبب، كاإلفصاح عف محذكؼ عف قبميا، كجاءت 

 كستتضح معالميا أكثر في فصكؿ الرسالة. ...إلخزائدة، كالستئناؼ كبلـ جديد
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 أىداف الدراسة: 
أسمى غاية أرجكىا مف كتابة ىذا ، كىي -سبحانو كتعالى–ابتغاء رضا اهلل .1

 البحث.
 خدمة لمقرآف الكريـ، كلمحديث الشريؼ، كلمغة العربية. .2
 الرغبة في أف تككف دراستي في رحاب الحديث النبكم الشريؼ. .3
 بياف كعرض آراء كأقكاؿ النحاة في )الفاء( مف خبلؿ التتبع في كتبيـ. .4
 بخارم.الكشؼ عف معاني الفاء مف خبلؿ التطبيؽ في صحيح ال  .5
 إمداد المكتبة العربية بمكضكع جديد تفتقر إليو؛ لتعيف دارسي المغة العربية كعمكميا.  .6

 أىمية الدراسة:     
، كىذه الدراسة تتصؿ بأشرؼ العمكـ بعد القرآف الكريـ،  .1 إف شرؼ العمـ مف شرؼ العمـك

 كىك الحديث الشريؼ.
 اختبلؼ مدلكؿ الفاء بيف عمماء النحك. .2
 .الفاء في أحاديث صحيح البخارمبياف معاني  .3

 أسباب اختيار الموضوع:
ككف دراستي أف تفي ندرة االستشياد بالحديث الشريؼ عند النحاة، فتكلدت لدمَّ الرغبة  .1

 .-صمى اهلل عميو كسمـ–خدمة لحديث رسكؿ اهلل
 صية مستقمة.في دراسة ىذا المكضكع دراسة تخص الرغبة .2
 صحيح البخارم.إفراد دراسة خاصة تتعمؽ بالفاء في  .3
 تشجيع أستاذم لدراسة ىذا المكضكع. .4
 افتقار المكتبة العربية ليذا المكضكع، كزيادة الفائدة لباحث عمـ النحك. .5

اتبعت المنيج الكصفي االستقرائي؛ ألنو يتناسب مع طبيعة البحث، إذ إنني  منيج الدراسة:
، أقساـ تخص كؿ كاحدة عمى حدةا إلى تتبعت أنكاع الفاء في صحيًح البخارم، كمف ثـ صنفتيي

 كقد أحصيت كؿَّ نكعو منيا قدر اإلمكاف.



 

3 
 

 الدراسات السابقة:

الفاء في القرآف الكريـ، كىي رسالة ماجستير لمباحث: عبد اهلل حميد غالب، جامعة أـ   .1
 القرل، السعكدية.

الفاء دراسة نحكية داللية، كىي رسالة ماجستير لمباحثة: حناف قادر أميف، جامعة  .2
 ـ.2012كرمياف، مجمة ديالي، العدد السادس كالخمسكف، 

الكاك كالفاء كثـ في القرآف الكريـ "دراسة نحكية داللية إحصائية"، كىي رسالة ماجستير  .3
 ـ.2008لمباحثة: صفاء حرداف، جامعة النجاح الكطنية، 

 كتاب )الفاءات في النحك العربي كالقرآف الكريـ(، شرؼ الديف عمي الراجحي.  .4

 الصعوبات: 

 الفاء بشكؿ كبير في الحديث الشريؼ. تقارب معاني .1
 عدـ كجكد إعراب مفصؿ لمحديث الشريؼ. .2

فأما  واشتممت ىذه الدراسة عمى مقدمة، وتمييد، وخمسة فصول، وخاتمة، والفيارس،   
، كالمنيج المتبع، كخطة البحث. كالتمييد كاف مت عمى أىداؼ البحث، كأىميتوالمقدمة فقد اشتم

أما القسـ األكؿ فكاف ترجمة لحياة البخارم ككتابو، كأما القسـ الثاني فكاف يختص  :عمى قسميف
 بدراسة الفاء مف الناحية المغكية كالنحكية.

 كبالنسبة لفصكؿ الدراسة فكانت كاآلتي:      

دراسات المبحث األكؿ: الفاء العاطفة في ال :الفصؿ األكؿ: الفاء العاطفة، كتككَّف مف مبحثيف   
 النحكية. المبحث الثاني: الفاء العاطفة في صحيح البخارم.

المبحث الثاني: الفاء السببية في الدراسات  :الفصؿ الثاني: الفاء السببية، كتككَّف مف مبحثيف   
 النحكية. المبحث الثاني: الفاء السببية في صحيح البخارم.

المبحث األكؿ: الفاء الرابطة في الدراسات  :يفالفصؿ الثالث: الفاء الرابطة، كتككَّف مف مبحث   
 النحكية. المبحث الثاني: الفاء الرابطة في صحيح البخارم.
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المبحث األكؿ: الفاء الفصيحة في  لفاء الفصيحة، كتككَّف مف مبحثيف:الفصؿ الرابع: ا   
 الدراسات النحكية. المبحث الثاني: الفاء الفصيحة في صحيح البخارم.

المبحث األكؿ: فاءات أخرل في الدراسات  :كؿ: فاءات أخرل، كتككَّف مف مبحثيفالفصؿ األ   
النحكية، كىي: الفاء الزائدة، الفاء االستئنافية، الفاء التعميمية، الفاء التفريعية، الفاء التفسيرية، 

 ككاف المبحث الثاني: دراسة تطبيقية ليذه الفاءات في صحيح البخارم.

لخاتمة التي تحدثت فييا عف التكصيات كالنتائج التي تكصمت إلييا مف ثـ أنييت البحث با   
 خبلؿ ىذه الدراسة.
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 القسم األول
 البخاري وكتابو

 -رحمو اهلل-ترجمة اإلمام البخاري
 اسمو ولقبو:-أولً 

بف إبراىيـ بف المغيرة بف بىٍرًدٍزيىو اإلماـ أبك عبد اهلل البخارم  ىك " محمد بف إسماعيؿ
كيماف ىذا ىك أبك جد  بخارل،ك)بردزبو( "مجكسي أسمـ عمى يد يماف البخارم كالي  .(1)مكالىـ"

 . (2)عبد اهلل بف محمد المسندم الجعفي، كلذلؾ قيؿ لمبخارم: الجعفي نسبة إلى كالئيـ"

كأبكه ىك إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي المكنى بػػػ )أبي الحسف(، كيعد مف 
مالؾ بف أنس، كرأل حماد بف زيد،  عالحديث "سمالعمماء المتقيف الكرعيف، ككاف مف ركاة 

 .(3)جماعة"المبارؾ، كحدث عف أبي معاكية، ك  كصالح بف

حراـ، كال درىمان مف شبية، قاؿ أحمد بف كأخبر عند كفاتو أنو ال يعمـ في مالو درىمان مف 
:" قاؿ: دخمت عميو عند مكتو، فقاؿ: ال أعمـ في جميع -عندما دخؿ عميو عند كفاتو–حفص 

 تقكل أبي الحسف.ىذا يدؿ عمى كرع ك ك . (4)مالي درىمان مف شبية"

لجد كاف كأما بالنسبة لجده فقد اختمؼ في اسمو، فقيؿ إنو يىزًذبٍو، كقيؿ: يىٍزٍدزبو، كىذا ا
 . (5)مجكسيان مات عمى دينو، كيعد المغيرة أكؿ مف أسمـ منيـ، كقيؿ يزدبو كاف أحنؼ الرجؿ

بصر البخارم مف  –تعالى -كصؿ خراساف، كقد رٌد اهللكيبدك أف البخارم قد فقد بصره عندما   
                      "ذىبت عينا      كثرة بكاء أمو عميو، كىذا يدؿ عمى إنيا امرأة تقية كرعة، فقد قيؿ:

 ، فقاؿ: يا ىذه، قد رد اهلل عمى ابنؾ بصره-عميو السبلـ-محمد في صغره، فرأت أمو إبراىيـ

                                                           

ىػ(، كفيات األعياف كأنباء 681(، كانظر: ابف خمكاف)2/100ىػ(، طبقات المفسريف)ج345-الداككدم) (1)
(، السبكي، 2/4(، الحافظ أبي بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج4/188أبناء الزماف)ج

، (252ت الحفاظ)صالسيكطي، طبقا، (1/422لحمكم، معجـ البمداف)جا (،1/421الشافعية الكبرل)جطبقات 
 (.2/156، الذىبي، الكاشؼ)(3/130كحالة، معجـ المؤلفيف)ج

(، الداككدم، طبقات المفسريف 2/6(، البغدادم، تاريخ بغداد)ج1/422الحمكم، معجـ البمداف)ج (2)
 (.2/100)ج
 (.12/382(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج1/422( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج3)
 (.1/4222السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج( 4)
 (.1/422(، السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )4/190انظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف)ج5))
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 ".(1)بكثرة بكائؾ أك دعائؾ، فأصبح كقد رد اهلل عميو بصره 

أخرل كىي أنو سيمع عف البخارم يقكؿ:" لما بمغت خراساف أصبت ببصرم،  كىناؾ ركايةه   
 .(2)حمؽ رأسي، كأغمفو بالخطمى، ففعمت، فرد اهلل عمى بصرم"فعممني رجؿ أف أ

ارم؛ بضـ الباء المكحدة كفتح الخاء المعجمة،    ىذه النسبة إلى البمد المعركؼ بما كراء  كالبيخى
. كقد سمي بػػػػ)البخارم( نسبة (3)النير المسماة بػػػػ )بخارل(، بينيا كبيف سمرقند مسافة ثمانية أياـ

لد فييا؛ فقد تفقو بيا مدة ىك كمجمكعة مف العمماء، كمنيـ: أبك عبد إلى مدينة )ب خارل( التي كي
، كأبك زكرياء عبد الرحيـ بف أحمد نصر بف (4)اهلل محمد بف أحمد بف محمد بف سميماف الغنجار

إسحاؽ بف عمرك بف مزاحـ بف غياث التميمي البخارم، كأبك الفضؿ عبد الرحمف بف محمد بف 
ر البخارم، فيك نسبة إلى جده المذككر، كقيؿ لو البخارم؛ ألنو كاف يحرؽ حمدكف بف بخا

 .(5)البخكر في جامع بغداد، فجعؿ عكاـ بغداد البخكرم بخاريان كعرؼ بيتو ببيت ابف البخارم

 مولده ونشأتو:-ثانيا

الث عشر مف كلد محمد بف إسماعيؿ في بخارل، كذلؾ يكـ الجمعة بعد الصبلة المكافؽ الث    
 .(6)ىػ(194مائة)شير شكاؿ، سنة أربع كتسعيف ك 

جالس كنؼ أمو، كطمب العمـ منذ صغره، ك عاش في ك تكفي كالده كىك صغير، فنشأ يتيما     
 الناس كحفظ األحاديث.

 رحمتو في طمب العمم:-ثالثا

بدأ البخارم رحمتو في طمب العمـ كىك في عمر عشر سنكات، سيمع أف الكراؽ قاؿ لمبخارم:     
"كيؼ كاف بدء أمرؾ، قاؿ: أليمت حفظ الحديث في المكتب كلي عشر سنيف أك أقؿ، كخرجت 

                                                           

 (.12/393(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء)ج1/424( السبكي، طبقات الشافعية)ج1)
 (.1/425( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج2)

(، الحمكم، 1/239(، عبد الكريـ التميمي، األنساب )ج4/191انظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج (3)
 (.1/125(، الجزرم، المباب في تيذيب األنساب )ج1/419معجـ البمداف )ج

 (.1/293( انظر: السمعاني، األنساب )ج4)
 (.423-1/422(. الحمكم، معجـ البمداف )ج1/293انظر: المرجع السابؽ، )ج5))
(،السبكي، طبقات الشافعية 1/423(، الحمكم، معجـ البمداف )ج12/392( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج6)

 (.2/6(، البغدادم، تاريخ بغداد )ج4/190كفيات األعياف )ج (، ابف خمكاف،1/422الكبرل )ج
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يكما فيما يقرأ عمى الناس: مف الكتاب بعد العشر، فجعمت أختمؼ إلى الداخمي كغيره، فقاؿ 
 عف أبي الزبير، عف إبراىيـ. ،سفياف

فقمت لو: يا أبا فبلف إف أبا الزبير لـ يرك عف إبراىيـ. فانتيرني، فقمت لو: ارجع إلى     
فأخذ  ،األصؿ. فدخؿ، ثـ خرج، فقاؿ لي: كيؼ يا غبلـ؟ قمت: ىك الزبير بف عدم، عف إبراىيـ

كـ كنت؟ قاؿ: ابف إحدل القمـ مني كأصمحو، كقاؿ: صدقت، فقاؿ لمبخارم بعض أصحابو: ابف 
ككيع، كعرفت كبلـ ك عشرة سنة، فمما طعنت في ست عشرة سنة، حفظت كتب ابف المبارؾ، 

 .(1)ىؤالء "

فقد كاف أكؿ سماعو سنة أربع كمائتيف، كحفظ تصانيؼ ابف المبارؾ. كصٌنؼ البخارم     
عميو الصبلة -كؿقضايا الصحابة كالتابعيف كأقاكيميـ، كصنؼ كتاب )التاريخ( عند قبر الرس

 .(2)في الميالي المقمرة-السبلـك 

رحؿ البخارم في طمب العمـ إلى الشاـ كمصر كالجزيرة كالعراؽ، كقد أقاـ في ببلد الحجاز     
ستة أعكاـ يأخذ الحديث عف أربابو، كسمع مف نحك ألؼ شيخ كأخذ الحديث منيـ، ككاف جادان 

مف كؿ شيخ كعالـ يسمع بحديثو، فقاؿ  في طمب الحديث؛ حيث إنو يرحؿ في سبيمو كيأخذ
البخارم عف نفسو:" لقيتي أكثر مف ألؼ رجؿ مف أىؿ الحجاز كالعراؽ كالشاـ كمصر، لقيتيـ 
، أىؿ الشاـ كمصر كالجزيرة مرتيف، كأىؿ البصرة أربع مرات، كبالحجاز ستة أعكاـ، كال  كرَّاتو

مكي بف إبراىيـ، كيحيى بف يحيى أحصي كـ دخمت الككفة كبغداد مع محدثي خراساف، منيـ: ال
 .(3)كابف شقيؽ..."

:" دخمت بغداد ثماني مرات، كؿ ذلؾ أجالس أحمد بف حنبؿ، فقاؿ -أيضان -كقاؿ عف نفسو     
لي آخر ما كدعتو: يا أبا عبد اهلل، تترؾ العمـ كالناس، كتصير إلى خراساف! فأنا اآلف أذكر قكؿ 

 .(4)"أحمد

ككثرة حفظو كذكائو أف أىؿ بغداد اعترفكا بفضؿ البخارم، فقد كمما يدؿ عمى سعة عممو     
حكي المشايخ أف البخارم قدـ بغداد: "فاجتمع أصحاب الحديث، فعمدكا إلى مائة حديث، فقمبكا 

                                                           

 (.1/425(، السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج2/6( البغدادم، تاريخ بغداد )ج1)
 (.1/425( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج2)
 (.12/407( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج3)
(، الذىبي، سير أعبلـ 23-2/22(، البغدادم، تاريخ بغداد )ج1/426( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج4)

 (.12/403النببلء )ج
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سناد ىذا لمتف ىذا؛ كدفعكا إلى كؿ كاحد عشرة  متكنيا كأسانيدىا، كجعمكا متف ىذا إلسناد ىذا كا 
رم في المجمس؛ فاجتمع الناس، كانتدب أحدىـ فقاؿ: كسألو عف أحاديث؛ ليمقكىا عمى البخا

حتى فرغ مف العشرة،  ،فقاؿ: ال أعرفو فسألو عف آخر. ،حديث مف تمؾ العشرة. فقاؿ: ال أعرفو
كمف كاف ال يدرم قضي عميو فكاف الفقياء يمتفت بعضيـ إلى بعض، كيقكلكف: الرجؿ فيـ، 

,سثـ انتدب آخر، ففعؿ كفعؿ األكؿ، كالبخارم يقكؿ: ال أعرفو، إلى فراغ العشرة أنف بالعجز
ىك ال يزيدىـ عمى: ال أعرفو، فمما عمـ  أنيـ قد فرغكا، التفت إلى األكؿ، فقاؿ: أما حديثؾ و

األكؿ فإسناده كذا ككذا كالثاني كذا ككذا، كالثالث، إلى آخر العشرة، فرد كؿ متف إلى إسناده، 
 .(1)فأقر لو الناس بالحفظ" ،فعؿ بالثاني مثؿ ذلؾ، إلى أف فرغك 

كاعتراؼ البغدادييف لو بحفظو لؤلحاديث يدؿ عمى ذكائو كفطنتو كقكة ذاكرتو كسعة عممو     
السابقة  ، كالحادثة-كسمـصمى اهلل عميو -لحفظ أحاديث نبيو المصطفى اختاره-تعالى-ككأف اهلل

 .(2) "الكبش النطاح"يقكؿ عف البخارم إذا ذكره: تدؿ عمى ذلؾ. ككاف ابف صاعد 

يزكر شتى الببلد اإلسبلمية؛ ليأخذ عف و لطمب العمـ كالحديث كاف يرحؿ ك كلكثرة ليفت    
كفي ذلؾ يقكؿ البخارم:" كنت أختمؼي إلى الفقياء بمرك كأنا صبي، فإذا جئتي  ،عممائيا كفقيائيا

؟ فقمت ،أستحيي أف أيسٌمـ عمييـ دّْب مف أىميا: كـ كتبتى اليـك اثنيف، كأردتي بذلؾ  :فقاؿ لي ميكى
 .(3)فقاؿ شيخه منيـ: ال تضحككا، فمعمَّو يضحؾي منكـ يكمان" ،حديثيف، فضحؾ مىٍف حضر المجمس

كأف لساف حاؿ الشيخ استبصر أف لمبخارم شأنان عظيمان، مف ىنا ينبغي عدـ األخذ ك    
لة، كىذا ما نبلحظو في شخص البخارم الذم مر عبر أطكار عممية؛ باألسباب اآلنية ألم حا

ليصبح فيما بعد عالمان جميبل كشخصان استثنائيا لما حازه كجمعو مف عمـ أفاد بو األمة 
 اإلسبلمية.  

. كقيؿ عف (4)كقد سيًمع عف يعقكب الدركقي أنو يقكؿ: "محمد بف إسماعيؿ فقيو ىذه األمة"    
"لك أف أىؿ اإلسبلـ اجتمعكا عمى أف ينصبكا مثؿ محمد بف إسماعيؿ آخر : -أيضان -البخارم 

  .(5)ما قدركا عميو"

                                                           

 (.2/21خ بغداد )ج(، البغدادم، تاري1/426( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج1)
 (.2/21(، البغدادم، تاريخ بغداد )ج4/190( ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج2)
 (.12/401( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج3)
 (.2/22( البغدادم، تاريخ بغداد )ج4)
 .2/22ج ( المرجع السابؽ،5)
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 : شيوخـــــــــــــــــــــــــــــو-رابعاً 

البخارم عيرؼ بكثرة ترحالو كتنقمو في البمداف اإلسبلمية؛ لطمب العمـ  بأف-سابقا–كما عممنا    
 ككاف يأخذ مف الثقات. منيـ،كالحديث؛ كىذا ما ساعده في أنو أخذ مف عمماء تمؾ الببلد كسمع 

كمنيـ؛ الًبٍيكىٍندم،  عممائيا،كقد سمع ببمده )بخارل( قبؿ أف يرتحؿ سنة عشر كمائتيف مف   
 المسندم، كىاركف بف األشعث، كمحمد بف سبلـ كجماعة. عبد اهلل بف محمدك 

 كسمع بػ)بمخ( مف مكي بف إبراىيـ كىك مف عكالي شيكخو، كيحيى بف بشر الزاىد، كغيرىما،    

ك بػػ)مرك( مف عبداف بف عثماف، كعمي بف الحسف بف شقيؽ كغيرىما، كبػػػػ)نيسابكر( مف يحيى 
سحاؽ كغيرى إبراىيـ بف مكسى الحافظ كغيره، ـ، ك بػػػػػ)الرم( مف بف يحيى، كبشر بف الحكـ، كا 

بػػػػػػػػػػ)بغداد( إذ قدـ العراؽ في آخر سنة عشر كمائتيف مف محمد بف عيسى ابف الطباع، ك ك 
يج  بف النعماف كغيرىـ، بػػػ)البصرة( مف أبي عاصـ النبيؿ، كاألنصارم كغيرىما، اسيرى

يره، بػػػػػػػػػػ)مكة( مف الحميدم كغيره، بػػػػػػػ)المدينة( مف عبد بف مكسى كغابػػػػػػػ)الككفة(مف عبيداهلل 
 .(1)العزيز األكيسي كغيره، كأخذ مف عمماء مصر كقيسارية كدمشؽ كحمص كعسقبلف

"دخمت بمخ، فسألكني أف أميمي عمييـ لكؿّْ مف كتبتي  :-أعني البخارم-كقد سيمع أنو يقكؿ    
 .(2)ًؼ رجؿو ممف كتبتي عنيـ"عنو حديثان، فأمميتي ألؼ حديثو ألل

"كتبتي عف ألؼو كثمانيف رجبلن، ليس فييـ إال صاحب حديث، كانكا  كقاؿ قبؿ كفاتو بشير:   
 .(3)يقكلكف: اإليماف قكؿه كعمؿ، يزيد كينقص"

 تالميذه:-خامساً 
براىيـ بف إسحاؽ      ركل عف البخارم خمؽه كثير، منيـ: أبك عيسى الترمذم، كأبك حاتـ، كا 

، كأبك بكر بف أبي (4)الحربي، كيحيى بف محمد بف صاعد، أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة
 .  (5)الدنيا، إبراىيـ بف معقؿ النسفي، محمد بف يكسؼ الًفربرم، كأبك زرعة غيرىـ

                                                           

 (.395-12/394النببلء )ج (، الذىبي، سير أعبلـ1/423( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج1)
 (.12/395( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج2)
 .12/395( المرجع السابؽ، ج3)
لزركمي، ، إماـ نيسابكر في عصره، لقب بػ )إماـ األئمة(. اف إسحاؽ بف خزيمة السممي أبك بكرىك محمد ب (4)
 (.6/29)جألعبلـ ا
 (.1/424السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج(، 12/397( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج5)
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ىػ( مف أىؿ بىٍزدىة  329) )الجامع الصحيح( منصكر بف محمد البزدكم كآخر مىف ركل عنو    
ثبلثة  ، كأما مىف ركل حديثو عاليان خطيب المكصؿ، في الدعاء لممحاممي، بينو كبينو(1)ككاف ثقة 

 .(2)رجاؿ
 . (3)( لمحمد بف إسماعيؿ البخارم تسعكف ألؼ رجؿو الصحيح الجامعكقد سىمع كتاب )     

 البخاري الَخْمِقية والُخُمقية: صفات-سادساً 

ٍمًقية فقاؿ ابف  يقكؿ:  البزار،" سمعت الحسف بف الحسيف عدم:كأما بالنسبة لصفاتو الخى
 .(4)ليس بالطكيؿ كال القصير" نحيفان،رأيت البخارم شيخان 

ميقية فقد كاف البخارم عالمان  كقد قاؿ يعقكب  ان،متكاضع كريمان  فقييان  جميبلن  كأما صفاتو الخي
 .(5)بف إبراىيـ الدركقي: "البخارم فقيو ىذه األمة"

ند محمد عمى العمـ أنو سيمع ىانئ بف النضر يقكؿ: "كنا ع كمما يدؿ عمى أنو كاف مكبان 
ككاف محمد  كنحكه،ككنا نتنزه فعؿ الشباب في أكؿ الًفٍرصاد  بالشاـ،–بف يكسؼ يعني الًفٍريابيا
 .(6)كييكب عمى العمـ " فيو،ككاف ال يزاحمنا في شيء مما نحف  معنا،بف إسماعيؿ ا

يحسف طمب الحديث مثؿ محمد بف  كسيمع عف العباس الدكرم يقكؿ:" ما رأيت أحدان    
 .(7)إال قىمىعىو... ال تدعكا مف كبلمو شيئا إال كتبتمكه" كال فرعاكاف ال يدع أصبل  إسماعيؿ،

لك قدرت أف أزيد في عمر محمد بف " جعفر يقكؿ: ف أبي حاتـ سمعت ابفقاؿ محمد ب    
 .(8)كمكت محمد بف إسماعيؿ ذىاب العمـ" كاحد، فإف مكتي يككف مكت رجؿو  لفعمت،إسماعيؿ 

                                                           

 (.12/398( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج1)
 (.1/424( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج2)
 (.12/398( انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج3)
، ابف خمكاف، كفيات (2/6(، البغدادم، تاريخ بغداد )ج1/424( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج4)

 (.4/190األعياف )ج
(، البغدادم، تاريخ 12/242(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج1/432( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج5)

 (.2/22بغداد )ج
 (.12/405( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج6)
 .406/ 12( المرجع السابؽ، ج7)
 (.2/24( البغدادم، تاريخ بغداد )ج8)
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كما يدؿ عمى ذلؾ قكؿ أبي سعيد بكر بف  ،في دنياه، يفي بكعكده كعيكده ككاف رجبلن زاىدان     
منير: "كاف حمؿ إلى محمد بف إسماعيؿ بضاعة أنفذىا إليو فبلف فاجتمع بعض التجار إليو 
بالعشية فطمبكىا بربح خمسة آالؼ درىـ، فقاؿ ليـ: انصرفكا الميمة، فجاءه مف الغد تجار 

كيت البارحة أف أدفع إلى الذيف آخركف فطمبكا منو تمؾ البضاعة بربح عشرة آالؼ، فقاؿ: إني ن
طمبكا أمس بما طمبكا أكؿ مرة فدفعيا إلييـ بما طمبكا كدفع إلييـ بربح خمسة آالؼ درىـ، كقاؿ: 

  .(1)"ال أحب أف أنقض نيتي

قكؿ عمر بف حفص األشقر: "كنا مع محمد بف -أيضا-كمما يدؿ عمى زىده كتقشفو    
ياما فطمبناه فكجدناه في بيت كىك عرياف، كقد نفذ ما إسماعيؿ بالبصرة نكتب الحديث، ففقدناه أ

ككسكناه، ثـ اندفع  عنده كلـ يبؽى معو شيء، فاجتمعنا كجمعنا لو الدراىـ حتى اشترينا لو ثكبان 
 .(2)معنا في كتابة الحديث"

الحفظ كما يدؿ عمى ذلؾ ما ركاه الكراؽ بأنو سمع سميـ بف مجاىد  ككاف البخارم كاسعى     
يحفظ سبعيف  نت عند محمد بف سبلـ البيكندم، فقاؿ لي: لك جئت قبؿ لرأيت صبيان "ك يقكؿ:

ا أحفظ سبعيف ألؼ ألؼ حديث، قاؿ فخرجت في طمبو حتى لقيتو، فقمت: أنت الذم تقكؿ: أن
 عرفت مكلد أكثرىـ كأكثر منو، كال أجيئؾ بحديث مف الصحابة أك التابعيف إالٌ  حديث، قاؿ: نعـ

ؾ أصؿ؛  كلي في ذلمف حديث الصحابة أك التابعيف إالٌ  كمساكنيـ، كلست أركم حديثان ك كفاتيـ 
 .(3)" -صمى اهلل عميو كسمـ-سنة رسكؿ اهللعف كتاب اهلل ك  أحفظ حفظان 

 .(4)كأحفظ مائتي ألؼ حديث غير صحيح" صحيح،أحفظ مائة ألؼ حديث  كيقكؿ البخارم:"  

كال  بالعراؽ،ي ذلؾ يقكؿ الترمذم:" لـ أرى أحدان كف ،بمختمؼ العمكـ ككاف البخارم عالمان 
 .(5)بخراساف، في معنى العمؿ، كالتاريخ، كمعرفة األسانيد أعمـ مف محمد بف إسماعيؿ"

 لمعمـ كطمبو. محبان  متكاضعان  زاىدان  كرعان  نقيان  تقيان  جميبلن  إذف البخارم كاف عالمان    

 

                                                           

 (.2/12البغدادم، تاريخ بغداد )ج (1)
 (.2/13)ج المرجع السابؽ،( (2
 (.1/426( ، السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج2/24المرجع نفسو، )ج3) )
 (.1/427( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج4)

 (.1/428(، السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج12/432( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(5
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يقكؿ: "أرجك أف ألقى اهلل كال يحاسبني أني اغتبت  كفي ذلؾ الغيبة،كاف يبتعد كؿ البعد عف    
ف الصبلة ككاف تاليا ؛ حيث إنو يكثر محقو-تعالى-يعطي اهلل ككاف البخارم متعبدان  .(1)أحدا"

 بيـ،فيصمي  رمضاف،فقد كاف يجتمع أصحابو في أكؿ ليمة مف شير  ،-كجؿٌ  عزٌ –لكتاب اهلل
لى إكاف يقرأ في السحر ما بيف النصؼ كيقرأ في كؿ ركعة عشريف آية، حتى يختـ القرآف، ك 

الثمث مف القرآف فيختـ عند السحر في كؿ ثبلث لياؿ، ككاف يختـ بالنيار كؿ يكـ ختمة كيككف 
 .  (2)ختمو عند اإلفطار كؿ ليمة ككاف يقكؿ: عند كؿ ختمة دعكة مستجابة

كالذم يدؿ عمى ذلؾ أف الزنبكر  صبلتو،ف مف الخاشعيف القانتيف في كما أف البخارم كا     
فعندما انتيى مف صبلتو طمب مف أصحابو  صبلتو،لـ يقطع ك يصمي سبع عشرة مرة ك لسعو كى

 . (3)فكانت لسعة الزنبكر ىي السبب صبلتو،أف يتعرفكا سبب أذيتو في 

 حقو،كميما ذكرت مف صفات كمناقب البخارم فإني ال أعطي ىذا الشيخ العالـ الجميؿ      
-بأنو صاحب الصحيح الجامع ألحاديث النبي كيكفيو فخران  تيحصى،فمناقبو كثيرة ال تعد كال 

ٍمقيان  فكاف-السبلـعميو  ميقيا كخى  في العمـ. كبحران  حسنا خي

 :العمماء عمى البخاري ثناء-سابعاً 

أقكاؿ العمماء  كميما نقمتي  ،قد أثنى العمماء عمى البخارم ألخبلقو الرفيعة كعممو الكاسعل      
 ي الثناء عميو ما يمي:فكمما قيؿ  حقو،في الثناء عميو فإني ال أستكفيو 

 .(5): "كددت أني شعرة في صدر محمد بف إسماعيؿ"(4)قاؿ عبد اهلل بف حماد اآلممي -

 

                                                           

(، الذىبي، سير أعبلـ 12/13(، البغدادم، تاريخ بغداد )ج1/433السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج (1)
 (.12/439النببلء )ج

 (.1/433(، السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج12/12( البغدادم، تاريخ بغداد )ج2)
(، الذىبي، سير أعبلـ 1/432(، السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج2/12( البغدادم، تاريخ بغداد )ج3)

 (.12/441النببلء )ج
( ىك عبد اهلل بف حماد بف أيكب بف مكسى، كقيؿ: ابف الطفيؿ، أبك عبد الرحمف اآلممي، مف آمؿ جيحكف، 4)

كيقاؿ لو: األمكم؛ نسبة لبمدة تسمى )أىمىٍك(، ركل عف إبراىيـ بف عبد اهلل بف العبلء بف زبر، إبراىيـ بف المنذر 
. جماؿ الديف 273، كقيؿ 269غيرىما، كممف ركل عنو: خالد بف النضر القرشي كغيره، كتكفي سنة الخزامي، 

 (.  14/429جالمزم، تيذيب الكماؿ )
 (.12/442( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج5)
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تحت أديـ السماء أعمـ بالحديث مف محمد بف إسماعيؿ قاؿ محمد بف خزيمة: "ما رأيت  -
 .(1)البخارم"

ك زرعة، كمحمد بف : "انتيى الحفظ إلى أربعة مف أىؿ خراساف: أب(2)حمد بف حنبؿأقاؿ  -
 .(3)مي، كالحسف بف شجاع البمخي"ار إسماعيؿ، كالد

مف يقكؿ أبك بكر الكمكاذاني: "ما رأيت مثؿ محمد بف إسماعيؿ، كاف يأخذ الكتاب  -
 (4)العمماء، فيطمع عميو اطبلعو، فيحفظ عامة أطراؼ األحاديث بىمَّرة"

فمك كاف في زمف -ني البخارميع-: "اكتبكا عف ىذا الشاب(5)يقكؿ إسحاؽ بف راىكيو -
 .(6)"الحسف الحتاج إليو الناس لمعرفتو بالحديث كفقيو

آيات اهلل في  يقكؿ أبك الطيب حاتـ بف منصكر الًكسّْي: "محمد بف إسماعيؿ آية مف -
 . (7)بصره كنفاذه مف العمـ"

     :(8)كتب أىؿ بغداد إلى محمد بف إسماعيؿ -

 يس بعدؾ خير حيف تفتقدلالمسممكف بخير ما بقيت ليـ                 ك 

 اإلمام البخاري: مصنفات-ثامناً 

كىك مف أجؿ  الجامع،كمف أشيرىا عمى اإلطبلؽ كتابو الصحيح  كثيرة،لمبخارم مصنفاته   
 كمف مؤلفاتو: تأليفيا،الكتب التي تـ 

                                                           

 (.1/427(، السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج2/27( البغدادم، تاريخ بغداد )ج(1
بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، كلد كنشأ ببغداد كتكفي بيا، طاؼ الببلد في طمب ( ىك أحمد بف محمد 2)

العمـ، كدخؿ الككفة كالبصرة كمكة كغيرىـ مف الببلد، كركل عف إبراىيـ بف خالد الصنعاني، كسفياف بف عيينة، 
 (.1/437ؿ )جكغيرىـ، كركل عنو البخارم كمسمـ كأبك داكد. انظر: جماؿ الديف المزم، تيذيب الكما

 (.2/21(، البغدادم، تاريخ بغداد )ج1/429( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج3)
 (.12/416( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج4)
( ىك إسحاؽ بف إبراىيـ المعركؼ بابف راىكيو )أبك يعقكب(، محدث فقيو، رحؿ إلى الحجاز، كلو مع 5)

فو: المسند، كتاب التفسير. انظر: كحالة، معجـ المؤلفيف ناظرة في بيكت مكة، كمف تصانيمالشافعي 
 (.2/228)ج
 (.12/421( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج6)
 .12/407ج المرجع السابؽ،( 7)
 (.2/22( البغدادم، تاريخ بغداد )ج8)
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التاريخ  العبد،أفعاؿ  الصبلة، خمؽرفع اليديف في  خمؼ،اليبة كالقراءة  الصحيح،كتاب الجامع   
 الكبير،المسند  العمؿ، األشربة، الكبير،الجامع  الصغير،التاريخ  األكسط،الكبير كالتاريخ 

بر  ،األدب المفردالفكائد،  نىى،الك ،المبسكط ،كجدافلاأسامي الصحابة ك الكبير، التفسير 
 .(1)الكالديف
 اإلمام البخاري: وفاة-تاسعاً 

 نفيو مفكذلؾ بعد  كمائتيف،سنة ست كخمسيف  الفطر،عيد  ليمة-اهللرحمو –تكفي البخارم
ٍرنىٍتؾ( : "الميـ إني -تعالى-كقد ركم أنو دعا ربو .-كىي قرية مف قرل سمرقند-)سمرقند( إلى )خى

ككاف ذلؾ ليمة ، فاقبضني إليؾ" فما إف تـ الشير حتى مات رحبت،ضاقت عمٌي األرض بما 
ككاف يبمغ مف العمر اثنيف  الظير،كدفف يكـ الفطر بعد صبلة  العشاء،السبت بعد صبلة 

  .(2)كستيف غير ثنتي عشرة ليمة 

ثـ عمت  أيامان،كدامت  المسؾ،ىي أطيب مف رائحة كعند دفنو فاحت رائحة مف قبره 
مما دفع  كيختمفكف،كىذا ما جعؿ الناس يتعجبكف  قبره،سىكىارم بيضه في السماء مستطيمة بحذاء 
كلـ تكجد طريقة لمحفاظ عميو في تمؾ الفترة سكل  القبر،الناس لرفع التراب عف قبره حتى ظير 

فعمد الناس إلى رفع ما حكؿ القبر مف  مشبكان، فنصبكا خشبان  المشبؾ،لخشب إحاطتو با
 .(3)التراب

 :كتاب صحيح البخاري
االسـ الكامؿ لصحيح البخارم ىك:) الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ 

 اهلل كسننو كأيامو(، كأصبح يعرؼ فيما بعد باالسـ المختصر؛ صحيح البخارم.

يغتسؿ فيصمي ركعتيف قبؿ أف يضع حديثا في الصحيح، كفي ذلؾ يقكؿ ككاف البخارم 
 .(4)البخارم: "ما كضعتي في كتابي الصحيح حديثا إال اغتسمت قبؿ ذلؾ، كصميت ركعتيف"

                                                           

 (.53أبك بكر كافي، منيج اإلماـ البخارم )ص (،4-1/3( انظر: العيني، عمدة القارم )ج1)
(، السبكي، طبقات 1/422الحمكم، معجـ البمداف )ج (،4/190انظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج( (2

 (.12/466(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج1/440الشافعية الكبرل )ج
 (.12/467(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج1/441( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج3)
(، البغدادم، تاريخ 1/429(، السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج12/402ـ النببلء )ج( الذىبي، سير أعبل4)

 (.2/9بغداد )ج
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: "أخرجتي ىذا الكتاب مف زىاء ستمائة ألؼ حديث...يقكؿ: ما أدخمت في -أيضا-كيقكؿ
 .(1)اؿ الطكاؿ"كتابي الجامع إال ما صح كتركت مف الصحاح لح

كىذا يدؿ عمى غزارة عممو كأخذ  سنة،كقد انتقى اإلماـ البخارم مادتو ىذه في ست عشرة 
، فيقكؿ: "صنفت الصحيح -تعالى-اية؛ لنيؿ األجر كالثكاب مف اهللالحيطة كالدقة في النقؿ كالرك 

 .(2)"-تعالى -في ست عشرة سنة، كجعمتو حجة فيما بيني كبيف اهلل

 لمصحيح:تأليفو  -

"كنت عند إسحاؽ بف راىكيو، فقاؿ لنا بعض أصحابنا: لك جمعتـ كتابا البخارم: يقكؿ 
، فكقع ذلؾ في قمبي، فأخذت في جمع ىذا -صمى اهلل عميو كسمـ-لسنف النبي مختصران 
 . (3)الكتاب"

فقد أخذت ىذه الكممة مأخذىا  الكتاب،كىذا يدؿ عمى ىمة البخارم كعزيمتو في تأليؼ 
 .وفي نفس

كبيدم مركحة  يديو،كاقؼ بيف  ككأني-كسمـصمى اهلل عميو -: "رأيت النبي-أيضا-كيقكؿ
فسألت بعض المعبريف، فقاؿ: أنت تذب عنو الكذب؛ فيك الذم حممني عمى  عنو،أذب بيا 

 .(4)إخراج الجامع الصحيح"

لتأليؼ البخارم الجامع الصحيح؛ كىك أف البدع قد  كقد أضاؼ أبك بكر كافي سببا آخرى     
 كج، كالتجيـ، كالنصب، كالتشيعكاإلرجاء، كاالعتزاؿ، كالخر  كالثالث،ظيرت في القرنيف الثاني 

بدع سمككية كالتصكؼ الغالي، كبدع مذىبية فرعية كالتعصب إلماـ، كتكمؼ القياس؛ لذلؾ ، ك 
صمى اهلل عميو -بدع بالسنف الثابتة عف النبيألؼ البخارم صحيحو الجامع لمرد عمى ىذه ال

 .(5)-كسمـ

عمى الصحيح المسند مف  مشتمبلى  مختصراى  مسنداى  كتاباى  إذف، أراد البخارم أف يجمعى      
 .-السبلـأفضؿ الصبلة ك  عميو-أحاديث النبي

                                                           

 (.12/402(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج9-2/8( البغدادم، تاريخ بغداد )ج1)
 (.12/405( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج2)
 (.2/8( البغدادم، تاريخ بغداد )ج3)
 (.55منيج اإلماـ البخارم )ص( أبكبكر كافي، 4)
 .(56-55ص صالمرجع السابؽ، ) (5)
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سبحانو -، فقد فتح اهلل-رحمو اهلل-كيبدك مما سبؽ حالة النيـ العممي التي انتابت اإلماـ     
عميو بابان سخيان مف أبكاب العمـ بؿ كتب أف يككف نصيبو في الحياة الدنيا اإلفادة في -كتعالى

، كمف -صمى اهلل عميو كسمـ–أفضؿ العمكـ عمى اإلطبلؽ، كىك التعمؽ في كبلـ خير البرية 
ساتذتو بما أ-السيما-منذ نعكمة أظافره، كقد ذكره العمماء طمب العمـنعـ اهلل عميو أف بدأ مسيرة 

بذلو مف جيد نفع بو األمة اإلسبلمية؛ فرحـ اهلل اإلماـ بما قٌدمو مف تراث عممي متكارث إلى 
 اليكـ، كجزاه اهلل خير الجزاء.

 الفاء من الناحية المغوية-القسم الثاني
 الفاء؛ مخرجيا وصفاتيا:    -أولً 

الفراىيدم، أما سيبكيو فيقكؿ فيو:  بف أحمد الخميؿ الفاء حرفان شفكيان كىذا قكؿي  يعد حرؼي 
 .(2) معو، كيتفؽ ابف جني (1)"كمف باطف الشفة السفمى كأطراؼ الثنايا العمى مخرج الفاء"

لؤلسناف فييا، يقكؿ: "كالفاء كالباء تحدثاف عند مخرج  ال عمؿى  شفكيان  (3)سينا كيعدىا ابفي 
ميف لينيف ثـ انقبلعيما، كانحفاز رٍ اللتقاء جً  ؛كاحد بعينو، كىك الشفة، إال أف الباء بحبس تاـ قكم

تاـ بؿ بأجزاء مف الشفة  فييا غيرى  إلى خارج، كأما الفاء فيككف الحبسي  فعةن اليكاء المصكت دي 
في الكسط فيفعؿ حبس أصكات المخرج باىتزازه،  مستمره  مضيقة غير متبلقية، كمعو إطبلؽه 

،  -يرل ابف سينا كما–، فالفاء تحدثي (4)كبمجازه كالصفير الخفي" بحبس اليكاًء حبسان غيرى تاـو
؛ أم أنو يكجد تضيؽه كبيره بيف الشفتيف، مما يساىـي في إصدار  كالتقاء لمشفتيف التقاءن غيرى كامؿو

  ىذا الصكت.

مىف عدَّ ىذا الحرؼ شفكيان أسنانيان، كمنيـ: إبراىيـ أنيس؛ إذ يقكؿ: المحدثيف  كمف المغكييف
صكت أسناني ، كيقكؿ كماؿ بشر عف الفاء: "(5)لشفكم، كىك الفاء فقط"" الصكت األسناني ا

 .(6)شفكم احتكاكي ميمكس"
                                                           

 (.4/433( سيبكيو، الكتاب )ج1)
 (.46/ص1( ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج2)
ىك الحسيف بف عبد اهلل بف سينا، أبك عمي، شرؼ الممؾ: الفيمسكؼ الرئيس، صاحب التصانيؼ في الطب ( 3)

أ كتعمـ في بخارل، طاؼ الببلد كناظر العمماء، تكفي سنة كالمنطؽ كالطبيعيات، أصمو مف بمخ، نش
 (. 242-2/241ق(، كمف تصانيفو: المعاد، الشفاء، أسرار الصبلة، كغير ذلؾ. الزركمي، األعبلـ )ج428)

 (.125( ابف سينا، أسباب حدكث الحركؼ )ص4)
 (.48( أنيس، األصكات المغكية )ص5)
 (.297بشر، عمـ األصكات )ص (6)
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إذف، الفاء حرؼه يخرجي مف باطًف الشفًة السفمى مع أطراًؼ الثنايا العميا، كىي مف 
الحركؼ الميمكسة ال المجيكرة؛ حيث يتدفؽ اليكاءي معو، كىي مف الحركؼ الرخكة ال الشديدة، 

    . (1)المستفمة ال المستعمية، المنفتحة ال المطبقة

معو الكتراف  ماران بالحنجرة دكف أف يتذبذبى " اليكاء مف خبلؿ اندفاعً  الفاءً  كيتككف صكتي    
إلى مخرج الصكت، كىك بيف الشفة  كالفـ حتى يصؿى  مجراه في الحمؽً  الصكتياف، ثـ يتخذ اليكاءي 

الصكت، فنسمع نكعا عاليان مف  عند مخرجً  كيضيؽ المخرجي  الثنايا العميا، السفمى كأطراؼً 
، كبالتالي فقد عيٌد صكت الفاء مف أصكات التفشي عند (2)الحفيؼ ىك الذم يميز بالفاء بالرخاكة "

 . (3)القدامى؛ ألف اليكاء عند النطؽ بو يشتد احتكاكو نسبيان محدثان حفيفان عريضان 

،  إذف، ال يتذبذب الكتراف الصكتياف    مع ىذا الصكت كىك الفاء، فيك حرؼ ميمكسه رخكه
المغاًت العالمية مجيكره  كليس لمفاء نظيره مجيكره في المغة العربية، في حيف يكجد في بعضً 

؛ إذ ييتز معو الكتراف الصكتياف، vكالمغة اإلنجميزية، فالحرؼي ) لمفاء ( ىك حرؼ مجيكره
ينطقكنو ميمكسان ال مجيكران؛ كذلؾ ألنيـ متأثركف كيخطئ كثيره مف العرب في نطقو، إذ إنيـ 

 .(4)بالفاء العربية

 معاني الفاء عند المغويين: -ثانياً 
، كقاؿ عبد اهلل (6)، كلحـ الفخذ(5)لمفاء معافو عند المغكييف، كمف تمؾ المعاني: زبد البحر    

 .(7)العبليمي:" الفاء يدؿ عمى الـز المعنى، أم يدؿ عمى المعنى الكنائي"

عة في صكت طيراف كسماىا "أحمد زرقة" بالفاء الفكارة، إذ يقكؿ: "الفاء الفكارة ىي المسمك    
التي تنبيت فجأة، كالفكارة العيف األرضية المتدفقة المياه إلى أعمى، كالفح النفخ  جماعة الطيكر

                                                           

 (.64-1/60انظر: ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج( 1)
(، زرقة، أسرار الحركؼ 297(، بشر، عمـ األصكات )ص49- 48ص ( أنيس، األصكات المغكية )ص2)

 (.84)ص
 (.121( انظر: بشر، عمـ األصكات )ص3)
 (.84رقة، أسرار الحركؼ )صز ، 297( انظر: المرجع السابؽ، ص4)
 (.42كتب في الحركؼ )ص( انظر: الخميؿ، ضمف ثبلثة 5)
 (.142( انظر: الرازم، ضمف ثبلثة كتب في الحركؼ )ص6)
 (.64عمي، تيذيب المقدمة المغكية لمعبليمي )ص (7)
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، كالفـ ما ينفخ لمتكمـ، كالفاء زبد البحر، كقد تككف مف شكؿ الفـ عند  نطقيا، كنحف في النـك
 .(1)نسمع الفاء الفرفرة كالرفرفة كالحفحفة، كىي مف الحركؼ الشفكية؛ لخركجيا مف بيف الشفتيف"

كقاؿ عنيا حسف عباس: "كلكف ىذا الحرؼ بحفيؼ صكتو كبعثرة النفس لدل خركجو مف    
شتت؛ األسناف العميا كطرؼ الشفة العميا، يكحي بمممس مخممي دافئ، كما يكحي بالبعثرة كالت

 .(2)لتككف الخصائص الصكتية ليذا الحرؼ مكزعة بيف الممسي كالبصرم"

كعمى الرغـ مف أف ىذا الحرؼ يكحي بمعاني الضعؼ كالرقة كالتشتت، إال أف ىناؾ ألفاظان    
عندما يخرج النفس مع عمى الشؽ كالقطع كالشدخ، يقكؿ: "كالتي تبتدأ بحرؼ الفاء تدؿ معانييا 

المدرج الصكتي، يبدك لنا ككأف األسناف األمامية العميا ىي التي تقـك صكت الفاء عمى 
بالضرب حفيفان عمى طرؼ الشفة السفمى حبسان لميكاء، ثـ يتـ االنفراج بينيما بشيء مف التأني، 
فيخرج الصكت مع النفس المعبر أثناء االنفراج ضعيفان كاىيان. كىكذا فالصكرة البصرية لعممية 

ربة الفأس )األسناف العميا(، عمى األرض )الشفة السفمى(، كما أف بعثرة خركج صكت تمثؿ ض
سناف العميا عف الشفة السفمى محفكر، كفي الحقيقة إف انفراج األالنفس تمثؿ بعثرة التراب ال

)الصكرة بصرية مرئية( يمثؿ األحداث الطبيعية التي فييا الشؽ كالفصؿ كالتفريؽ كالتبعيد 
 .(3)كالتكسع " 

فالمطابقة مع ىذا الحرؼ قد تمت ىنا بيف الصكرة البصرية لمحدث في : "-أيضا-كيقكؿ   
)الشؽ كالفصؿ كالقطع(، كبيف الصكرة البصرية لكيفية خركج صكت الفاء مف بيف األسناف العميا 

 .(4)نطؽ بو إيحاءن كتمثيبلن "كالشفة السفمى، أم كفقان لطريقة ال

الفاء صكته شفكم أسناني ميمكس مرقؽ رخك، كمف دالالتو الصكتية أف معانيو تدؿ  إذف،   
بالبعثرة -أيضان -الفاءعمى القطع كالقمع كالخرؽ، كذلؾ بما يحاكي النطؽ بو، كيكحي صكت 

كالتشتت لدل خركجو مف بيف األسناف العميا كطرؼ الشفة السفمى، كمف المبلحظ أف صكت 
األسناف العميا عمى الشفة الفاء إذا كقع في نياية الكممة ينطؽ ساكنان بصكرة عامة فتستقر 

 السفمى.

 

                                                           

 (.130قة، أسرار الحركؼ )صر ز ( 1)
 (.132( عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص2)
 .133ص المرجع السابؽ، (3)
 .132المرجع السابؽ، ( انظر: 4)
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 :الفاء من الناحية النحوية-ثالثا
ف في قكليـ: إنيا ناصبةه، كذلؾ في نحك: )ما تأتينا ىي حرؼه ميمؿه خبلفان لبعض الككفيي   

ىػ( ىذا الخبلؼى بيف النحكييف؛ فذىب أبك 577-؛ كأكضح أبك البركات األنبارم)(1) فتحدثنا(
إلى أف الفاءى ىي المنتصبةي بنفسيا، أما البصريكف فرأكا أنيا  (2) ىػ(225-عمركو الجرمي )

، كبالتالي فيي غيري عاممة؛ ألنيا تدخؿي  منتصبةه بػ )أف( مضمرة كجكبان؛ ألف الفاءى حرؼي عطؼو
 .-كسيتـ التفصيؿ في ىذه المسألة في مبحث الفاء السببية-، (3)عمى االسـً كالفعؿ

 :أنواع الفاء 

: كىي التي تشرؾ المعطكؼ مع المعطكؼ عميو لفظان كحكمان، كىي التي الفاء العاطفــــة .1
ا أف يككف ترتيبان معنكيان، نحك: جاء خالده فمحمده؛ عمى الترتيب كالتعقيب؛ فالترتيب إمٌ  تدؿ

أم أف مجيء محمد كاف بعد خالد، أك ترتيبان ًذكريان كىك عطؼ المفصؿ عمى المجمؿ، نحك 
 ممخمحمجمهلملُّٱ :-تعالى-قكؿ اهلل  . كأما التعقيبي فيك كجكدي (4)َّخنحنجن

ميمة بيف المعطكًؼ كالمعطكؼ عميو، كقد تطكؿي أك تقصر ىذه الميمة؛ كذلؾ ألف الزمفى 
ًلد لو؛ حيث يكجد ميمةه بيف الزكاج كالكالدة كىي  متركؾه لكؿ شيءو بحسبو، نحك: تزكَّج فكي

معنى السببية، كذلؾ غالبه في -أيضان -العاطفة. كتفيد الفاءي (5) مدةي الحمؿ، كىي تسعةي أشير
 .(7)َّربيئىئنئُّٱٱتعالى:-، نحك قكؿ اهلل (6) العاطفة جممة أك صفة

، كقد تسمى بفاء (8): كىي الفاءي التي تدؿ عمى سببية ما قبميا لما بعدىا الفاء السببية .2
المضارع بعدىا إال إذا كقعت جكابان لنفي أك  ألنيا ال تككف سببيةن يينصب الفعؿ الجكاب؛

                                                           

 (.61(، المرادم، الجنى الداني )ص1/183انظر: ابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب )ج( 1)
ىك صالح بف إسحاؽ، الجرمي بالكالء، فقيو، كنحكم، كلغكم، مف أىؿ البصرة، سكف بغداد، مف تصانيفو: ( 2)

 .(3/189األبنية، غريب سيبكيو. الزركمي، األعبلـ )
 (.2/454)ج 76صاؼ في مسائؿ الخبلؼ، المسألة ( انظر: أبك البركات األنبارم، اإلن3)
 [.45( ]ىكد: 4)
الحمد كالزعبي،  ،(62-61(، المرادم، الجنى الداني )ص1/183( انظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج5)

 .(216المعجـ الكافي )ص
 (.61(، المرادم، الجنى الداني )ص1/185( انظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج6)
 [.15( ]القصص: 7)
 (. 288( ابف كماؿ باشا، أسرار النحك )ص8)
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حجمثهتُّٱ: -تعالى-شمؿ طمبي المحض؛ النيي، نحك قكلو، كي(1)طمب محضيف

، األمر، الدعاء، الترجي، االستفياـ، (2)َّخسحسجسمخجخمحجحمج
 .-ؿ ىناسأكتفي بذكرىـ دكف تفصي-،  (3)التمني، العرض، التحضيض

الجكاًب بالشرط، كذلؾ إذا لـ تصمٍح جممةي الجكاب أف : تستعمؿ الفاءي لربط الفاء الرابطة .3
ييىينيُّٱ :-تعالى-شرطان، كذلؾ إذا كاف الجكاب جممةن اسمية، نحك قكلو  تككف جئ
، أك جممةن فعميةن فعميا طمبي، أك جامد، أك منفي بمف (4)َّجبهئمئخئحئ

خلُّٱ : -تعالى-، نحك قكؿ اهلل (5)أك ما، أك مقترف بقد أك حرؼ تنفيس السيف أك سكؼ 

 .(6)َّحمجميلىلمل

  عمى ىذه الفاء بالفصيحة، كمف مكاضعيا ما يمي: أف  (7)الفاء الفصيحة: أطمؽ الزمخشرم .4
تككف الفاءي جكابان لشرط مقدر، كسميت فصيحة؛ ألنيا أفصحت عف ىذا الشرًط المقدر، أك 

صيحة تعطؼي عمى محذكؼ، كقكؿ ألنيا ال تقعي إال في كبلـو بميغو فصيح، أك أف الفاءى الف

                                                           

(، الزجاجي، 99بف ىشاـ، شرح قطر الندل كبؿ الصدل )صا(، 24األربمي، جكاىر األدب )صانظر: ( 1)
لمبدم، معجـ المصطمحات النحكية (، ا100(، التكنجي، معجـ األدكات النحكية )36حركؼ المعاني )ص

 (.102كالصرفية )ص
 [.61( ]طو: 2)
(، ابف ىشاـ، 2/154(، ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج482ابف الناظـ، شرح ابف الناظـ )ص ( انظر:3)

(، 43(، الرماني، معاني الحركؼ )ص217الحمد كالزعبي، المعجـ الكافي )ص(، 236شرح شذكر الذىب )ص
 (.2/679الشريؼ، معجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـ )ج

 [.14( ]المائدة: 4)
(، عمي جاسـ سمماف، مكسكعة معاني 403لمالقي، رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني )ص( انظر: ا5)

 (.144الحركؼ العربية )ص
 [. 80( ]النساء: 6)
( ىك محمكد بف عمر بف محمد بف أحمد الزمخشرم، أبك القاسـ، كاف كاسع العمـ، كثير الفضؿ، متفننا في 7)

حنفيا، كأخذ األدب عف أبي الحسف النيسابكرم كغيره، ليقب بجار كؿ عمـ، معتزليا قكيا في مذىبو، مجاىرا بو 
كارـز أيضا، مف تصانيفو: الكشاؼ، المفصؿ في النحك، أطكاؽ الذىب، الفائؽ في غريب الحديث،  اهلل كفخر خي

 (.280-1/279ىػ(. انظر: السيكطي، بغية الكعاة )ج538-497كغيرىا، )
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زثرثيتىتمتنتزترتيبُّٱ :-سبحانو كتعالى–اهلل
 ؛ أم فضرب فانفجرت.(1)َّمث

الفاء الزائدة: كىي لمتككيد في خبًر كؿّْ شيءو يحتاج إلى صمة، نحك: الذم يقكـ فمو درىـ؛  .5
. كقسميا النحكيكف إلى قسميف، أحدىما: (2)إذ إف الفاءى في خبر )الذم( ىي الزائدة لمتككيد 

الفاء التي تدخؿ عمى خبر المبتدأ إذا تضمف معنى الشرط، كالثاني: التي دخكليا في الكبلـ 
–زيادتيا في الخبر مطمقان، كقيد جماعةه  (3)خركجيا، كىذا ال يثبتو سيبكيو، كجكَّز األخفشي ك

عندما تدخؿ عمى -أيضان -. كتزاد (5)بأف يككف خبرىا أمران أك نييان -(4) كمنيـ الفراء كاألعمـ
 ، نحك: خرجت فإذا األسد.(6) )إذا( الفجائية

كىي الفاءي المقترنة بكبلـ ال عبلقةى لو -أيضان -االبتدائيةئنافية: كتسمى بالفاء الفاء االست .6
كال ترتيبان كال تعقيبان بالكبلـ السابؽ؛ حيث يراد أف ييبتدأ معنى جديد، كأيضان ىي غيري  حكمان 

استئنافية ال محؿى ليا مف  تالي تككف الجممةي بعدىا ىي جممةالمقترنة بجكاب، كبال
مفخفحفجفمغجغمعجعمظُّٱ:-تعالى-، نحك قكؿ اهلل (7)اإلعراب
 .(8)َّحق

                                                           

 [.80: البقرة( ]1)
 (.246األزىية في عمـ الحركؼ )ص( انظر: اليركم، 2)
ىك سعيد بف مسعدة أبك الحسف األخفش األكسط، أحد األخافش المشيكريف، كاف مكلى بني مجاشع بف  (3)

داـر مف أىؿ بمخ، سكف البصرة، قرأ النحك عمى سيبكيو، ككاف أسف منو، كلـ يأخذ مف الخميؿ، ككاف معتزليا، 
-1/590المقاييس، كغير ذلؾ. انظر: السيكطي، بغية الكعاة )جمف مصنفاتو: معاني القرآف، االشتقاؽ، 

591.) 
( ىك يكسؼ بف سميماف بف عيسى النحكم الشنتمرم، المعركؼ باألعمـ، كاف عالمان بالعربية كالمغة كمعاني 4)

ىػ. 472-ىػ 410الشعر، حافظان ليا، ضابطا ليا، مشيكرا، بإتقانيا، رحؿ إلى قرطبة كأخذ عف إبراىيـ اإلفميمي، 
 (.2/356انظر: السيكطي، بغية الكعاة )ج

(، الحمد كيكسؼ 71-70، المرادم، الجنى الداني )ص(1/191)ج مغني المبيب ( انظر: ابف ىشاـ،5)
 (.220الزعبي، المعجـ الكافي )ص

(، ابف جني، سر صناعة اإلعراب 312( انظر: ابف نكر، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني )ص6)
 (.73ادم، الجنى الداني )ص (، المر 1/261ج)
الشريؼ، معجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـ (، 442-1/441ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج( انظر: 7)

 (.680)ص
 [.82( ]يس: 8)
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 الفاء التعميمية: كمعناىا مقتربه مف معنى الفاء السببية، كىي بمعنى )ألجؿ( ك)الـ( السببية، .7
كذلؾ إذا كاف ما بعدىا سببان كعمة لما قبميا، كلكنيا ال تككف مقترنةن بالفعؿ المضارع كما ىك 

 .(2)َّييىيميخيحيُّٱ :-تعالى-، نحك قكؿ اهلل(1) الحاؿ في الفاء السببية

سيتـ القكؿ كالتفصيؿ في ىذه الفاءات كبلن عمى حدة مف خبلؿ عرضي ليا في مباحث    
 مستقمة، مبينة آراء كأقكاؿ النحاة فييا.

 

 
 

                                                           

 (.681الشريؼ، معجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـ )ص (1)
 [. 34( ]الحجر:2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل األول 1
 اطفةـــاء العــــالف
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 لالمبحث األو 1.1
 في الدراسات النحويةاء العاطفة الف

 :توطئة
كاف ال بد مف الحديًث عف مفيكـً العطًؼ لغةن كاصطبلحان، كالتفصيؿ في أنكاعو قبؿ 

 الحديًث عف الفاًء العاطفة.

"عىطىؼى يعًطؼ عٍطفان: انصرؼ... كعىطىؼ عميو يعطؼ عٍطفىان: رجع يقاؿ: العطًؼ لغةن: 
 .(1)لو بما يريد" عميو بما يكره أكٍ 

اصطبلحان: "ىك لغة الرجكع أطمؽ عمى التابع المخصكص؛ ألف المتكمـ رجع إلى العطؼ 
 .(2)األكؿ فأكضحو بالثاني أك شركو معو في الحكـ"

ىما: عطؼ البياف، كعطؼ النسؽ، كال بد لنا مف قسـ النحاة العطؼ إلى قسميف، 
 التعرؼ عمييما، كنشير إلى أف الفاء العاطفة تدخؿ ضمف عطؼ النسؽ.

 العطف: أنواع  1.1.1
يقكؿ ابف يعيش فيو: "عطؼ البياف مجراه مجرل النعت يؤتى بو؛ إليضاح  :عطف البيان :أولً 

زالة االشتراؾ الكائف فيو، فيك مف تمامو كما أف النعت مف تماـ المنعكت، نحك  ما يجرم عميو كا 
فعؿ قكلؾ: )مررت بأخيؾ زيد( بينت األخ بقكلؾ: زيد، كفصمتو مف أخ آخر ليس بزيد، كما ت

الصفة في قكلؾ: )مررت بأخيؾ الطكيؿ( تفصمو مف أخ آخر ليس بطكيؿ، قالكا إف كاف لو 
ف لـ يكف لو أخ غيره فيك بدؿ، كىك جارو  عمى ما قبمو في إعرابو  أخكة فيك عطؼ بياف كا 

ف كاف منصكبان  ،كالنعت إف كاف مرفكعان رفعت ف كاف مجركران خفضت إال أ ،نصبتكا   فٌ كا 
، (3)النعت إنما يككف بما ىك مأخكذ مف فعؿ أك حمية ، نحك: ضارب كمضركب، كعالـ كمعمـك

كطكيؿ كقصير كنحكىا مف الصفات، كعطؼ البياف يككف باألسماء الصريحة غير المأخكذة مف 
 .(4)الفعؿ كالكنى كاألعبلـ"

                                                           

 (. 9/268( ابف منظكر، لساف العرب )ج1)
 (.1/59الخضرم، حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ )ج( 2)
 (.1/47أم ما كاف زينا مف الصفات المعنكية أك الحسية. انظر: الغبلييني، جامع الدركس العربية )ج( 3)
 (.1/71( ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج4)
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نزلة النعت كضح ابف يعيش عطؼ البياف، كرأل أنو يكافؽ متبكعو، كىك بذلؾ يككف بم    
الجارم عمى مف ىك لو في مكافقتو لمنعكتو، فيكافقو في اإلعراب كما يكافؽ النعت منعكتو في 

 اإلعراب.

اف معرفة كتخصيصو كيعرفو ابف مالؾ: "التابع المشبو لمصفة في تكضيح متبكعو إف ك     
 .(1)ف كاف نكرة"إ

فالنعت يكضح منعكتو فعطؼ البياف تابعه يشبو الصفة في التكضيح كالتخصيص،     
بك لنعت، كقكلؾ: جاء أالمعرفة، كيخصص متبكعو النكرة، كفي ىذا يتكافؽ عطؼ البياف مع ا
ك بمنزلة قكلنا: جاء زيد حفص عمر، فينا )عمر( عطؼ بياف عمى )أبك حفص(؛ لئليضاح كى

عت ( كاف الن)العاقؿ( نعت لػ )زيد(، كجاء إليضاح المعرفة، كلك قمنا: )جاء رجؿه عاقؿه العاقؿ، فػ
  .(2) َّمبخبحبُّٱ: -سبحانو كتعالى–لمتخصيص، كىك بمنزلة قكؿ اهلل

 كفي ذلؾ يقكؿ ابف مالؾ:   

 فأكلينو مف كفاؽ األكؿ                   ما مف كفاؽ األكؿ النعت كلي       

 (3) رفيػفعػػكما يككنػاف مػ           كريف                 قد يػككنػاف منػف       

أم أف المعطكؼ يتبع المعطكؼ عميو في أربعة مف عشرة، كىي: كاحد مف أنكاع 
، ككاحد مف التنكير كالتعريؼ، ككاحد مف اإلفراد كالتثنية -الرفع كالنصب كالجر–ب الثبلثةاإلعرا

 .(4)كالجمع، ككاحد مف التأنيث كالتذكير

البياف يأتي لئليضاح، كاختمفكا في كال بد مف اإلشارة إلى أف النحاة اتفقكا عمى أف عطؼ     
..كالثاني أثبتو الككفيكف تخصيصو لمنكرة، كفي ذلؾ يقكؿ ابف مالؾ: "كاألكؿ متفؽ عميو.

جكزكا أف يككف منو...كالباقكف يكجبكف في ذلؾ البدلية، كيخصكف عطؼ البياف  كجماعة
 . (5) بالمعارؼ"

                                                           

 (.3/346( ابف ىشاـ األنصارم، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ )ج1)
 [.16( ]إبراىيـ: 2)
 (.36( ابف مالؾ، متف األلفية )ص3)
 (.3/348( انظر: ابف ىشاـ األنصارم، أكضح المسالؾ )ج4)
 . 3/348( المرجع السابؽ، ج5)
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مف يرل أف عطؼ البياف -ىـكالفارسي كابف جني كالزمخشرم كغير –أم أف مف النحاة 
مجيكلة، كالمقصكد بعطؼ البياف اإليضاح كىذا ال يجتمع؛ -عندىـ-مختصه بالمعارؼ؛ فالنكرة 

 أف البدؿ مختصه بالنكرات.-أيضان -كضح المجيكؿ مجيكالن مثمو، كيركفإذ ال ي
في كيمكف الرد عمى ىؤالء النحاة بأف مف النكرات ما يدؿ عمى معنى أخص، كبيذا يدخؿ     

 .(1)باب المعرفة
مف خبلؿ ما سبؽ يمكنني أف أعرؼ عطؼ البياف: بأنو التابع الجامد الشبيو بالنعت،     

   حيث إنو يكشؼ عف المراد، كينٌزؿ مف المتبكع منزلة الكممة المكضحة لكممة غريبة قبميا.

كىك" تابعه يتكسط بينو كبيف متبكعو أحد الحركؼ العشرة" عطف النسق:: ثانيا
 (2). 

كحركؼ العطؼ مع معانييا ىي: "الكاك لمطمؽ الجمع، كبالفاء لمجمع كالترتيب كالتعقيب،     
سبكقة بيمزة كبػ )ثـ( لمجمع كالترتيب كالميمة، كبػ )حتى( لمجمع كاإلباحة، كبأـ المتصمة كىي الم

رادفة لػ ب بيا، كبػ )أـ( التعييف، كىي في ذلؾ منقطعة مختصة بالجمؿ كمالتسكية أك بيمزة يطم
)بؿ(، كقد تضمف مع ذلؾ معنى اليمزة، كبػ )أك( بعد الطمب لمتخيير كاإلباحة، كبعد الخبر 
ثبات نقيضو لتالييا،  لمشؾ أك التشكيؾ أك التقسيـ، كبػ )بؿ( بعد النفي أك النيي لتقرير متمكىا كا 

 .(3) ي"لمنف كػ )لكف(، كبعد اإلثبات كاألمر لنفي حكـ ما قبميا لما بعدىا، كبػ )ال(
الفاء ليا معافو متعددة كسنتعرؼ عمى تمؾ المعاني في ىذا البحث، أما في ىذا  الفاء العاطفة:

عطؼ، فيي تفيد  المبحث فسأتناكؿ الفاء العاطفة التي تفيد التشريؾ في الحكـ، إذا كانت حرؼ
 الترتيب كالتعقيب.

، ىذا يعني أف مجيء )عمي( كاف ب      عد مجيء )محمد( ببل ميمة، فقكلنا: جاء محمده فعميه
"مررت برجؿ فامرأة؛ فالفاء أشركت  كقد اشترؾ االثناف في المجيء، كفي ذلؾ يقكؿ: سيبكيو:

 .(4)بينيما في المركر، كجعمت األكؿ مبدكءان بو"

                                                           

 (.3/348( انظر: ابف ىشاـ األنصارم، أكضح المسالؾ )ج1)
زيد  كب(، كانظر: أ1/74(، كانظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج1/318( ابف الحاجب، الكافية في النحك)ج2)

(، 451(، كابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب )ص201المككدم، شرح المككدم، )ص
 (. 1/60الخضرم، حاشية الخضرم )ج

    .(451ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب )( 3)
 (. 1/438( سيبكيو، الكتاب )ج(4
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يتبيف مف خبلؿ قكؿ سيبكيو السابؽ أف الفاء العاطفة تفيد معنى التشريؾ كالترتيب       
عمى –كجب الترتيب كالتعقيب، كمنياأف الفاء العاطفة تب النحاةكالتعقيب. كىذا يتفؽ مع أقكاؿ 

 :-سبيؿ المثاؿ ال الحصر

تكجب أف ىػ( في باب )حركؼ العطؼ بمعانييا(:" كمنيا الفاء كىي 285-يقكؿ المبرد)
الثاني بعد األكؿ، كأف األمر بينيما قريب، نحك قكلؾ: رأيت زيدان فعمران، كدخمت مكة 

 .(1)فالمدينة"

ىػ( في )باب العطؼ(: " كمعنى الفاء التفرؽ عمى مكاصمة؛ أم: 392-يقكؿ ابف جني)
 . (2)عقيب األكؿ، ببل ميمة، تقكؿ: قاـ زيدي فعمرك؛ أم يميو، كلـ يتأخر عنو" يالثان

 .(3)ىػ(: "الفاء تككف عاطفة عمى أف الثاني بعد األكؿ كال ميمة"340-يقكؿ الزجاجي)

ا الفاء فإنو يكجب الترتيب، فإذا قمت: جاءني ىػ(: " كأمٌ 471-يقكؿ عبد القاىر الجرجاني)
 .(4)د مجيء زيد "الفاء عمى أف مجيء عمرك كاف بع زيده فعمرك، دؿٌ 

ىػ(:" كأما الفاء فمعناىا التعقيب كالترتيب...كقد تقع 516-) (5)يقكؿ الحريرم البصرم
 .(6)لمتسبب، نحك: ضربتيو فبكى، كسافر فىغًنـ"

 .(7)ىػ(: "فأما الفاء فإنيا تفيد الترتيب كالتعقيب"577-كيقكؿ كماؿ الديف بف أبي األنبارم)

ا، فالعاطفة تربط ىػ(: "كمعنى الفاء ربط ما بعدىا بما قبمي616-يقكؿ أبك البقاء العكبرم)
بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو، فيما نسب إلى األكؿ، إال أنيا تدؿ عمى أف الثاني بعد األكؿ 

 .(8)ببل ميمة"

                                                           

 (.10/ 1( المبرد، المقتضب )ج1)
 (.149الممع في العربية )ص( ابف جني، 2)
 (.39( أبك سحاؽ الزجاجي، حركؼ المعاني، )ص3)

 (.282( عبد القاىر الجرجاني، شرح الجمؿ في النحك )ص(4
( أبك محمد القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف الحريرم البصرم، كلد كنشأ بالبصرة، كاشتير بالمقامات، 5)

 (.5/177الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج .عو لولقب بالحريرم نسبة إلى الحرير كعممو أك بي
 (.190( الحريرم، شرح ممحة اإلعراب )ص(6
 (.220( أبك البركات األنبارم، أسرار العربية )ص(7
 (.1/21( أبك البقاء العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب )ج8)
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أما اليرمي فيقكؿ: " الفاء معناىا الترتيب ببل ميمة، تقكؿ : قاـ زيده فعمرك، فدلت الفاء 
أكمتي فشربت، كتكضأت فصميت، عمى أف )عمران( قاـ عقيب )زيد(، كليس بينيما ميمة، ككذلؾ: 

 .(1)ك زيد يصمي فيقرأ، الفاء في ذلؾ كمو عاطفة، معقبة مف غير ميمة"

ىػ( يقكؿ: "كالفاء لمترتيب كالتعقيب...فيي مفيدة لثبلثة 761-ابف ىشاـ األنصارم )
 .(2)أمكر: التشريؾ في الحكـ...كالترتيب كالتعقيب...كلمفاء معنى آخر، كىك التسبب"

بلؿ العرض السابؽ آلراء النحاة عف الفاء العاطفة، أالحظ أنيـ أشاركا إلى معنى كمف خ    
ٍف لـ يصرح العمماء األكائؿ بمفظيما اكتفاءن منيـ بشرحيما، كلكف منيـ مىف  الترتيب كالتعقيب، كا 

 صٌرح بيذا المفظ مع شرحو، كقد أضاؼ بعضيـ معنىن آخرى لمفاء العاطفة، كىك)السببية(.     

 الفاء العاطفة معاني 1.1.2
 : الترتيب، وأنواعوأولً  

كىك أف يككف المعطكؼ متأخران متصبلن بالمعطكؼ عميو كقكلنا: جاء زيده  الترتيب المعنوي: .1
، فالترتيب المعنكم ىك" أف يككف المعطكؼ بيا الحقان متصبلن ببل ميمة" فعمركه
–، كقكلو(3)

  .(4)ٌٍََُّّّّّٱُّٱ :-تعالى
كيقصد بو أف يقع المعطكؼ بالفاء بعد المعطكؼ عميو بحسب التحدث  الترتيب الذكري: .2

ع المعنى عمى أحدىما، كأف يقاؿ عنيما في كبلـ سابؽ، كترتيبيما، ال بحسب زماف كقك 
 -عمييـ السبلـ–كآدـ، كمحمد، كنكح، كعيسى، كمكسىمؤرخ: حدثنا عف بعض األنبياء؛ لم

د، فنكح، فكقكع )نكح( بعد الفاء ال يدؿ ىنا فيقكؿ المؤرخ: سأكتفي اليـك بالحديث عف محم
صمى اهلل -ف زمف محمدعمى الترتيب الزمني التاريخي؛ كذلؾ ألف زمف نكح أسبؽ تاريخيا م

بؿ دٌؿ قصد مراعاة الترتيب الذكرم الذم كرد أكال في كبلـ السائؿ، كتضمف -عميو كسمـ
 .(5)-عمييما السبلـ-ذكر الرسكؿ )محمد( قبؿ الرسكؿ )نكح(

                                                           

 (.2/997( اليرمي، المحرر في النحك )ج1)
 (.414ؿ الصدل )ص( ابف ىشاـ، قطر الندل كب2)
 (.63( المرادم، الجنى الداني )ص3)
 [.7( ]االنفطار:4)
 (.3/573( انظر: عباس حسف، النحك الكافي )ج5)
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مضُّٱٱٱ:-تعالى-مى مجمؿ(، كقكلوضمف الترتيب الذكرم: )عطؼ مفصؿ عكيدخؿ      

هبمبُّٱٱ:-تعالى-، ككقكلو (1)َّمغجغمعجعمظحط ختحتجت
 . (3) َّخنحنجنممخمحمجمهلملُّٱ:-تعالى–ككقكلو  ،(2)َّحجمثهتمت

فيذه اآليات تدؿ عمى إفادة الفاء الترتيب إال أف بعض النحاة اعترضكا عمى ذلؾ، كمنيـ:      
ُُِّّّّٰٱ: -تعالى-، كقد احتج بقكلوالذم يرل بأف الفاء ال تفيد الترتيب الفراء

 .(4) َّربيئىئنئمئزئرئ

أنو المراد مف ماء عمى ذلؾ في كمف المعمكـ أف البأس يككف قبؿ اإلىبلؾ، كقد أجاب العم     
-اآلية ىك)أردنا إىبلكيا فجاءىا بأسنا(، "إف ىذه اآلية بمنزلة اآلية التي في النحؿ، كىي قكلو

ننمنزنُّٱ :-تعالى المعنى: فإذا أردت قراءة  (5) َّزيريٰىينىن
القرآف فاستعذ باهلل. فكذلؾ ىذه اآلية، كالمعنى: ككـ مف قرية أردنا إىبلكيا فجاءىا بأسنا، كببل 

 . (6)شؾ أف مجيء البأس ثافو عف إرادة اإلىبلؾ، كىذا النكع في كبلـ العرب كثير"

الحكـ بحيث يحسف لمجرد المشاركة في :"عطؼ -أيضا-ع الترتيب الذكرمكمف أنكا      
 مف ذلؾ قكؿ امرئ القيس:، ك (7)الكاك"

 (8) فحوملبسقط الموى بين الدخول              قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل  
 ككاف ط المكم بيف الدخكؿ كحكمؿ،قسب أم:؛ يركم ىذا البيت بالكاك (9)يفقد كاف األصمع      

 
                                                           

 [.36( ]البقرة: 1)
 [.154( ]النساء:2)
 [.45( ]ىكد:3)
 [.4( ]األعراؼ:4)

 [.98( ]النحؿ: (5
(، كانظر: ابف ىشاـ األنصارم، شرح 1/336)ج( ابف أبي الربيع اإلشبيمي، البسيط في شرح جمؿ الزجاجي (6

 (.366شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب )ص
 (.373( ابف الناظـ، شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ )ص7)
 (.110( مصطفى عبد الشافي، ديكاف امرمء القيس )ص8)
العرب، كأحد أئمة العمـ  ىك عبد الممؾ بف قريب بف عمي بف أصمع الباىمي، أبك عمي األصمعي، راكية( 9)

كالمغة كالشعر كالبمداف، مكلده ككفاتو بالبصرة، كاف كثير الطكاؼ بالبادية، كيسميو الرشيد بػشيطاف العرب، مف 
 (.4/162ىػ. الزركمي، األعبلـ )216تصانيفو: المترادؼ، الدارات، الكحكش كصفاتيا، تكفي سنة 
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  .(1)كحكمؿ أم: ؛األخفش يرل أف معنى الفاء ىنا كاك

 كقد سمى غيره ىذا ترتيبا في المفظ، "لفظيا،ترتيبا –أعني الذكرم –كقد يسمى ىذا الترتيب      
خر بالفاء ترتيبا آكترتيب المفظ كاحدا بعد  كمراد الشاعر كقكع الفعؿ بتمؾ المكاضع، قاؿ:

 .(2)لفظيا"

كسرد  اإلخبار"كىك الذم يقصد بو مجرد  :(اإلخبارمالترتيب )كمف الترتيب الذكرم       
نما يقصد منوك  ،ترتيب زمني حقيقي كال المعطكفات بغير مبلحظة ترتيب كبلمي سابؽ، بشرط –ا 

تغير  فالفاء كالكاك التي لمطمؽ الجمع، نحك: بعد كاحدة؛ذكر المعمكمات كاحدة –كقكع قرينة
 .(3)المياه في المنحنيات فاألمطار ..." فتراكـي  ،ؽكاشتدت الرعكد، فالبرك  الجك،
 التعقيب: ثانياً 

 ،ركىذه الميمة قد تطكؿ أك تقص كمعناه أف تكجد ميمة مبلئمة بيف التابع كالمتبكع،      
مدة الحمؿ  إال امينإذا لـ يكف بي( كتزكج زيد فكلد لو) و،بحسب يءرؾ لكؿ شييتإف الزمف  يثح

ف طالت كدخمت بعد  أياـ، دخمت البصرة فبغداد، ككاف بيف البصرة كبغداد ثبلثة :ناككقكل ،(4)"كا 
فيذا ليس  دخمت بعد اليكـ الرابع أك الخامس، فإف مثؿ ىذا عادة، يفذلؾ تعقبت ف ،الثالث
جضمصخصحصمسخسحسجسمخجخُّٱ :-تعالى-كأما قكؿ اهلل ،(5)ان تعقيب
، فإف الفاءى فييا لمسببية كالسببيةي ال تستمزـي التعقيب(6)َّحضخض

 ؿ ىذه اآليةى ف أكٌ كىناؾ مى . (7)
 . (8)فتصبح  بو، فطاؿ النبتي  أنبتنا :كتقديره ،عمى محذكؼ معطكفةه  بح(فتص) عمى أف

 ة.كالفاءي التي تعطؼي عمى محذكؼو يمكنني أف أسمييا الفاىء الفصيح    

                                                           

 (.245-244( انظر: اليركم، األزىية في عمـ الحركؼ )ص1)
 (.46( المرادم، الجنى الداني )ص2)
 (.3/573( حسف، النحك الكافي )ج3)
 (.2/62( الخضرم، حاشية الخضرم )ج4)
 (.132( انظر: ابف ىشاـ، قطر الندل كبؿ الصدل )ص5)
 [.63( ]الحج:6)

 (.2/62(، كانظر: الخضرم، حاشية الخضرم )ج1/214( انظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج(7
 (.62انظر: المرادم، الجنى الداني )ص( (8
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 : تعالى–وكقكلفاألكؿ  ؛(1)صفة العاطفة جممة أك في-غالبا-كيتضح ىذا المعنى :السببية: ثالثا
منحنخنجنممخمحمجمهلُّٱ:-تعالى -اهلل ككقكؿ، (2)َّربيئىئنئُّٱ

مهجههن حنجنيمىمممخمُّٱ: -قكلو تعالى-ي، كمف الثان(3)َّ ٱ ينىنمنخنٱٱ
  .(4) َّيهىهمهجه

جعاف إلى معنى التعقيب؛ ألف  مف معنى الترتيب كالتسبب ير كالبد مف اإلشارة إلى أف كبلن       
 .(5) في عقب األكؿ ءالثاني بعدىما أبدان إنما يجي

  (6)كىي العاطفة مع الصفات أحكاؿ،كلمفاء : 
 .الكجكد يا فيداللتيا عمى ترتيب معاني -
، ألفضؿفا األكمؿخذ ، نحك: هالتفاكت مف بعض الكجك ي معانييا ف ترتيب داللتيا عمى -

 عمؿ األحسف فاألجمؿ. اك 
 قصريف.ـ اهلل المحمقيف فالمحر  كمنو: ذلؾ، يداللتيا عمى ترتيب مكصكفاتيا ف  -

ـ العطؼ بيا ت السببية إذا عمييا معنى غمبمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف الفاء العاطفة ي    
   .صفة جممة أك

 وثم:الفرق بين الفاء  1.1.3
          يقكؿ ابف مالؾ:  

 (7)كثـ لمترتيب بانفصاؿ         يب باتصاؿ                كالفاء لمترت

 يالمؤلؼ ف كىذا ما قصده ،تعقيبمعناىا الترتيب كالمعمكـ لدنيا أف الفاء العاطفة مف ال      
(، أما )ثـ( فمعناىا الترتيب كالتراخي، كىك ما قصده في قكلو)لمترتيب اؿتصلمترتيب با)قكلو 

 بانفصاؿ(.

                                                           

 (.2/62حاشية الخضرم )ج (، كانظر: الخضرم،215( انطر: ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص1)
 [.15( ]القصص:2)
 [.37( ]البقرة: 3)
 [.54-52( ]الكاقعة:4)
 .(216د كالزعبي، المعجـ الكافي )صالحم ،(62-61الجنى الداني )ص : المرادم،( انظر5)
 (.1/216ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج( انظر: 6)
 (.36( ابف مالؾ، متف األلفية )ص7)
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تفيد  (الفاء)أف  يا عمى الترتيب، كيفترقاف فمداللتي ييشتركاف ف (ثـ)ك( الفاء)مف  فكبلن       
باإلضافة إلى –( فتفيدثـ)أما  ،: ببل ميمةمأ؛ ك عدـ كجكد الفاصؿكى مع الترتيب التعقيبى 

أف  فالمعنى: فعمرك، زيدنا: قاـ قم فمك، كجكد الميمة ؛ أم:كجكد الفاصؿ :مأ؛ التراخي-الترتيب
ف قياـ عمرك كاف بعد ك؛ فإثـ عمر  قاـ زيده  قكلنا:ما أ ة،ميم قياـ عمرك كاف بعد قياـ زيد ببل

 كميمة.قياـ زيد بتراخو 

 تأخر المعطكؼ عف المعطكؼ عميو متصبلن تدؿ الفاء عمى "كفى ذلؾ يقكؿ ابف عقيؿ:       
 -كمنو قكلو جاء زيد فعمرك، ، نحك:(1)عنوخيا : مترامأ ؛عمى تأخره عنو منفصبلن  (ثـك)بو، 
ملخلُّٱ :-تعالى–، كمنو قكلو (جاء زيد ثـ عمرك)، ك(2) َّييىينيُّٱ: تعالى
 . (3) َّممخمحمجميلىل

 مالحظة: 

عميو كاحد ىك األكؿ كالكاك  مف المعمكـ لدينا أف تعدد المعطكفات يككف لو معطكؼه       
أف يككف المعطكؼ عميو بالنسبة لو ىك السابؽ  فإنو يجبإال حرفي )الفاء( ك)ثـ(  ،كغيره
 .(4)كقكلؾ: تحدث في المؤتمر الرئيس كالقاضي كالشاعر فالكاتب ثـ الناثر، مباشرة

، ك"ثـ" كبعد إيضاح الفرؽ بينيما  ىذا بالنسبة لمفرؽ بيف "الفاء"      عف  نتقؿ لمحديثسأمعنىن
 العطؼ.خصائص الفاء التي اتسمت بيا منفردة فييا عف بقية حركؼ 

 خصائص حرف العطف )الفاء(: 1.1.4
 :ابف مالؾ يقكؿ -1

 (5) صمة                عمى الذم استقر أنو الصمة ما ليسكاخصص بفاء عطؼ 

 هيفيـ مف ىذا البيت: أف الفاء اختصت بعطفيا ما ال يصمح أف يككف صمة؛ كذلؾ لخمك       
مثؿ:  ،مف ضمير المكصكؿ عمى ما يصمح ما يككف صمة؛ الشتمالو عمى ضمير المكصكؿ

ال تصمح أف تككف صمة؛  جممةه  فقكلؾ: )يغضب زيد( ؛)الذم يطير فيغضب زيده الذباب (
                                                           

 (.3/227( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ )ج1)
 [.2( ]األعمى:2)
 [.67( ]غافر:3)
 (.408ف، التمييد في النحك كالصرؼ )صي( انظر: رضكاف كآخر 4)
 (.37( ابف مالؾ، متف األلفية )ص5)
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الضمير، كقد عيطفت ىذه الجممة الصمة بالفاء عمى جممة الصمة كىي لككنيا ال تشتمؿ عمى 
: "كالذم يقكل لرضيكفي ذلؾ يقكؿ ا ،كقعت لمسببية-ىنا-يطير(، كالذم أجاز ذلؾ؛ أف الفاء)

عندم أف الجممة التي يمزميا الضمير كخبر المبتدأ كالصفة كالصمة إذا عطفت عمييا جممة 
ال أك  يككف مضمكنيا بعد مضمكف األكلى متراخيا أك أخرل متعمقة بالمعطكؼ عمييا معنى

 ،بغير ذلؾ، جاز تجرد إحدل الجممتيف عف الضمير اكتفاءن بما في أختيا التي ىي قرينتيا
 .(1)ككجزئيا سكاء كاف مضمكف األكلى سببا لمضمكف الثانية كما في مسألة الذباب "

بعطؼ الجممة التي ال تصمح أف كمف خبلؿ القكؿ السابؽ نصؿ إلى أف الفاء تختص      
 تككف صمة أك صفة أك خبرا عمى جممة تصمح لذلؾ، كذلؾ الحتكائيا عمى الرابط.

  ابف مالؾ: يقكؿ -2

 (2) انفردت كىيمع ما عطفت                كالكاك، إذ ال لبس  ذؼكالفاء قد تح

أيمف المبس، كمف ذلؾ يا إذا حذفيا مع معطكف زبجكا-ككذلؾ الكاك–الفاء اختصت أفٌ  ؛أم     
ُّٱ :-تعالى-قكلو جتهبمبخبحبجبهئمئ فأفطر فعدة كالتقدير: ، (3)َّختحت

 فقد حذؼ الفاء مع معطكفيا كىك )فأفطر(. ،مف أياـ أخر

ٱ:-عالىت-، كمنو قكلو(4) معنىالفاء بأنيا تعطؼ المفصؿ عمى المجمؿ متحديف  تختص -3   
.(5)َّخنحنجنممخمحمجمهلملُّٱ  

، إذ الفاء عامبل قد حذؼ كبقى معمكلو، كقكلنا: اشتريت الكتاب بدينار فصاعدان  تعطؼ -4
 .(6)إف األصؿ: فذىب الثمف صاعدا

كقكلنا:  ،بأنيا الحرؼ الكحيد الذم يصمح لمدخكؿ عمى الفعؿ المطاكع ألصمو تختص -5
 .(7) فانكسركسرتي الزجاج 

                                                           

(، كانظر: المككدم، شرح المككدم عمى األلفية في عممي 1/323الكافية في النحك )ج ( ابف الحاجب،1)
 (.2/203الصرؼ كالنحك )

 (.37( ابف مالؾ، متف األلفية )ص2)
 [.134( ]البقرة:3)
 (.1/62( انظر: الخضرم، حاشية الخضرم )ج4)
 [.45( ]ىكد:5)
 (.3/576( انظر: حسف، النحك الكافي )ج6)
 .3/575المرجع السابؽ، ج( انظر: 7)
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 .(1)، كالتي تفيد مطمؽ الجمعالكاك قد تأتى بمعنى الفاء -6
بأف مضمرة جكازا، كذلؾ إذا كاف المعطكؼ عميو -الفاء–الفعؿ المضارع بعد  ينتصب -7

      كقكؿ الشاعر: اسما صريحا خالصا مف التقدير بالفعؿ،
 (2)ما كنت أوثر إترابا عمى ترب    و                   أرضيَ توقع معتٍر فلول 

حيث تقدـ عمييا  ،حرؼ العطؼ )الفاء(، بعد و( بأف مضمرة جكازان فقد نصب الفعؿ )فأرضيى     
 صريح كىك قكلو )تكقع(. اسـه 

 مف المبتدأ، كذلؾ إف كافى  بشبو الشرط، حيث إنيا تدخميا عمى خبرً  الجكابً  شبوى  تربطي  -8

يتقدـ شرط، كقكلنا: الذم  حرؼي  في الجممةً  معنى العمكـ، كلـ يكفٍ  التي تفيدي  المبيمةً  األسماءً  
لمقترنة بػخبر المبتدأ )لو( ربطت شبو الجكاب بشبو الشرط، كيمكنني أف ، فالفاء ا(3)جائزة فمو

 .أعدَّىا بأنيا الفاء الزائدة

. (4)َّهبمبخبحبُّٱ :-تعالى–اهلل  كمنو قكؿتقع في جكاب )أما(،   

-ىن مبلزـه ليا ال يفارقيا، كتفيدكخبلصةي القكؿ، إف الفاءى العاطفةى تفيد الترتيب، كىك معن
،-أيضان  الذم يقتضي كجكدى ميمةو بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو، كتفيدي الفاء العاطفة  التعقيبى

 معنى السببية.

كىناؾ فرؽه بيف )الفاء(، )ثـ(، كىك أفَّ الفاءى تفيدي التعقيب، كأما )ثـ( فتفيد التراخي، في   
 حيف يشتركاف في الترتيب.

تعطؼ جممة ال تصمح ألٍف كاختصت الفاء العاطفة بجممة مف الخصائص، كمنيا: أنيا  
تككف صمة أك صفة أك خبران عمى جممة تصمح لذلؾ، كذلؾ ألنيا تحتكم عمى رابط، كيجكز 
حذفيا مع معطكفيا إذا أيمف المبس، كما أنيا اختصت بعطؼ المفصؿ عمى المجمؿ، كتعد 

 الحرؼ الكحيد الذم يدخؿ عمى الفعؿ المطاكع، كغير ذلؾ مما اختصت بو.

                                                           

 (.63( انظر: المرادم، الجنى الداني )ص1)
(، كابف طكلكف، شرح ابف 2/389انظر: األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح )جالبيت ببل نسبة، ( 2)

(، كابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ 3/194(، كابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )ج2/225طكلكف عمى ألفية ابف مالؾ )ج
 (.4/22)ج
 (.217انظر: الحمد كالزعبي، المعجـ الكافي )ص (3)
 [.6( ]الضحى:4)
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 المبحث الثاني 1.2
 (الفاء العاطفة في صحيح البخاري )دراسة تطبيقية

 

 الفاء العاطفة في صحيح البخاري
لمفاء العاطفة في صحيح البخارم الحظ األكبر مف بيف أخكاتيا؛ فقد كردت ما يقرب مف    

مرة في أحاديث صحيح البخارم، كجاءت الفاء العاطفة التي تفيد الترتيب كالتعقيب؛  ئةاخمسم
لتربط بيف التراكيب كالجمؿ بدقة متناىية، كمف خبلؿ دراستي ليا كجدتي أف الفاء العاطفة جاءت 

 عمى مفرد. تارة لتعطؼ بيف جممتيف، كتارة أخرل جاءت لتعطؼ مفردان 
 

  مفرد عمى مفرد عطف-أولً  1.2.1
 ِإَذا َكاَن َيْوُم الُجُمَعِة َوَقَفِت الَماَلِئَكُة َعَمى َباِب الَمْسِجدِ : -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي قاؿ -

َل َفاأَلوَّ يَ   .(1)" لْكُتُبوَن اأَلوَّ

 عطؼ )األكؿ( كىك اسـ مفرد، عمى اسـ مفرد )األكؿ(؛ لمترتيب كالتعقيب.
َوَأَتى َداَرهُ  ،ً َشِرَب َلَبناأنو -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي -رضي اهلل عنو–رأل أنس بف مالؾ  -

َفَتَناَوَل اْلَقَدَح َفَشِرَب َوَعْن  ،ِ ِمْن اْلِبْئر-َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -اًة َفُشْبُت ِلَرُسوِل المَّوِ َفَحَمْبُت شَ 
 .(2)"اأْلَْيَمَن َفاأْلَْيَمنَ : "َفَأْعَطى اأْلَْعرَاِبيَّ َفْضَمُو ُثمَّ َقالَ  :َوَعْن َيِميِنِو َأْعرَاِبيّّ  ،ٍ َيَسارِِه َأُبو َبْكر

عطؼ مفرداف بػ )الفاء(؛ لمترتيب، كالتأكيد عمى البدء بالجية اليمنى في كؿ شيء، 
ابي عميو لجمكسو عمى كنبلحظ أنو أعطى المبف لؤلعرابي كلـ يعطو ألبي بكر؛ ألنو قدـ األعر 

عند رسكلنا -رضي اهلل عنو–بي بكر أكنحف نعرؼ مكانة ، -اهلل عميو كسمـ صمى–يميف الرسكؿ
 .-عميو السبلـ–

 

 

 

                                                           

 [.929: رقـ الحديث 1/238( ]البخارم: صحيح البخارم، الجمعة/ االستماع إلى الخطبة، 1)
 .5612: رقـ الحديث 4/17المرجع السابؽ، األشربة/ شرب المبف بالماء،  (2)
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 عطف جممة عمى جممة: ثانياً   1.2.2
 :كينقسـ ىذا النكع إلى ما يمي 
 عطف جممة اسمية عمى جممة اسمية: - أ

 

  ُيوَلدُ  َمْوُلودٍ  ُكل ، قاؿ: "-صمى اهلل عميو كسمـ–أف النبي، -رضي اهلل عنو–عف أبي ىريرة -
َساِنوِ  رَاِنِو َأْو ُيَمجّْ َداِنِو َأْو ُيَنصّْ  .(1)"َعَمى اْلِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَيوّْ

عمى الجممة )فأبكاه ييكدانو...(، إف الفاء المقترنة باالسـ )أبكاه( ىي الفاء العاطفة       
العاطفة التي تفيد  الترتيب مع التعقيب، كقد تككف الفاء تفيدك  االسمية )كؿ مكلكد يكلد...(

السببية؛ أم إذا تغيرت ممة المكلكد إذا كبر فيككف ذلؾ بسبب أبكيو...، كيمكف أف تككف الفاء 
الكاقعة في جزاء شرط مقدر؛ أعني الفاء الفصيحة، كالتقدير: إذا تقرر ذلؾ، فمف تغير كاف 

 بسبب أبكيو إما بتعميميما إياه أك ترغيبيما فيو.
  َوكََّل ِبالرَِّحِم َمَمًكا َيُقوُل: َيا-َعزَّ َوَجلَّ -ِإنَّ المَّوَ : "-اهلل عميو كسمـصمى –قاؿ رسكؿ اهلل -

َشِقيّّ َأْم  ؟ُو َقاَل: َأَذَكٌر َأْم ُأْنَثىَربّْ ُنْطَفٌة، َيا َربّْ َعَمَقٌة، َيا َربّْ ُمْضَغٌة، َفِإَذا َأرَاَد َأْن َيْقِضَي َخْمقَ 
ْزُق َواأَلَجلُ  ؟َسِعيدٌ   .(2)؟"َفَما الرّْ

عطؼ الجممة االسمية االستفيامية )فما الرزؽ كاألجؿ؟( عمى الجممة االسمية االستفيامية       
يا، فجاءت ىنا الفاء عاطفة؛ لترتب األسئمة كفؽ األكلكية كالتسمسؿ المنطقي، فكفقان تالتي سبق

ف الكائف نفسو كبياف نكع جنسو، كىذه لمنطؽ الحكمة ال تقتضي طرح أكلكية الرزؽ قبؿ تككَّ 
أف يككف، فبل تتغير، كمف ىنا أستطيع أف أقكؿ -تعالى-األسئمة ثابتة عند كؿ كائف يريده اهلل 

 بأف الجممة االسمية تفيد الثبكت كالدكاـ. 

–كالنبي ،أف ىبلؿ بف أمية قذؼ امرأتو، فجاء فشيد-رضي اهلل عنو–عف ابف عباس -
 .(3)؟"بائِ ا تَ مَ نكُ مِ  يلْ ، فَ أن أحدكما كاذبٌ  ممُ عْ يَ  اهللَ  إنَّ يقكؿ: "-كسمـصمى اهلل عميو 

عطؼ الجممة االسمية االستفيامية )فيؿ منكما تائب؟( عمى الجممة االسمية )إف اهلل      
 يعمـ...(.

 ، كجاء فعؿ الجممة الفعمية في صحيح البخارمعطف جممة فعمية عمى جممة فعمية - ب
                                                           

 [.1385: رقـ الحديث 1/355كالد المشركيف، ( ]البخارم: صحيح البخارم، الجنائز/ما قيؿ في أ1)
 .318يث: رقـ الحد1/91: مخمقة كغير مخمقة، -تعالى-قكؿ اهلل/ حيض، الالسابؽالمرجع  (2)
 .5307: رقـ الحديث 3/490، الطبلؽ/ يبدأ الرجؿ بالتبلعف، نفسوالمرجع  (3)
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الفعؿ المضارع الذم يفيد التجدد كاالستمرارية، كالفعؿ الماضي الذم يفيد متنكعا ما بيف 
، كفعؿ عمى الرغـ مف مجيء الفعؿ ماضيان مع داللتو حدكثو مستقببلن أحيانان  انقضاء الحدث

 األمر الذم يدؿ عمى طمب القياـ بالفعؿ.
 :عمى مثميا جممة فعمية فعميا مضارع -

 عاطفة جممة فعمية فعميا مضارع ما يمي: مف األحاديث التي جاءت فييا الفاء

  َأْخَبَرَنا َماِلٌك َعْن ِىَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبيِو َعْن َعاِئَشةَ   : َحدََّثَنا َعْبُد المَِّو ْبُن ُيوُسَف َقالَ  -

نَّ اْلَحا-َرِضَي المَُّو َعْنَيا-ِنينَ ُأمّْ اْلُمْؤمِ   مَّى صَ -َسَأَل َرُسوَل المَّوِ -َعْنوُ َرِضَي المَُّو -ِرَث ْبَن ِىَشامٍ ََ
 مَّى المَُّو َعَمْيوِ صَ -َفَقاَل َرُسوُل المَِّو   ؟ َيا َرُسوَل المَِّو َكْيَف َيْأِتيَك اْلَوْحيُ   : َفَقالَ -المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ 

َعَميَّ َفُيْفَصُم َعنّْي َوَقْد َوَعْيُت َعْنُو َما  َأْحَياًنا َيْأِتيِني ِمْثَل َصْمَصَمِة اْلَجَرِس، َوُىَو َأَشدُّهُ "  : -َوَسمَّمَ 
 . (1)" َقاَل، َوَأْحَياًنا َيَتَمثَُّل ِلي اْلَمَمُك َرُجاًل، َفُيَكمُّْمِني َفَأِعي َما َيُقولُ 

)يأتيني...كىك أشده عمي فيفصـ عني(؛ حيث إف الفعؿ )فيفصـ( عيطؼ عمى الفعؿ      
الترتيب كالتعقيب، كجاء كؿ مف الفعميف السابقيف مضارعيف فاعميما )يأتيني(، كأفاد العطؼ ىنا 

. كعطؼ الفعؿ -عميو السبلـ-ضمير مستتر تقديره )ىك( عائد عمى الكحي، كىك جبريؿ
)فيكممني( عمى الفعؿ )يتمثؿ لي( لمترتيب كالتعقيب، كالفعبلف مضارعاف فاعميما ضمير مستتر 

فا عمى الفعؿ )فيكممني(، كأفاد العطؼ الترتيب تقديره )ىك(، كجاء الفعؿ )فأعي( معطك 
 كالتعقيب، كأيضا الفعبلف مضارعاف فاعميما ضمير مستتر، فأما الفعؿ )فأعي( فضميره مستتر

 تقديره )أنا(، كأما الفعؿ )فيكممني( ضمير مستتر تقديره )ىك(. كجكبا
 ُثمَّ َيُقولُ  ،َجنََّة َوَأْىُل النَّاِر النَّارَ َيْدُخُل َأْىُل اْلَجنَِّة الْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ الرسكؿ  -

ِمْنَيا  المَُّو َتَعاَلى َأْخِرُجوا ِمْن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن َفُيْخَرُجونَ  
َفُيْمَقْوَن ِفي َنَيِر اْلَحَيا َأْو اْلَحَياِة َشكَّ َماِلٌك َفَيْنُبُتوَن َكَما َتْنُبُت اْلِحبَُّة ِفي َجاِنِب  ،َقْد اْسَودُّوا

 . (2)" أََلْم َتَر َأنََّيا َتْخُرُج َصْفرَاَء ُمْمَتِوَيةً  ،السَّْيلِ 

الفعؿ  )فيخرجكف منيا قد اسكدكا فيمقكف(؛ حيث إف الفعؿ )فيمقكف( معطكؼ عمى     
)يخرجكف( لمترتيب كالتعقيب، ككذلؾ األمر في الفعؿ )فينبتكف(؛ إذ إنو عطؼ عمى الفعؿ 

                                                           

 [.2: رقـ الحديث 1/5، 2( ]البخارم: صحيح البخارم، بدء الكحي/ باب1)
 .22: رقـ الحديث 14/ 1المرجع السابؽ، اإليماف/تفاضؿ أىؿ اإليماف في األعماؿ،  (2)



 

39 
 

)فيمقكف( لمترتيب كالتعقيب، كجاءت األفعاؿ السابقة مضارعة عمى صيغة األفعاؿ الخمسة، كىذا 
 العطؼ مف باب عطؼ الجممة الفعمية عمى الفعمية.

 ، َوَيَتَطيَُّر َما اْسَتَطاَع ِمْن ِسُل َرُجٌل َيْوَم اْلُجُمَعةِ َيْغتَ ل " :-كسمـصمى اهلل عميو –قاؿ النبي -
ُق َبْيَن اْثَنْين ،ْو َيَمسُّ ِمْن ِطيِب َبْيِتِو، ُثمَّ َيْخُرجُ ، أَ ُطْيٍر، َوَيدَِّىُن ِمْن ُدْىِنوِ  ُثمَّ ُيَصمّْي َما  ،َفال ُيَفرّْ

 .(1) " ، َوَبْيَن اْلُجُمَعِة اأُلْخَرىَماُم، ِإل ُغِفَر َلُو َما َبْيَنوُ ِصُت ِإَذا َتَكمََّم اإلِ ، ُثمَّ ُينْ ُكِتَب َلوُ 

( معطكؼ عمى الفعؿ )يخرج( ككبل الفعميف )يخرجي فبل يفرؽي(؛ حيث إف الفعؿ )فبل يفرؽ      
 ف، فاعميما ضمير مستتر تقديره )ىك(.اف مرفكعامضارع

َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َىَمْمُت َأْن آُمَر ِبَحَطٍب َفُيْحَطَب َوالَِّذي "  :-كسمـصمى اهلل عميو –بيقاؿ الن -
اَلِة َفُيَؤذََّن َلَيا ُثمَّ آُمرَ  َق ، ُثمَّ ُأَخاِلَف ِإَلى ِرَجاٍل َفأُ ُمَر َرُجاًل َفَيُؤمَّ النَّاَس ، ُثمَّ آِبالصَّ َحرّْ

َأَحُدُىْم َأنَُّو َيِجُد َعْرًقا َسِميًنا َأْو ِمْرَماَتْيِن ، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َيْعَمُم َعَمْيِيْم ُبُيوَتُيمْ 
 .(2)"َحَسَنَتْيِن َلَشِيَد اْلِعَشاءَ 

)فييحطب، فيؤذف، فيؤـ، فأحرؽ(؛ حيث إف جميع ىذه األفعاؿ ىي أفعاؿ مضارعة منصكبة 
 (.ىك)بالعطؼ عمى ما سبقيا، نائب فاعميا ضمير مستتر تقديره 

َوَيْجَتِمُعوَن  رِ َيَتَعاَقُبوَن ِفيُكْم َماَلِئَكٌة ِبالمَّْيِل َوَماَلِئَكٌة ِبالنََّيا: "-و كسمـصمى اهلل عمي–قاؿ النبي -
ُثمَّ َيْعُرُج الَِّذيَن َباُتوا ِفيُكْم َفَيْسأَُلُيْم َوُىَو َأْعَمُم ِبِيْم َكْيَف  ،ِفي َصاَلِة اْلَفْجِر َوَصاَلِة اْلَعْصرِ 

 .(3)"َتَرْكَناُىْم َوُىْم ُيَصمُّوَن َوَأَتْيَناُىْم َوُىْم ُيَصمُّونَ  :َفَيُقوُلونَ  ؟َتَرْكُتْم ِعَباِدي

 فيسأليـ، فيقكلكف(، فعبلف مضارعاف مرفكعاف معطكفاف بحرؼ العطؼ الفاء.)   
 َوُىَو ُمَحرٌَّم َعَمْيِو َأْن َيْدُخَل ِنَقاَب اْلَمِديَنِة، الّدَجالُ  َيْأِتي: "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -
ْو ِمْن َفَيْنَتِيي ِإَلى َبْعِض السَّْباِخ الَِّتي َتِمي اْلَمِديَنَة، َفَيْخُرُج ِإَلْيِو َيْوَمِئٍذ َرُجٌل ُىَو َخْيُر النَّاِس، أَ  

اُل الَِّذي َحدََّثَنا َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َخْيِر النَّاِس، َفَيُقوُل َلُو: َأْشَيُد َأنََّك الدَّجَّ 
اُل: َأَرَأْيُتْم ِإْن َقَتْمُت َىَذا ُثمَّ َأْحَيْيُتُو َأَتُشكُّوَن ِفي اأْلَْمِر؟، َفَيُقولُ  وَن: َل، َقاَل: َحِديَثُو؟، َفَيُقوُل الدَّجَّ

َفَيقوُل ِحيَن ُيْحِييِو َوالمَِّو َما ُكْنُت ِفيَك َقطُّ َأَشدَّ َبِصيَرًة ِمنّْي اآْلَن، َفَيْقُتُمُو ثُمَّ ُيْحِييِو، َفَيُقوُل: 
 .(4)"َسمَُّط َعَمْيوِ أُتَمو َفاَل الّدجاُل: أقْ 

 )فيخرج، فيقكؿ، فيقكؿ الدجاؿ، فيقكؿ، فبل أسمط(، أفعاؿ مضارعة مرفكعة معطكفة مبنية 
                                                           

 [.883: رقـ الحديث 228/ 1( ]البخارم: صحيح البخارم، الجمعة/الدىف لمجمعة، 1)
 .644: رقـ الحديث 1/171الجماعة،  المرجع السابؽ، اآلذاف/كجكب صبلة (2)
 .555: رقـ الحديث 1/150ة العصر، صبل المرجع نفسو، مكاقيت الصبلة/فضؿ( 3)
 .22: رقـ الحديث 1/14ؿ، ، اإليماف/تفاضؿ أىؿ اإليماف في األعماالمرجع نفسو (4)



 

41 
 

، كمف المبلحظ مف الحديث  كاستخدامو ليذه االفعاؿ أنيا جاءت لترتب األحداث لممعمـك
؛ إذ إنيا عبلمة تدريجيا، ككأننا نعيشيا، عمى الرغـ مف أف حدكثيا لـ يقع، كأنيا ستقع مستقببلن 

 مف عبلمات يـك القيامة.
َعْنُو َفْمَيْرُقْد َحتَّى َيْذَىَب  َوىو ُيَصميَذا َنَعَس َأَحُدُكْم إ: "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي -

 .(1)" النَّْوُم، َفِإنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َصمَّى َوُىَو َناِعٌس، َلَعمَُّو َيْذَىُب َيْسَتْغِفُر، َفَيُسبُّ َنْفَسوُ 

، كىك عطؼ الفعؿ المضارع )يسب( كجاء الفعؿ بركاية الرفع عمى ()لعمو يستغفر فيسب نفسو
الفعؿ )يسب( النصب؛ إذا اعتبرناه الفعؿ المضارع )يستغفر(؛ لمترتيب كالتعقيب. كيجكز في 

 في جكاب الترجي، كحينيا تككف الفاء سببية ال العاطفة. ان قعاك 
، َفَيْحَتِطَب اْلَجَبلِ إلى  ُدُكْم َحْبَمُو ُثمَّ َيْغُدوأَلَْن َيْأُخَذ َأحَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

 .(2)" َأْن َيْسَأَل النَّاَس َفَيِبيَع َفَيْأُكَل َوَيَتَصدََّق َخْيٌر َلُو ِمْن 

مجيء األفعاؿ المضارعة المنصكبة )يحتطب، يبيع، يأكؿ( معطكفة بالفاء عمى الفعؿ      
المضارع )يأخذ( المنصكب بػ )أف(؛ لمترتيب كالتعقيب؛ فاالحتطاب يككف عقيب الغدك إلى 

 .في الترتيب، فجاءت األفعاؿ متسمسمة كمتدرجة (3)الجبؿ، كالبيع يككف عقيب االحتطاب
ِإنَّ َأَحَدُكْم قاؿ: "-صمى اهلل عميو كسمـ–، أف النبي-رضي اهلل عنو–عف عبد اهلل بف مسعكد -

ُيْجَمُع َخْمُقُو في َبْطِن ُأمِّْو َأْرَبِعيَن َيْوًما ُثمَّ َيُكوُن َعَمَقًة ِمْثَل ذلك ُثمَّ َيُكوُن في ذلك ُمْضَغًة 
وَح َوُيْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِمَماٍت ِبَكْتِب ِرْزِقِو َوَأَجِمِو َوَعَمِمِو ِمْثَل ذلك ُثمَّ ُيْرَسُل اْلَمَمُك فَ  َيْنُفُخ فيو الرُّ

ُن َوَشِقيّّ أو َسِعيٌد َفَواهلل الَِّذي َل ِإَلَو َغْيُرُه ِإنَّ َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْىِل اْلَجنَِّة حتى ما َيُكو
َفَيْسِبُق عميو اْلِكتَاُب َفَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْىِل النَّاِر َفَيْدُخُمَيا وان َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل َبْيَنُو َوَبْيَنَيا إل ِذرَاٌع 

 ِبَعَمِل َأْىِل النَّاِر حتى ما َيُكوُن َبْيَنُو َوَبْيَنَيا إل ِذرَاٌع َفَيْسِبُق عميو اْلِكتَاُب َفَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْىلِ 
 ".اْلَجنَِّة َفَيْدُخُمَيا

الفاء في الفعؿ المضارع )فينفخ( ىي العاطفة لمجممة، كعطؼ الفعؿ المضارع )يسبؽ(      
 ،(4)عمى الفعؿ )يعمؿ(؛ لمترتيب مع التعقيب؛ أم أف سبؽى الكتاًب عممو ال ميمة فيو كال تراخو 

كالفعؿ )يعمؿ( عيطؼ بالفاء عمى الفعؿ )يسبؽ(؛ لمترتيب مع التعقيب، كأما الفاء المقترنة بالفعؿ 

                                                           

، ،  ]البخارم: صحيح البخارم (1)  .[212: رقـ الحديث 1/66الكضكء/الكضكء مف النـك
 .1480 : رقـ الحديث1/384، الزكاة/ ال يسألكف الناس إلحافا، السابؽالمرجع  (2)
 (.9/91( العيني، عمدة القارم )ج3)
 (.58( انظر: يكسؼ، إعراب األربعيف حديثا النككية )ص4)
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)يدخميا( فيي بمعنى )ثـ( التي تفيد الترتيب مع التراخي؛ فالعمؿ بعمؿ أىؿ النار كأىؿ الجنة ال 
 .(1) يعقبو مباشرة دخكليما، بؿ بينيما ميمة

 :عمى مثميا جممة فعمية فعميا ماض -

ِإَذا َأْسَمَم اْلَعْبُد َفَحُسَن ِإْساَلُمُو ُيَكفُّْر المَُّو َعْنُو ُكلَّ صمى اهلل عميو كسمـ: "–قاؿ رسكؿ اهلل -
 .(2) "...َسيَّْئٍة َكاَن َزَلَفَيا

 فعمية فعميا ماضعمى جممة  ماضيان  فعميالفعمية )فحسف إسبلمو(، كجاء عطؼ الجممة ا     
 كالتعقيب.د( لمترتيب )أسمـ العب

نَُّو َتالَحى ُفالنٌ : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ رسكؿ اهلل -  ِإنّْي َخَرْجُت أُلْخِبَرُكْم ِبَمْيَمِة اْلَقْدر، َواِ 
 . (3)"السَّْبِع َوالتّْْسِع َواْلَخْمسِ  َوُفالٌن َفُرِفَعْت، َوَعَسى َأْن َيُكوَن َخْيرًا َلُكم، اْلَتِمُسوَىا ِفي

السببية، كجاء كؿ مف -ىنا–عمى الفعؿ )تبلحى(، كأفاد العطؼ )رفعت(عطؼ الفعؿ      
 .مثيمتياعمى الماضكية الفعميف ماضيف، كىك مف باب عطؼ الجممة الفعمية 

 ىك جالس في المسجد كالناس معو، إذ أقبؿ ثبلثة-صمى اهلل عميو كسمـ–بينما رسكؿ اهلل -
سكؿ ر كذىب كاحد، قاؿ: فكقفا عمى -صمى اهلل عميو كسمـ–فأقبؿ اثناف إلى رسكؿ اهللنفر: 
في الحمقة فجمس فييا، كأما اآلخر فجمس  وفأما أحدىما فرج-اهلل عميو كسمـ صمى–اهلل 

َأَل ُأْخِبُرُكْم قاؿ: "-صمى اهلل عميو كسمـ–فأدبر ذاىبا، فمما فرغ رسكؿ اهللخمفيـ، كأما الثالث 
مَّا َأَحُدُىْم َفَأَوى ِإَلى المَِّو َفآَواُه المَُّو، َوَأمَّا اآلَخُر َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا المَُّو َعِن النََّفِر الثَّاَلَثِة؟ أَ 

 .(4)"ِمْنُو، َوَأمَّا اآلَخُر َفَأْعَرَض َفَأْعَرَض المَُّو َعْنوُ 

 ا)فأقبؿ( عمى ما قبمي في الحديث الشريؼ؛ حيث عطؼ استخداـ حرؼ العطؼ الفاء     
مس )فج بؿ( لمترتيب كالتعقيب، كعطؼ)فأق ، كعطؼ )فكقفا( عمىكحمؿ معنى التفريع كالتفصيؿ

الترتيب  )فجمس خمفيـ( عمى )فرأل( كأفادت الفاء-أيضا-فييا( عمى الفعؿ )فرأل(، كعطؼ
 كالتعقيب، كجاءت األفعاؿ التي اقترنت بيا فاء العطؼ ماضية. 

اهلل ي:)فآكاه اهلل، فاستحيا اهلل منو، فأعرض كعطفت الجمؿ التالية عمى ما قبميا، كى
 السببية.-ىنا-عنو(؛ كأفادت الفاء العاطفة

                                                           

 (.60يكسؼ، إعراب األربعيف حديثا النككية )ص (1)
 [.41: رقـ الحديث 1/19( ]البخارم: صحيح البخارم، اإليماف/حسف إسبلـ المرء، 2)
 .49: رقـ الحديث 1/21ف يحبط عممو كىك ال يشعر، المرجع السابؽ، اإليماف/ خكؼ المؤمف مف أ (3)
 .66: رقـ الحديث 1/28المرجع نفسو، العمـ/ مف قعد حيث ينتيي بو المجمس...،  (4)
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َحَسَد ِإلَّ ِفي اْثَنَتْيِن َرُجٌل آتَاُه المَُّو َماًل َفُسمَّْط َعَمى َل : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ الرسكؿ -
 . (1)"َفُيَو َيْقِضي ِبَيا َوُيَعمُّْمَياَىَمَكِتِو ِفي اْلَحقّْ َوَرُجٌل آتَاُه المَُّو اْلِحْكَمَة 

عطؼ الفعؿ الماضي المبني لممجيكؿ بالفاء )فسيمط(عمى الفعؿ الماضي المبني لممعمـك      
)آتاه( لمترتيب كالتعقيب، ككذلؾ عطؼ الجممة االسمية )فيك يقضي بيا( عمى الجممة االسمية؛ 

 لمترتيب كالتعقيب.

، َكَمَثِل اْلَغْيِث ِبِو ِمَن اْلُيَدى َواْلِعْممِ  َمَثُل َما َبَعثَِني المَّوُ : "-كسمـصمى اهلل عميو –قاؿ الرسكؿ -
ا ، َوَكاَنْت ِمْنيَ ْلَكََلَ َواْلُعْشَب اْلَكِثيرَ ، َفَأْنَبَتِت اَيا َنِقيٌَّة َقِبَمِت اْلَماءَ اْلَكِثيِر َأَصاَب َأْرًضا َفَكاَن ِمنْ 

، َوَأَصاَبْت ِمْنَيا َطاِئَفًة َفَشِرُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعواَفَنَفَع المَُّو ِبَيا النَّاَس ، َأَجاِدُب َأْمَسَكِت اْلَماءَ 
، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَو ِفي ِديِن المَِّو َوَنَفَعُو ُك َماًء َوَل ُتْنِبُت َكََلً ُأْخَرى ِإنََّما ِىَي ِقيَعاٌن َل ُتْمسِ 

، َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا َوَلْم َيْقَبْل ُىَدى المَِّو الَِّذي ُأْرِسْمُت َم َوَعمَّمَ مِ َما َبَعثَِني المَُّو ِبِو َفعَ 
 . (2) " ِبوِ 

الجممة الفعمية عطؼ الفعؿ )فكاف( عمى ما قبمو كأفاد العطؼ ىنا معنى التفريع، كعطؼ 
)قبمت(؛ لمترتيب كالتعقيب، كعطؼ الجممة الفعمية التي  الجممة الفعمية)فأنبتت( عمى  الماضكية

؛ لمتعقيب، فعمية الماضكية، كىي: )أمسكت الماء (اض )فنفع بيا( عمى الجممة الفعميا فعؿ م
كىذا مف باب عطؼ الجممة الفعمية عمى الجممة االسمية، كعطفت الجممة الفعمية )فشربكا( عمى 

، كأما الفاء في )فذلؾ( فيي الفاء ماضكية الفعؿبيا( ما قبميا، كىي الجممة الفعمية )فنفع 
، كالفاء في )فعمـ( عاطفة عمى التفصيمية؛ إذ إنو يشير إلى تمؾ األقساـ الثبلثة السابقة الذكر

 )فقو(.

 َبْيَنا َأَنا َناِئٌم ُأِتيُت ِبَقَدِح َلَبٍن َفَشِرْبُت ِمْنُو َحتَّى ِإنّْي": -صمى اهلل عميو كسمـ–كؿقاؿ الرس -
 .(3) "...أَلََرى الرّْيَّ َيْخُرُج ِمْن َأْظَفاِري

كالفعؿ ماض مبني لممعمكـ عمى الجممة الفعمية )أيتيت(  ،عطؼ الجممة الفعمية )شربت(      
 كالفعؿ ماض مبني لممجيكؿ؛ لمترتيب كالتعقيب.

                                                           

 [.73: رقـ الحديث 1/30العمـ/االغتباط في العمـ كالحكمة،  ،( ]البخارم: صحيح البخارم1)
 .79: رقـ الحديث 1/32العمـ/ فضؿ مف عمـ كعمـ،  المرجع السابؽ،( 2)
 .82: رقـ الحديث 1/33، العمـ/فضؿ العمـ، نفسوالمرجع  (3)
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 اْنِتزَاًعا َيْنَتزُِعُو ِمْن اْلِعَبادِ ِإنَّ المََّو َل َيْقِبُض اْلِعْمَم : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ الرسكؿ -
َعاِلًما اتََّخَذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجيَّاًل َفُسِئُموا  َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْمَم ِبَقْبِض اْلُعَمَماِء َحتَّى ِإَذا َلْم ُيْبقِ 

 .(1)"ِعْمٍم َفَضمُّوا َوَأَضمُّوا َفَأْفَتْوا ِبَغْيرِ 

لفعؿ الماضي المبني لممجيكؿ )فسيئمكا( عمى ما قبميا، كىي االجممة الفعمية ذات عطؼ     
ياال( لمترتيب كالتعقيب، كعطؼ )أفتكا، ضمكا( عمى ما  الجممة الفعمية )اتخذ الناس رءكسا جي
قبميا؛ لمترتيب كالتعقيب، كجاءت األفعاؿ ماضية؛ لتدؿ عمى سرعة السؤاؿ كاإلفتاء كالضبلؿ مف 

 بعد ذلؾ.
ِباْسِم المَِّو  :َلْو َأنَّ َأَحَدُىْم ِإَذا َأرَاَد َأْن َيْأِتَي َأْىَمُو َقالَ  : "-عميو كسمـصمى اهلل –قاؿ النبي  -

 .(2)"َلْم َيُضرَّهُ  َلدٌ َفُقِضي َبْينُيما وَ ، ْب الشَّْيَطاَن َما َرَزْقَتَناالمَُّيمَّ َجنّْْبَنا الشَّْيَطاَن َوَجنّْ 

الجممة الفعمية  الفعؿ الماضي المبني لممجيكؿ )قضي( عمى الجممة الفعمية ذات عطؼ
 بمعنى )ثـ(.تعقيب، كقد تككف الفاء ىنا ترتيب كالالفعؿ الماضي المبني لممعمـك )قاؿ(؛ لم ذات

ما إنَّيُ بقبريف، فقاؿ: " مرَّ -كسمـصمى اهلل عميو -، أف النبي-رضي اهلل عنو–عف ابف عباس -
اآلَخُر  ، َوَكانَ َما ل َيْسَتِتُر ِمْن َبْوِلوِ ، َكاَن َأَحُدىُ َباِن ِفي َكِبيٍر، ُثمَّ َقاَل: َبَمى، َوَما ُيَعذَّ ُيَعذََّبانِ 

 .(3)"، َفَوَضَع َعَمى ُكلّْ َقْبٍر ِمْنُيَما ِكْسَرةً يَدٍة َفَكَسَرَىا ِكْسَرَتْينِ ، ُثمَّ َدَعا ِبَجرِ َيْمِشي ِبالنَِّميَمةِ 

الفعؿ الجممة الفعمية ذات لفعؿ الماضي )كسرىا( بالفاء عمى االجممة الفعمية ذات عطؼ     
)كضع( الماضي الفعؿ الجممة الفعمية ذات الماضي )أخذ(؛ لمترتيب كالتعقيب، ككذلؾ عطؼ 

)كسرىا(؛ لمترتيب كالتعقيب، كىذا العطؼ مف باب  الماضي الفعؿ الجممة الفعمية ذات عمى
، كالمبلحظ أف األحداث كانت متسمسمة عطؼ جممة فعمية عمى جممة فعمية، فعميا ماضو 

عميو –، كربما فعؿ الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ–كمرتبة كال فاصؿى بينيا في فعؿ الرسكؿ 
 ي القبريف.ذلؾ مف باب تخفيؼ العذاب عمى صاحب-أفضؿ الصبلة كالسبلـ

َمَثُل اْلُمْسِمِميَن َواْلَيُيوِد َوالنََّصاَرى َكَمَثِل َرُجٍل اْستَْأَجَر : "-عميو كسمـ صمى اهلل–قاؿ النبي -
َحاَجَة َلَنا ِإَلى َقْوًما َيْعَمُموَن َلُو َعَماًل ِإَلى المَّْيِل، َفَعِمُموا َلُو ِإَلى ِنْصِف النََّياِر َفَقاُلوا: َل 

ِمُموا َحتَّى ِإَذا َفعَ َوَلُكْم اَلذي َشَرطُت،  َأْكِمُموا َبِقيََّة َعَمِمُكمْ آَخِرين، َفَقاَل: َ َفاْستَْأَجَر ، َأْجِرَك 

                                                           

 .100: رقـ الحديث 1/38العمـ/كيؼ يقبض العمـ،  ،البخارم: صحيح البخارم] (1)
 .141: حديث رقـ 1/50، الكضكء/التسمية عمى كؿ حاؿ كعند الكقاع، السابؽالمرجع  (2)
 .216: حديث رقـ1/67، الكضكء/مف الكبائر أف ال يستتر مف بكلو، نفسولمرجع ا( 3)
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َفَعِمُموا َبِقيََّة َيْوِمِيْم َحتَّى َغاَبِت َلَك َما َعِمْمَنا، َفاْستَْأَجَر َقْوًما : َكاَن ِحين َصاَلة الَعْصِر، َقاُلوا
 .(1)"َر الَفِريَقْينَواْسَتْكَمُموا َأجْ الشَّْمُس، 

الفعؿ الجممة الفعمية ذات الفعؿ الماضي )عممكا( عمى الجممة الفعمية ذات عطؼ      
جممة )قالكا( عمى ال الماضي الفعؿالجممة الفعمية ذات الماضي )استأجر قكما يعممكف(، كعطؼ 

الفعؿ الجممة الفعمية ذات )عممكا( بالفاء؛ لمترتيب كالتعقيب، كعطؼ الماضي فعؿ الفعمية ذات ال
الماضي )استأجر( عمى جممة القكؿ، كىي: )فقالكا: ال حاجة لنا إلى أجرؾ(، بالفاء، كعطؼ 

الجممة الفعمية ذات الفعؿ )قاؿ( عمى الفعؿ )استأجر آخريف(؛ لمترتيب كالتعقيب، كأيضا عطؼ 
(؛ لمترتيب كالتعقيب، كأيضا )عممكا( عمى  الماضي الفعؿ جممة القكؿ: )فقاؿ: أكممكا...شرطتي

الفعؿ )فاستأجر( عمى جممة القكؿ: )قالكا: لؾ ما عممنا(؛ لمسببية، الجممة الفعمية ذات عطؼ 
كعطؼ )عممكا( عمى الفعؿ )استأجر(؛ لمترتيب كالتعقيب، كجاءت األفعاؿ عمى صيغة المبني 

، كيعد ىذا العطؼ مف با  .فعمية عمى جممة فعمية ب عطؼ جممةلممعمـك
 عطف جممة فعمية فعميا أمر: -

 دخؿ المسجد فدخؿ-صمى اهلل عميو كسمـ–، أف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو–عف أبي ىريرة  -

، َفِإنَّك َلْم : "فرٌد، كقاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ–رجؿ فصمى، فسمَّـ عمى النبي  اْرِجْع َفَصلّْ
 .(2)"ُتَصلّْ 

)ارجع(؛  مثيمتيا تبدأ بالفعؿفعؿ األمر )صؿ( بالفاء عمى  جممة فعمية فعميا عطؼ      
 الرجؿ بإعادة الصبلة.-عميو السبلـ–لمترتيب؛ إذ أمر رسكلنا

اَلةِ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -  .(3)" َيا ِباَلُل ُقْم َفَناِد ِبالصَّ

 )قـ(؛ لترتيب األحداث. تبدأ بالفعؿمثيمتيا فعؿ األمر)ناًد( عمى جممة فعمية فعميا عطؼ 

 .(4)"َفِإنَّ الَوَلَء ِلَمْن َأْعَتقَ ، اْبتَاِعيَيا َفَأْعِتِقيَيا:"-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

 .فعؿ األمر )ابتاعييا(مثيمتيا تبدأ باألمر )أعتقييا( عمى  فعؿجممة فعمية فعميا عطؼ  

                                                           

: حديث 1/151]البخارم، صحيح البخارم، مكاقيت الصبلة/مف أدرؾ ركعة مف العصر قبؿ الغركب،  (1)
 .[558رقـ

...، المرجع السابؽ (2)  .757: رقـ الحديث 1/197، اآلذاف/كجكب القراءة لئلماـ كالمأمـك
 .604: رقـ الحديث1/162، اآلذاف/بدء اآلذاف، نفسو( المرجع 3)
 .456: رقـ الحديث 1/127المرجع نفسو، الصبلة/ ذكر البيع كالشراء عمى المنبر في المسجد: ( 4)
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 ِمْسكٍ ِمْن  ُخِذي ِفْرَصةَ  تسأؿ عف غسؿ المحيض: "المرأة -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -
 .(1)" َفَتَطيَِّري ِبَيا

 )خذم(. مثيمتيا التي تبدأ بفعؿ األمراألمر )تطيرم( عمى  فعؿجممة فعمية فعميا عطؼ     
 .(2)" َوُمُروُىمْ اْرِجُعوا ِإَلى َأْىِميُكْم َفَأِقيُموا ِفيِيْم َوَعمُّْموُىْم  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

)ارجعكا(؛ لمترتيب،  )أقيمكا( عمى مثيمتيا التي تبدأ بفعؿ األمر فعؿجممة فعمية فعميا عطؼ 
 فبعد الرجكع تككف 

 اإلقامة، ككبل الفعميف فعبل أمر مف األفعاؿ الخمسة.
 فقاؿ: يا نبي اهلل، أعطني جارية مف السبي، قاؿ: "-رضي اهلل عنو–جاء دحية الكمبي

 .(3)" َفُخْذ َجاِرَيةً  اْذَىبْ 

فعؿ األمر  جممة فعمية أخرل فعميا األمر )خذ( عمى يافعمالجممة الفعمية عطؼ   
 )اذىب(؛ لمترتيب كالتعقيب.

 عطف جممة فعمية عمى جممة اسمية: -

َفَأْنِزَلْن َلْول َأْنَت َما اْىَتَدْيَنا َول َتَصدَّْقَنا َول َصمَّْيَنا  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ الرسكؿ -
 .(4)"َسِكيَنًة َعَمْيَنا

 عطؼ الجممة الفعمية )فأنزلف سكينة( عمى الجممة االسمية )لكال أنت ما اىتدينا...(.

في غداة باردة خرج -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي  ، أف-رضي اهلل عنو–عف أنس -
ْيُر اآلِخَرِة َفاْغِفْر ِلََلْنَصاِر المَُّيمَّ ِإنَّ اْلَخْيَر خَ كالمياجركف كاألنصار يحفركف الخندؽ، فقاؿ: "

 .(5)"رينَواْلُمَياجِ 

 عطؼ الجممة الفعمية )فاغفر لؤلنصار( عمى الجممة االسمية )إف الخير خير اآلخرة(.

                                                           

 .[314: رقـ الحديث1/89الحيض/دلؾ المرأة نفسيا إذا تطيرت...، ]البخارم، صحيح البخارم (1)
 .631: رقـ الحديث 1/168اآلذاف/اآلذاف لممسافريف...، ، المرجع السابؽ( 2)
 .371: رقـ الحديث 3/108الصبلة/ ما يذكر في الفخذ،  ،نفسوالمرجع  (3)
 .7236: رقـ الحديث 4/409المرجع نفسو، التمني/قكؿ الرجؿ لكال اهلل ما اىتدينا،  (4)
 .7201حديث رقـ: 4/400المرجع نفسو، األحكاـ/كيؼ يبابع اإلماـ الناس،  (5)
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يُتِك ِفي اْلَمَناِم ُأر  قاؿ ليا: "-صمى اهلل عميو كسمـ–أف النبي ، -رضي اهلل عنيا–عف عائشة -
 .(1) " : َىِذِه اْمرََأُتَك َفاْكِشْف َعْنَياَسَرَقٍة ِمْن َحِريٍر، َوَيُقولُ نَِّك ِفي َمرََّتْيِن َأَرى أَ 

 عطؼ الجممة الفعمية )فاكشؼ عنيا( عمى الجممة االسمية )ىذه امراتؾ(.     
 ُفاَلُن ْبَن ُفاَلٍن، َوَيا ُفاَلُن ْبَن ُفاَلٍن َأَيُسرُُّكْم َأنَُّكمْ َيا : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

 .(2)"َحقِّا ؟ َأَطْعُتُم المََّو َوَرُسوَلُو، َفِإنَّا َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقِّا، َفَيْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكمْ 

عطؼ الجممة الفعمية )فيؿ كجدتـ ما كعد ربكـ حقا( عمى الجممة االسمية )إنا قد كجدنا ما     
 كعدنا ربنا حقا(.

خبلفيا، -هلل عميو كسمـصمى ا–أف سمع رجبل يقرأ آية سمع النبي بف مسعكد عف عبد اهلل -
 .(3)"ِكاَلُكَما ُمْحِسٌن َفاْقَرآ فانطمقت بو إليو، فقاؿ: " فأخذت بيده

 عطؼ الجممة الفعمية )اقرآ( عمى الجممة االسمية )كبلكما محسف(.    

... فقاؿ النبيجاء عمي مف الرضاعة -رضي اهلل عنيا–قالت السيدة عائشة  -  فاستأذف عميَّ
 .(4)" إنَُّو َعمُِّك، َفْأَذِني َلوُ ليا: "-اهلل عميو كسمـ صمى-

 عطؼ الجممة الفعمية )فأذني ليا( عمى الجممة االسمية )إنو عمؾ(.    
 .(5)"ِإنَُّكْم َسَتْمَقْوَن َبْعدي َأَثَرًة فاْصِبُروا َحتَّى تمَقْوِني : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

 عطؼ الجممة الفعمية )فاصبركا( عمى الجممة االسمية )إنكـ ستركف...(.                               

 عطف جممة اسمية عمى جممة فعمية:  -

َكَأْحَسِن َما آَدَم ، َفرََأْيُت َرُجاًل المَّْيَمَة ِعْنَد اْلَكْعَبةِ  َأرَاِني : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -
َمَياَقْد المَّْمِم َكَأْحَسِن َما َأْنَت رَاٍء ِمَن ِلمٌَّة ، َلُو الرَّْجالِ ُأْدِم َأْنَت رَاٍء ِمْن   ، َفِيَي تَْقُطُر َماءً َرجَّ

"(6). 

                                                           

 .[3895: حديث رقـ3/65]البخارم، صحيح البخارم، مناقب األنصار/تزكيج النبي عائشة...،  (1)
 .3976: حديث رقـ3/88، المغازم/قتؿ أبي جيؿ، السابؽ( المرجع 2)
 .5062: حديث رقـ3/426، فضائؿ القرآف/اقرءكا القرآف ما ائتمفت عميو قمكبكـ، المرجع نفسو (3)
 .5239: حديث رقـ3/472، النكاح/ما يحؿ مف الدخكؿ كالنظر إلى النساء في الرضاعنفسوع ( المرج4)
 [.7057: حديث رقـ4/364، الفتف/ستركف بعدم أمكرا تنكركنيا، المرجع نفسو (5)
 .5902: حديث رقـ4/83، المباس/الجعد، نفسو( المرجع 6)
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ميا(.طؼ الجممة االسمية )فيي تقطر ماءع  ( عمى الجممة الفعمية )قد رجَّ
 عطف جممة فعمية عمى جممة الشرط: -

 يركيو عف فيما-كسمـصمى اهلل عميو –عف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنيما–ابف عباسعف  -
َفَمْن َىمَّ  ؛َب اْلَحَسَناِت َوالسَّيَّْئاِت، ُثمَّ َبيََّن َذِلكَ ِإنَّ المََّو َكتَ  ، قاؿ: "-تبارؾ كتعالى-ربو

ْن َىمَّ ِبَيا َفَعِمَمَيا َكَتَبَيا المَّوُ َكاِمَمةً ُو ِعْنَدُه َحَسَنًة ِبَحَسَنٍة َفَمْم َيْعَمْمَيا َكَتَبَيا المَُّو لَ  َلُو  ، َواِ 
ْن َىمَّ ِبَسيَّْئٍة َفَمْم َيْعَمْمَيا  ،ى َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف، ِإَلى َأْضَعاٍف َكِثيَرةٍ ، ِإلَ ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَناتٍ  َواِ 

ْن َىمَّ  ،ُو ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَمةً َكَتَبَيا المَُّو لَ   .(1)" ، َكَتَبَيا المَُّو َلُو َسيَّْئًة َواِحَدةً ِبَيا َفَعِمَمَياَواِ 

الفاء المقترنة في )فمـ يعمميا( ىي العاطفة؛ إذ إنيا عطفت عمى جممة الشرط التي قبميا؛ 
لمترتيب مع التعقيب، ككذلؾ األمر بالنسبة لمفاء المقترنة بػ )فعمميا، فمـ يعمميا، فعمميا( كميا 

 طفت عمى جممة الشرط التي سبقتيا؛ لمترتيب مع التعقيب.فاء العاطفة عي 

َمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا َفُعوِقَب ِفي الدُّْنَيا َفُيَو  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ رسكؿ اهلل -
 .(2)"َكفَّاَرٌة َلُو، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا َفَسَتَرُه المَُّو َفُيَو ِإَلى المَّوِ 

عطؼ جممة فعمية )فعكقب( عمى الجممة الشرطية )مف أصاب...(، ككذلؾ عطؼ الجممة 
 الشرطية )مف أصاب منيا شيئان...(.الفعمية )فستره اهلل( عمى الجممة 

 .(3) "...َمْن رََأى ِمْن َأِميرِِه َشْيًئا َيْكَرُىُو َفْمَيْصِبرْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

 )فكرىو( عمى الجممة الشرطية )مف رأل مف أميره شيئان(. عطؼ الجممة الفعمية

 َمْن َحجَّ ِلمَِّو َفَمْم َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُو ُأمُّوُ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

"(4). 

عطؼ الجممة الفعمية المنفية بػ )لـ(، كىي: )فمـ يرفث(، عمى الجممة الشرطية )مف حج      
 هلل(؛ لمترتيب مع التعقيب.

 

                                                           

 .[6491: حديث رقـ4/220بسيئة، ]البخارم، صحيح البخارم، الرقاؽ/ مف ىـ بحسنة أك  (1)
 .4894: حديث رقـ3/373، التفسير/إذا جاءؾ المؤمنات يبايعنؾ، السابؽ( المرجع 2)
 .7143: حديث رقـ4/383( المرجع نفسو، األحكاـ/السمع كالطاعة لئلماـ ما لـ تكف معصية، 3)
 .1521: حديث رقـ1/394، الحج/فضؿ الحج المبركر، المرجع نفسو (4)
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َفِإَذا ، ل َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َتْطُمَع الشَّْمس ِمْن َمْغِرِبَيا : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -
 .(1)"َطَمَعْت َفَرآَىا النَّاُس آَمُنوا َأْجَمُعوَن 

عطؼ الجممة الفعمية )فرآىا( عمى الجممة الشرطية )إذا طمعت...(؛ لمترتيب كالتعقيب، إذ 
 يعقب طمكع الشمس رؤية الناس ليا.

كمما سبؽ يتضح بأف الفاء العاطفة جاءت بكثرة في صحيح البخارم، كجاءت مع االسـ 
ذا كثرت في صحيح كالفعؿ بأنكاعو كالحرؼ، ككما عممنا أنيا تفيد الترتيب كالتعقيب، كلي المفرد

عندما كاف يحدث أصحابو، كاف يبسط ليـ األمكر، -صمى اهلل عميو كسمـ–البخارم، فالنبي
كيصؼ ليـ األحداث بدقة متناىية، ككاف يراعي الترتيب في عرض األحداث كيعقبيا بما 

 األفعاؿ.يناسبيا مف 

 :ىمزة الستفيام الداخمة عمى الفاء 1.2.3

كتقترف ىمزة االستفياـ ىمزة االستفياـ مف األدكات التي ليا حؽ الصدارة في الكبلـ،  
بالفاء، فاختمؽ النحكيكف في ىذا، فمنيـ مىف عدَّ الفاء عاطفة عمى مقدر كمنيـ الزمخشرم
(2). 

نما ؼ ك حذكالجماعة يركف أنو ال يكجد أم  (3)كأما سيبكيو  اليمزةسبب تقديـ تقدير، كا 
 ؛ ىك ألنيا ليا حؽ التصدير في الكبلـ، كىذه آراء النحاة فييا:)الفاء( عمى حرؼ العطؼ

فبلنا  : "كذلؾ قكلؾ: ىؿ كجدت(4) يقكؿ سيبكيو في باب )الكاك التي تدخؿ عمييا ألؼ االستفياـ(
عند فبلف؟ فيقكؿ: أى كىىك ممف يككف ثىَـّ؟ أدخمت ألؼ االستفياـ، كىذه الكاك ال تدخؿ عمى ألؼ 
االستفياـ، كتدخؿ عمييا األلؼ، فإنما ىذا استفياـ مستقبؿه باأللؼ، كال تدخؿ الكاك عمى األلؼ، 

ل )ىؿ(، إذ لـ تكف عمى الكاك، فإنما أرادكا أف ال ييٍجركا ىذه األلؼ مجر كما أف )ىؿ( ال تدخؿ 
ستفياـ كثيرة في القرآف، مثميا، كالكاك تدخؿ عمى )ىؿ(... كىذه الكاك التي دخمت عمييا ألؼ اال

ٌٍّّٱٰىٰرٰذ ييىيميخيحيجييهُّٱ : -ىتعال– قاؿ اهلل

                                                           

 .6506: حديث رقـ4/224(، 40، الرقاؽ/باب)نفسو رجع( الم1)
 .1/293الزمخشرم، الكشاؼ ج (2)
 .3/187( سيبكيو، الكتاب ج3)
 .189-188-3/187( المرجع السابؽ، ج4)
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: -تعالى-كاك بمنزلة الفاء في قكلو، فيذه ال(1) َّمئزئرئ َُِّّّّٰ  
"(2)َّمتزترتيبىبنبمبزب ربيئىئُّٱ  

سيبكيو يرل أف ىمزة االستفياـ ليا حؽ التصدير؛ بحيث تدخؿ عمى حركؼ العطؼ، 
كمنيا: الكاك كالفاء كثـ، كليس العكس، كفي ىذا تختمؼ ىمزة االستفياـ عف أخكاتيا؛ حيث إف 

 )ىؿ( مثبل تدخؿ عمييا أدكات العطؼ.

 "كذلؾ قكلؾ إذا قاؿكأما المبرد فيقكؿ في باب )الكاك التي تدخؿ عمييا ألؼ االستفياـ(: 

عند عمرك، أى كىىك ممف يجالسو؟ استفيمت عمى حد ما كنت تعطؼ، كأف  القائؿ: رأيت زيدان  
قائبل قاؿ: كىك ممف يجالسو، فقؿ: أى كىىذا كذا؟ كىذه األلؼ لتمكننيا تدخؿ عمى الكاك، كليس 

فتككف الكاك قبؿ  كذا سائر حركؼ االستفياـ، إنما الكاك تدخؿ عمييف في قكلؾ: كىؿ ىك عندؾ؟
 .(3))ىؿ(. كتقكؿ: ككيؼ صنعت؟ كمتى تخرج؟ كأيف عبد اهلل؟ ككذلؾ جميعيا إال األلؼ"

المبرد يتفؽ مع سيبكيو في أف ىمزة االستفياـ ليا حؽ الصدارة في الكبلـ؛ كاستدؿ بأنيا 
تدخؿ عمى حركؼ العطؼ، بعكس أخكاتيا التي ال تدخؿ عمى حركؼ العطؼ بؿ حركؼ 

 التي تدخؿ عمى بقية أدكات االستفياـ.العطؼ ىي 

أدكات كاعمـ أف أصؿ ؛ إذ إنو يقكؿ في شرح التسييؿ: "كيتفؽ ابف مالؾ مع سابقيو      
اليمزة؛ ألنيا تأتي في اإليجاب كالنفي، كيستفيـ بيا عف التصكر كالتصديؽ، كلككنيا  االستفياـ

رت عف أخكاتيا بتماـ التصدير، أصؿ أدكات االستفياـ، كاالستفياـ لو صدر الكبلـ، استأث
فدخمت عمى العكاطؼ مف الكاك كالفاء كثـ، كلـ يدخمف عمييا، فبل يقاؿ: قد قاـ زيد، فأقاـ؟ كما 

نما يقاؿ:  رثيتىتُّٱ :-تعالى-قد قاـ زيد أفىقاـ أخكه؟ كما قاؿيقاؿ: فيؿ قاـ أخكه؟ كا 

يقىقيفىفُّٱ،(4)َّيثىثنثمثزث حفجفمغجغمعٱٱُّٱ،(5) َّ

، كىك عند سيبكيو عمى التقديـ كالتأخير، إيثار ليمزة االستفياـ بتماـ التصدير كفي امتناع (6)َّ

                                                           

 [.98-97( ]األعراؼ:1)
 [99( ]األعراؼ:2)
 (.3/307المبرد، المقتضب )ج (3)
 [.99( ]األعراؼ:4)
 [.31( ]الرعد:5)
 [.51( ]يكنس:6)
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دخكؿ العكاطؼ عمييا مع مساكاتيا لػ )ىؿ( في صحة عطؼ ما ىي فيو عمى ما قبمو، شاىد 
 .(1)عمى صدؽ قكؿ سيبكيو "

حؽ الصدارة، ابف مالؾ يؤكد صحة مذىب إماـ النحاة سيبكيو في أف ىمزة االستفياـ ليا 
تفياـ حركؼ العطؼ كلذلؾ قدمت عمى حركؼ العطؼ، كاألصؿ أف يتقدـ عمى ىمزة االس

ى نية )الفاء أك الكاك أك ثـ( مساكاة بػ )ىؿ( التي يتقدـ عمييا حركؼ العطؼ، كؿ ذلؾ عمػكػ
 التقديـ كالتأخير.

خصت بأحكاـ...  كاأللؼ أصؿ أدكات االستفياـ، كليذايقكؿ ابف ىشاـ في مغني المبيب: "    
تماـ التصدير: بدليميف: أحدىما: أنيا ال تذكر بعد )أما( التي لئلضراب كما يذكر غيرىا، ال 
تقكؿ: أقاـ زيد أـ قعد؟ كتقكؿ: أـ ىؿ قعد. الثاني: انيا إذا كانت في جممة معطكفة بالكاك أك 

ـٌ قيدمت عمى العاطؼ تنبييا عمى أصالتيا في التصدير، نحك: هئمئُّٱ بالفاء أك بث

خب كأخكاتيا تتأخر عف حركؼ العطؼ كما ىك قياس جميع  ...(3)َّريٰىُّٱٱ،(2)َّ

ممخمحمجميلىلملخلُّٱاجزاء الجممة المعطكفة، نحك: 

 .(5)"ىذا مذىبي سيبكيو كالجميكر...(4) َّىم

عف ىمزة االستفياـ: "أصؿ أدكات االستفياـ، كألصالتيا استأثرت بأمكر، منيا:  (6)كيقكؿ المرادم
هيميخيُّٱتماـ التصدير بتقديميا عمى الفاء كالكاك كثـ، في نحك:  ... ككاف (7) َّ

األصؿ في ذلؾ تقديـ حرؼ العطؼ عمى اليمزة؛ ألنيا مف الجممة المعطكفة،  لكف راعكا أصالة 
اليمزة في استحقاؽ التصدير، فقدمكىا بخبلؼ )ىؿ( كسائر أدكات االستفياـ ىذا مذىب 
الجميكر. كذىب الزمخشرم إلى تقدير جممة بعد اليمزة الئقة بالمحؿ؛ ليككف كؿ كاحد مف 

                                                           

 (.111-4/110( ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج1)
 ].185( ]األعراؼ:2)
 [.46 [، ]الحج:109( ]يكسؼ:3)
 [.101( ]آؿ عمراف:4)
 (.83-1/74( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج5)
لمرادم: الحسف بف قاسـ بف عبد اهلل المرادم المصرم، أبك محمد، بدر الديف، مفسر كأديب، مكلده ( ا6)

قامتو بالم القراءات. الزركمي، األعبلـ  الشافية فيغرب، لو: تفسير القرآف، إعراب القرآف، شرح بمصر، كا 
 (.2/211ج)
 [.44( ]البقرة:7)



 

51 
 

كضيعؼ بعدـ  كنحك ذلؾ.كحرؼ العطؼ في مكضعو، كالتقدير: أتجيمكف فبل تعقمكف؟  اليمزة
، كبأف فيو حذؼ جممة (1)َّخضحضجضمصخصحصمسخسُّٱاطراده، إذ ال يمكف في نحك: 
 .(2)معطكفة عمييا، مف غير دليؿ"

(3)َّلكخكحكجكُّٱ :-تعالى-كلـ يحدد الزجاج طبيعة العبلقة بينيما، ففي قكلو
 

كالفاء دخمت عمى )إف( جكاب الجزاء، كما تدخؿ في قكلؾ: إٍف زرتني فأنا بالقكؿ: " اكتفى
 .(4) أزكرؾ، كدخمت الفاء عمى )ىـ(؛ ألنيا جكاب )إف("

مف خبلؿ أقكاؿ النحاة السابقة حكؿ دخكؿ ىمزة االستفياـ عمى الفاء يتبيف أف األصؿ أف تتقدـ 
أف األصؿ في اليمزة أف تككف عمى نية  الفاء كغيرىا مف حركؼ العطؼ عمى اليمزة؛ أم

كألنيا أكثر أدكات االستفياـ  ؛التأخير؛ كألف ىمزة االستفياـ ىي أصؿ األدكات االستفيامية
كاف ليا حؽ الصدارة في الكبلـ، كىذا ما اختصت بيا اليمزة دكف أخكاتيا، إذ ال  ،استعماالن 

ؼ، أيف، ىؿ، متى، كغيرىا مف تتقدـ بقية أدكات االستفياـ عمى حركؼ العطؼ، مثؿ: كي
أدكات االستفياـ، كىذا ما اتفؽ عميو النحاة. كخالؼ الزمخشرم رأييـ، كرأل أف ىمزة االستفياـ 
كاقعة في مكقعيا ال تقديـ فييا كال تأخير، كأنو يكجد جممة محذكفة كاقعة بيف ىمزة االستفياـ 

اليمزة مع آنية اجتمعت فييا كحرؼ العطؼ، كاتضحت أقكالو ىذه مف خبلؿ تفسيره آليات قر 
خس حسجسمخجخمحجحمجُّٱ :-تعالى-حرؼ العطؼ، كمنيا قكلو

، يقكؿ الزمخشرم في تفسيره لآلية: "تكسط بيف الفاء كما تعمقت  (5)َّمصخصحصمس
بو ىمزة التكبيخ، كالتعجب مف شأنيـ، كيجكز أف يريد: كلقد آتيناىـ ما آتيناىـ ففعمتـ ما فعمتـ، 

 . (6)ذلؾ، كدخكؿ الفاء؛ لعطفو عمى المقدر"ثـ كبخيـ عمى 

                                                           

 [.33( ]الرعد:1)
 (.31( المرادم، الجنى الداني )ص2)
 [.34( ]األنبياء:3)
عرابو )ج4)  (.3/392( الزجاج، معاني القرآف كا 
 [.87( ]البقرة:5)
 (.1/293)ج( الزمخشرم، الكشاؼ 6)
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الزمخشرم يرل أف الفاء ىنا عاطفة عمى مقدر؛ أم أنو يكجد جممة محذكفة بيف ىمزة     
. كأجاز (2)في أف الفاء عاطفة عمى مقدر قبميا (1)ب اليمذانيجستفياـ كالفاء، كاتفؽ معو المنتاال

ف؛ التقدير كعدمو، كيقكؿ في ذلؾ: "اليمزة أصميا يليذه اآلية كجي أبك حياف في تفسيره
لبلستفياـ، كىي ىنا لمتكبيخ كالتقريع، كالفاء لعطؼ الجممة عمى ما قبميا، كاعتنى بحرؼ 

يقدر قبميا محذكؼ بؿ يككف العطؼ عمى  أف ال، كيحتمؿ (فأكمما)االستفياـ فقدـ، كاألصؿ: 
إسرائيؿ آتيناكـ ما آتيناكـ فكمما جاءكـ رسكؿ، كأنو قاؿ: كلقد آتينا يا بني  ،الجمؿ التي قبميا

 .(3)كيحتمؿ أف يقدر قبميا محذكؼ؛ أم: فعمتـ ما فعمتـ مف تكذيب كقتؿ فريؽ "

أبك حياف مذىب الزمخشرم في أنو يكجد جممة محذكفة بيف الفاء كىمزة االستفياـ، كأكضح 
كمذىب سيبكيو كالجميكر في أف اليمزة قيدمت عمى حرؼ العطؼ؛ ألحقيتيا في الصدارة، كذلؾ 

ييىيني﴿: -تعالى-في تفسير قكلو خبحبهئجبمئخئحئجئ

اف تقديـ حرؼ العطؼ عمى إذ يقكؿ: " مذىب سيبكيو كالنحكييف أف أصؿ الكبلـ ك ؛(4)َّ
اليمزة... لكف لما كانت اليمزة ليا صدر الكبلـ قدمت عمى حرؼ العطؼ، كذلؾ بخبلؼ 

ال تقديـ كال تأخير، كيجعؿ ء كثـ بعد اليمزة كاقعة مكقعيا ك )ىؿ(، كزعـ الزمخشرم أف الكاك كالفا
الحذؼ أكلى مف بيف اليمزة كحرؼ العطؼ جممة مقدرة يصح العطؼ عمييا، ككأنو رأل أف 

التقديـ كالتأخير، كقد رجع عف ىذا القكؿ في بعض تصانيفو إلى قكؿ الجماعة...فعمى قكؿ 
الجماعة يككف التقدير: فأال تعقمكف، كعمى قكؿ الزمخشرم يككف التقدير: أتعقمكف فبل 

 . (5)تعقمكف"

، كذلؾ في قكلو كمف كبلـ أبي حياف السابؽ يتبيف أف الزمخشرم رجع عف رأيو، ككافؽ الجماعة
ييىيميخيحيجييهُّٱٱ:-تعالى- ٌٍَُّّّّٱٰىٰرٰذ

ِّّٰ ، إذ يقكؿ: " كالفاء كالكاك في )أفأمف(، ك)أك أمف(: (6)َّمئزئرئ
                                                           

المنتجب بف أبي العز بف رشيد، أبك يكسؼ، منتجب الديف اليمذاني، عالـ بالعربية كالقراءات، مف أىـ ( 1)
مؤلفاتو: الدرة الفريدة في شرح القصيدة، الكتاب افريد في إعراب القرىف الكريـ، نزؿ دمشؽ كتكفي فييا عاـ 

 .(7/290ىػ(، الزركمي، األعبلـ )ج643)
 (.1/321نتجب اليمذاني، الفريد في إعراب القرآف المجيد )ج( انظر: الم2)
 (.1/468( أبك حياف األندلسي، البحر المحيط )ج3)
 [.44( ]البقرة:4)
 (.1/339( أبك حياف االندلسي، البحر المحيط )ج5)
 [.98-97( ]األعراؼ:6)
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حرفا عطؼ دخمت عمييما ىمزة اإلنكار، فإف قمت ما المعطكؼ عميو؟ كلـ عطفت األكلى بالفاء 
بغتة(، كقكلو: )كلك أف أىؿ القرل( إلى كالثانية بالكاك؟ قمت: المعطكؼ عميو قكلو: )فأخذناىـ 

نما عطؼ بالفاء؛ ألف المعنى:  )يكسبكف( كقع اعتراضان  بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو، كا 
فعمكا، كصنعكا فأخذناىـ بغتة أبعد ذلؾ أمف أىؿ القرل أف يأتييـ بأسنا بياتا، كأمنكا أف يأتييـ 

 .(1)بأسنا ضحى"

ككما ىك كاضح مف كبلـ الزمخشرم السابؽ يتبيف أنو رجع عف أقكالو، كجـز بقكؿ الجماعة     
بأنو ال يكجد حذؼ في الجممة، بؿ إنو عطؼ ما بعد حرؼ العطؼ عمى ما قبؿ ىمزة 

 االستفياـ، كىذا ما قرره الجميكر بعينو.
جممة عمى كفي مكضع آخر أجاز الزمخشرم الكجييف أعني؛ العطؼ عمى مقدر، كعطؼ 

، (2) َّخضحضجضمصخصحصمسٱُّٱ  :-تعالى-، كذلؾ في قكؿ اهلل جممة

العاطفة جممة عمى جممة، كالمعنى: فأكلئؾ ىـ  يعقب عمييا بقكلو: "دخمت ىمزة اإلنكار عمى
اليمزة بينيما، كيجكز أف يعطؼ عمى محذكؼ تقديره الفاسقكف فغير ديف اهلل يبغكف، ثـ تكسطت 

.(3)أىيتكلكف، فغير ديف اهلل يبغكف"  

حياف، فذكر في تفسيره: "كالفاء لعطؼ ىذه الجممة عمى ما  أبك-أيضا-كأجاز الكجييف
قبميا، كقدمت اليمزة اعتناء باالستفياـ، كالتقدير: فأغير، كجٌكز ىذ الكجو الزمخشرم، كىك قكؿ 

 .(4)جميع النحاة قبمو، كيجكز أف يعطؼ عمى محذكؼ تقديره: أيتكلكف فغير ديف اهلل يبغكف"

إنو عٌقب بقكلو: "دخمت ىمزة اإلنكار عمى الفاء كذىب النسفي بجكاز الكجييف، إذ 
العاطفة جممة عمى جممة، كالمعنى: فأكلئؾ ىـ الفاسقكف، فغير ديف اهلل يبغكف، ثـ تكسطت 

 .(5)اليمزة بينيما. كيجكز أف يعطؼ عمى محذكؼ تقديره: أيتكلكف فغير ديف اهلل يبغكف"

، فجعؿ الفاء عاطفة جممة عمى مف المبلحظ أف النسفي لـ ييتـ برتبة ىمزة االستفياـ
جممة، ككسط اليمزة بيف الجممتيف، كأجاز الكجو اآلخر، كىك العطؼ عمى مقدر؛ بحيث تككف 

 جممة يبغكف معطكفة عمى جممة محذكفة مقدرة.

                                                           

 (.2/479( الزمخشرم، الكشاؼ )ج1)
 [.83-82( ]آؿ عمراف:2)
 (.1/577الكشاؼ )ج( الزمخشرم، 3)
 (.538-2/537( أبك حياف، البحر المحيط )ج4)
 .270/ص1( النسفي، تفسير النسفي، ج5)
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كأجاز محيي الديف الدركيش في إعرابو لآلية السابقة الكجييف، فقاؿ: "اليمزة لبلستفياـ 
 . (1)ء العاطفة جممة عمى جممة...كيجكز أف يعطؼ عمى محذكؼ"اإلنكارم، كدخمت عمى الفا

كذىب الزمخشرم في مكضع آخر إلى االستئنافية، كقد غمب عمى تسميتو ليا بفاء التسبب، 
رئُّّٰٱٱ:-تعالى–فقاؿ في قكلو اهلل  رتيبىبنبزبمبربيئىئنئمئزئ

 .   (3)معنى التسبب": "الفاء معمقة لمجممة الشرطية بالجممة قبميا عمى (2)َّنتىتمتزت

مف حؽ الفاء التقديـ عمى اليمزة، كلكف لما كاف لميمزة  كذكر محيي الديف الدركيش أفَّ 
حؽ الصدارة قدمت عمييا، كأجاز الكجييف، فقاؿ: " اليمزة لبلستفياـ اإلنكارم كالفاء لمعطؼ كقد 

كمىف نحا نحكه يقدركف تت متأخرة، كرتبتيا التقديـ؛ ألف اليمزة ليا الصدارة ك...الزمخشرم أ
محذكفا تعطؼ عميو الفاء ما بعدىا، كالتقدير: أتؤمنكف بو في غضكف حياتو فإف  بينيما فعبلن 

مات ارتدتـ، ككبلىما صحيح. كفائدة العطؼ تعمؽ الجممة الشرطية بما قبميا عمى معنى 
 .(4)التسبب"

الفاء الداخمة عمييا ىمزة مف خبلؿ أقكاؿ النحاة كالمفسريف السابقة يتضح أنيـ اختمفكا في 
االستفياـ، فمذىب سيبكيو كالجماعة أف اليمزة تتقدـ عمى الفاء، ككاف األصؿ أف تتأخر؛ 
كألصالتيا كحقيا في الصدارة قيدمت عمى الفاء، كخالؼ الزمخشرم ذلؾ الرأم، كرأل أف كؿ مف 

الفاء عاطفة عمى جممة الفاء كاليمزة في مكضعيما األصمي ال تقديـ كال تأخير فييما، كرأل أف 
؛ حيث رأكا أف الفاء عاطفة جممة عمى جممة، تيقدر، كفي ىذا خالؼ الجماعة أيضان  ةمحذكف

ككما بينتي مف خبلؿ األقكاؿ كاآلراء السابقة أف الزمخشرم أجاز األمريف في مكاضع، كجـز في 
 مكاضع أخرل ما ذىبت إلييا الجماعة.

اء عاطفة جممة عمى جممة؛ ألف ما ال يحتاج إلى كأنا أميؿ لرأم الجماعة، كىك أف الف
 تقدير كتأكيؿ أكلى مما يحتاج إلى تأكيؿ.

 

 

                                                           

 (.1/554( محيي الديف الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج1)
 [.144( ]آؿ عمراف:2)
 (.1/637( الزمخشرم، الكشاؼ )ج3)
 .(2/63)ج( محيي الديف الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
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 الفاء الداخمة عمييا ىمزة الستفيام في صحيح البخاري:  1.2.4
مف خبلؿ تتبعي لمفاء الداخمة عمى ىمزة االستفياـ في صحيح البخارم كجدتي أنيا  

مرة، كاختمؼ النحاة في ىذه الفاء؛ فمنيـ مف رأل أنيا عاطفة  ةي عشر تكردت بما يقرب مف اثن
جممة عمى جممة، كمنيـ مف رأل أنيا عاطفة عمى مقدر، فيي في كبل الكجييف عاطفة؛ كليذا 
 ارتأيت أف أضعيا ضمف الفاء العاطفة، كمف شكاىدىا التي كردت في صحيح البخارم، ما يمي:

 .(1)"؟َفَيَدُع ِإْصَبَعُو ِفي ِفيَك َتْقَضُمَياأَ  " :-كسمـصمى اهلل عميو –النبي  قاؿ -

( فأيدعدخكؿ ىمزة االستفياـ عمى حرؼ العطؼ )الفاء(، ككاف األصؿ أف تتقدـ الفاء )
كىذا مذىب  ،عمى اليمزة، إال أنيا تأخرت لتماـ الصدارة، كىذه الفاء عاطفة عمى ما قبميا

 كىذا مذىب الزمخشرم.  سيبكيو كالجماعة، أك عاطفة عمى محذكؼ
، َفَوالمَِّو الَِّذي ل  َمْعَشَر اْلَيُيوِد َوْيَمُكُم، اتَُّقوا المَّو َيا: -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ رسكؿ اهلل  -

: َما َقاُلواَأنّْي َرُسوُل المَِّو َحقِّا، َوَأنّْي ِجْئُتُكْم ِبَحقٍّ، َأْسِمُموا"،  ِإَلَو ِإل المَُّو ِإنَُّكْم َلَتْعَمُمونَ 
َأنّْي  ، َفَوالَِّذي ل ِإَلَو ِإل المَِّو ِإنَُّكْم َلَتْعَمُمونَ َمْعَشَر اْلَيُيوِد َوْيَمُكُم، اتَُّقوا المَّوَ  َيا، َقاَل: "َنْعَمُموُ 

نّْي ِجْئُتُكْم ِبَحقٍّ، َأْسِمُموا"، َقاُلوا: َما َنْعَمُمو، َقاَل: " َرُجٍل ِفيُكْم َعْبُد  َفَأيُّ َرُسوُل المَِّو َحقِّا، َواِ 
: " َأَفرََأْيُتْم ِإْن َنا َواْبُن َأْعَمِمَنا، َقالَ َوَأْعَممُ  ،َسيُّْدَنا َواْبُن َسيِّْدَنا : َذاكَ مَِّو ْبُن َسالٍم؟"، َقاُلواال

"َأْسَمَم؟
 (2). 

(، كاألصؿ أف يتـ إف أسمـ؟أفرأدخكؿ ىمزة االستفياـ عمى الفاء العاطفة في قكلو: )
جممة؛ بحيث يمكف عطفيا عمى ما قبميا، أك ، كىذه الفاء عاطفة جممة عمى يتـفأرأتتأخر، كىك: 

  .؟إذا كاف ذلؾ عبد اهلل بف سبلـ سيدكـ فرأيتـ إف أسمـف الفاء عاطفة عمى محذكؼ تقديره: أأ
 فمات،د يقـ المسج كاف-سكداءأك امرأة –رجبل أسكدأف ، -رضي اهلل عنو–عف أبي ىريرة  -

َأَفاَل ُكْنُتْم آَذْنُتُموِني ِبِو؟ ُدلُّوِني  ، فقالكا: مات، قاؿ: "عنو-كسمـصمى اهلل عميو –فسأؿ النبي 
 .(3)" َعَمى َقْبرِِه، َأْو َقاَل: َقْبرَِىا

دخكؿ ىمزة االستفياـ عمى الفاء في )أفبل كنتـ آذنتمكني بو(، ككاف األصؿ أف تتأخر 
فأال كنتـ آذنتمكني بو، عمى أف الفاء عاطفة جممة عمى جممة أك عاطفة اليمزة، فيككف األصؿ: 

 محذكؼ، كالتقدير: أدفنتـ؟ فبل كنتـ آذنتمكني بو.
                                                           

 [.2265: حديث رقـ2/125]البخارم، صحيح البخارم، اإلجارة/األجير في الغزك،  (1)
 .228: حديث رقـ 1/69الكضكء/غسؿ الدـ، المرجع السابؽ،  (2)
 .458: حديث رقـ 1/128، الصبلة/كنس المسجد كالتقاط الخرؽ كالقذل كالعيداف،نفسو( المرجع 3)
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 اُلوا:؟ قُ َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا ُرُبَع َأْىِل اْلَجنَّةِ  ألصحابو: "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -
     .   (1)" َأْن َتُكوُنوا ُثُمَث َأْىِل اْلَجنَّةِ  فمم َتْرَضْواأَ  :، َقالَ َبمى

تتأخر اليمزة، فيككف  (، ككاف األصؿ أفترضكا ـزة االستفياـ عمى الفاء في )أفمدخكؿ ىم
محذكؼ، كالتقدير: عمى ، عمى أف الفاء عاطفة جممة عمى جممة أك عاطفة ترضكا ـاألصؿ: فأل

 ترضكا أف تككنكا ربع أىؿ الجنة. أإذا كاف األمر كذلؾ؟ فمـ
 عاـ-صمى اهلل عميو كسمـ–ت مع النبي أخبر صفكاف بف يعمي بف أمية، عف أبيو قاؿ: غزك  -

 العسرة، قاؿ: كاف يعمي يقكؿ: تمؾ الغزكة أكثؽ أعمالي عندم ... قاؿ يعمي: فكاف لي أجير،
أييما عض اآلخر  فقاتؿ إنسانا فعض أحدىما يد اآلخر، قاؿ عطاء: فمقد أخبرني صفكاف

صمى اهلل –فنسيتو، قاؿ: فانتزع المعضكض يده مف ًفي العاض فانتزع إحدل ثنيتيو، فأتيا النبي 
َأَفَيَدُع َيَدُه ِفي ِفيَك َتْقَضُمَيا : " -صمى اهلل عميو كسمـ–فأىدر ثنيتو...قاؿ النبي  -عميو كسمـ

 . (2)؟" َكَأنََّيا ِفي ِفي َفْحٍل َيْقَضُمَيا

ىمزة االستفياـ عمى الفاء في قكلو: )أفيدع يده في فيؾ...؟( كيجكز في الفاء دخكؿ 
 كجياف: العطؼ عمى ما قبميا، كالعطؼ عمى مقدر.

 الفاء العاطفة بمعنى )ثم(: 1.2.5

تأتي الفاء التي تفيد الترتيب كالتعقيب بمعنى )ثـ( التي تفيد الترتيب مع التراخي، كقد 
الفاء بمعنى )ثـ( في صحيح البخارم فكجدت أنيا كردت  تتبعت مجيء الفاء التي جاءت فييا

 يف كأربعيف مرة، كمف شكاىدىا في صحيح البخارم، ما يمي:تبما يقرب مف اثن
َذا َحَمْفَت َعَمى َيِمينٍ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  - ، ِمْنَيا أْحسنَ  َفرَأْيَت َغْيَرَىا، َواِ 

 .(3)" َعْن َيِميِنكَ َفأِت الَِّذي ُىَو َخيٌر َوَكفّْْر 
 جاءت الفاء في )فرأيت غيرىا( بمعنى )ثـ(.   
َما ِمْن َواٍل َيِمي َرِعيًَّة ِمَن اْلُمْسِمِميَن َفَيُموُت َوُىَو  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -

 .(4)"َغاشّّ َلُيْم ِإلَّ َحرََّم المَُّو َعَمْيِو اْلَجنَّةَ 

                                                           

 .[6642: حديث رقـ4/254األيماف كالنذكر/كيؼ كاف يميف النبي، ]البخارم، صحيح البخارم ،  (1)
 .4417: حديث رقـ 3/202، المغازم/غزكة تبكؾ كىي غزكة العسرة، السابؽ( المرجع 2)
 .7147: حديث رقـ4/384، األحكاـ/مف لـ يسأؿ اإلمارة أعانو اهلل عمييا، المرجع نفسو( 3)
 .7151: حديث رقـ4/385رعية فمـ ينصح،  ، األحكاـ/مف استرعىالمرجع نفسو (4)
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المقترنة بالفعؿ )فيمكت(؛ ألف ىناؾ فترة كميمة بيف تكلي أمر جاءت الفاء بمعنى )ثـ( 
 الرعية؛ أم: اإلمارة، كالمكت.

اِلُح َفَماَت َبَنْوا َعَمى  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  - ِإنَّ ُأوَلِئَك ِإَذا َكاَن ِفيِيْم الرَُّجُل الصَّ
َوَر فَ  ُروا ِفيِو ِتْمَك الصُّ  .(1)"المَّوِعْنَد  ُأوَلِئَك ِشرَاُر اْلَخْمقِ َقْبرِِه َمْسِجًدا َوَصوَّ

 جاءت الفاء بمعنى )ثـ( المقترنة بالفعؿ الماضي )فمات(.   
َقاُلوا َيا َأَبا ُىَرْيَرَة: َأْرَبُعوَن  ،َما َبْيَن النَّْفَخَتْيِن َأْرَبُعونَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -

َقاُلوا َأْرَبُعوَن َشْيرًا؟ َقاَل: َأَبْيُت، َقاُلوا: َأْرَبُعوَن َسَنًة؟ َقاَل: َأَبْيُت، ُثمَّ ُيْنِزُل  ،َيْوًما؟ َقاَل: َأَبْيتُ 
 .(2)"المَُّو ِمَن السََّماِء َماًء َفَيْنُبُتوَن َكَما َيْنُبُت اْلَبْقلُ 

 الفاء المقترنة بالفعؿ المضارع )ينبتكف( ىؿ الفاء بمعنى )ثـ(.    
، َفِإنَُّو َمْن َشْيًئا َيْكَرُىُو َفْمَيْصِبرْ َمْن رََأى ِمْن َأِميرِِه  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -

 .(3)" ِميَتة َجاِىِميَّة إّل َماتً  َفاَرَق اْلَجَماَعَة ِشْبرًا َفَماتَ 
 الفاء المقترنة بالفعؿ )مات( ىي الفاء بمعنى ثـ.   
ِإَذا َزَنِت اأَلَمُة َفَتَبيََّن ِزَناَىا َفْمَيْجِمْدَىا َوَل ُيَثرّْْب، ُثمَّ ِإْن  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -

 .(4) "َزَنْت َفْمَيْجِمْدَىا َوَل ُيَثرّْبْ 
 جاءت الفاء المقترنة بالفعؿ )تبيف( بمعنى )ثـ( التي تفيد الترتيب مع التراخي.    

، َيْسِرُق الَبْيَضَة َفُتْقَطُع َيُدهُ ، ُو السَّاِرقَ َلَعَن المَّ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -
 .(5)"َيُده َفُتْقَطعُ  َوَيْسِرُق الَحْبلَ 

 الفاء المقترنة بالفعؿ )فتقطع( ىي الفاء التي تفيد معنى )ثـ(.   
النَّاس، َبْيَنا َأَنا َناِئٌم رََأْيُت َأنّْي َعَمى َحْوٍض َأْسِقي  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -

ِفُر َفَأتَاِني َأُبو َبْكٍر َفَأَخَذ الدَّْلَو ِمْن َيِدي ِلُيِريَحِني، َفَنَزَع َذُنوَبْيِن، َوِفي َنْزِعِو َضْعف، َوالمَُّو َيغْ 
 .(6)"ُر النَّاُس َواْلَحْوُض َيَتَفجَّ  َلُو، َفَأَتى اْبُن اْلَخطَّاِب، َفَأَخَذ ِمْنُو َفَمْم َيَزْل َيْنِزُع َحتَّى َتَولَّى

 الفاء المقترنة بالفعؿ )فأتى ابف الخطاب( بمعنى )ثـ(.    

                                                           

 .[427: حديث رقـ1/120]البخارم، صحيح البخارم ، الصبلة/ىؿ تنبش قبكر مشركي الجاىمية...،  (1)
 .4935: حديث رقـ3/389التفسير/يـك ينفخ في الصكر فتأتكف أفكاجا، ، السابؽالمرجع  (2)
 .7054: حديث رقـ4/364 ، الفتف/ستركف بعدم أمكرا تنكركنيا،نفسو ( المرجع3)
 .6839: حديث رقـ 4/303، الحدكد/ال يثرب عمى األمة إذا زنت كال تنفى، المرجع نفسو( 4)
 .6783: حديث رقـ4/289، الحدكد/لعف السارؽ إذا لـ يسـ، نفسو( المرجع 5)
 .7022: حديث رقـ4/354التعبير/االستراحة في المناـ،  نفسو ،المرجع  (6)
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ِفي  َصمَّْوا َفَأْخِبْرُىْم َأنَّ المََّو اْفَتَرَض َعَمْيِيْم َزَكاةً  َذاإ : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -
 .(1)" َغِنيِّْيْم َفُتَردُّ َعَمى َفِقيرِِىمْ  ِمنْ  َأْمَواِلِيْم ُتْؤَخذُ 

 المقترنة بالفعؿ )فترد( بمعنى ثـ. الفاء

                                                           

: حديث 4/443صحيح البخارم ، التكحيد/ما جاء في دعاء النبي أمتو إلى تكحيد اهلل، ]البخارم،  (1)
 .[7372رقـ
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 المبحث األول 2.1
 الفاء السببية في الدراسات النحوية

 :توطئة
الفاء السببية: كىي التي تدخؿ عمى الفعؿ المضارع؛ لتدؿ عمى أف ما قبميا سبب لما 

 . (1)بعدىا، كال بد أف تسبؽ ىذه الفاء بنفي محض أك طمب محض 

كقد اختمؼ النحاة في أثر الفاء السببية في إعراب الفعؿ الذم يمييا؛ فيؿ ىي الناصبة      
أف الفعؿ منصكبه بػ)أف(مضمرة بعدىا؟ كىؿ الفاء ال تخرج عف معناىا  ك، أالمضارع؟لمفعؿ 

 الذم كضعت لو، كىك العطؼ؟

نجيب عف تمؾ التساؤالت، كستتضح لنا س-أعني السببية-كمف خبلؿ دراستي ليذه الفاء     
 أقكاؿ النحاة في تعريفيا كشركطيا كعمميا، كسأكردالرؤية أكثر عف الفاء السببية، كنتعرؼ عمى 

 آراء البصرييف كالككفييف حكليا.
 النحاة:الفاء السببية عند 

 القسم األول: أقوال النحاة فييا:  2.1.1
ضمار أف، اعمـ أف ما انتصب في باب الفاء ينتصب عمى إق(: "180-) يقكؿ سيبكيو  
ما لـ ينتصب فإنو يشرؾ الفعؿ األكؿ فيما دخؿ فيو، أك يككف في مكضع مبتدأ، أك مبني عمى ك 

 .(2)أك مكضع اسـ مما سكل ذلؾ "مبتدأ، 

منصكبا إذا كقع بعد ىذه الفاء  يتضح لنا مف خبلؿ قكؿ سيبكيو السابؽ أف الفعؿ يككف     
شرؾ االثناف يككف مراد القائؿ العطؼ، ذلؾ بإضمار)أف(، فإف لـ يكف منصكبان كأي ؛ ك -السببية–

أكضح كبلمو ىذا بأمثمة، فعندما فإف أراد أف يبتدئ كبلما جديدان فيككف المعنى مستأنفا، كقد 
نقكؿ: )ال تأتيني فتحدثني(؛ فيك ال يريد اإلشراؾ في الحكـ، بؿ أراد معنى الفاء السببية ككأنو 
، كعمى ىذا المعنى يستحيؿ ضـ الفعؿ عمى االسـ، فكاف ال بد مف  يريد: ليس منؾ إتيافه فحديثه

)أف( مع الفعؿ بمنزلة االسـ، فمما  ألفكضح سيبكيو سبب اإلضمار بقكلو: "إضمار)أف(، كقد أ

                                                           

 (.288( ابف كماؿ باشا، أسرار النحك )ص1)
 (.3/28( سيبكيو، الكتاب )ج(2
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نككا أف يككف األكؿ بمنزلة قكليـ: )لـ يكف إتياف (، استحالكا أف يضمكا الفعؿ إليو، فمما أضمركا 
 . (1))أف( حسيف؛ ألنو مع الفعؿ بمنزلة االسـ"

ف أف الفاء تفيد السببية كيكك قكؿ سيبكيو السابؽ؛ فالمبرد يرل ىػ( مع 285-كيتفؽ المبرد)     
كيشترؾ الفعؿ في  ،الفعؿ بعدىا منصكبان بػ)أف( مضمرة، فإف كاف الفعؿ مرفكعان فالفاء عاطفة

الحكـ مع ما قبمو فنقكؿ في: )ما أزكرؾ فتحدثيني( كالمقصكد: )ما أزكرؾ كما تحدثيني (؛ فيك 
 أما إف أراد:) ما أزكرؾ فكيؼ تحدثيني؟( فالنصب؛ ألف المعنى: )ما تككف مني يريد العطؼ،

زيارة فيككف حديثه منؾ(، فالثاني عمى خبلؼ األكؿ، كبالتالي ال بد مف إضمار )أف( مع 
الفعؿ؛ ألف الفعؿ مع )أف( بمنزلة االسـ، كيقكؿ المبرد في ذلؾ: "فإف خالؼ األكؿ الثاني لـ 
يجز أف يحمؿ عميو فحمؿ األكؿ عمى معناه فانتصب الثاني بإضمار )أف(، كذلؾ قكلؾ: ما 

مىني كما أزكرؾ فتحدثىني"تأتني فتكر 
(2) . 

ق( مع سابقيو فيقكؿ عف الفاء السببية:" اعمـ أف الفاء عاطفة 316-كيتفؽ ابف السراج )      
، فقد عطفت فعبلن  عمى  مكجبان  في الفعؿ كما يعطؼ في االسـ...فإذا قمت: زيده يقكـ فيتحدثي

أف تحمؿ عميو، فحينئذو  ٍز جي فعؿ مكجب...فمتى جئت بالفاء كخالؼ ما بعدىا ما قبميا، لـ يى 
 .(3)كينصب الثاني بإضمار )أف(" ،األكؿ عمى معناه تحمؿي 

لما بعدىا، كيككف الفعؿ  السببية يككف ما قبميا سببان  أف الفاءى  مف خبلؿ ما سبؽ يتضحي      
بعدىا منصكبا عمى إضمار )أف(؛ ألنو يككف قد عطؼ اسما عمى اسـ، فالفعؿ مع )أف( بمنزلة 

 االسـ.

  تحكؿ المعنى لمعطؼ أك االستئناؼ.الٌ  بد مف إضمار )أف( بعدىا كا  إذف ال     

ىػ( فقد اشترط لكي تككف الفاء سببية أف تككف جكابا 340-الزجاجي)أبك القاسـ كأما      
ألمكر ستة، كىي: األمر، النيي، االستفياـ، النفي، العرض، التمني، كحينيا يككف الفعؿ 

إذا اقترف بالفاء، فإف لـ يقترف بيا كاف  مضمرة، كأضاؼ أف الفعؿ يككف منصكبان منصكبا بػ)أف( 
 . الفعؿ مجزكمان 

كفي ذلؾ يقكؿ: "اعمـ أف الجكاب بالفاء منصكب في ستة أشياء، كىي: األمر، كالنيي،      
 كاالستفياـ، الجحد، كالعرض، كالتمني. فإذا أدخمت الفاء عمى فعؿ مستقبؿ، ككاف جكابا لشيء

                                                           

 (.3/28( سيبكيو، الكتاب )ج1)
 (.2/14( المبرد، المقتضب )ج2)
 (.2/153( ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج3)
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مف ىذا، كاف منصكبا بإضمار )أف(...ككؿ شيء كاف جكابو بالفاء منصكبا كاف بغير الفاء 
"  .(1)مجزكما، كجكاب الجزاء بالفاء مرفكع، كبغير الفاء مجزـك

الزجاجي نبلحظ أنو قد أطمؽ عمى الفاء السببية اسـ بي القاسـ مف خبلؿ القكؿ السابؽ أل    
 فاء الجكاب.

لمفعؿ في جكاب األمر كالنيي  كتككف ناصبةي مكضع آخر؛ إذ يقكؿ: "كأضاؼ )الدعاء( ف    
 .(2)كالتمني كالعرض كالنفي كاالستفياـ كالدعاء" 

مصخصحصمسخسُّٱٱ:كقد تحدث األخفش عف ىذه الفاء، كعمؽ عمى قكلو تعالى      

حضجض كىك ما كاف جكابا لؤلمر  ،، إذ يقكؿ: " فيذا الذم يسميو النحكيكف )جكاب الفاء((3ٱ)َّ
نما نصب  كالنيي كاالستفياـ كالتمني كالنفي كالجحكد، كنصب ذلؾ كمو عمى ضمير )أٍف( ... كا 
ىذا؛ ألف الفاء كالكاك مف حركؼ العطؼ فنكم المتكمـ أف يككف ما مضي مف كبلمو اسما حتى 

ـ، فأضمر مع الفعؿ كأنو قاؿ: ال يكف منكما قربي الشجرة، ثـ أراد أف يعطؼ الفعؿ عمى االس
 .(4))أف(؛ ألف )أف( مع الفعؿ تككف اسما فيعطؼ اسما عمى اسـ "

ة مع الفاء السببية، ر أف الفعؿ منصكبه بػ)أٍف( مضم-أيضا-أف األخفش قد عدٌ نبلحظ       
كفٌسر لنا السبب بإضمار )أٍف(، كىك عطؼ ما بعد الفاء عمى ما قبميا، كىنا ال يجكز إال 

 بإضمار)أٍف(؛ ألف )أٍف( ك)الفعؿ( بمثابة اسـ، كبيذا يككف قد عطؼ اسما عمى اسـ . 

عف ىػ( في كتابو )عمؿ النحك( لمحديث 381-كتطرؽ محمد بف عبد اهلل بف العباس )      
أف معناىا األصمي ىك العطؼ، ككما نعمـ أف حركؼ العطؼ غير -كسابقيو–الفاء، ك عٌد 

عاممة؛ فيي غير مختصة، كأما بالنسبة لسبب نصب الفعؿ بعدىا فيك عمى إضمار )أٍف(؛ 
 كذلؾ ألنيـ أرادكا أف يقدركا مصدرا، فالفاء ال يخمك ما قبميا مف جممة فعمية أك اسمية.

كجو تقدير )أٍف( بعد الفاء أف تقدر ما قبميا تقدير المصدر المقدـ عمييا  كفي ذلؾ يقكؿ: "ك
نما كجب أف تقدر ما  ،قبميا كقكلؾ: ما تأتيني فتحدثني، كالتقدير: ما يككف منؾ إتياف فحديث، كا 

فعؿ خبرا، كالفاعبل، أك مبتدأ ك ال يخمك أف يككف ما قبميا فعبل ك قبؿ الفاء بتقدير المصدر؛ ألنو 

                                                           

 (.185الزجاجي، الجمؿ في النحك )ص أبك القاسـ (1)
 (.39الزجاجي، حركؼ المعاني )ص أبك القاسـ( 2)
 [.35:البقرة( ]3)
 (.222-1/221( األخفش، معاني القرآف )ج4)
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فاعؿ، كقكلؾ: ليت زيدا يجكز أف تجعؿ في تقدير فعؿ ك -أيضا-عمى المصدر، كالجممةيدؿ 
ذا ا يجرم جميع ما يقع قبؿ الفاء، ك عندنا فنكرمو؛ أم: ليت ككنا مف زيد فإكراما، كعمى ىذ ا 

 .(1)نصبت ما بعدىا"

قكل كذكر العمة في اختيار )أٍف( دكف غيرىا مف الحركؼ لئلضمار؛ كذلؾ ألنيا تعد أ      
"فمـً  صارت )أٍف( باإلضمار أكلى مف أخكاتيا؟ ففي ذلؾ كجياف: أحدىما:  أخكاتيا، إذ يقكؿ:

أف )أٍف( ىي األصؿ ليذه الحركؼ في العمؿ... فكجب أف يككف المضمر )أٍف( لقكتيا في 
بابيا، كأف يككف ما حمؿ عمييا يمـز مكضعا كاحدا كال يتصرؼ كانت أكلى باإلضمار، كأيضا 

( ليس ليا معنى في نفسيا كمعنى )لف ك إذف ك كي(، كألجؿ أف نضعيا في معناىا فإف )أفٍ 
 .(2)جاز أف تحذؼ، كلـ يجز إضمار أخكاتيا، لكثرة فائدتيا"

كيبيف )عباس حسف( في كتابو النحك الكافي سبب تمسؾ النحاة بإضمار )أٍف(، إذ يعمؿ      
محتكما، كالفاء السببية مف المعاني الدالة عمى ذلؾ بأف الفاء السببية تفيد كتؤدم معنى خاصا 

كبالتالي سيككف تعارض بيف  ،العقمية المجردة، التي ال داللة فييا لزماف، أك مكاف، أك غيرىا
الفاء السببية كالفعؿ المضارع؛ ألف الفعؿ المضارع يقتضي الزماف ال محالة، فكاف ال بد مف 

داال -أعني السببية-الفعؿ المضارع بعد ىذه الفاء إيجاد كسيمة تمنع ىذا التعارض؛ بحيث تجعؿ
عمى األمر المعنكم المحض، كالكسيمة بنظر النحاة ىي المصدر المؤكؿ، كقد اطمأنكا إليو حيف 

عطفا داال عمى -كىك يدؿ عمى المعنى المجرد–ريح رأكا العرب يعطفكف عمى المصدر الص
ى الحرؼ السابؾ كىك) أٍف( دكف غيره مف اشتراكيما في الداللة المعنكية المحضة كاىتدكا إل

 .(3)األحرؼ التي تسبؽ الفعؿ المضارع المنصكب

كفي ذلؾ يقكؿ عباس حسف: "كالحرؼ السابؾ ىك )أف( دكف غيره مف األحرؼ التي      
معينة خاصة  كاحدو  تسبؽ المضارع المنصكب؛ ألف اختيارى  مف تمؾ األحرؼ التي ليا معاف و

لى خمك التركيب مف األثر النحكم اليؤدم عمى فساد المعنى  الذم يقكـ بو كؿ حرؼ  ياـالعاـ كا 
األثر النحكم كينصب معو منيا؛ كالعطؼ، كالجر، كليس مف الممكف ...أف يقكـ بيذا 

زمف يف إعرابييف معان في مكضع كاحد ك ؛ فميس بيف الحركؼ ما يقـك بأثر -أيضا-المضارع
بعده( كمنع تفكؾ أجزائو كفي الكبلـ )قبؿ الحرؼ ك في ربط شطرم كاحد... كىذا األثر ضركرم 

، كلذا تمسؾ النحاة بأف تعمؿ ىذه صحيحان  الكصكؿ عمى ضبط األفعاؿ المضارعة ضبطان 
                                                           

 (.430بف العباس، عمؿ النحك )صا( 1)
 .196-195ص المرجع السابؽ، ص 2))
 (.403-4/402( انظر: حسف، النحك الكافي )ج3)
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األحرؼ العطؼ أك غيره مما يخص كبل منيا، كمف أكضح األمثمة: )الفاء السببية( كىي عاطفة 
نفي عمى ما قبميا كما بعدىا معا، ال محالة ... كلمعطؼ أثر في حاالت كثيرة؛ حيث ينصب ال

كحيث يختمؼ ضبط المضارع مف رفع كاجب في مكاضع، إلى نصب  ،أك عمى ما بعدىا كحده
لى جكاز األمريف أك كجكب الجـز في غيرىا، كيترتب عمى كؿ ضبط معنى  كاجب في أخرل، كا 

 .(1)يخالؼ اآلخر"

أف الجكاب بعد الفاء يككف عمى  الحركؼ(ق( في كتابو )معاني 384-كذكر الرماني)     
، -تـ ذكرىا سابقا كقد-ار )أٍف( كىذا يككف في ستة مكاضعنكعيف ىما؛ النصب بإضم

نما ك  االستئناؼ بعدىا. كبٌيف سبب الحاجة إلضمار )أٍف( بعد الفاء السببية؛ حيث يقكؿ: "كا 
ألكؿ لمخالفتو احتيج إلى إضمار )أٍف( ىا ىنا لتككف مع الفعؿ مصدرا فتعطؼ مصدر الفعؿ ا

إياه، كذلؾ أف العطؼ إنما يحسف إذا كاف الثاني مكافقا لؤلكؿ، فإذا قمت: )أيف بيتؾ فأزكرؾ(، 
...فإف حذفت الفاء...جزمت إال الجحد معؾ إخبار بمكاف بيتؾ كزيارة منيكاف التقدير: ليكف 

 .(2)فإف جكابو ال يككف إال بالفاء"

ذا ك ىػ(: "616-كيقكؿ العكبرم )      قعت جكابا عمقت ما بعدىا بما قبميا، كمف ىنا قاؿ كا 
 .(3)الفقياء تدؿ الفاء عمى أف ما قبميا سبب لما بعدىا، كمعتبر فيو"

لقد كضع العكبرم تعريفا لمفاء السببية، كىي التي يككف ما بعدىا مسبب لما قبميا، كقد      
أضاؼ )التحضيض(، ذكر في مكضع آخر مف كتابو المكاضع التي ينتصب الفعؿ بعدىا، ك 

كىك ما لـ يذكره النحاة السابقكف، كمف ثـ ذكر أقكاؿ النحاة حكؿ عمميا، كالعامؿ في الفعؿ 
المضارع المنصكب الكاقع بعدىا، حيث ذكر قكؿ الجرمي الذم يرل بأف الفاء ىي العاممة 

في كؿ بنفسيا، ثـ ذكر رأم الككفييف القائؿ: "ينتصب الفعؿ عمى الخبلؼ"، ثـ فٌصؿ القكؿ 
رأم، فيقكؿ: "كحجة األكليف أف الفاء ال تنفؾ مف معنى العطؼ كالربط، كال تختص، بؿ تدخؿ 
عمى الكممات الثبلث، كما ىذا سبيمو ال يعمؿ فعند ذلؾ يحتاج إلى إضمار الستحالة العطؼ 
ىنا عمى المفظ. أال ترل أف قكلؾ: زرني، ال يصح أف تعطؼ عميو: فأزكرىؾ؛ ألف العطؼ يشرؾ 

ف الشيئيف، كمعمكـ أف األمر ال يشارؾ الخبر، كأف األكؿ سبب الثاني، كالسبب كالمسبب بي
مختمفاف، فعند ذلؾ ييعدؿ عمى العطؼ عمى المعنى، كال يتحقؽ ذلؾ إال بإضمار )أٍف( كأف يقدر 

                                                           

 (.4/404حسف، النحك الكافي )ج( 1)
 (.44الرماني، معاني الحركؼ )ص2) )
 (.1/421كاإلعراب )ج البناء( العكبرم، المباب في عمؿ 3)
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األكؿ بمصدر، فالتقدير: لتكف منؾ زيارة فزيارةه مني، كبذلؾ يتبيف ضعؼ قكؿ الجرمي، كأما 
 .(1)"لككفييف فقد أبطمناهمذىب ا

ؼ رأم الجرمي عَّ ضى ف بأف الفعؿ ينتصب عمى الخبلؼ، ك فقد أبطؿ العكبرم قكؿ الككفيي     
في أف الفاء ىي العاممة في الفعؿ الكاقع بعدىا، كالسبب في ذلؾ أنو ال يجكز عطؼ الخبر 

 -ألمريف، كالكسيمة في رأيوال يشاركو، كنعمـ أف العطؼ يفيد االشتراؾ بيف ا عمى  األمر؛ فيك
 ىي إضمار )أٍف(؛ حتى  يتـ تقدير مصدر. -العكبرم

ىػ( شرطيف النتصاب الفعؿ الكاقع بعد الفاء، كىما؛ داللتيا 464-كاشترط ابف الحاجب)     
عمى السببية، كأف تسبؽ بنفي أك طمب، كلـ يذكر التحضيض كالدعاء كالترجي، إذ يقكؿ: "كالفاء 

كالثاني أف يككف قبميا أمر أك نيي أك نفي أك استفياـ أك تمفو أك  ،السببيةبشرطيف أحدىما 
 .(2)عرض"

فيقكؿ: "ترؾ التحضيض كىك مف جممة  ،ذلؾ-شارح كتاب الكافية-كشرح االستزابادم     
ُّٱ :األشياء المذككرة نحك زن مكلكُّٱٱ، ك(3) َّريٰىينىنننمن

جنيمىمممُّٱ   :-تعالى–قاؿ اهلل -يضاأ–، كترؾ الترجي(4)َّملخلحلجل
ثـ قاؿ :)اطمع (  ،(6)َّيكىكمكُّٱ :-تعالى–، عمى قراءة النصب، كقاؿ اهلل(5) َّ

بالنصب عمى قراءة حفص، كأما الدعاء فيك داخؿ في باب األمر كالنيي عند النحاة ال عند 
ماال الميـ ارزقني الميـ ال تؤاخذني بذنبي فأىمؾ ك  األصكلييف كما يجئ في باب األمر، نحك:

 .(7)فأصدؽ لو"

 مف األمر كالنيي. مافقد عٌدى ؛ الترجي، كالدعاءلـ يذكر ابف الحاجب  كالمبلحظ أف

                                                           

 .(2/38ج، )كاإلعراب  البناءالعكبرم، المباب في عمؿ  (1)
 (.2/244( ابف الحاجب، الكافية في النحك )ج2)
 [.7( ]الفرقاف:3)
 [.134( ]طو:4)
 [.4-3( ]عبس:5)
 [.36( ]غافر:6)
 (.2/244( ابف الحاجب، الكافية في النحك )ج7)
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نما شرطكا في نصب ما بعد الفاء السببية       كيقكؿ في مكضع آخر عف الفاء السببية: "كا 
ككف ما قبميا أحد األشياء المذككرة؛ ألنيا غير حاصمة المصادر، فتككف كالشرط الذم ليس 

 .(1)بمتحقؽ الكقكع كيككف ما بعد الفاء كجزائيا" 

عمى مصدر الفعؿ المقدـ تقديرا،  :"إف ما بعد الفاء بتقدير مصدر معطكؼ-أيضا–كيقكؿ    
فيي -كىك قميؿ-ـ مني؛ ألف فاء السببية إف عطفتفتقدير:)زرني فأكرمؾ( ليكف منؾ زيارةه فإكرا

 .(2)إنما تعطؼ الجممة عمى الجممة"

كقيدت الفاء المنتصب بعدىا الفعؿ بإضافتيا إلى جكاب ىػ(: "672-كيقكؿ ابف مالؾ)    
 .(3)العطؼ" احترازا مف الفاء التي لمجرد

الزمة لمسببية، كفييا  : "أف تككف جكابان ىػ( عف الفاء السببية قائبلن 702-كتحدث المالقي )     
المعنى الذم انفردت بو في ىذا المكضع الجكابية، فتنصب ما  أيضا الربط كالترتيب...إال أفَّ 

ألحد عشرة شيئا، كىي:  بعدىا مف األفعاؿ المستقبمية بإضمار )أٍف(، كذلؾ إذا كقعت جكابان 
األمر، كالنيي، كاالستفياـ، كالعرض، كالتحضيض، كالتمني، كالدعاء، كالنفي، كفعؿ الشرط 

 .(4)فعؿ الجزاء"ك 

 ؼ، كالسببية، كاالستئناؼ. كبٌيف أف الفاء تفيد معاني متعددة؛ كالعط    

–ل الككفيكف أنيا تنصب بنفسيا، بؿ بإضمار)أف( المقدرة، كير  ال-البصرييفعند -كالفاء    
 .(5)الناصبة بنفسيا -الفاء

كأما المرادم فيقكؿ عنيا: "الناصبة لمفعؿ في جكاب األمر، كالنيي، كالدعاء، كاالستفياـ،      
فيذه تسعة أجكبة، كليس لمترجي عند  ك التحضيض، كالعرض، كالتمني، كالنفي، كالترجي.
ىي الناصبة بنفسيا. -في ىذه األجكبة-البصرييف جكاب منصكب...كمذىب الككفييف أف الفاء

كذىب بعضيـ إلى أف انتصابو بالمخالفة؛ ألنو لٌما لـ يصح عطفو عمى األكؿ، لمخالفتو في 

                                                           

 .2/246ج، ابف الحاجب، الكافية في النحك  (1)
 .246ص المرجع نفسو،( 2)
 (.3/1546( ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية )ج3)
 (.379( المالقي، رصؼ المباني )ص4)
 .380( انظر: المرجع السابؽ، ص5)
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المعنى، نيصب. كمذىب البصرييف أف ىذه الفاء فاء عاطفة، كالفعؿ منصكب بػ)أف( مضمرة بعد 
 .(1)الفاء، كالفاء في ذلؾ عاطفة مصدرا مقدرا عمى مصدر متكىـ"

يتبيف مف خبلؿ ما سبؽ أف النحاة اختمفكا في عامؿ الفعؿ الكاقع بعد الفاء السببية، فرأم      
البصرييف أف الفعؿ الكاقع بعدىا منصكب بإضمار)أف(، كرأم الككفييف بأنيا الناصبة بنفسيا، 

 ىك رأم البصرييف. كىناؾ مف رأل بأف الفعؿ منصكب عمى الخبلؼ، كأقكل اآلراء

ىػ( بالشركط التي تنصب الفعؿ المضارع الكاقع 761-ٌرح ابف ىشاـ األنصارم)كقد ص    
 .(2)بعد الفاء السببية، كىي أف تككف الفاء لمسببية، كأف تسبؽ الفاء بنفي أك طمب 

ىػ( بفاء الجكاب عمى لساف النحاة؛ إذ يقكؿ: "قاؿ بعض 817-كذكرىا الفيركزآبادم )     
 بعة مكاضع: جكاب األمر، كالدعاء، كالنفي، كالتمني،النحاة: فاء الجكاب يككف في س

 .(3)العرض"كاالستفياـ، ك 

ىػ( في مصابيح المغاني: "تككف لمسبب المحض لمجرد عف 828-كيقكؿ ابف نكر الديف )     
ألمر كالنيي كالنفي كاالستفياـ العطؼ، كذلؾ إذا نصبت بيا في جكاب األشياء التي ىي: ا

 .(4)التمني كالعرض"ك 

ة سميت بفاء الجكاب عند بعضيـ، كمف خبلؿ أقكاؿ النحاة السابقة يتضح أف الفاء السببي     
الجكاب أف يككف ما بعدىا مترتبا عمى ما قبميا، ترتب الجكاب عمى السؤاؿ؛ أم " التي تدؿ ك 

 .(5)عمى أف ما بعدىا بمنزلة الجكاب لما قبميا"

، كىك المصطمح -كما رأينا في األقكاؿ السابقة-كأغمب النحاة أطمؽ عمييا الفاء السببية     
المشيكر، يعني أف يككف ما قبميا سبب لما بعدىا، كما بعدىا مسبب لما قبميا، كالتي يجب أف 
يمييا فعؿه مضارع منصكب، كالنصب بإضمار)أف(، كاختيرت )أف( دكف غيرىا؛ ألنيا أقكل 

 الي فيك غير عامؿ.أخكاتيا، كيجب أف تيضمر، فالفاء حرؼ غير مختص كبالت

                                                           

 (.74-73الداني )ص( المرادم، الجنى 1)
(، كانظر: أبا زيد 322-320ص ( انظر: ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب )ص2)

 (.175-2/174جالمككدم، شرح المككدم  )
 (.4/159ج)( الفيركز آبادم، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز 3)
 (.305)ص( ابف نكر، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني 4)
 (.4/303( حسف، النحك الكافي )ج5)
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كال تظير )أف( بعد الكاك، كالفاء، ك أك، ك سـ بف محمد الضرير( ذلؾ بقكلو: "كيعمؿ )القا     
حتى، فأما الفاء فإذا كانت جكابا لسبعة أشياء: األمر، كالنيي، كاالستفياـ، كالعرض، كالنفي، ك 

أكرمىؾ، فػ)أف( الناصبة في جميع  التمني، كالدعاء. كأما األمر: قـ فأكرمىؾ...كالتقدير...قـ فأفٍ 
ىذا مضمرة كال تظير؛ ألنيا لك ظيرت لكنت عاطفا اسما عمى فعؿ، ككاف يمزمؾ أف تظير 
)أف( في األكؿ، كلٌما لـ تظير)أف( في األكؿ لـ يجز إظيارىا في الثاني، كال تنصب الفاء؛ 

 .(1)ألنيا ال تختص بالفعؿ دكف االسـ، كما ال يختص ال يعمؿ"

كىك عبارة عف )أف  –(؛ ألف ظيكرىا يعني عطؼ اسـ أفإذف، ال بد مف إضمار )     
عمى فعؿ، كىذا غير جائز، فكاف ال بد مف إضمارىا؛ ألنو لـ تظير)أف( في األكؿ، -كالفعؿ(

 فيي مف الحركؼ غير المختصة، كبالتالي فيي غير عاممة.

ألنيا دالةه عمى -كما بينت مسبقا– "فاء السببية الجكابية"؛ كذلؾ-أيضا–كقد ييطمؽ عمييا     
 السببية كالجكابية معان.

أعني السببية -عمى األمريف معان )الفاء السببية(، كىي تدؿ كلكف الشائع في تسميتيا ىك
ضافة إلى داللتيا لمعطؼ، فيي في أصؿ كضعيا حرؼ عطؼ؛ إذ إف الترتيب -الجكابيةك  ، كا 

يجب أف يككف متأخرا  -حتمان -حققو، فالمسببيكجب أف يتأخر ما بعدىا عما قبميا في زمف ت
في الكجكد عف السبب، كالتعقيب يكجب أف يككف زمف التأخير قصيران، ال ميمة فيو؛ كما في 

 .(2)الفاء العاطفة

إذف، الفاء السببية ىي فاء الجكاب، كفاء السببية الجكابية، التي ال بد أف ينتصب الفعؿ      
 إلضافة إلى أنيا تدؿ عمى الترتيب كالتعقيب.المضارع بعدىا بإضمار)أف(، با

كحتى تككف ناصبة يجب أف تسبؽ بنفي كطمب محض، كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ عرضي     
 آلراء النحاة.

كاختمؼ النحاة حكؿ العامؿ في نصب المضارع الكاقع بعد الفاء، فمنيـ مف يرل أف الفاء      
ة عمى الخبلؼ، كمنيـ مف يقكؿ بأنيا منتصبة ىي العاممة بنفسيا، كمنيـ مف يرل أنيا منتصب

 بإضمار)أف(.

                                                           

 (.168-167ص الضرير، شرح الممع في النحك )ص (1)
 (.4/354( انظر: حسف، النحك الكافي )ج(2
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مبينة حجة كؿ اتجاه، كىي عمى النحك -إف شاء اهلل–كسأعرض ىذه االتجاىات الثبلثة     
 التالي:

مضمرة  (أفػ )كىك رأم البصرييف القائؿ: بأف الفعؿ المضارع منصكب ب التجاه األول: .1
 اكجكب

 -مسبقا–قدرا عمى مصدر متكىـ، كقد أكردتي عاطفة مصدرا متككف -ىنا-بعد الفاء؛ ألف الفاء 
"كحجتيـ في ذلؾ أف الفاء ال تنفؾ عف معنى العطؼ ك الربط، كال  رأم العكبرم في ذلؾ، كىك:

تختص بؿ تدخؿ عمى االسـ كالفعؿ كالحرؼ، كعند ذلؾ تحتاج إلى إضمار الستحالة العطؼ 
 .(1)ىنا عمى المفظ"

؛ حيث يقكؿ:" كأما البصريكف فقالكا: إنما قمنا إنو -أيضا–كقد أكرد األنبارم رأم البصرييف    
منصكب بتقدير)أٍف(؛ كذلؾ ألف األصؿ في الفاء أف يككف حرؼ عطؼ، كاألصؿ في حركؼ 

فكجب أف ال تعمؿ،  العطؼ أف ال تعمؿ؛ ألنيا تدخؿ تارة عمى األسماء كتارة عمى األفعاؿ...
ؿ إلى االسـ، فاستحاؿ أف ييضـ الفعؿ إلى فمما قصد كّْ كا أف يككف الثاني في غير حكـ األكؿ كحي

 .(2)االسـ، فكجب تقدير )أٍف(؛ ألنيا مع الفعؿ بمنزلة االسـ"

 كىك قكؿ جميكر نحاة الككفة، كعدكا ناصب الفعؿ المضارع ىك الخبلؼ التجاه الثاني: .2
ال يجكز عطؼ الثاني عمى األكؿ، كذلؾ  بيف ما تقدـ عمى الفاء كما تأخر عنيا؛ حيث
 لمخالفتو لو في المعنى، فنصب المضارع لذلؾ.

إف الككفييف ينصبكف ما بعد الفاء عمى الخبلؼ، كقد ذكر ابف األنبارم قكليـ: "إف      
 .(3)عمى الخبلؼ" لما قبمو كجب أف يككف منصكبان  الجكاب لما كاف مخالفان 

أكجب نصب الفعؿ ىا ىنا بتقدير )أٍف( ىك امتناعو مف أف يدخؿ في ك رٌد عمييـ قائبلن: "الذم 
 .(4)حكـ األكؿ "

 ىك القائؿ بأف الفاء ىي العاممة بنفسيا، كىذا رأم الجرمي. كلـ يكافؽ ابف التجاه الثالث: .3
قائبل: "لك كانت ىي الناصبة بنفسيا، كأنيا قد خرجت  ىذا الرأم، ك رٌد عميوعمى األنبارم 

                                                           

 (.2/38( العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب )ج1)
 (.2/558، )ج76( أبك البركات األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، المسألة 2)
 .2/559ج، 76المسألة المرجع السابؽ، ( 3)
 نفسو، نفس الصفحة.ع ( المرج4)
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ا لكاف ينبغي أف يجكز دخكؿ حرؼ العطؼ عمييا، نحك: )إيتني ك فأكرمؾ ك مف بابي
 .(1)فأعطيؾ(، كفي امتناع دخكؿ حرؼ العطؼ دليؿه عمى أف الناصبى غيريىا"

كأقكل ىذه اآلراء ىك قكؿ البصرييف؛ ألف الفاء حرؼ يفيد العطؼ في أصميا، كىي حرؼ     
 غير مختص تدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ.

كقد كرد في حاشية الصباف أف مذىب البصرييف ىك الصحيح؛ ألف الفاء العاطفة ال عمؿ      
 .(2)ليا لكنيا عطفت مصدرا مقدرا عمى مصدر متكىـ

 

 :والطمب المحضالقسم الثاني: النفي المحض   2.1.2
أنو يجب أف تسبؽ الفاء السببية بنفي -مف خبلؿ عرضي آلراء النحاة-قمت فيما سبؽ     

 محض، حتى تككف عاممة.محض أك طمب 
 : النفي المحض: أولً 

، مثؿ: حرفان -النافية-: "ىك سمب الحكـ عف شيء بأدلة معينة". كقد تككف ىذه األداة والنفي    
)ال، ما، لف(، كغيرىـ، كقد تككف أدلة النفي فعبلن، مثؿ: )ليس، زاؿ(، كقد تككف اسمػان، مثؿ: 

بو النفي" . "فالنفي يشمؿ ما كاف بحرؼ، أك(3))غير( . (4)فعؿ، أك اسـ، كما كاف تقميبلن مرادا ن
" كالتقميؿ المراد بو النفي، كالنفي، نحك: قمما تأتينا فتحدثنا، كربما نفي  بو النفي فالتقميؿ يراد

بػ)قد( فنصب الجكاب بعدىا نحك: قد كنت في خير فتعرفىو...يمحؽ بالنفي التشبيو الكاقع مكقعو، 
 .(5)تشمتىنا؛ أم: ما أنت كاؿ عمينا"نحك: كأنؾ كاؿو عمينا ف

: "أف يككف خالصان مف معنى اإلثبات؛ فإف لـ يكف خالصان منو كجب رفع المراد بالمحضك    
عؿ )تحدثينا(؛ ففي المثاؿ السابؽ كجب رفع الف ،(6)ما بعد الفاء، نحك: ما أنت إال تأتينا فتحدثينا"

 فكجب حينيا الرفع.إال، كقد كقعت قبؿ الفعؿ ألف النفي انتقض ب

                                                           

 (.2/559، )ج76( أبك البركات األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، المسألة 1)
 (.3/447( انظر: الصباف، حاشية الصباف عمى شرح األشمكني )ج2)
 (.4/355( انظر: حسف، النحك الكافي )ج3)
 (.2/375ح عمى التكضيح )ج( األزىرم، شرح التصري4)
 (.2/245، الكافية في النحك )جالرضي(، 4/178انظر: ابف مالؾ، أكضح المسالؾ )ج (5)
 (.12-4/11( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج6)
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نا فتحدثنا إال بخير، فإنو يجكز في الفعؿ كجياف يفإف كقعت )إال( بعد الفعؿ كقكلنا: ما أنت تأت
 .(1)ىما؛ النصب ك الرفع

بفعؿ داؿ عمى النفي، كمنو: ما تزاؿ تأتينا فتحدثينا، فقد كقع بعد)ما( -أيضا-كقد يككف النفي    
يجاب، كبالتالي يجب النافية نفيه آخر ىك )تزاؿ(، كنفي ا رفع الفعؿ  -ىنا-لنفي إثباته كا 

 .(2)المضارع المقترف بالفاء، كال يجكز نصبو بسبب النقض

: )االستفياـ التقريرم(، نحك: ألـ تأتني فأحًسفي إليؾ، كالمعنى: -أيضان -كمما ينقض النفي    
حساف، كفي ذلؾ يقكؿ كاإلأنؾ أتيت فعبل، فأحسنت إليؾ، فينا أراد القائؿ إثبات كتقرير اإلتياف 

مف النفي التالي تقريران، كالمتمك بنفي،  بمحضييفكاحترز بتقييد النفي كالطمب ابف ىشاـ: "
كالمنتقض بػ)إال(، نحك: ألـ تأتني فأحسفي إليؾ، إذا لـ ترد االستفياـ الحقيقي، كنحك: ما تزاؿي 

 .(3)"الفعؿ، كبما لفظو الخبرتأتينا فتحدثينا، كما تأتينا إال كتحدثينا. كمف الطمب باسـ 

، كقد يككف       كمف خبلؿ ما سبؽ، يتضح أف النفي قد يككف حرفان، نحك: لـ يدرٍس فينجحى
النفي فعبلن، نحك: ليس الجيؿي محمكدان فتقبؿى عميو، كقد يككف النفي اسمان، نحك: أنت غيري 

 مسؤكؿو عف أفعالؾ فأسامحىؾ.

التشبيو المراد بو النفي بقرينة تدؿ عميو، نحك: كأنؾ كمما يمحؽ بالنفي اثناف ىما؛      
 المسؤكؿ فنستجيبى لؾ، كالتقميؿ المراد بو النفي، نحك: قٌمما تأتينا فنكرمىؾ.

ذا كقعت )إال( قبؿ الفعؿ خالصان مف معنى اإلثبات،  أمكيجب أف يككف النفي محضاى؛       كا 
ذا كقعت )إال( بعد الفعؿ يجكز رفعو   كنصبو.كجب الرفع، كا 

نحك: ما تزاؿ تأتينا فنكرمىؾ،  كمما ينقض النفي فعؿ داؿ عمى النفي فيككف المعنى إثباتان،     
 قد ينتقض بعد االستفياـ التقريرم.ك 

صراحة عمى الطمب مباشرة، مف غير أف تجيء : كىك الذم "يدؿ بمفظو ك الطمب المحض: ثانيا
غير أف يككف محمكال في أدائو عمى داللتو عمى الطمب تابعة لمعنى آخر يتضمنو، مف 

 .(5)يجئ معنى الطمب تابعان لمعنى آخر يتضمنو" فيك "أف. كأما الطمب غيري المحض: (4)غيره"
                                                           

 .4/12ج ،( انظر: ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ 1)
 .(4/357الكافي )جحسف، النحك ، (324( انظر: ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب)ص2)
 (.4/184( ابف مالؾ، أكضح المسالؾ )ج3)
 (.4/365( حسف، النحك الكافي )ج4)
 (.4/365( المرجع السابؽ، )ج5)
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فالطمب المحض ىك الذم يشمؿ: األمر كالنيي كالدعاء، أما الطمب غير المحض فيك      
 الذم يضـ: االستفياـ كالعرض كالتحضيض كالتمني كالترجي.

إلى كؿ نكع ألعرفو، كالتعرؼ عميو كعمى الفعؿ الكاقع في جكابو مف خبلؿ  ؽتطر كسأ     
 أمثمة.
  كجو االستعبلء كاإللزاـ. كيقصد باالستعبلء أف ينظر اآلمر الفعؿ عمىكىك" طمب  :األمر .1

األمر إليو، سكاء أكاف أعمى منزلة منو  (1)لنفسو عمى أنو أعمى منزلة ممف يخاطبو أك يجكه
 .(2)في الكاقع أـ ال"

إذف، األمر ىك طمب كقكع أمر)ما(، كيجب أف يككف صادران ممف ىك أعمى منزلة إلى 
 مف ىك دكف ذلؾ.

كلؤلمر صيغه، منيا: صيغة األمر الصريح، كالـ األمر، اسـ فعؿ األمر، المصدر     
 النائب عف فعؿ األمر.

كحتى ينتصب الفعؿ الكاقع بعد الفاء كجاء في جكاب األمر، ال بد أف يتحقؽ شرطاف،     
 :(3)ىما

 أف يككف بصيغة الطمب. .1

 أال يككف بصيغة اسـ فعؿ األمر. .2

. (4)الطمب غير محض بأف كانت بصكرة الخبر أك باسـ الفعؿ"كفي ذلؾ يقكؿ السيكطي: "    
 .(5)ؿ، كبما لفظو الخبر"كيقكؿ ابف ىشاـ:" كمف الطمب باسـ الفع

، كمف األمر بصيغة )الـ        كمف األمر بصيغة )فعؿ األمر(، قكلنا: ادرس بجد فتنجحى
األمر(، قكلنا: لتكف طاعة اهلل مف أىـ أكلكياتؾ فتسعدى، فالفعؿ في ىذه األمثمة منصكبة كجكبان؛ 

 إذ إنيا كاقعة بعد فاء السببية الكاقعة في جكاب األمر.

                                                           

 كالصكاب: يكجو.( 1)
 (.71( عبد العزيز عتيؽ، عمـ المعاني )ص2)
 (.239)ص شرح شذكر الذىب، ابف ىشاـ( 3)
 (.148( السيكطي، البيجة المرضية )ص4)
(،  المككدم، شرح 324(، ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب )ص4/184الؾ، أكضح المسالؾ، )ج( ابف م5)

 (.174المككدم، )ص
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ـي الناس، أك )المصدر النائب عف        فإف جاء األمر بصيغة )اسـ الفعؿ(، نحك: صٍو، فينا
 ، ـي الناس، أك)ما لفظو خبر كمعناه الطمب(، نحك: حسبؾ الحديثي فعؿ األمر(، نحك: سككتان، فينا
ـي الناس، فبل تقٌدر )أٍف( بعده، فقد قاؿ أغمب النحاة برفع الفعؿ بعده، كالكسائي أجاز في  فينا

 .(1)ذلؾ النصب

؛ أم: يجب أف تسبؽ بطمب قد يككف (2)"يقكؿ ابف الحاجب: "أف يككف قبميا أمر كفي ذلؾ     
ىذا الطمب داالن عمى األمر، "إذا كاف األمر صريحا، نحك: ائتني فأشكرىؾ، فبل كبلـ في 

امرؤي فعؿ  صحتو، كأما إف لـ يكف صريحان، كذلؾ بأف يككف مدلكالن عميو بالخبر، نحك: اتقى اهللى 
خيران  فيثاب عميو، كحسبؾ الكبلـ فيناـ الناس، أك اسـ فعؿ، نحك: نزاؿ فأقاتمؾ، كعميؾ زيدان 
فأكرمؾ، أك يككف األمر مقدران كاألسد األسد فتنجك، فالكسائي يجرم جميع ذلؾ مجرل صريح 

مذىب  األمر، كقد كافقو ابفي جني في نحك: نزاؿ بناءن عمى أنو مطرد كاألمر عمى ما ىك
 .(3)"سيبكيو

إذف، يجب أف يككف األمر محضان؛ بحيث يككف بصريح الفعؿ، فإف كاف باسـ الفعؿ، أك      
 بالمصدر النائب عنو، أك كاف داالن عمى الخبر لـ يجز النصب، بؿ الرفع إال أف الكسائي أجاز

 نزاؿ.النصب بعد ذلؾ كمو، ك كافقو ابف جني في جكاز النصب بعد اسـ الفعؿ، نحك: 

بػ)أٍف( مضمرة كجكبان بعد فاء السببية في جكاب  كمف الشعر الذم جاء فيو الفعؿ منصكبان       
    األمر قكؿ الشاعر:

 (4)ايا ناق سيري عنقا فسيحا                إلى سميمان فنستريح

ا )أف( في يقكؿ سيبكيو في الفعؿ الكاقع بعد الفاء السببية: "كاعمـ أف الفاء ال تضمر فيي      
الكاجب، كال يككف في ىذا الباب إال الرفع...كذلؾ قكلو: إنو عندنا فتحدثىنا، كسكؼ آتيو فأيحدثيو 
ف شئت كاف منقطعا؛ ألنؾ قد  ليس إال، إف شئت رفعتو عمى أف تشرؾ بينو كبيف األكؿ، كا 

 .(5)أكجبت أف تفعؿ فبل يككف فيو إال الرفع"

                                                           

 (.263( انظر: الغبلييني، جامع الدركس العربية )ص1)
 (.2/244، الكافية في النحك )جالرضي( 2)
-3/36(، سيبكيو، الكتاب )ج174(، المككدم، شرح المككدم )ص2/244الكافية في النحك )ج لرضي،( ا3)

 (.324(، ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب )ص191-4/189(، ابف مالؾ، أكضح المسالؾ )ج38
 (.123( ابف قدامة، ديكاف أبي النجـ العجمي )ص4)
 (.2/245)ج (، ابف الحاجب، الكافية في النحك3/38( سيبكيو، الكتاب )ج5)
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الكاقعة بعد الفاء قد تككف مرفكعة عمى العطؼ، أك مرفكعة عمى فسيبكيو يرل أف األفعاؿ       
 بعد ىذه األفعاؿ. -عند سيبكيو-االستئناؼ، فالرفع ىك األصؿ 

؛ حيث يقكؿ:" كأنو قاؿ: إنما أمرنا ذاؾ (1(َّجغمعُّٱ :-تعالى-كمٌثؿ عميو بقكلو     
 .(2)فيككف"

فالرفع الكجو كأنو قاؿ:  َّجغمعُّٱ :-تعالى-ف( الرفع، " فأما قكلوفاألصؿ في )فيكك      
ألنو ال يخمك أف يأمر معدكمان، أك مكجكدان، كال يككف  كف فيك يككف، كمىف نصب فيك ضعيؼ؛

 .(3)"مكجكدا؛ إذ ال فائدة في أمر المكجكد، كال يككف معدكمان؛ ألف المعدكـ ال يؤمر

ٱمعجغُّٱ:-عٌز كجؿ–قكلوكاختمفكا في كف في )فيككف(، كقد قرأ أغمب القراء برفع الن             

(  كيٍف فىيىكيكفى  :فتح النكف كضميا: فقرأ ابفي عامرفي   بنصب النكف، كقرأ الباقكف: )فيككفي
 .(4)رفعان 
فػ" النصب عمى أنو جكاب لفظ )كف( شبو باألمر الحقيقي، كال يصح أف يككف جكابا لؤلمر؛     

 .(5)إذ ال ينتظـ منيا شرط كجزاء"
 فالنيي طمب الكؼ عف ،(6)" كىك طمب الكؼ عف الفعؿ عمى جية االستعبلء" :النيي .2

، كال تختمفكا فيتمكفى منكـ عدككـ. فينا يجب   شيء، كأداتو: ال الناىية، كقكلنا: ال تظمـ فتحاسبى
 نصب المضارع بعد الفاء الكاقعة في جكاب النيي. 

لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتُّٱ
مثهتٱُّ: -تعالى-قكلو كمنو  ,(7)َّىكمك جسمخجخمحجحمجحج

 .(8)َّجضمصخصحصخسمسحس

                                                           

 [.40( ]النحؿ:1)
 (.3/398( سيبكيو، الكتاب )ج2)
 (.2/244(، ابف الحاجب، الكافية في النحك )ج169( الضرير، شرح الممع في النحك )ص3)
 (.3/369( أبك عمي الفارسي، الحجة في عمؿ القراءات السبع )ج4)
 (.257( عضيمة، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ )ص5)
 (.120الببلغة )ص( حسيف، فف 6)
 [.81:طو( ]7)
 [.61( ]طو:8)
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رئزئُّّٰٱ :-تعالى-كفي قكلو     ، الفعؿ مرفكع كيعمؿ سيبكيو ذلؾ (1)َّمئ
يجعبل كفره سببان بقكلو: " فارتفعت؛ ألنو لـ يخبر عف الممكيف أنيما قاال: ال تكفر فيتعممكف، ل

 .(2)لكنو عمى كفركا فيتعممكف"لتعميـ غيره، ك 

 ينتقض النيي بػ)إال(، كفي ذلؾ يقكؿ كحتى ينتصب الفعؿ الكاقع في جكاب النيي يجب أالٌ     
،  ابف ىشاـ: "كلك نقضت النيي بإال قبؿ الفاء لـ تنصب، نحك: ال تضرٍب إال عمران  فيغضبي

 .(3)فيجب في )يغضب( الرفع"

داخؿ في باب األمر ا الدعاء فيك "كأمٌ  ،كقد عٌده النحاة مف باب األمر كالنيي الدعاء: .3
""كالنيي عند النحاة...نحك:   .(4)الميـ ال تؤاخذني بذنبي فأىمؾى

ممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكُّ: -تعالى-كمنو قكلو    
 قكؿ الشاعر: -أيضان -، كمنو(5)َّحنجن

 (6)سنن الساعين في خير سنن        قني فال أعدَل عن            ربّْ وف

 فالفعؿ)أعدؿ( انتصب بػ)أٍف( مضمرة؛ ألنو كقع بعد الفاء السببية الكاقعة في جكاب الدعاء.    

سقيان لؾ قمت: كشرط الدعاء لنصب الفعؿ بعد الفاء السببية أف يككف بمفظ الفعؿ؛ فمك     
 لـ يجز النصب. ،(7) فيركيؾ اهلل

ذا جاء كصيغة الخبر المراد منو الدعاء، نحك: يرزق     ني اهلل الغني فأنفؽي الماؿ في الخير، كا 
 .(8)غالنصب في ىذه الصي فكفييف يجيزك بعض الك إال أفَّ 

 
                                                           

 [.102( ]البقرة:1)
 (.3/38( سيبكيو، الكتاب )ج2)
 (.325( ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب )ص3)
 (.2/244الكافية في النحك )ج الرضي،( 4)
 [.88( ]يكنس:5)
(، ابف 482الناظـ )صابف الناظـ، شرح ابف (، 147البيت ببل نسبة، انظر: السيكطي، البيجة المرضية )( 6)

(، األزىرم، شرح التصريح عمى 3/302(، األشمكني، شرح األشمكني )ج2/215طكلكف، شرح ابف طكلكف )ج
 (.2/378التكضيح )ج

 .325( انظر: ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص7)
 .(4/368)ج النحك الكافيحسف، ( انظر: 8)
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 . كشرط االستفياـ ىك "أف(1)كىك "طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمان مف قبؿ" :الستفيام .4

في نحك: ىؿ أخكؾ زيده يككف بأداة تمييا جممة اسمية خبرىا جامد؛ فبل يجكز النصب  ال 
فقد كقع الخبر جامدان،  ،(2)ال فرؽ بيف االستفياـ بالحرؼ...كاالستفياـ باالسـ"فأكرميو، ك 

 كىك)زيد(، كلـ ينتصب الفعؿ)أكرمو( لذلؾ .

ٌُّّٱ :-تعالى-قكلو منتصبان  كمف االستفياـ الذم جاء الفعؿ الكاقع بعد الفاء السببية  
حطمضخضحضجضمصخصُّٱ :-تعالى-، كقكلو(3)ََُِّّّّّٰ ٍّ

 :ت ىذه اآلية بالرفع كالنصب لمفعؿ )يضاعؼ(، كالرفع عمى كجييفئر ، كقد قي (4)َّمظ
أحدىما: أف تعطفو عمى ما في الصمة، كاآلخر: أف تستأنفو، فأما النصب في: )فيضاعفو( فإف 

 . كالنصب فيو عمى أنو كاقع في االستفياـ.(5) الرفع أحسف منو

جضمصخصحصمسخسحسجسمخجخ ٱُّ :-تعالى-كأما قكلو     
، فينا كقع الفعؿ )تصبح( مرفكعان، كىك كاقع في (6) َّجعمظحطمضحضخض

 ؿ الخميؿ ذلؾ: "فقاؿ: ىذا كاجب، كقد تنبو، كأنؾ قمت: أتسمع أف اهللقد عمٌ ك جكاب االستفياـ، 
 .(7)كذا"أنزؿ مف السماء ماء فكاف كذا ك 

ما لككنو ممكنا  كىك "طمب :التمني .5 أمر محبكب ال يرجى حصكلو إما لككنو مستحيبلن، كا 
 .(8)مطمكع في نيمو "  غير

  خص حصمسخسُّٱ: -تعالى-كقكلو كأشير أدكاتو )ليت(      . (9) َّ جضمص
 كمنو قكؿ الشاعر:

                                                           

 (.122حسيف، فف الببلغة )ص (1)
 (.326ر الذىب )ص( ابف ىشاـ، شرح شذك 2)
 [.53( ]األعراؼ:3)
 [.245( ]البقرة:4)
 (.1/164( أبك عمي الفارسي، الحجة في عمؿ القراءات السبع )ج5)
 [.63( ]الحج:6)
 (.3/40( سيبكيو، الكتاب )ج7)

 (.108)ص عمـ المعاني( عتيؽ، (8
 [.73( ]النساء:9)
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 (1)أل رسول لنا منيا فيخبرنا                        ما بعد غايتنا من رأس مجرانا

فقد جاء الفعؿ)يخبرنا( منصكبا بػ)أٍف( مضمرة كجكبا بعد الفاء السببية الكاقعة في جكاب     
 .(2)التمني المدلكؿ عميو بقكلو: أال رسكؿ لنا

كىك "انتظار حصكؿ شيء مرغكب فيو، ميسكر التحقؽ، كال يككف إال في األمر  :الترجي-6
 .(3)الممكف"

كالفعؿ بعد الفاء في " الترجي،كينصب الفعؿ الكاجب بعد الفاء السببية الكاقعة في جكاب     
  .(4)الرجاء نصب"

" أجاز الككفيكف قاطبة أف القكؿ:كىذا يكافؽ  ،كالككفيكف ىـ الذيف يعدكف الفاء بعده لمسببية    
جكاب التمني... كمما يعامؿ الرجاء معاممة التمني، فينصب جكابو المقركف بالفاء، كما نصب 

في قراءة  (5)َّاميلىلمليكىكمكُّٱ: -تعالى–كرد منو قكلو 
 .(6)مف نصب )أطمع( كىك حفص عف عاصـ"

كىك الطمب برفؽ كليف، كيظير ذلؾ في صكت المتكمـ؛ بحيث يختار كمماتو عمى  العرض: -7
 أف تككف رقيقة دالة عمى الرفؽ كالميف، كمف أدكات التحضيض)أال(، كمنو قكؿ الشاعر:

 (7)قد حدثوك؛ فما راء كمن سمعا      أل تدنو فتبصَر ما             يا بن الكرام
 ككقكلنا: أال تأتينا فتحدثىنا.

 

                                                           

 (.134( سجيع جميؿ الجبيمي، ديكاف أمية بف أبي الصمت )ص1)
 (.329( انظر: ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب )ص2)
 (.4/370( حسف، النحك الكافي )ج3)
 (.150( السيكطي، البيجة المرضية )ص4)
 [.36( ]غافر:5)
 (.4/276(، أبك عمي الفارسي، الحجة في عمؿ القراءات السبع )ج4/20شرح ابف عقيؿ )ج( ابف عقيؿ، 6)
(، ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب 147البيجة المرضية )صالبيت ببل نسبة، انظر: السيكطي، ( 7)
(، األزىرم، شرح 2/215ابف طكلكف )ج ابف طكلكف، شرح (2/174(، المككدم، شرح المككدم )ج242ص)

(، ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ 483(، ابف الناظـ، شرح ابف الناظـ )ص2/378التصريح عمى التكضيح )ج
 (.4/20)ج
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، كمف أدكاتو؛ )ىبٌل، لكال(، كقكلؾ: ىبٌل حطمت (1)"الطمب بشدة كعنؼ" كىك :التحضيض-8
، بنص (، كمنو قكلوقيكد االستبداد فتعزَّ ُّٱ: -تعالى-ب الفعؿ)تعزى زن ينىنننمن

 .(2) َّريٰى

"كىك كالعرض متقارباف، يجمعيما التنبيو عمى  كيقكؿ ابف ىشاـ في العرض كالتحضيض:     
 .(3)"إال أف التحضيض زيادة تككيد كحثالفعؿ؛ 

أف كبل منيما يدؿ عمى الطمب، كىك -التحضيضعني العرض ك أ-فالفرؽ بينيما     
يجتمع فيو االثناف، كيختمفاف في أف العرض طمب برفؽ كليف، في حيف أف التحضيض  أمر ه

 طمب بشدة.

الكاقع بعد الفاء  كيذىب )د. محمد حماسة عبد المطيؼ( إلى أف نصب الفعؿ المضارع    
ف لـ يسمب بعض النحاة عف )الفاء( متماسكان  السببية يجعؿ مف تركيب الجممة تركيبان  ، حتى كا 

مؤكال مف )أف( المضمرة كجكبا  معنى العطؼ، فالنحاة كانكا يركف أف الفاء تعطؼ مصدران 
الجممة مع النحاة لـ يككنكا يتعاممكف في تحميؿ ف "عؿ المنصكب بيا عمى مصدر متكىـ، كالف

ظاىر التركيب أك مع البناء الظاىرم فقط، بؿ كانكا في كثير مف الحاالت يتعاممكف مع البنية 
األساسية، كما يؤكلكف بو البناء الظاىرم ىك الذم يمثؿ البنية األساسية لدييـ، كلذلؾ إذا اختؿ 

جاء الفعؿ في البناء الظاىرم بعض ما يشترطكف لنصب الفعؿ ىنا لـ ينصب الفعؿ، أك إذا 
عمى أف المعنى مختمؼ عف المعنى  لغكيان  مع تكافر شركط النصب كاف ذلؾ الرفع دليبلن  مرفكعان 

 . (4)مع نصب الفعؿ"

 فاء السببية والجزم في جواب الطمب:: القسم الثالث  2.1.3
يككف الفعؿ المضارع منصكبا في جكاب الطمب إذا جاء بعد الفاء السببية، فإف سقطت      

السببية مف جكاب الطمب يجـز الفعؿ المضارع، نحك قكلؾ: جئني أكرٍمؾ، فينا جـز الفاء 
 الفعؿ؛ ألنو كاقع في جكاب الطمب، كلـ يسبؽ بالفاء السببية.

                                                           

 (.4/369( حسف، النحك الكافي )ج1)
 [.7( ]الفرقاف:2)
 (.327( ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب )ص3)
 (.224عبد المطيؼ، بناء الجممة العربية )ص (4)
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ذا سقط      ـز الفعؿ ت الفاء بعد الطمب ك كفي ذلؾ يقكؿ ابف مالؾ: "كا  قيصد معنى الجزاء جي
 .(2) َّختحتجتٱُّ :-تعالى–قكلو ، كمنو (1)جكابا لشرط مقدر"

منو الفاء، كىي أف يتقدـ  سقطت ذمحقؽ ثبلثةي شركط ليجـز الفعؿ الإذف، ال بد أف يت      
ي كغير ذلؾ، كأف يقع بعد الطمب فعؿه مضارعه مجرد مف عميو ما يدؿ عمى الطمب كاألمر كالني

 حرؼ الفاء، كأف يككف المضارع متسببا عف ذلؾ الطمب.
ىذه الشركط لـ يجـز الفعؿ، فمك قمنا: ما تزكرنا تحدثينا، فينا يجب فإف انتقض شرطه مف      

رفع الفعؿ؛ ألنو لـ يسبؽ بطمب بؿ سبؽ بنفي، أما إذا اقترف بو فاء السببية حينيا يككف 
مب ربيئىئنئمئُّ :-تعالى-ما إف لـ يقصد منو الجزاء كقكلومنصكبا، أ

مف تأخر  ، فينا يجب الرفع، عمى الرفع(3) َّىتنتمتزترتيبىبنب
 الفعؿ كلـ يقترف بو الفاء؛ كذلؾ ألنو لـ يقصد منو الجزاء.

ىذا بالنسبة لدراسة الفاء السببية مف الناحية النظرية، كفي المبحث التالي سيتـ دراستيا      
 مف الناحية التطبيقية في صحيح البخارم.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.4/187( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )ج(1
 [.151( ]األنعاـ: (2
 [.6-5( ]مريـ: (3
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 المبحث الثاني 2.2
 الفاء السببية في صحيح البخاري

آلراء  معالـ الفاء السببية مف خبلؿ عرضو اتضحت  حيثفي المبحث السابؽ،  كردكما 
النحاة، فإف الفاء السببية تدؿ عمى أف ما قبميا سبب في حصكؿ ما بعدىا، كال بد أف تسبؽ 

 .في جكابيا منصكبان بنفي كطمب محضييف، كيككف الفعؿ المضارع الكاقع 

كبعد دراستي ألحاديث صحيح البخارم كجدت أف الفعؿ المضارع المنصكب بػ)أٍف(      
 .تقريبا عشرة مرةن  ثمانيبعد الفاء السببية كرد  مضمرة كجكبان 

 فكانت األفعاؿ المضارعة بعد الفاء السببية عمى النحك اآلتي:      

أربعة، كاألفعاؿ الباقية  عدد األفعاؿ المنصكبة بعد الفاء السببية في جكاب النفي المحض ىك
 منصكبة في جكاب الطمب المحض، كمنيا:

 أربعة أفعاؿ منصكبة في جكاب االستفياـ. -

 أفعاؿ منصكبة في جكاب النيي. ستة -

 في جكاب التحضيض. بافمنصك  فعبلف -

 فعؿ كاحد منصكب في جكاب األمر. -

 فعؿ كاحد في جكاب التمني. -

لفاء السببية في جكاب االستفياـ، كبالتالي كاف بعد ا مرفكعان كاحد  كقد كرد فعؿ مضارع     
 مف حقو النصب إال أنو جاء مرفكعان.

ىذه المعاني السببية، كيكجد بعض األحاديث اختمؼ تأكيؿ النحاة في معني الفاء، كمف    
 الحقان.–بمشيئة اهلل–كسأعرضيا
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في بعد الفاء السببية ؿ المضارعة منصكبة بػ)أٍف( كمف األحاديث التي كردت فييا األفعا     
 يمي:صحيح البخارم ما 

 الفاء الواقعة في جواب الستفيام: .1

 .(1)"ىك طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكما مف قبؿ" االستفياـ:

، كمف في صحيح البخارم كقد كردت الفاء السببية في جكاب االستفياـ أربع مرات تقريبا    
 ذلؾ:

َيْنِزُل َربَُّنا َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُكلَّ َلْيَمٍة ِإَلى السََّماِء الدُّْنَيا  :"-صمى اهلل عميو كسمـ–اهلل قاؿ رسكؿ  -
َمْن  ،َمْن َيْسأَُلِني َفُأْعِطَيوُ  ،ِحيَن َيْبَقى ُثُمُث المَّْيِل اآْلِخُر َيُقوُل: َمْن َيْدُعوِني َفَأْسَتِجيَب َلوُ 

 .(2)" ؟َفَأْغِفَر َلوُ َيْسَتْغِفُرِني 

   ) ، فأعطيىو، فأغفرى بعد الفاء السببية في جكاب الطمب  منصكبة األفعاؿ المضارعة )فأستجيبى
 المحض، كىك االستفياـ)مىٍف يدعكني؟، مىٍف يسألني؟، مىٍف يستغفرني؟(.

)أستجيب، أغفر( صحيحي اآلخر، منصكبيف بالفتحة الظاىرة عمى آخرىما،  جاء الفعبلف  
)فأعطيو( فيك معتؿ اآلخر، منصكب  عميما ضمير مستتر كجكبان، تقديره: أنا. أما الفعؿفا

 بالفتحة الظاىرة، فاعمو ضمير مستتر كجكبان، تقديره: أنا. 

)االستفياـ(، عبلكة  إذف تحقؽ النصب ليذه األفعاؿ؛ حيث كقعت في جكاب الطمب المحض  
في حصكؿ االستجابة في حصكؿ ما بعدىا؛ فدعاء العبد هلل سببه  ان كاف ما قبميا سبب عمى ذلؾ

سببه في عطائو لو، كاستغفاره كتسبيحو هلل ىك سبب في الغفراف -سبحانو كتعالى-لو، كسؤالو لو
 لو.

 ذىب إلى بني عمرك بف-صمى اهلل عميو كسمـ–عف سيؿ بف سعد الساعدم، أف رسكؿ اهلل  -

أتصمي لمناس فُأقيم؟ جاء المؤذف إلى أبي بكر، فقاؿ: عكؼ ليصمح بينيـ فحانت الصبلة، ف 
 قال:" نعم".

الفعؿ المضارع )فأيقيـ( منصكب بأف مضمرة كجكبا بعد الفاء السببية في جكاب االستفياـ     
في حصكؿ ما بعدىا فنية الصبلة سبب  ان )أتصمي(، كالتقدير: فأف أقيـ، كقد كاف ما قبميا سبب

                                                           

 (.122( حسيف، فف الببلغة )ص(1
 [.6321: رقـ الحديث4/180الميؿ، ( ]البخارم: صحيح البخارم، الدعكات/الدعاء نصؼ 2)



 

82 
 

بالفتحة الظاىرة عمى آخره،  ان اآلخر، منصكب الفعؿ المضارع صحيحى في إقامة الصبلة، كجاء 
 فاعمو ضمير مستتر كجكبا، تقديره: أنا.

صمى اهلل –قكؿ الرسكؿ ، كمما جاء مرفكعان بعد الفاء السببية الكاقعة في جكاب االستفياـ    
 .(1)؟"ْلَفْحلُ َأَيْدَفُع َيَدُه ِإَلْيَك َفَتْقَضُمَيا َكَما َيْقَضُم ا: " -عميو كسمـ

حيث إف الفعؿ المضارع )تقضـي( جاء مرفكعان عمى الرغـ مف مجيئو بعد الفاء السببية الكاقعة  
 .(2)ك)القضـ(: ىك األكؿ بأطراؼ األسناف، في جكاب االستفياـ

بالضمة  اكجاء الفعؿ المضارع المقركف بالفاء السببية )تقضـ( صحيح اآلخر، مرفكع    
 الظاىرة، كفاعمو ضمير مستتر جكازان، تقديره: ىي.

يرد  لـ-كالسبلـعميو أفضؿ الصبلة –كاضح مف معنى الحديث فإف الرسكؿ ىك ككما     
 -عميو السبلـ-فالنبي؛ )اإلنكار( :االستفياـ بمعناه الحقيقي، بؿ أخرجو إلى معنى ببلغي كىك

يستنكر عمى العاض ما فعمو بيد المعضكض، فيستعجب مف كسره أطراؼ يديو بأسنانو 
 يقضميا! فحؿفـ ككأنيا في فيقضميا، 

 الفاء الواقعة في جواب النيي: .2
 .(3)ىك طمب الكؼ عف الفعؿ عمى جية االستعبلء"النيي: " -

ما نيي ست مرات في صحيح البخارم، كمنيا الفاء السببية الكاقعة في جكاب ال قد كردتك     
 يمي:

 .(4)" ل ُتوِكي َفُيوَكى َعَمْيكِ : " -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ رسكؿ اهلل -

 النيي،جكاب  الكاقعة فيمنصكبان بػ)أٍف( مضمرة كجكبا بعد الفاء السببية ( فىييككىى)الفعؿجاء 
كقعت  فقد)ال تككي(، كبالتالي تككف شركط الفاء السببية  تكفرت في ىذا الحديث؛  كىك:

في جكاب طمب محض كىك في ىذا الحديث )النيي(، كأف ما قبؿ الفاء كاف سببا لحصكؿ 
كجاء الفعؿ المضارع المقترف بالفاء السببية)فيككى( مبنيان لممجيكؿ، معتؿ اآلخر،  ما بعدىا.

كمعنى الحديث:" ال  ، كنائبو ضمير مستتر جكازان، تقديره: ىك.المقدرةعبلمة نصبو الفتحة 

                                                           

 [.2973: رقـ الحديث2/332]البخارم: صحيح البخارم، الجياد كالسير/األجير،  (1)
 (.12/120( انظر: العيني، عمدة القارم )ج2)
 (.120( حسيف، فف الببلغة )ص3)
  [.1433رقـ : حديث 1/371( ]البخارم: صحيح البخارم، فييا الزكاة/التحريض عمى الصدقة كالشفاعة، 4)
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 عنؾ،تككي مالؾ عمى الصدقة خشية نفاذه فيككى اهلل عميؾ أك يمنعؾ كيقطع مادة الرزؽ 
كأف مىف شح  فيو،إلى البركة كالزيادة  كتككف سببان فدؿ الحديث عمى أف الصدقة تنمي الماؿ 

 .(1)يمنعو مف البركة في مالو كالنماء فيو"ك  كلـ يتصدؽ فإف اهلل يككي عميو

 .(2)" ل ُتَبشّْْرُىْم َفَيتَِّكُموا : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -
 منصكب بػ )أف( مضمرة كجكبا؛ لكقكعو في جكاب الطمب المحض، كىك  (فيتكمكا)الفعل 

بحذؼ  ان األفعاؿ الخمسة، منصكبالنيي، كجاء الفعؿ المضارع المقترف بالفاء السببية )يتكمكا( مف 
 بالنكف، ككاك الجماعة ضمير متصؿ في محؿ رفع فاعؿ.

َأْنِفِقي َوَل ُتْحِصي  قاؿ: "-صمى اهلل عميو كسمـ-عف فاطمة عف أسماء، أف رسكؿ اهلل -
 .(3)" َوَل ُتوِعي َفُيوِعَي المَُّو َعَمْيكِ ، َفُيْحِصَي المَُّو َعَمْيكِ 

)فيحصى، فيكعى( منصكبة بػ )أف( مضمرة كجكبا؛ لكقكعيا في جكاب فاألفعاؿ المضارعة: 
 الطمب المحض، كىك النيي.

)يحصى، يكعى( منصكبيف بأف المضمرة كجكبان، كىما فعبلف معتبل اآلخر،  كجاء الفعبلف    
 اسـه ظاىر، كىك: لفظ الجبللة )اهلل(. كالفاعؿ

 :الفاء السببية الواقعة في جواب النفي .3

 :ىماقد كردت الفاء السببية في جكاب النفي المحض مرتيف في صحيح البخارم،     

 .(4)"َما اْغَبرَّْت َقَدَما َعْبٍد ِفي َسِبيِل المَِّو َفَتَمسَُّو النَّارُ :" -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ رسكؿ اهلل -

الكاقعة في جكاب النفي نصب الفعؿ )فتمسىو( بإضمار أف كجكبان؛ لكقكعو بعد الفاء السببية ف    
، كجاء الفعؿ المضارع المقترف بالفاء السببية )تمس( صحيح اآلخر، المحض، كىك) ما اغبرت (

 ة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره، فاعمو االسـ الظاىر، كىك: النار.كعبلم ان منصكب
   

                                                           

 (.8/431( العيني، عمدة القارم )ج1)
 [.2856: رقـ الحديث2/302( ]البخارم: صحيح البخارم، الجياد كالسير/اسـ الفرس كالحمار، 2)
 .2591اؿ حديث: رقـ 2/219( المرجع السابؽ، اليبة كفضميا كالتحريض عمييا، 3)
  .2811: رقـ الحديث2/291اهلل،  المرجع نفسو، الجياد كالسير/مف اغبرت قدماه في سبيؿ4) )
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ينتفي بكجكد الغبار النار بالنصب، كالمعنى أىف المس  كمعنى الحديث: "كقكلو )فىتىمىسَّوي( 
كفي ذلؾ إشارىةه إلى عظيـ قدر التصىرؼ في سبيؿ الٌمو، فإذا كاف مجرد مس الغبار  ،المذككر

 .(1)لمقدـ يحـر عمييا النار، فكيؼ بمف سعى كبذؿ جيده كاستنفد كٍسعو"
 َفَيِمَج النَّاَر ِإلَّ َتِحمَّةَ اْلَوَلِد ِمْن  َل َيُموُت ِلُمْسِمٍم َثاَلَثةٌ : " -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ الرسكؿ  -

 . (2)" اْلَقَسمِ 

الفعؿ)فيمج( منصكب بػ )أف( مضمرة كجكبا بعد الفاء السببية؛ لكقكعو في جكاب النفي    
المحض، كىك: )ال يمكت لمسمـ(، كجاء الفعؿ المضارع المقترف بالفاء السببية )يمج( صحيحى 

: كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره، فاعمو ضميره مستتر جكازان، تقديره ان اآلخر، منصكب
     ىك.
 الفاء الواقعة في جواب التحضيض:  .4

 :ىماتحضيض مرتيف في صحيح البخارم، قد كردت الفاء السببية في جكاب ال 

 كؾ:اليرمبف العكاـ يـك كقػعة  لمزبير-كسمـصمى اهلل عميو -رسكؿ اهلل أصػػحاب قاؿ -
 .(3)" أل تُشدُّ َفَنُشدَّ َمَعكَ " 

بػ)أٍف( مضمرة كجكبان بعد الفاء السببية الكاقعة في جكاب  الفعؿ)نشد( منصكبه ف
كعبلمة  ا، كجاء الفعؿ المضارع المقترف بالفاء السببية )نشد( صحيحى اآلخر، منصكبالتحضيض

 ىك. :نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره، فاعمو ضميره مستتر جكازا، تقديره

كعمى ىذا يككف قد تحقؽ شركط عمؿ الفاء السببية في ىذا الحديث؛ حيث إنو كاف ما قبميا 
 كىك )التحضيض(.، سببان في حصكؿ ما بعدىا، ككقكع الفاء السببية في جكاب الطمب المحض

كمعنى الحديث:" كممة: أال، لمتحضيض كالحث...أم: أال تشد عمى المشركيف، فممو درر الزبير 
، كالشد في -رضي اهلل تعالى عنو-في ىذه الكقعة، ككذلؾ خالد بف الكليد عكاـ فيما فعؿبف الا

 .(4)الحرب الحممة كالجكلة"

 
                                                           

 (.6/30( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم )ج1)
 [.1251: حديث رقـ1/322]البخارم: صحيح البخارم، الجنائز/فضؿ مف مات كلو كلد فاحتسب، 2) )

 .3721: رقـ الحديث3/24( المرجع السابؽ، فضائؿ الصحابة/مناقب الزبير بف العكاـ، (3
 (.16/312لقارم )ج( العيني، عمدة ا4)
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 رجبلن -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ: استعمؿ النبي -رضي اهلل عنو–عف أبي حميد الساعدم  -

َفَيالَّ  كىذا أيىدم لي، قاؿ: "ة، فمما قدـ قاؿ: ىذا لكـ يقاؿ لو: ابف المُّتبية عمى الصدقمف األزد  
، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َل َيْأُخُذ َأَحٌد ِمْنُو ُيْيَدى َلُو َأْم لَ  ، َفَيْنُظرَ ِت َأِبيِو َأْو َبْيِت ُأمّْوِ َجَمَس ِفي َبيْ 

 . (1)"َشْيًئا ِإلَّ َجاَء ِبِو َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْحِمُمُو َعَمى َرَقَبِتوِ 

)أف مضمرة( كجكبا؛ لكقكعو في جكاب الطمب ارع )ينظر( منصكب بػ الفعؿ المض
بالفتحة الظاىرة  االمحض، كىك التحضيض )فيبل جمس(، كجاء الفعؿ صحيح اآلخر، منصكب

 ضمير مستتر جكازا، تقديره: ىك. عمى آخره، فاعمو

 الفاء الواقعة في جواب األمر: .5

 .(2)"األمر: "ىك طمب الفعؿ عمى جية االستعبلء -
 :ىيمرة كاحدة في صحيح البخارم، الفاء السببية الكاقعة في جكاب األمر  قد كردت

َمْن لكعب بن األشرف؟ فقال محمد بن مسممة: أُتحبُّ : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ رسكؿ اهلل
 .(3)"قد فعمت :قال ،أْن أقتَمو؟ قال: "نعم" قال: فْأَذْن لي فَأقولَ 

    ) لكقكعو بعد الفاء السببية الكاقعة في  ؛بػ)أٍف( مضمرة كجكبان  نصب الفعؿ المضارع )فأقكؿى
 جكاب الطمب المحض، كىك األمر)فأذٍف لي(.

 الفاء المختمف فييا: .6

كمف ضمف ىذه المعاني  فيو،معنى الفاء في كىناؾ حديثه نبكمه شريؼه اختيمؼ    
 )السببية(، فالفعؿ المضارع فيو مقركف بالفاء كاقع في جكاب األمر.

اْشَفُعوا َفْمُتْؤَجُروا وْلَيْقِض اهلُل َعَمى ِلَساِن َنِبيو َما :" -كسمـصمى اهلل عميو –يقكؿ رسكؿ اهلل
 .(4)"َشاء

                                                           

 [.2600: رقـ الحديث2/221، اليبة كفضميا/إذا كىب ىبة فقبضيا اآلخر، ]البخارم: صحيح البخارم (1)
 (.116( حسيف، فف الببلغة )ص2)
 [.3032: رقـ الحديث3/346]البخارم: صحيح البخارم، الجياد كالسير/الكذب في الحرب،  (3)
 .6028: رقـ الحديث: 4/108شفاعة حسف يكف لو نصيب منيا، ( المرجع السابؽ، األدب/مف يشفع 4)
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الشاىد ىك)فمتؤجركا(؛ حيث يجكز في الفاء المقركنة بالفعؿ المضارع أكثر مف معنى ك     
 السببية، كالجزائية، كالزيادة، كالعطؼ، كالعطؼ عمى مقدر. :منيا

: "قكلو )فمتؤجركا( فإف قمت ما ىذه الفاء؟ قمت: ىي فاء (1)كفي ذلؾ يقكؿ الكرماني   
كالبلـ بالكسر بمعني)كي(، أك الجزائية لككنيا جكابان  المضارع،السببية التي ينتصب بعدىا الفعؿ 

؛ لؤلمر، أك زائدة عمى مذىب األخفش، أكىي عاطفة عمى )اشفعكا( ك البلـ لؤلمر أك عمى مقدر
فإف قمت: ما فائدة  (2)  َّمبزبُّٱ  :-تعالى-قكلو أم: اشفعكا لتؤجركا فمتؤجركا، نحك

البلـ، قمت)اشفعكا تؤجركا( في تقدير: إف تشفعكا تؤجركا، كالشرط متضمف لمسببية، فإذا ذكرت 
 .(3)البلـ فقد صرحت بالسببية"

تفيد أكثر مف معنى، مف خبلؿ قكؿ الكرماني السابؽ يتضح بأف الفاء في ىذا الحديث    
كأرل أف أقكل ىذه المعاني ىي الجزائية؛ فقد جاء الفعؿ)فمتؤجركا( جكابان لؤلمر )اشفعكا( 

 المتضمف لمعنى الشرط.

كبالتالي فإف القكؿ بأنيا زائدة ضعيؼ؛ ألنيا أفادت معنى. ككذلؾ القكؿ بأنيا تفيد السببية     
الفاء( ككبل الحرفيف  ،-كيكىك بمعنى -ضعيؼ؛ حيث اجتمع في الفعؿ )البلـ ىك-أيضان -

 ينصباف الفعؿ المضارع بػ)أٍف( مضمرة كىذا أمر غريب.

لك اعتبرنا أنيا عاطفة فيذا يعني أنو  ؛ إذ-أيضان -كأما القكؿ بأنيا عاطفة فيك ضعيؼ    
-أيضان -قدر ىك ضعيؼم كالعطؼ عمى ،جائز كىك غيراألمر عمى فعؿ األمر  عطؼ جكاب

(4). 
 جواز النصب والرفع في جواب الترجي: .7

كىك مف أساليب اإلنشاء كفٌرؽ الببلغيكف بينو  ،مف الرجاء؛ أم األمؿ نقيض اليأس الترجي:
كبيف التمني؛ فالترجي في الممكف كالتمني فيو كفي المستحيؿ، كالترجي في القريب كالتمني في 

                                                           

. الزركمي، بالقراءاتيعرؼ بتاج القراء، عالـ  ( محمكد بف حمزة بف نصر، أبك القاسـ برىاف الديف الكرماني،1)
 (.7/168األعبلـ )ج

 [.4( ]البقرة: 2)
 (.21/179( الكرماني، الككاكب الدرارم )ج3)
 (.22/180ج) عمدة القارم، العيني( 4)
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في غيره، كالتمني في المعشكؽ لمنفس  فيككفالتمني البعيد، كيككف الترجي في المتكقع، كأما 
 .(1)كالترجي لغيره 

جكاب الترجي، إال في حديث كاحد مف  الكاقعة فيلـ ترد أفعاؿه منصكبةه بعد الفاء السببية  
 أحاديث الصحيح؛ كلـ يكف عمى كجو الكجكب بؿ الجكاز.

ِإَذا َنَعَس َأَحُدُكْم َوُىَو ُيَصمّْي َفْمَيْرُقْد َحتَّى : "-صمى اهلل عميو كسمـ-الرسكؿىك قكؿ كالحديث    
 .(2)"َيْذَىَب َعْنُو النَّوُم؛ َفإنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َصّمى ل َيْدِري َلَعمَُّو َيْسَتْغِفُر َفَيُسبُّ َنْفَسوُ 

فأما الرفع فعمى اعتبار عطؼ الفعؿ  النصب،الرفع ك  )فيسب( حيث يجكز في ىذا الفعؿ  
كجاء الفعؿ صحيح  عمى الفعؿ كىك )يستغفر(، كأما النصب فعمى اعتبار أنو جكاب لػػ)لعؿ(.

كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره، كفاعمو ضمير مستتر جكازا، تقديره:  ان اآلخر، منصكب
نو جكاب لكممة: لعؿ، التي لمترجي، النصب فباعتبار أ االعيني: "كأمكىذا يتكافؽ مع قكؿ  (،ىك)

فإنيا مثؿ: ليت. فإف قمت: كيؼ يصح ىينا معنى الترجي؟ قمت: الترجي فيو عائد إلى المصمي 
، ال إلى المتكمـ بو، أم: ال يدرم أمستغفر أـ ساب مترجيان لبلستغفار، فيك في الكاقع بضد ذلؾ

رجي بيف حصكؿ المرجك كعدمو، أك استعمؿ بمعنى التمكف بيف االستغفار كالسبب؛ ألف الت
 .(3)ما عمى السكية"يرم أيستغفر أـ يسب؟ كىك متمكف منال يد :فمعناه

 الفاء الواقعة في جواب التمني: .8

صمى –كجاءت الفاء سببية كاقعة في جكاب التمني مرة كاحدة، كذلؾ في قكؿ رسكؿ اهلل       
 يّ ا حَ نَ أَ وَ  انَ كَ  وْ لَ  اكَ ذَ تألمت مف رأسيا: "عندما -رضي اهلل عنيا–لمسيدة عائشة -اهلل عميو كسمـ

 . (4)"عَو لكِ دْ أَ ِك، وَ فأستغفَر لَ 

إف الفاء المقترنة بالفعؿ المضارع )أستغفر( ىي الفاء السببية؛ إذ إنو كقع في جكاب      
 التمني، كىك فعؿ صحيح اآلخر، كفاعمو ضمير مستتر كجكبان تقديره )أنا(.

                                                           

 (.300( انظر: مطمكب، معجـ المصطمحات الببلغية )ص1)
: رقـ 1/66( ]البخارم: صحيح البخارم، الكضكء/الكضكء مف النـك كمف لـ ير مف النسعة...،2)

 [.212الحديث
 (.165-3/164( العيني، عمدة القارم، )ج3)
: رقـ الحديث 4/30كجع...، ( ]البخارم: صحيح البخارم، المرضى/ما رخص لممريض أف يقكؿ: إني 4)

5666.] 
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خبلؿ الدراسة التطبيقية لمفاء السببية في صحيح البخارم أنني كجدت مما سبؽ تبيف مف       
األفعاؿ صحيحة كعددىا ست عشرة  أنيا كردت بما يقرب مف ثماني عشرة مرة، كجاءت بعضي 

 جكازان  ، إذ جاء مستتران مرة، كأما المعتؿ منيا فكانت خمسة، كجاء فاعؿ ىذه األفعاؿ متنكعان 
 مرتيف.    ان ظاىر  ان مرة كاحدة، كاسم متصبلن  ان ست مرات، كضمير  كجكبان  ان حكالي سبع مرات، كمستتر 
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 األول ثالمبح 3.1
 في الدراسات النحوية الفاء الرابطة

 الفاء الرابطة الجوابية:  3.1.1
 .صمح جممة الجكاب أف تككف شرطان كذلؾ إذا لـ تتستعمؿ الفاء لربط الجكاب بالشرط؛  

كمعنى الفاء الجكابية الربط، كتبلزميا السببية. قاؿ بعضيـ: كالترتيب أيضا، ثـ إف الفاء   
 .(1)الجكابية تككف جكابا ألمريف: أحدىما الشرط بػ )إف(، كالثاني: ما فيو مف معنى الشرط

 في الفاء الرابطة: يموأقوالالنحاة آراء   3.1.2
 يقكؿ سيبكيو عف اقتراف جكاب الجزاء بالفاء: " كاعمـ أنو ال يككف جكاب الجزاء إال  -

ىك الجكاب بالفاء، -ىنا–دراستيفي القكؿ فييما، كما ييمني  . ثـ فٌصؿ(2)بفعؿ أك الفاء"  
فيقكؿ في ذلؾ: " أما الجكاب بالفاء، فقكلؾ: إف تأتني فأنا صاحبؾ كال يككف الجكاب في ىذا 

بالكاك كال بثـ، أال ترل أف الرجؿ يقكؿ: أفعؿ كذا ككذا، فتقكؿ: فإذف يككف كذا المكضع 
 .(3)ككذا"

يقترف بو أف  حرؼ العطؼ الفاء، كال يجكز-فقط-يبكيو يرل أف جكاب الشرط يصح معوفس     
ف سيبكيو لـ يشر إلى عمة كجكد )الفاء( في الجكاب، بؿ اكتفى أ)ثـ(، أك )الكاك(، كالمبلحظ 

إف الجكاب في ذلؾ المكضع ال يصح معو الكاك أك ثـ، كالمبلحظ أف سيبكيو لـ يطمؽ  بقكلو
 .محددان  عمى ىذه الفاء اسمان 

نما يقع بالفعؿ أك بالفاء؛ ألف إالمجازاة إال بفعؿ؛ ألف الجزاء  كيقكؿ المبرد عنيا: " كال تككف   
 .(4)معنى الفعؿ فييا"

)الشرط(، كيرل أف الفاء فييا معنى الفعؿ،  المبرد يؤكد مجيء الفاء في جكاب الجزاء
 كتؤدم معناه.

 كيقكؿ ابف السراج: "فحؽ الفاء إذا جاء الجكاب أف يبتدأ الكبلـ، كال يجكز أف تعمؿ فيما
                                                           

(، كانظر: الراجحي، الفاءات في النحك العربي كالقرآف الكريـ 66( انظر: المرادم، الجنى الداني )ص1)
 (.66)ص

 (.3/63( سيبكيو، الكتاب )ج2)
 الصفحة.نفس ( المرجع السابؽ، 3)
 (.2/48( المبرد، المقتضب )ج4)
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. فقد اقترنت الفاء بجممة اسمية (1)تأتني فمؾ درىـ " فٍ ا بشيء مما بعدىا، ككذلؾ قكلؾ: إبعدى
ف أ، فيي لـ تقع فعبل حتى تككف جزاءن كجكابا لمشرط إال بعد في المثاؿ السابؽ، كىي )لؾ درىـ(

لؾ درىـ( كالجممة الشرطية في الشرط. كسٌمى ابف السراج ىذه الفاء بفاء فتعمقت )اقترنت بالفاء، 
 .(2)اإلتباع؛ إذ إنيا تصحب الثاني األكؿ كتتبعو إياه

فيو الفاء لئلتباع دكف تككف ، يقكؿ: "-أيضان -اإلتباع( أف ابف جني سماىا )فاء  كما
لو في المكضع، كذلؾ في كؿ  في إعراب األكؿ، كال مشاركان  العطؼ، إال أف الثاني ليس مدخبلن 

 . (3)في األكؿ" مكاف يككف فيو األكؿ عمة لآلخر، كيككف فيو اآلخر مسببان 

أف الفاء الكاقعة في جكاب الشرط تسمى فاء اإلتباع الخالية مف  أيضان  ابف جنيكيرل     
 معنى العطؼ، كىي التي تفيد معنى التسبب؛ فيي تبيف أف ما بعدىا مسببه لما قبميا.

نما دخمت الفاء فكيعمؿ ابف جني اختيار )الفاء( دكف غيرىا في جكاب الشرط،        يقكؿ: "كا 
إلى المجازاة بالجممة المركبة في المبتدأ كالخبر، أك الكبلـ الذم قد  بلن في جكاب الشرط تكصٌ 

 . (4)يجكز أف يبتدأ بو"

فالفاء في قكلؾ: إف تحسف إليَّ فاهللي يكافئؾ، اقترنت بالجممة االسمية: اهلل يكافئؾ، كقد      
، فكاف ال اسميةجممة ، كالجكاب كقعت جكابا لمشرط كىك: إف تحسف إلٌي، ككقع فعؿ الشرط فعبلن 

بد مف اختيار حرؼ )الفاء(، ليدلؿ عمى أف ما بعدىا سبب لما قبميا، فيقكؿ في ذلؾ: "لكال الفاء 
كؿ الكبلـ بآخره، كذلؾ أف الشرط كالجزاء، ال يصحاف إال باألفعاؿ؛ ألنو إنما يقصد ألـ يرتبط 

لحرؼ أبعد، فمما ارتبط كقكع فعؿ غيره، كىذا ال يكجد في األسماء كال في الحركؼ، بؿ ىك مف ا
كلو فعؿ كآخره اسـ، أدخمكا حرفا يدؿ عمى أف ما بعده سبب عما قبمو، أكؿ الكبلـ بآخره؛ ألف أ

 .(5)ال معنى لمعطؼ فيو فمـ يجدكا ىذا المعنى إال بالفاء "

 : -تعالى-كقد تككف الجممة الكاحدة اسمية طمبية في آف كاحد، كقد تحقؽ ذلؾ في قكلو    
، فجممة )مف ذا الذم ينصركـ( جممة (6)  َّىثنثمثزثرثيتىتنتُّٱ

                                                           

 (.159-2/158)ج( ابف السراج، األصكؿ في النحك 1)
 .2/160( المرجع السابؽ، 2)
 (.2/252( ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج3)
 .2/253( المرجع السابؽ، 4)
 .ةالصفحنفس ( المرجع نفسو، 5)
 [.160( ]آؿ عمراف: 6)
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اسمية؛ ألف صدرىا اسـ كىك )مىف(، كطمبية؛ ألف )مف( فييا استفيامية، كىي مبتدأ، ك)ذا( اسـ 
جو آخر ك إشارة كىك خبر )مىف( االستفيامية، ك)الذم( صفة لػ )ذا( أك عطؼ بياف، كىناؾ 

ليا، كالخبر المكصكؿ )الذم( كالجممة جكاب محتمؿ، كىك أف تككف )ذا( ممغاة ال عمؿ 
 .(1)الشرط

أبدان  كيسمييا االخفش )فاء االبتداء(، يقكؿ: "كالفاء إذا كانت جكاب المجازاة كاف ما بعدىا
 .(2)مبتدأ كتمؾ فاء االبتداء ال فاء العطؼ"

كخبره فقد عدَّىا األخفش فاء االبتداء؛ ألنو يأتي بعدىا جممة اسمية مككنة مف مبتدأ 
جاءت مسببة لما قبميا، نحك: إف تأتني فأميرؾ عندم عمى ما تحب، فيذه الفاء فاء الجزاء، 

 كت حتى تجيء بما بعد )إف( بجكاب.كليست فاء العطؼ؛ إذ لك كانت العاطفة لـ يجز السك

ناسب الجزاء في المعنى، يقكؿ: "كأكلى األشياء بو الفاء يأف حرؼ الفاء  ىكيرل الرض
مجزاء معنى؛ ألف معناه التعقيب ببل فعؿ، كالجزاء متعقب لمشرط، كذلؾ ىذا في خفتيا لمناسبتو ل

 .(3)لفظا"

 في جكاب الشرط حيث لـ تؤثر أداة الشرط فيو ال لفظا كيقكؿ األربمي عف الفاء: "الكاقعة
كال معنى لربطو بو حينئذ، أما لك أثرت لفظا كالجـز في المضارع أك معنى؛ كقمب معنى 

إلى الزمف المستقبؿ، فبل يجكز اإلتياف بالفاء كحيث لـ تؤثر أداة الشرط في الجكاب فبل الماضي 
 . (4)بد مف الفاء لتربطو بالشرط، نحك: إٍف قاـ زيد فقـ "

كمعناىا عند المرادم بفاء الربط؛ إذ يقكؿ: "كأما الفاء الجكابية: فمعناىا الربط، كتبلزميا 
 .(5)أيضا"السببية، قاؿ بعضيـ: كالترتيب 

أعني الفاء –مف خبلؿ أقكاؿ النحاة السابقة نبلحظ انيـ اختمفكا في تسمية ىذه الفاء 
، إال أنيـ اتفقكا في أنيا تؤدم كظيفة؛ كىي ربط أركاف الجممة -الكاقعة في جكاب الشرط

 الشرطية؛ أم أنيا تربط جممة جكاب الشرط بجممة فعؿ الشرط. 

 

                                                           

 (.2/405( األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح )ج1)
 (. 1/226( األخفش، معاني القرآف )ج2)
 (.2/262الكافية في النحك )ج، الرضي( 3)
 (.26( اإلربمي، جكاىر األدب في معرفة كبلـ العرب )ص4)
 .(66( المرادم، الجنى الداني )ص5)
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 الفاء(:مواضع اقتران جواب الشرط بـ )  3.1.3
إذا كاف الجكاب غير صالح ألف يقع شرطا؛ فإف كاف  جكاب الشرطبيجب اقتراف الفاء 

إلى الربط بالفاء؛ ألف بينيما مناسبة لفظية -حينئذ-اب صالحا ألف يككف شرطا فبل حاجةالجك 
كأف تغني عف ربطو بيا، إال إذا كاف الفعؿ مضارعا مثبتان، أك منفيا بػ )ال(، فيجكز أف ييربط بيا 

 .(1)ال يربط، كترؾ الرابط أكثر استعماال

 :(2)في المكاضع التاليةكجكبان ط الفاء في جكاب الشرط بكترت

هلملخلحلجلمكُّٱ: -تعالى-كاف الجكاب جممة اسمية، نحك قكؿ اهللإذا ٱٱ

إٍف جاء محمد فيك محبكب، حيث اقترنت الفاء كجكبا في جممة ككقكلنا: ، (3) َّحمجم
إنيا كقعت جممة اسمية.جكاب الشرط؛ إذ   

ٌٍُّّّٱ: -تعالى-إذا كاف جكاب الشرط جممة فعمية فعميا فعؿ طمبي كاألمر، نحك قكلو -
َُِّّّ ؛ ألنو كقع جممة -ىنا–، اقترف فعؿ جكاب الشرط بالفاء (4)َّّٰ

ينىنننمنُّٱ: -تعالى-فعمية فعميا طمبي، كىك األمر، كنحك قكلو ، فينا (5)َّٰىري
الشرط بالفاء؛ ألنو كقع جممة فعمية فعميا طمبي كىك النيي، كنحك قكلؾ: مف اقترف فعؿ جكاب 

ألنو كقع جممة فعمية فعميا  ؛يطع اهلل فيؿ ينفعو مالو؟ كىنا كجب اقتراف فعؿ جكاب الشرط بالفاء
 طمبي نكعو استفياـ.

جسمخُّٱ: -عز كجؿ–فعمية اقترنت بػ )قد(، نحك قكلو إذا كاف جكاب الشرط جممة -

جممة جكاب الشرط؛  ، فينا اقترنت الفاء كجكبا في(6)َّجضحضمصخصحصمسخسحس
 )قد(. ألنو اقترف بػ

                                                           

 (.2/193( انظر: الغبلييني، جامع الدركس العربية )ج1)
 شبارة، نيؿ(، 375المرادم، الجنى الداني )ص(، 2/404( انظر: األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح )ج2)

(، ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 237(، ابف كماؿ باشا، أسرار النحك )ص218-217األرب )ص
 (.4/210)ج

 [.17( ]األنعاـ:3)
 [.31( ]آؿ عمراف:4)
 [.150( ]األنعاـ:5)
 [.77( ]يكسؼ:6)
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ٰىُّٱ: -تعالى-نفيس )السيف كسكؼ(، نحك قكؿ اهللإذا اقترف جكاب الشرط بحرؼ الت -

اقترف فعؿ جكاب الشرط بالفاء؛  (1)َّرئٌٍَُِّّّّّّٰ
ىنننمنزنرنُّٱ :-تعالى-رانو بحرؼ التنفيس )سكؼ(، ككقكلوالقت

ين كجب اقتراف فعؿ جكاب الشرط بالفاء؛ ألنو اقترف بحرؼ (2)َّريٰى
 التنفيس كىك )السيف(.

ىهمهُّٱ: -تعالى-إذا كاف جكاب الشرط جممة فعمية فعميا جامد، نحك قكؿ اهلل -
، كجب اقتراف الفاء في جكاب الشرط؛ ألنو كقع جممة فعمية (3)َّحيجييه

مماميلىلمليكىكمكُّٱ: -سبحانو كتعالى–فعميا جامد كىك )نعـ(، كنحك قكلو 

 .(4)َّٰىينىنننمنزنرن

هئمئخئحئجئييُّٱ: -تعالى-أف يككف الفعؿ ماضي المفظ كالمعنى، كقكؿ اهلل 
، (5)َّمحجحمجحجمثهتمتختحتجتمبخبحبجب

 جكاب الشرط بالفاء )فصدقت، فكذبت(؛ ألنو جاء ماضيا في المفظ كالمعنى.اقترف فعؿ 

جفمغُّٱ :-تعالى-إذا كاف جكاب الشرط منفيا بغير )لـ(، ك)ال(، نحك قكلو  مفخفحف

 ؛ جاء فعؿ جكاب الشرط مقترنا بالفاء؛ ألنو منفيا بػ )لف(.(6)َّحقمق

 :(7)جواب الشرط في-أيضا-ومما تقترن بو الفاء     
 كاف جكاب الشرط قسما، نحك: إف تكرمني فكاهلل ألكرمنؾ. إذا -
(، أك بنداء، كمنو قكؿ امرئ القيس: -  أك مقركنا بػ )ريبَّ

 
                                                           

 [.28( ]التكبة:1)
 [.172( ]النساء:2)
 [.271( ]البقرة:3)
 [.40-39( ]الكيؼ:4)
 [.27-26( ]يكسؼ:5)
 .[115عمراف: ( ]آؿ 6)
 (.69-68( المرادم، الجنى الداني )ص7)
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 (1)فإن أمِس مكروبا فياُربَّ قينة             منعمة أعممتيا بكران
 )رب(ط بالفاء؛ ألنو مقترنا بالياء، كالشاىد في البيت السابؽ ىك اقتراف جكاب الشر 

 فيما سبؽ كاجبة االقتراف بجكاب الشرط؛ ألنو لـ يصح كقكعيا شرطا، كفي ذلؾ يقكؿ فالفاء

 ابف مالؾ: 

 (2)كاقرف بفاء حتما جكابا لك جعؿ         شرطا إلف أك غيرىا، لـ ينجعؿ         

كبالنسبة لمفعؿ الماضي المتصرؼ المجرد المقترف بالفاء الكاقع جكاب شرط، فيك عمى ثبلثة     
 :(3)كىي أضرب،

 كىذا ما ذكرتو في األكجو–ضرب يجب اقتراف جكابو بالفاء، كىك ما كاف ماضيا لفظا كمعنى 
حبجبهئمئخئحئجئييُّٱ :-تعالى-، كقكؿ اهلل -الكاجبة اقتراف الفاء سابقا

 ، فينا كجب اقتراف الفاء في جكاب الشرط؛ ألنو ماضو في المفظ كالمعنى.(4)  َّمبخب

بالفاء، كىك ما كاف مستقببل، كلـ يقصد بو كعدان أك كعيدان، كمثالو ضرب يمتنع اقترانو  -
 إٍف قاـ زيده قاـ عمرك. قكلنا:

-ضرب يجكز اقترانو بالفاء كال يجب، كىك ما كاف مستقببل، كقصد بو كعد أك كعيد، كقكلو 
.(5) َّىهمهجهينىنمنخنُّٱ :-تعالى

 

 الشرط:وقوع الفعل المضارع المقرون بالفاء بعد جزاء   3.1.4
يقكؿ ابف عقيؿ: "إذا كقع بعد جزاء الشرط فعؿ مضارع مقركف بالفاء أك الكاك جاز فيو 

، كالرفع، كالنصب"  .(6)ثبلثة أكجو: الجـز

أم أف الفعؿ المضارع المقترف بالفاء الكاقع بعد الجزاء يجكز في إعرابو ثبلثة أكجو،      
كىي: النصب عمى إضمار )أف(، الرفع عمى االستئناؼ، الجـز بالعطؼ عمى فعؿ الجزاء، 

                                                           

 (.165( مصطفى عبد الشافي، ديكاف امرئ القيس )ص1)
 (.47( ابف مالؾ، متف األلفية )ص2)
 (.67المرادم، الجنى الداني )ص (3)
 [.77]يكسؼ:  (4)
 [.90( ]النمؿ:5)
 (.4/39( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ )ج6)
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رثيتىتنتمتزترتيبُّٱ : -تعالى-كذلؾ نحك قكؿ اهلل

فقرأ ابف كثير كنافع كأبك ، اختمؼ القراء في قراءة )فيغفر(؛ (1) َّىفيثىثمثنثزث
، كالكجوعمر  قبميا، كأما ابف عامر  عطؼ )فيغفر(عمى ما-عندىـ-ك كحمزة كالكسائي بالجـز

ت قراءة شاذة بالنصب، كىي قراءة ابف عباس ئ، كقير (2)ىا بالرفع عمى االستئناؼآكعاصـ فقر 
 .(3)كأبك حيكة كاألعرج

 وقوع الفعل المقرون بالفاء بين الشرط والجزاء:  3.1.5
إذا كقع الفعؿ المضارع المقركف بالفاء بيف الشرط كالجزاء، فإف لو كجييف في اإلعراب،     

، كالنصب، كقكؿ زىير بف أبي سممى: ىما:        الجـز

 (4)ومن ل يقدم رجـــمو مطمئنة                فيثبَتيا في مستوى األرض تزل

مى فعؿ الشرط، كىك)يقدـ( كىك فالفعؿ )يثبت( يجكز فيو كجياف، ىما: النصب كالجـز ع
 األشير، كفي ذلؾ يقكؿ ابف مالؾ:

 (5)كجـز أك نصب لفعؿ إثر فا               أك كاك أف بالجػممتيف اكتنػػفا

إذا كاف العطؼ بالفاء أك الكاك عمى جممة الشرط قبؿ يقكؿ ابف طالكف في شرحو: "    
: كىك األشير، نحك:اإلتياف بجممة الجزاء، فالمعطكؼ مكتنؼه بجممتيف،   ففيو كجياف: الجـز

 

 .(7)كالنصب..." (6) َّزيريٰىينىنننمنزنرنُّٱ 

مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف الفعؿ المضارع المقركف بالفاء أك الكاك إذا كقع بيف الشرط  
، كالنصب، نحك قكلؾ: إٍف يقـ زيد فيخرج خالد أكرمتؾ،  كجكابو، جاز فيو أمراف، ىما: الجـز

)يخرج( الجـز كالنصب، كالجـز أقكل مف النصب؛ كذلؾ ألنو عطؼ عمى فعؿ فيجكز في 
 الشرط.

                                                           

 [.284( ]البقرة: 1)
 .(4/39، شرح ابف عقيؿ )جعقيؿ ( ابف2)
 .(4/213(، كابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )ج2/239( انظر: المككدم، شرح المككدم )ج3)
 (.71فاعكر، ديكاف زىير بف أبي سممى )ص (4)
 (.47( ابف مالؾ، متف األلفية )ص5)
 [.90( ]يكسؼ:6)
 (.2/240( ابف طكلكف، شرح ابف طكلكف عمى ألفية ابف مالؾ )ج7)



 

97 
 

 حذف الفاء الرابطة:  3.1.6
جاز الخميؿ الفراىيدم كسيبكيو أالنحاة في حذؼ الفاء الرابطة لجكاب الشرط، إذ  اختمؼ

 حذفيا في الضركرة الشعرية، كىذا ما عٌبر عنو الخميؿ عندما سألو سيبكيو عف حذؼ الفاء، إذ
عف قكلو: إف تأتني أنا كريـ، فقاؿ: ال يككف ىذا إال أف يضطر -أم الخميؿ–كسألتو" يقكؿ:
 .(1)شاعر"

يصرح الخميؿ بأنو ال يجكز حذؼ الفاء التي تقع جكابا لفعؿ الشرط إال في الضركرة    
 الشعرية.

 كمف حذؼ الفاء في الشعر، قكؿ عبد الرحمف بف حساف بف ثابت:  
 (2)الحسنات، اهلل يشكرىا                 والشر بالشر، عند اهلل مثالنمن يفعل     

ىنا حذؼ الفاء مف الجممة االسمية )اهلل يشكرىا(، كىي جممة جكاب الشرط التي يجب أف 
 تقترف فييا؛ كذلؾ لمضركرة الشعرية.

الخير كأما المبرد فقد منع حذؼ الفاء حتى في الشعر، كرأل أف أصؿ البيت: مف يفعؿ 
، كعمؽ عمى البيت بقكلو: "فبل اختبلؼ بيف النحكييف في أنو عمى إرادة الفاء؛ (3)فالرحمف يشكره

 .(4)ألف التقديـ فيو ال يصمح"

بأف المبرد لـ يمنع مف حذؼ الفاء في الضركرة الشعرية، كىذا ما ذكره  لكىناؾ مىف ير 
 .(5)حذؼ الفاء في االختيار عند المبرد األشمكني عف إجازة

 

 

                                                           

 (.3/64سيبكيو، الكتاب )ج( 1)
 .(61ص)العاني، شعر عبد الرحمف بف حساف بف ثابت  (2)
(، المرادم، الجنى 308(، ابف نكر، مصابيح المغاني )ص1/187: ابف ىشاـ، مغني المبيب )جانظر (3)

 .(69الداني )ص
 (.2/70( المبرد، المقتضب )ج4)
 (.4/20( انظر: الصباف، شرح الصباف )ج5)
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حضجضمصخصُّٱ :-تعالى-كأجاز األخفش حذؼ الفاء في النثر الفصيح، كمنو قكؿ اهلل

خض ، (2)، كيجكّْز ابف مالؾ في النثر عمى الندرة(1) َّجغمعجعحطمظمض
ل استمتع بُ احِ صَ  اءَ فإن جَ : "-صمى اهلل عميو كسمـ–كمنو حديث المقطة، قاؿ النبي  يا وا 

 .(3)"بيا

 قكؿ الشاعر:في الشعر، -أيضا-كمما حذفت
 (4)ولكن سيرا في عرض المراكب   قتال لديكم            فأما القتال ل 

 حذفت الفاء الداخمة عمى خبر المبتدأ بعد )أما( ضركرة، كاألصؿ: فأما القتاؿ فبل قتاؿ لديكـ.

 حذف فعل الشرط:  3.1.7
)ال(، داة )إٍف( مقركنة بػ كز حذؼ ما عمـ مف شرط إف كانت األ: "كيجىشاـيقكؿ ابف 

 كقكلو:
ل يعلُ               (5)مفرقك الحسام فطمقيا فمست ليا بكفء                 وا 

" ال تطمقيا يعؿي  .(6)أم: كا 

 بأنو يجكز حذؼ فعؿ الشرط، كلكف بشرطيف، كىما: ىشاـنفيـ مف كبلـ ابف    

 .أف تككف أداة الشرط )إف(: أكالن 

 تقترف األداة )إف( ببل النافية. أف: ثانيان 

                                                           

 [.180 ( ]البقرة:1)
(، المرادم، الجنى 1/187(، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج309( انظر: ابف نكر، مصابيح المعاني )ص2)

 (.2/406، األزىرم، شرح التصريح )ج(69-68الداني )ص
 [.2437: رقـ الحديث2/175( ]البخارم: صحيح البخارم، المقطة/ىؿ يأخذ المقطة كال يدعيا تضيع...،3)
 (.45شعر الحارث بف خالد المخزكمي )ص( يحيى الجبكرم، 4)
(، أبك البركات األنبارم، اإلنصاؼ في 4/215ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )ج :انظرالبيت ببل نسبة،  (5)

 .(1/369، أبا حياف، البحر المحيط )(1/61مسائؿ الخبلؼ )ج
 (.4/215( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )ج6)
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حذؼ فعؿ الشرط مع غير  كمف؛ لحذؼ فعؿ الشرط، حدد األداة ىشاـالمبلحظ أف ابف 
)إف(، قكلؾ: مىف سمـ عميؾ فسمـ عميو، كمىف ال فبل تعبأ عميو، كتقدير الكبلـ: مف ال يسمـ عميؾ 

 . (1)فبل تعبأ عميو

 حذف جواب الشرط:  3.1.8

مـ مف جكاب، نحكىشاـكفيو يقكؿ ابف  جنممُّٱ: : "كما عي  َّٰهمهجههنمنخنحن
فافعؿ، فينا  استطعتفالشاىد في اآلية حذؼ جكاب الشرط، كتقديره: فافعؿ؛ أم: إف  ،(3) "(2)

، كيككف ذلؾ حينما يشعر ، كذلؾ إذا لـ في الكبلـ ما يصمح ألٍف يككف جكابان حذؼ الجكاب جكازان 
 .(4)الشرط نفسو بالجكاب

فيو: "كيجب حذؼ الجكاب إف كاف الداؿ عميو ما  ىشاـ، فيقكؿ ابف كجكبان  أما حذفوك      
تقدـ مما ىك جكاب في المعنى، نحك: )أنت ظالـه إف فعمت( أك ما تأخر مف جكاب قسـ سابؽ، 

ُّٱ نحك: حن حيجييهىهمهجهينىنمنخن ٰذييىيميخي

 . (5)ٌَّّٰىٰر

في المعنى، كال فرؽ بيف  ، كذلؾ إذا كاف ما يدؿ عميو جكابان يحذؼ جكاب الشرط كجكبان     
أف يتقدـ الداؿ عمى جكاب الشرط، كقكلؾ: أنت فائز إف درست، أك يتأخر عنو، كأف يتكسط 
، أك يكتنفو، كأف يتكسط الشرط بيف جزئي  الشرط بيف القسـ كجكابو، نحك: كاهلل، إف قمت ال أقـك

 .(6)ما يدؿ عمى جكابو، كقكلؾ: أنت، إف درست فائز

يحتاج لجكاب، فإٍف اجتمعا في جممة  -أيضا-الشرط يحتاج لجكاب، كالقسـ  ككما نعمـ بأف    
كلـ يسبقيما ما يقتضي خبران؛ كالمبتدأ، أك ما أصمو مبتدأ، كاف الجكابي لمسابؽ، كجكاب المتأخر 
، فالجكاب )أقـ( ىك  ـٍ ؛ كذلؾ لداللة جكاب االكؿ عميو، فمثبل لك قمنا: إف تقـ كاهلل، أق محذكؼه

ُّٱ: -تعالى-حذكؼ، ككذلؾ األمر بالنسبة لقكلو، كجكاب القسـ مجكاب الشرط حن منخن

                                                           

 .(1/61ؼ في مسائؿ الخبلؼ )ج، اإلنصاالبركات األنبارم ك( انظر: أب1)
 [.35األنعاـ:]( 2)
 (.4/216( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )ج3)
 (.2/194( انظر: الغبلييني، جامع الدركس العربية )ج4)
 [.88( ]اإلسراء:5)
 (.195-2/194( انظر: الغبلييني، جامع الدركس العربية )ج6)
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حيجييهىهمهجهينىن  ٌَّّٰىٰرٰذييىيميخي
كيقكؿ الزمخشرم فييا: ")ال يأتكف(: جكاب قسـ محذكؼ، كلكال البلـ المكطئة، لجاز أف يككف  (1)

ىذا القرآف في  جكابا لمشرط...ألف الشرط كقع ماضيا؛ أم: لك تظاىركا عمى أف يأتكا بمثؿ
 .(2)ببلغتو كحسف نظمو كتأليفو، كفييـ العرب العاربة أرباب البياف لعجزكا عف اإلتياف بمثمو..."

ذا تقدـ عمييم     ف تأخر، فمك قمنا: )زيده  ككفالخبر، جاز أف ي حتاجا ما يكا  الجكاب لمشرط كا 
كاهلل إٍف يقـ أقـ(، فالجكاب )أقـ( ىك جكاب لمشرط )إف يقـ( مع أنو متأخر عف القسـ، كالذم 

 الخبر، كىك )زيد(. يحتاجأجاز ذلؾ كجكد ما 

 اقتران جواب الشرط بـ )إذا( الفجائية بدل من )الفاء(:  3.1.9
تخمؼ )إذا( الفجائية الفاء إذا كانت كاقعةن جكابا جممة اسمية، لـ تسبؽ بنفي أك إف 

 المؤكدة، كفي ذلؾ يقكؿ ابف مالؾ:  

 .(3)كتخمؼ الفاء إذا المفاجأة                    كػ إف تجد إذان لنا مكافأة

ة اسمية كجب أف إذا جاء جمم فقد كرد سابقان جكاب الشرط)الفاء(،  تنكب منابفػ )إذا(     
ىبُّٱ: -تعالى-يقترف بالفاء، كىنا يجكز أف تحؿ )إذا(، كقكلنا: إف تجد إذا لنا مكافأة، ككقكلو 

نتمتزترتيب ، فالشاىد في اآلية أف )إذا( الفجائية اقترنت (4) َّرثيتىت
 بجممة جكاب الشرط، كىي )ىـ يقنطكف( كىي جممة اسمية.

كسأؿ سيبكيو الخميؿ عف اآلية السابقة، فقاؿ: "ىذا كبلـ معمؽ بالكبلـ األكؿ كما كانت الفاء     
معمقة بالكبلـ األكؿ، كىذا ىا ىنا في مكضع )قنطكا(، كما كاف الجكاب بالفاء في مكضع 

 .(5)الفعؿ...كمما يجعميا بمنزلة الفاء أنيا ال تجيء مبتدأة كما أف الفاء ال تجيء مبتدأة "

فالخميؿ يرل بأف )إذا( تككف بمنزلة الفاء، فكبلىما يربطاف جممتي الشرط، ككبلىما ال يبتدأ     
 بيما.

                                                           

 [.88( ]اإلسراء:1)
 [.3/550( الزمخشرم، الكشاؼ ]2)
 (.47( ابف مالؾ، متف األلفية )ص3)
(4:  [.36( ]الرـك
 (.3/64( سيبكيو، الكتاب )ج5)
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)إذا( مكضع آخر، كىي التي يقاؿ ليا: حرؼ كلػ ، فيقكؿ: "بيا المبرد في أنيا ال يبتدأ بعواكت   
تككف ابتداء، كتككف جكابان المفاجأة، كذلؾ قكلؾ: خرجت فإذا زيد، بينا أسير فإذا االسد، فيذه ال 

 .(1)لمجزاء كالفاء"

نما جاز لػ )إذا( " يقكؿ ابف جني في ىذه اآلية:     فقكلو: إذا يقنطكف، في مكضع )قنطكا(، كا 
ىذه أف يجاب بيا الشرط لما فييا مف المعنى المطابؽ لمجكاب، كذلؾ أف معناىا المفاجأة، كال 

و مف فعميف حتى إذا صادفو، ككافقو كانت المفاجأة بد ىناؾ مف عمميف، كما البد لمشرط كجكاب
 .(2)مسببة بينيما حادثة عنيما"

كأنيي حديثي في ىذا السياؽ بقكؿ )تماـ حساف(: "كالربط بالحرؼ يككف ككقكع الفاء في     
جكاب الشرط، كمثميا )إذا المفاجأة( فتككف قرينة لفظية عمى أف ما اقترف بيا ىك جكاب 

 .(3)الشرط"

 اقتران جواب الشرط بـ )إذا(:شروط  3.1.10
 بد مف تحقيؽ  ال-الفاءمف  بدالن –ف جممة الجكاب بػ )إذا( الفجائيةكحتى يصح اقترا  

 :(4)الشركط التالية
ال بد أف تككف أداة الشرط ىي )إف( أك )إذا( الشرطية غير الجازمة؛ حيث تعد )إف( أـ  .1

 األدكات غير الجازمة.ـ باب أباب األدكات الجازمة، في حيف تعد )إذا( 
بػ  ف تككف اسمية مكجبة غير منفية، فإف كانت منفية لـ تقترفأال بد في جممة الجكاب  .2

ـٍ زيد إذا ما عمرك بقائـ، بؿ يصح في ىذه الجممة اقتراف  )إذا(، فبل يجكز القكؿ: إف يق
 الفاء، فنقكؿ: إف يقـ زيد فما عمرك بقائـ.

بػ  جبة غير طمبية، فإذا كانت طمبية ال يجكز اقترانياف تككف الجممة االسمية المك أال بد  .3
 )إذا( بؿ بػ )الفاء(، فنقكؿ: إف خذلتؾ فمف ينصرؾ.

 االسمية المكجبة غير الطمبية بػ )إف( المؤكدة، -جممة جكاب الشرط–أال تقترف الجممة  .4
إذا(، نحك: إف محمدا يصؿ رحمو، فيذه الجممة مؤكدة بػ )إف( كال يجكز فييا االقتراف بػ )

 بؿ تقترف بيا الفاء، فنقكؿ: إف كنت تقطع رحمؾ فإف محمدا يصؿ رحمؾ.

                                                           

 (.2/56( المبرد، المقتضب )ج1)
 (.1/254( ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج2)
 (.215حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا )ص (3)
 (.4/212أكضح المسالؾ )ج ابف ىشاـ، ،حاشية محمد محيي الديف بف عبد الحميد( انظر: 4)
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كخبلصة القكؿ، حتى تككف )إذا( المفاجأة جائزة في أف تحؿ مكاف الفاء ال بد أف تككف     
األداة )إف( أك )إذا( غير الجازمة، كأف تككف الجممة جممة اسمية مثبتة، غير طمبية، غير 

يمىمخمممحمجميلىلملخلُّٱ: -تعالى-مؤكدة بػ )إف( المؤكدة، كقكلو اهلل
جن في اآلية ىك اقتراف جممة جكاب الشرط بػ ، فالشاىد (1) َّجهينىنمنخنحن

)إذا( الفجائية بدال مف )الفاء(، كتكفرت الشركط فييا؛ فجممة )أنتـ تخرجكف( جممة اسمية مكجبة 
 غير طمبية، كغير مؤكدة  بػ )إف(، كأداة الشرط ىي)إذا( غير الجازمة.

ؿ ال يجكّْز الجمع بينيما، ، فالخميلمجمع بين )إذا( و )الفاء( في جممة جواب الشرطكبالنسبة    
ذا( كأكضح سيبكيو رأم الخميؿ في تمؾ المسألة، فيقكؿ: "زعـ الخميؿ أف إدخاؿ الفاء عمى )إ

، كلك كاف إدخاؿ الفاء عمى  عف ا، فيذا قد استغنى)إذا( حسنا لكاف الكبلـ بغير الفاء قبيح قبيحه
 .(2)كما صارت الفاء جكابان"كما استغنت الفاء عف غيرىا، فصارت )إذا( ىينا جكابا  الفاء
مف )الفاء( ك )إذا( تؤدياف نفس  إف الخميؿ يكضح سبب منع الجمع بينيـ؛ كذلؾ ألف كبلن    

في الجكاب فقد الكظيفة، كىي ربط جممة جكاب الشرط بجممة فعؿ الشرط، فإف تكفرت إحداىما 
 استغنت عف األخرل.

ىقُّٱ: -تعالى-في حيف يجيز الزمخشرم الجمع بينيما لمتأكيد؛ إذ يقكؿ في قكلو     

: ")إذا( ىي إذا المفاجأة، كىي (3) َّىلمليكىكمكلكاكيق
بالشرط تقع في المجازاة سادة مسد الفاء... فإذا جاءت الفاء معيا تعاكنتا عمى كصؿ الجزاء 

  .(4)"دان كاف سديي شاخصة، أك فيي شاخصة، فيتأكد، كلك قيؿ: إذا ى

  مع بينيما جائز؛ إلفادة التأكيد.إذف، الزمخشرم يرل أف الج    
منيا: الجزاء، حاة، ف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف الفاء الجكابية سميت بأسماء متعددة عند النكم   

 كالمجازاة، كاإلتباع، كاالبتداء.

معناه، كىي تفيد معنى كىي التي تقع في الكبلـ لتككف رابطة لجكاب الشرط كما تضمف 
ما قبميا، فيي تككف بمثابة الجكاب بعد السؤاؿ، كالجزاء بعد عبا بٌ سى التسبب؛ إذ يككف ما بعدىا مي 

عميو. كتقع الفاء الرابطة في الكبلـ؛ إلزالة المبس الممكف الذم بدكنيا قد يقع فيو  زلالفعؿ الميجا

                                                           

(1:  [.25( ]الرـك
 (.3/64( سيبكيو، الكتاب )ج2)
 [. 97( ]األنبياء:3)
 (.4/165( الزمخشرم، الكشاؼ )ج4)
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الفاء الرابطة في الجكاب إذا لـ يصمح الناس، فيي قرينة لفظية لتربط الشرط بالجكاب. كتقع 
اب الشرط، كذلؾ في مكاضع معينة، الجكاب أف يككف شرطان، فحينيا يجب اقتراف الفاء في جك 

جممة فعمية مقترنة بػ )قد(، أك جممة فعمية فعميا طمبي، أك ىي: أف يككف الجكاب جممة اسمية، 
ذا اقترف الفعؿ بحرؼ نفي،  ة فعميايجممة فعمأك اقترنت بحرؼ التنفيس أك التسكيؼ،  جامد، كا 

 داالن  كأف يككف الفعؿ ماضيا في المفظ كالمعنى، كيجكز اقتراف الجكاب بالفاء إذا كاف مستقببلن 
كبالنسبة لحذفيا فقد اختمؼ النحاة في حذفيا، فإٍف حذفت فممضركة الشعرية، ، عمى الكعد كالكعيد

 كقد تحذؼ في النثر.
؛ كذلؾ ألنيا أشبيت الفاء في فتربط الجكاب بالشرطالفجائية محؿ )الفاء( )إذا(  تحؿك    

 .(1)ال يبتدأ بيا؛ ككذلؾ ألنيا ال تقع إال بعد ما ىك معقب بما بعدىا ان ككنيا حرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2/407( انظر: األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح )ج1)
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 المبحث الثاني 3.2
 الفاء الرابطة الجوابية في صحيح البخاري

 الفاء الرابطة في صحيح البخاري 3.2.1
في المبحث السابؽ أف الفاء مف معانييا الربط؛ بحيث تككف رابطة بيف ركني الجممة  جاء    

 فعؿ الشرط كجكاب الشرط(.)الشرطية 

في صحيح البخارم، فقد كردت بما يقرب  كفي ىذا المبحث سيتـ دراسة الفاء الرابطة تطبيقيان     
 مف أربعمئة كستيف مرة، كتنكعت أدكات الشرط في صحيح البخارم.

 شواىد تطبيقية عمى الفاء الرابطة الجوابية في صحيح البخاري:  3.2.2
 كمف األدكات الشرطية التي كردت في صحيح البخارم كقد اقترف جكابيا بالفاء ما يمي:    

 َمْن: : أولً   3.2.3
 اسـ شرط جاـز تحتاج لفعميف فتجزميما، أك يككنا في محؿ جـز إف كانا ماضييف.   

كتعرب )مف( الشرطية مبتدأ إذا كاف الفعؿ الزما ال يحتاج مفعكال بو، نحك: مىف يجمس اجمس 
ذا كاف الفعؿ المتعدم استكفى مفعكلو نحك قكلو َُُِّّّّّٰٱ: -تعالى-بجانبو، كا 

 .(1)  َّرئ

، كتعرب مفعكلو، نحك: مف تقابؿ أقابؿ معؾ بو إذا لـ يستكؼ الفعؿ المتعدم كتعرب مفعكالن    
 .(2)ينؿ حقو اسما لكاف الناقصة، نحك: مف يكف جريئان 

 كلػ )مىف( معاف أخرل، كىي:

 مىف أبكؾ؟ :نحك االستفياـ، -

 نحك: مف كممت زيد.، -مكصكلة-بمعنى الذم  خبر -

 .نحك: رأيت مف ظريفان  ،نكرة بمعنى )إنساف( كيمزميا النعت -

 ، نحك:(3)ىك أف تككف لمصمة كيرل الكسائي أف ليا معنى آخر، 
                                                           

 [.123( ]النساء: (1
 (.149-148ص األدكات النحكية )ص ، قامكس( انظر: سرحاف(2
 (.101-100ص )ص( انظر: اليركم، األزىية 3)
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 (1)إن الزبير سنام المجد قد عممت        ذاك العشيرة واألثرون من عددا

بما يقرب مف مائة كسبعيف  الشرطية في صحيح البخارم، فقد كردت )َمْن(تعددت أنماط 
 كمنيا:مرة، 

  جممة طمبية فعميا أمر ،مىٍف، جممة فعمية، الفاء .1
صمى اهلل عميو –كقد كثر ىذا النمط في أحاديث صحيح البخارم، كمف ذلؾ: قكؿ النبي  

 .(2)"َمْن َسرَُّه َأْن َيْنُظَر ِإَلى َرُجٍل ِمْن َأْىِل اْلَجنَِّة َفْمَيْنُظْر ِإَلى َىَذا: "-كسمـ

ـ األمر( ال)فقد اقترف جكاب الشرط بالفاء؛ ألنو جاء جممة طمبية فعميا فعؿ مضارع مقترنا بػ  
 كىك: )فمينظر(، كعميو يجب اقتراف جكاب الشرط بالفاء.

 مسبكؽ بػ)ال( الناىية: ياجممة طمبية فعم ،مف، فعؿ ماض، الفاء .2
ى تّ حَ  َفاَل َيْذَىب َمْن َصمى صاَلتَنا، َواْسَتْقَبَل ِقْبَمَتَنا،: "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 .(3)"فرِ صَ نْ يَ 

ال الناىية(، كعميو يجب )فجاء جكاب الشرط مقترنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية سبقت بػ 
 أف يقترف الجكاب بالفاء.

 كأف ،مف، فعؿ ماض، الفاء .3
َمْن اْغَتَسَل َيْوَم اْلُجُمَعِة ُغْسَل اْلَجَناَبِة ُثمَّ رَاَح َفَكَأنََّما َقرََّب  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  

 .(4)"...َبَدَنةً 

فقد اقترف جكاب الشرط بالفاء، ك)كأف( مف أخكات إف الناسخة التي تدخؿ عمى الجممة 
االسمية، كبدخكؿ )ما(عمييا تككف قد كفتيا عف العمؿ، كبالتالي تككف الفاء دخمت عمى جممة 

 ، كفعؿ الشرط ىك: اغتسؿ، كجكاب الشرط: فكأنما قرب بدنو.فعمية
َوَمْن َنَحَر : " -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي، جممة اسمية ،إنما ،مف، فعؿ ماض، الفاء .4

اَلِة َفِإنََّما ُىَو َلْحٌم َقدََّمُو أِلَْىِموِ   .(5)"َقْبَل الصَّ

                                                           

 .(2/548، البغدادم، خزانة األدب )ج(101-100ص )صانظر: اليركم، األزىية البيت ببل نسبة، ( 1)
 [.1397: رقـ الحدديث1/360( ]البخارم: صحيح البخارم، الزكاة/كجكب الزكاة، (2
 .5563قـ الحديث : ر 4/7( المرجع السابؽ، األضاحي/مف ذبح قبؿ العيد فميعد، (3
 .881: رقـ الحديث 1/227( المرجع نفسو، الجمعة/فضؿ الجمعة، 4)

 .965: حديث رقـ1/247( المرجع نفسو، العيديف/األكؿ يـك النحر،(5
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اقترف جكاب الشرط بالفاء، ك)إف(الناسخة تدخؿ عمى الجممة االسمية، كبدخكؿ )ما(عمييا 
 دخمت عمى جممة اسمية. تككف قد كفتيا عف العمؿ، كبالتالي تككف الفاء

 فعؿ الشرط: نحر، كجكاب الشرط: فإنما ىك لحـ.

 قد ،مف، فعؿ ماض، الفاء .5
 .(1)" َتَرَك َصاَلَة اْلَعْصِر َفَقْد َحِبَط َعَمُموُ  َمنْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

حبط فجاء جكاب الشرط مقترنا بػ)قد(، كعميو يجب اقتراف جكاب الشرط بالفاء، كىك )فقد 
 عممو(.

 جممة فعمية مقترنة بحرؼ التنفيس)السيف(. مف، فعؿ ماض، الفاء، .6

َأْىِل السََّعاَدِة َفَسَيِصيُر ِإَلى َعَمِل  ِمنْ  َفَمْن َكاَن ِمنَّا : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
 .(2)" َأْىِل السََّعاَدةِ 

 جاء الفعؿ )فسيصير(، كىك جكاب الشرط مقترنا بالفاء؛ ألنو اقترف بحرؼ التنفيس السيف.      

 ليس مف، فعؿ ماض، الفاء، .7
 .(3)" َحَمَل َعَمْيَنا السّْالَح َفَمْيَس ِمّنا َمنْ  : "- صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 جامد.حيث إف جكاب الشرط، كىك: )فميس( اقترف بالفاء؛ ألنو فعؿ 

 جممة اسمية مف، فعؿ ماض، الفاء، .8
 .(4)" َأْعَمَر َأْرًضا َلْيَسْت أِلََحٍد َفُيَو َأَحقُّ  َمنْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

فقد اقترف جكاب الشرط بالفاء ألنو كقع جممة اسمية، كىي: ىك أحؽ، كالجممة االسمية 
 .في محؿ جـز جكاب الشرط

كقد جاء جكاب الشرط المقترف بالفاء جممة اسمية تقدـ خبرىا عمى المبتدأ كما في قكؿ    
 .(5)" َفَمْن ُتُوفَّْي َفَتَرَك َدْيًنا َفَعَميَّ َقَضاُؤهُ  :"-صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 

                                                           

 [.553: رقـ الحديث1/149( ]البخارم: صحيح البخارم، مكاقيت الصبلة/مف ترؾ العصر، 1)
 .1362: رقـ الحديث:1/350عند القبر...، ( المرجع السابؽ، الجنائز/مكعظة المحدث 2)
 .6874: رقـ الحديث 4/114( المرجع نفسو، الديات/قكؿ اهلل تعالى: )كمف أحياىا(، 3)

 .2335: رقـ الحديث 2/148( المرجع نفسو، الحرث كالمزارعة/مف أحيا أرضا مكاتا، (4
 .2298: رقـ الحديث2/136، الكفالة/الديف، المرجع نفسو( (5
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)فعمٌي قضاؤه( جاء جكاب الشرط مقترنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة اسمية، كقد تقدـ الخبر،  
 الجار كالمجركر)عمٌي( عمى المبتدأ )قضاؤه(. كىك

 جممة اسمية دخؿ عمييا ناسخ مف، فعؿ ماض، الفاء، .9
َر ُصوَرًة َفِإنَّ المََّو ُمَعذُّْبُو َحتَّى َيْنُفَخ ِفيَيا  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي َمْن َصوَّ

وَح   . (1)"الرُّ

 بالفاء. اسمية مقترنان )فإف اهلل معذبو(؛ حيث جاء جكاب الشرط كىك جممة 

 ال النافية لمجنس مف، فعؿ ماض، الفاء، .10

َخْمٌس ِمْن الدََّوابّْ َمْن َقَتَمُينَّ َوُىَو ُمْحِرٌم َفال ُجَناَح : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
 .(2)"َعَمْيوِ 

)فبل جناح عميو( فقد جاء جكاب الشرط جممة اسمية مبدكءة ببل النافية لمجنس، كىي       
 مقترنة بالفاء.

 جممة فعمية منفية بػ)لف( مف، فعؿ مضارع، الفاء، .11

َمْن َيْبُسْط ِرَداَءُه َحتَّى َأْقِضي َمَقاَلِتي ُثمَّ َيْقِبُضُو  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
 .(3)"ِإَلْيِو َفَمْن َيْنَسى َشْيًئا َسِمَعُو ِمنّْي 

)فمف ينسى شيئا سمعو مني(؛ حيث جاء جكاب الشرط جممة فعمية منفية بػ)لف(، 
 كبالتالي كجب اقتراف الفاء بيا.

 جممة اسمية ف، فعؿ مضارع منفي بػ)لـ(، الفاء،م .12
َفِإنَُّو َأَغضُّ ِلْمَبَصِر  ؛َمِن اْسَتَطاَع اْلَباَءَة َفْمَيَتَزوَّجْ : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

ْوم  .(4)"َوَأْحَصُن ِلْمَفْرِج َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَمْيِو ِبالصَّ

                                                           

 .[2225: رقـ الحديث 2/115البيكع/بيع التصاكير التي ليس فييا ركح...،  خارم: صحيح البخارم،الب] (1)
 .3315: رقـ الحديث2/421، بدء الخمؽ/إذا كقع الذباب في شراب أحدكـ فميغمسو...،السابؽ( المرجع 2)
: 4/437نت ظاىرة...، ( المرجع نفسو، االعتصاـ بالكتاب كالسنة/ الحجة عمى مف قاؿ: عف أحكاـ النبي كا3)

 .7354رقـ الحديث
/الصـك لمف خاؼ عمى نفسو العزبة، المرجع نفسو (4)  [.1905: رقـ الحديث2/37، الصـك
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جكاب  جاء جكاب الشرط جممة فعمية، كىي )فميتزكج( لفعؿ الشرط: مف استطاع، كجاء
 الشرط جممة اسمية لفعؿ الشرط: مف لـ يستطع.

 جممة طمبية فعميا أمر ،مف، جممة اسمية، الفاء .13
 .(1)" َمْن َكاَن ِعْنَدُه َطَعاُم اْثَنْيِن َفْمَيْذَىْب ِبثَاِلثٍ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

الشرط، ك)يذىب بثالث( الجممة  جممةكاف عنده طعاـ اثنيف( ىي مف ة )فعميالجممة ال
الطمبية ىي جممة جكاب الشرط، كقد جاءت مقترنة بالفاء؛ ألنيا كقعت جممة طمبية فعميا 

 أمر)فميذىب(.

 حيثما: : ثانيا  3.2.4
أصميا )حيث( كاتفؽ العمماء أنيا لممكاف، كقد ترد لمزماف، كالغالب ككنيا في محؿ نصب 

 عمى الظرفية أك خفض بػػ)مف(.

)حيث( اإلضافة  لى جممة، سكاء أكانت اسمية أك فعمية، كتككف مع الجممة الفعمية إكتمـز
 أكثر، كتقؿ إضافتيا إلى المفرد.

ذا اتصؿ بػػػػ)حيث( ما الكافة ضمنت معنى الشرط كتجـز فعميف   . (2)كا 
 أنماط )حيثما( في صحيح البخاري:

 كردت مرتيف في صحيح البخارم.

 فعؿ أمر ،حيثما، فعؿ ماض، الفاء -1

اَلُة َفَصلّْ َواأْلَْرُض َلكَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  .(3)" َحْيُثَما َأْدَرَكْتَك الصَّ

 مجيء جكاب الشرط)فصؿ( مقترنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية.

 جممة اسمية ،حيثما، فعؿ ماض، الفاء -2
 .(4)" اْلُحوَت َفُيَو َثمَّ َحْيُثَما َفَقْدَت  : "-صمى اهلل عميو كسمـ –قاؿ النبي 

                                                           

 .602: رقـ الحديث 1/160( ]البخارم: صحيح البخارم، مكاقيت الصبلة/السمر مع الضيؼ كاألىؿ، (1
 (.153-2/152( انظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب، )ج(2
]البخارم: صحيح البخارم، أحاديث األنبياء/قكؿ اهلل تعالى: )ككىبنا لداكد سميماف نعـ العبد إنو أكاب(، ( (3
 [.3425: رقـ الحديث 2/458

 .3401: رقـ الحديث 4/45ا السبلـ، ، أحاديث األنبياء/الخضر مع مكسى عمييمالمرجع السابؽ( (4



 

119 
 

 (.َـّ كقع جكاب الشرط في الحديث السابؽ جممة اسمية مقترنة بالفاء، كىي )فيك ثى 

 أينما: : ثالثاً   3.2.5
، كتخصصيا لمشرط دكف أصميا )أيف( االستفيامية، كتتصؿ بيا ما الزائدة، كتزيدىا إبيامان 

 .(1)االستفياـ
 :)أينما( في صحيح البخاري أنماط

 جممة طمبية، ماض، الفاء ؿأينما، فع -1
 .(2)" َفَأْيَنَما َلِقيُتُموُىْم َفاْقُتُموُىمْ  : "- صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 جاء الفعؿ )فاقتمكىـ( جكاب الشرط مقترنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية.

 .فعميةجممة اسمية أينما، فعؿ ماض، الفاء،  -2
اَلُة َبْعُد َفَصمّْْو َفِإنَّ اْلَفْضَل ِفيوِ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  .(3)" َأْيَنَما َأْدَرَكْتَك الصَّ

 .جممة فعمية فعميا طمبي اقترف جكاب الشرط بالفاء كجكبا؛ ألنو كقع

 الجممة الفعمية)فصمو(.أدركتؾ الصبلة(، كجكابو )فعؿ الشرط 

 أيكم:رابعًا:   3.2.6
 جممة طمبية. ،أيكـ، فعؿ ماض، الفاء

زْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–النبيقاؿ   .(4)" َأيُُّكْم َما َصمَّى ِبالنَّاِس َفْمَيَتَجوَّ

 )فميتجكز( مجيء جكاب الشرط مقترنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية فعميا أمر.

 

 

 

 
                                                           

 (.186( انظر: ابف نكر، مصابيح المغاني )ص(1
 .[3611: رقـ الحديث 2/502]البخارم: صحيح البخارم، المناقب/عبلمات النبكة في اإلسبلـ، ( (2
 .3366: رقـ الحديث 2/439(، 10( المرجع السابؽ، أحاديث األنبياء/باب)(3
تماـ الرككع كالسجكد، (4  .702: رقـ الحديث 1/184( المرجع نفسو، اآلذاف/تخفيؼ اإلماـ في القياـ كا 
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 ما: أيّ : خامساً   3.2.7
 كىي اسـ تأتي لمجزاء، كىي كممة معربة

(1). 

 في صحيح البخارم:ككردت بما يقرب مف ثماني مرات، كأنماطيا 

 جممة اسمية. ،أيما، اسـ، الفاء -1

 َأيَُّما َرُجٍل َواْمرََأٍة َتَواَفَقا َفِعْشَرُة َما َبْيَنُيَما َثاَلُث َلَيالٍ : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي
"(2). 

 جاء جكاب الشرط )فًعشرةي ما بينيما ثبلثي لياؿ( مقترنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة اسمية.

 قد سـ، الفاء،أيما، ا -2
َفَقْد باَء ِبيا  ،يا كاِفرُ  :َأيُّما َرُجٍل قاَلَ ألخيوِ : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 .(3)"َأَحَدُىما

 جاء جكاب الشرط مقركنا بالفاء؛ ألنو اقترف بو )قد(.

 جممة طمبية. أيما، اسـ، الفاء، -3

اَلُة َفْمُيَصلّْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  .(4)"َأيَُّما َرُجٍل من ُأمَِّتي َأْدَرَكْتُو الصَّ

 مجيء جكاب الشرط مقركنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية.
 

 ميما:: سادساً   3.2.8
اسـ شرط مبيـ داؿ عمى تككيد االستغراؽ، كتجـز ميما فعميف مضارع عمى الجزاء، كتعد     

ما لئللحاؽ )ميما( كممة بسيطة عمى كزف )فعمى كيرل بعض النحاة كالخميؿ (، كألفيا لمتأنيث، كا 
الفراىيدم؛ أف أصؿ )ميما( ما الشرطية مضاؼ إلييا)ما( الزائدة كقد أبدلت األلؼ ىاء، في 

 .(5)شرطيةحيف يرل الككفيكف أنيا مركبة مف اسـ فعؿ األمر)مىو( بمعنى اسكت، كما ال
                                                           

 (.189ف نكر، مصابيح المغاني )ص( انظر: اب(1
 [.5119: رقـ الحديث3/441( ]البخارم: صحيح البخارم، النكاح/نيي رسكؿ اهلل عف نكاح المتعة أخيرا، (2
 .6104: رقـ الحديث 4/125( المرجع السابؽ، األدب/مف أكفر أخاه بغير تأكيؿ فيك كما قاؿ، 3)

 .335ديث : رقـ الح1/95(، 1( المرجع نفسو، التيمـ/باب)(4
(، ابف ىشاـ، مغني المبيب 613(، كالمرادم، الجنى الداني )ص84( انظر: ابف نكر، مصابيح المغاني )ص(5
 (.1/363)ج
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 أنماط ميما في صحيح البخاري، وردت مرتين:

 جممة اسمية. لفاء،ميما، فعؿ ماض، ا -1
 .(1)"َمْيَما َأْنَفْقَت ِمْن َنَفَقٍة َفِإنََّيا َصَدَقةٌ : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 مجيء جكاب الشرط مقركنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة اسمية.  

 ميما، فعؿ ماض، جممة اسمية. -2

 .(2)"َأْنَفْقَت َفُيَو َلَك َصَدَقةٌ َمْيَما : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي 

 فعؿ الشرط: أنفقت، جكاب الشرط: ىك لؾ صدقة.

 اقترف جكاب الشرط بالفاء؛ ألنو كقع جممة اسمية.

 ما:: سابعاً  3.2.9
ليا عشرة أكجو: خمسة منيا أسماء، كخمسة حركؼ، كىي: االستفياـ، كالجزاء، 

 . (3)كالمغيرة لمعنى الحرؼ كافة،كالمكصكلة، كالمكصكفة، كالتعجب، كالجحد، كالصمة، ال

، كتنقسـ إلى زمانية (4)ك)ما( الشرطية ليا صدر الكبلـ كيعمؿ فييا ما بعدىا مف الفعؿ     
ينُّٱ: -تعالى-، فأما الزمانية كقكلو (5)كغير زمانية  خيحييهجيىهمهجه

ىيمي خمحمجميلىلملُّٱ :-تعالى-، كأما غير الزمانية كقكلو (6) َّيي

 .(7) َّجييهىهمهجهينىنمنحنخنجنيمىممم

 

                                                           

: رقـ 2/270( ]البخارم: صحيح البخارم، الكصايا/أف يترؾ كرثتو أغنياء خير مف أف يتكففكا الناس، 1)
 [.2742الحديث 

 .5353: رقـ الحديث 3/502النفقة عمى األىؿ، ( المرجع السابؽ، النفقات/فضؿ (2
(، اليركم، األزىية 336(، المرادم، الجنى الداني )ص153( انظر: الرماني، معاني الحركؼ )ص3)

 (.75)ص
 (.437( سعد، حركؼ المعاني )ص(4
 (.476( انظر: ابف نكر، مصابيح المغاني )ص5)

 [.7( ]التكبة: (6
 [.106( ]البقرة: (7
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 ، كقد كردت بما يقرب مف ثماني عشرة مرة:أنماط ما في صحيح البخاري

 جممة اسمية.ما، فعؿ ماض، الفاء،  -1
َفُيَو  َوَمؤوَنِة َعاِمِميَما َتَرْكُت َبْعَد َنَفَقِة ِنَساِئي  ": -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي

 .(1)" َصَدَقةٌ 

 )فيك صدقة( مجيء جكاب الشرط مقركنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة اسمية. 

 جممة طمبية. ما، فعؿ ماض، الفاء، -2

َفَما ِصْدَت ِبَقْوِسَك َفاْذُكِر اْسَم المَِّو َوُكْل، َوَما ِصْدَت  ": -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي
 .(2)" َوَما ِصْدَت ِبَكْمِبَك الَِّذي َلْيَس ِبُمَعمٍَّم َفَأْدَرْكَت َذَكاَتُو َفُكْموُ ِبَكْمِبَك اْلُمَعمَِّم َفاْذُكِر اْسَم المَِّو َوُكْل، 

 مجيء جكاب الشرط مقركنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية.   

 إن:: ثامنا  3.2.10
، كحينيا تجـز الفعميف؛ فعؿ الشرط، كجكاب تككف عاممة، كميممة، فالعاممة الكاقعة شرطان    

تقـ أقـ معؾ، كتدخؿ عمى فعميف ماضييف، كقد يككف الشرط مستقببل، كالجزاء الشرط نحك: إف 
 ماضيا، كىذا أقؿ الكجكه.

كتدخؿ الفاء في جكاب )إف( إذا لـ يكف بعدىا فعؿ ماض أك مضارع الزمة، كيجكز  
 ف تقترف الفاء في جكابيا إذا كاف مقترنا بقد.أدخكليا مع الماضي كالمضارع، في حيف يجب 

: أنيا تأتي أف المخففة مف الثقيمة، كيمـز خبرىا البلـ؛ لتفريؽ -أيضا-مكاضعيا كمف    
ا )إف( الميممة غير العاممة فيي النافية، نحك: إف زيد لقائـ. كأمٌ  بينيا كبيف النافية، كقكلؾ: إفٍ 

 .(3) قائـ؛ حيث جاء بعدىا)إال( كىي بالتالي نافيةزيد إالٌ 
 كردت بما يقرب مف مائة مرة: كقدأنماط )إن( في صحيح البخاري، 

 جممة اسمية. إف، فعؿ ماض، الفاء، -1

 .(4)" َفِإْن ُمتَّ ِمْن َلْيَمِتَك َفَأْنَت َعَمى اْلِفْطَرةِ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
                                                           

 .[3096: رقـ الحديث 2/366صحيح البخارم، فرض الخمس/نفقة نساء النبي بعد كفاتو، ( ]البخارم:(1
 .5496: رقـ الحديث 3/538( المرجع السابؽ، الذبائح كالصيد/آنية المجكس كالميتة، (2
 (.209-208(، المرادم، الجنى الداني )ص75-74( انظر: الرماني، معاني الحركؼ )ص3)

 .[247: رقـ الحديث 1/74م، الكضكء/فضؿ مف بات عمى الكضكء، ( ]البخارم: صحيح البخار (4
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 بالفاء؛ ألنو كقع جممة اسمية. جاء جكاب الشرط )فأنت عمى الفطرة(، مقركنان  

 جممة طمبية. الفاء،ؿ مضارع منفي بػ)لـ(، إف، فع -2

 .(1)" َلْم َيِجِد النَّْعَمْيِن َفْمَيْمَبِس الُخفَّْينِ  َفِإنْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 فعؿ الشرط: لـ يجد، جكابو: فميمبس.

 بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية. جاء جكاب الشرط )فميمبس الخفيف( مقركنان     

 جممة طمبية. إف، اسـ، الفاء، -3

ِو صمى اهلل عميو َفِإْن َأَحٌد َتَرخََّص لِقتَاِل َرُسوِل المَّ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–النبيقاؿ 
 .(2)": إنَّ المََّو َقْد َأِذَن ِلَرُسوِلِو وسمم َفُقوُلوا

 لكا( مقركنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية.جاء جكاب الشرط )فقك     

 جممة طمبية)أمر(. إف، جممة اسمية، الفاء، -4
ْن َكاَن َضيًّْقا َفاتَِّزْر  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي َفِإْن َكاَن َواِسًعا َفاْلَتِحْف ِبِو، َواِ 

 .(3)"ِبوِ 

فعؿ الشرط: الجممة االسمية )كاف كاسعا(، كجكابو: )فالتحؼ بو(؛ حيث جكاب الشرط      
 مقركنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية )أمر(.

 جممة طمبية)نيي(. الفاء،، فعؿ ماض، إف- 5

ِإْن رََأْيُتُموَنا َتْخَطُفَنا الطَّْيُر َفال َتْبَرُحوا ِمْن َمَكاِنُكْم  : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي
 .(4)" َحتَّى ُأْرِسَل ِإَلْيُكمْ 

 فعؿ الشرط: رأيتمكنا، جكاب الشرط: فبل تبرحكا مكانكـ.  

 بالفاء؛ ألنو جممة طمبية مسبكؽ بنيي. جاء جكاب الشرط )فبل تبرحكا( مقركنان 

 

                                                           

 .[134: رقـ الحديث 1/47( ]البخارم: صحيح البخارم، العمـ/مف أجاب السائؿ بأكثر مما سألو، (1
 .4295: رقـ الحديث 3/169(، 51( المرجع السابؽ، المغازم/باب)(2
 .361رقـ الحديث : 1/104( المرجع نفسو، الصبلة/إذا كاف الثكب ضيقا، (3
 .3039: رقـ الحديث 2/347( المرجع نفسو، الجياد كالسير/ما يكره مف التنازع كاالختبلؼ في الحرب...، (4
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 فعؿ جامد. ، فعؿ ماض، الفاء،إف-6
ْن َكَذَبا :" -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي َفِإْن َصَدَقا َوَبيََّنا ُبوِرَك َلُيَما ِفي َبْيِعِيَما َواِ 

 .(1)" َوَكَتَما َفَعَسى َأْن َيْرَبَحا ِرْبًحا َوُيْمَحَقا َبَرَكَة َبْيِعِيَما

 فعؿ الشرط: صدقا، كجكاب الشرط: فعسى.

 بالفاء؛ ألنو فعؿ جامد. جاء جكاب الشرط )فعسى( مقركنان 

 جممة فعمية مقترنة بػػ)السيف(. ، جممة، الفاء،إف-7
ْن ُكْنِت أَْلَمْمِت ِبَذْنٍب : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  ُئِك المَُّو َواِ  َفِإْن ُكْنِت َبِريَئًة َفَسُيَبرّْ

 .(2)" َفاْسَتْغِفِري المََّو َوُتوِبي ِإَلْيوِ 

 كنت بريئة(، جكاب الشرط: جممة فعمية )فسيبرئؾ اهللي(.الجممة الفعمية )فعؿ الشرط: 

 بالفاء)فسيبرئؾ(؛ ألنو مقترف بػػحرؼ التنفيس)السيف(. جاء جكاب الشرط مقركنان 

كنت ألممت(، )؛ حيث إف فعؿ الشرط: الجممة االسمية -أيضا-ككقعت الفاء رابطة 
 جكاب الشرط: الجممة الطمبية )فاستغفرم اهلل(.

 بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية )أمر(. جاء جكاب الشرط )فاستغفرم اهلل( مقركنان 

 قد. ، الفاء،فعمية، جممة إف-8

ْن ُكْنَت َكاِذًبا َفْيَو إْن : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  ُكْنَت َصاِدًقا َفَقْد َدَخْمَت ِبَيا، َواِ 
 .(3)" َأْبَعُد ِمْنكَ 

 الفعمية )فقد دخمت بيا(. ةكنت صادقا(، جكاب الشرط: الجمم)فعؿ الشرط: الجممة 

 بػػالفاء؛ ألنو اقترف بيا قد. اجاء جكاب الشرط )دخمت بيا( مقركن

 الشرط )فاستغفرم اهلل( مقركنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية)أمر(.كالشاىد اآلخر: مجيء جكاب 

 

 

                                                           

 [.2114: رقـ الحديث 2/90( ]البخارم: صحيح البخارم، البيكع/إذا كاف البائع بالخيار ىؿ يجكز البيع؟، (1
 .2661: رقـ الحديث 2/238ف بعضا، ( المرجع السابؽ، الشيادات/تعديؿ النساء بعضي(2
 .5311: رقـ الحديث3/492، الطبلؽ/صداقة المبلعنة، نفسو( المرجع (3
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 إذا الشرطية:: عاشرا 3.2.11
يذا تجاب )إذا(بما تجاب بو مف الزماف متضمنة معنى الشرط، كل كىي ظرؼ لما يستقبؿ

 أدكات الشرط.

أك  ،بو االستقباؿ، كقد يككف الفعؿ بعدىا ظاىران  كيكثر مجيء الفعؿ الماضي بعدىا مرادان    
مقدرا كىذا رأم سيبكيو. كتخالؼ )إف( الشرطية في أنيا تفيد اليقيف أك الترجيح، أما )إف( فتفيد 

 .(1)الشؾ

كقد كردت إف الشرطية بكثرة في صحيح البخارم، إذ كردت بما يقرب مف مائة كخمس      
 كستيف مرة، كتعددت أنماطيا، كمنيا ما يمي:

 طمبية)نيي(.جممة  إذا، فعؿ ماض، الفاء، -1

َناِء  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي       .(2)"ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفاَل َيَتَنفَّْس ِفي اإلِْ

 جاء جكاب الشرط مقركنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية)نيي(.

 إذا، فعؿ ماض، الفاء، جممة طمبية)أمر(. -2

رََأَى َأَحُدُكْم َشْيئًا َيْكَرُىُو َفْمَيْنُفْث َعْن َيَسارِِه َفِإَذا  : "-صمى اهلل عميو كسمـ –قاؿ النبي      
 .(3)" َثاَلَث َمرّاتٍ 

 فعؿ الشرط: رأل أحدكـ، جكاب الشرط: فمينفث، كقد اقترف بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية)أمر(.

 قد. فعؿ ماض، الفاء،إذا،  -3
ألخيو: يا كاِفُر، َفَقْد باَء ِبيا ِإذا قاَل الّرجُل : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي    

 .(4)"َأَحَدُىما

 فعؿ الشرط: قاؿ الرجؿ، جكاب الشرط: فقد باء، كقد اقترف بو الفاء؛ ألف الفعؿ مقركف بػػ)قد(.

 جممة طمبية. فعمية منفية، الفاء، ةإذا، جمم -4
 

                                                           

 (.367( انظر: المرادم، الجنى الداني )ص(1
 [.5630: رقـ الحديث4/21( ]البخارم: صحيح البخارم، األشربة/النيي عف التنفس في األناء، (2
 .5747: رقـ الحديث 4/48رقية، ( المرجع السابؽ، الطب/النفث في ال(3
 .6104: رقـ الحديث4/125( المرجع نفسو، األدب/مف أكفر أخاه بغير تأكيؿ فيك كما قاؿ، (4



 

116 
 

 .(1)"إَذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئت: "-و كسمـصمى اهلل عمي –قاؿ النبي   

، جكاب الشرط: فاصنع، كقد اقترف بو الفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية فعؿ الشرط: لـ تستحي
 )أمر(.

 جممة ال النافية لمجنس. إذا، جممة فعمية، الفاء، -5
ذا ىمَك َقْيَصُر فال ا ىمَك ِكْسَرى فال ِكْسَرى بعدهإذ: " -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي     ، وا 

 .(2)" َقْيَصَر بعده

 بعده. كسرل، جكاب الشرط: فبل كسرلفعؿ الشرط: ىمؾ 

بالفاء؛ ألف الفاء دخمت عمى جممة )ال( النافية  بعده( مقركنان  كسرلجاء جكاب الشرط )فبل 
 بعده(. قيصرلمجنس كاسميا كخبرىا، ككذلؾ األمر بالنسبة )فبل 

 جممة اسمية. إذا، جممة فعمية، الفاء، -6
 .(3)" إذا اْلَتَقى اْلُمْسِمَماِن َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل في النَّارِ  : "-كسمـصمى اهلل عميو –قاؿ النبي    

 فعؿ الشرط: التقى، جكاب الشرط: القاتؿ.

 بالفاء )القاتؿ كالمقتكؿ في النار(؛ ألنو كقع جممة اسمية. جاء جكاب الشرط مقركنان 

 اسـ فعؿ أمر. إذا، فعؿ ماض، الفاء، -7

اَلَة َفَعَمْيُكْم السَِّكيَنةَ  : "-عميو كسمـصمى اهلل –قاؿ النبي     .(4)" إَذا َأَتْيُتُم الصَّ

 بالسكينة. ـتيتـ الصبلة، جكاب الشرط: عميكفعؿ الشرط: أ

 بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية )أمر(. عميكـ بالسكينة( مقركنان )جاء جكاب الشرط 

 جممة إغراء. إذا، فعؿ ماض، الفاء، -8

 .(5)" َأمَّا ِإنََّك َقاِدٌم، َفِإَذا َقِدْمَت َفاْلَكْيَس اْلَكْيَس  : "-عميو كسمـ صمى اهلل–قاؿ النبي    

                                                           

 .[6120: رقـ الحديث 4/129، األدب/إذا لـ تستح فافعؿ ما شئت، البخارم: صحيح البخارم]( (1
 .6629: رقـ الحديث4/251ف يميف النبي، ، األيماف كالنذكر/كيؼ كاالمرجع السابؽ( (2
 .6875: رقـ الحديث 4/311الديات/قكؿ اهلل تعالى: )كمف أحياىا(،  نفسو ( المرجع(3
 .635: رقـ الحديث 1/169( المرجع نفسو، اآلذاف/قكؿ الرجؿ: فاتتنا الصبلة، 4)
 2097: رقـ الحديث 2/86( المرجع نفسو، البيكع/شراء الدكاب كالحمير، 5)
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 فعؿ الشرط: قدمت، جكاب الشرط: الكيس الكيس.جممة 

 الكيس الكيس(؛ ألنو كقع جممة طمبية.)جاء جكاب الشرط مقركنا بالفاء 

 جممة شرطية. إذا، فعؿ ماض، الفاء، -9
ِإَذا َأَتى َأَحَدُكْم َخاِدُمُو ِبَطَعاِمِو َفِإْن َلْم ُيْجِمْسُو َمَعُو  : "-كسمـ صمى اهلل عميو–قاؿ النبي    

 . (1)" َفمُيَناِوْلُو ُلْقَمًة َأْو ُلْقَمَتْيِن َأْو ُأْكَمًة َأْو ُأْكَمَتْيِن َفِإنَُّو َوِلَي ِعاَلَجوُ 

يجمسو معو، فميناكلو فإف لـ )أحدكـ، جكاب الشرط: الجممة الشرطية  ىفعؿ الشرط: أتجممة 
 لقمة أك لقمتيف أك أكمة أك أكمتيف( كىذا مف قبيؿ اعتراض الشرط عمى الشرط.

 أما، وآراء النحاة فييا:: حادي عشر 3.2.12
عٌد سيبكيو )أما( أداة فييا معنى الجزاء؛ حيث إنو قدرىا بػػػ )ميما يكف مف شيء(، إذ 

 يقكؿ:

ميما يكف مف امره فمنطمؽ، أال ترل  عبد اهللا)أما( ففييا معنى الجزاء، كأنو يقكؿ: "كأمٌ 
 .(2)اف الفاء الزمة ليا أبدا"

ا يـك الجمعة فإنؾ مرتحؿ؛ ألف معنى )أما(: ميما يكف مف كيقكؿ المبرد فييا: "كتقكؿ: أمٌ 
شيء فإنؾ مرتحؿ يكـ الجمعة، فما بعد الفاء يقع مبتدأ...كالدليؿ عمى أنيا في معنى الجزاء 

 .(3)ا، نحك: أما زيد فمنطمؽ"لزـك الفاء لجكابي

كيقكؿ السيكطي: "حرؼ بسيط كقيؿ مركب مف )أـ كما( معناه: ميما يكف مف شيء، 
فيي نائبة عف أداة الشرط كفعؿ الشرط معا بعد حذفيما، كقيؿ عف فعؿ الشرط فقط...كقاؿ 

ـ فيك بعض أصحابنا: لك كانت شرطا لكاف ما بعدىا متكقفا عمييا كأنت تقكؿ: أما عمما فعال
 .(4)عالـ ذكرتو، كلـ تذكره بخبلؼ: إف قاـ زيد قاـ عمرك، فقياـ عمرك متكقؼ عمى قياـ زيد"

                                                           

 [.2557: رقـ الحديث2/208صحيح البخارم، المكاتب/إذا أتى أحدكـ خادمو بطعامو، البخارم: ]( (1
 (.4/535( سيبكيو، الكتاب )ج(2
 (.353-2/352( المبرد، المقتضب )ج(3
 (.2/578( السيكطي، ىمع اليكامع )ج(4
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الشرط عمى ما ظاىره  ا( لمشرط بقكلو: "بأنو قد يجئ)أمٌ  إفادةكرٌد السيكطي عمى مف أنكر 
. كأثبت كبلمو ىذا مف خبلؿ استشياده بأمثمو، كمف ذلؾ استشياده بقكؿ (1)عدـ التكقؼ عميو "

 رؤبة: 
 (2)مقيظ ُمصَيف ُمَشتّْي    ت فيذا بتي                من يك ذاب

 .(3)فقد عمؽ قائبل عمى ىذا البيت: "أال ترل أف بتو مكجكد، كاف لغيره بت أك لـ يكف"

الشرطية ىك )أبك حياف(؛ إذ يرل أف ىذه الفاء ككما يبدك أف مف أنكر إفادة )أما( معنى    
جاءت في المفظ خارجة عف قياسيا؛ فيي لـ تأًت رابطة بيف جممتيف، كال عاطفة مفردا عمى 
مثمو، فإفادة )أما( معنى الشرطية ليس بجيد عنده؛ "ألف جكاب ميما يكف مف شيء ال تمـز فيو 

عد)أما( كاف ما دخمت عميو صالحا ليا أـ لـ الفاء إذا كاف صالحا ألداة الشرط، كالفاء الزمة ب
يكف، أال ترل أنو يقاؿ: )ميما يكف مف شيء لما أباؿ بو( كيمتنع ذلؾ في )أما( كيجب ذكر 

يكطي أف )أما( تفيد معنى . كيرل الس(4)الفاء، فدؿ عمى أف لزـك الفاء ليس ألجؿ ذلؾ"
كبؿ  شيء ير)أما(: ميما يكف مف، كيرل ابف ىشاـ أنو ليس بالضركرة أف يككف تقد(5)التفصيؿ

يجكز أف يتـ تقدير غير ذلؾ بشرط أف يميؽ بالمحؿ، فيقدر: ميما ذكرت، كعمى ذلؾ يتخرج 
أما عمما فعالـ(، فمك قدرنا قكؿ ابف ىشاـ تككف )العمـ( منصكبة؛ إذ )قكليـ: )أما العمـ فعالـ(، 

 .(6)ذكرت العمـ ففبلف عالـ  االتقدير حينيا: ميم

كىناؾ قكؿ آخر بالنسبة لمعنى )أما( كىك تفصيؿ المجمؿ مف الخبر كىذا قكؿ   
ىػ(، كقد أكضح كبلمو ىذا بأمثمة، فمك قمنا: أنا أحب كأبغض، فالتقدير يككف: 617-الخكارزمي)

فأما مف أحب فالمؤمف، كأما مف أبغض فالكافر، كالتقدير نفسو في: زيد كبكر خارجاف، فيقكؿ 
فخارج، كأما بكر فمقيـ. كأصؿ الكبلـ في: أما زيد فمنطمؽ ىك: ميما يكف المخاطب: أما زيد 

                                                           

 (.2/578( السيكطي، ىمع اليكامع ، )ج(1
(، سيبكيو، الكتاب 1/213ني، شرح األشمكني )ج(، األشمك 2/578( انظر: السيكطي، ىمع اليكامع )ج(2
 (.2/82)ج
 (.2/578( السيكطي ىمع اليكامع )ج(3
 (.2/579( المرجع السابؽ، )ج(4
 (.1/68(، كابف ىشاـ، مغني المبيب،)ج2/579( انظر: المرجع نفسو، )ج(5
 (.1/70( انظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج(6
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مف شيء فزيد منطمؽ، فأقيمت ىذه الجممة مقامو فأصبح: أما زيد فزيد فمنطمؽ، فمما كرىكا أف 
 .(1)تككف الفاء متبعة شيئا فشيئا في أكؿ الكبلـ أخركىا إلى الخبر فقيؿ: أما زيد فمنطمؽ 

سابؽ يتضح أف )أما( تقدر بػػػ )ميما يكف مف شيء( كىذا قكؿ الجميكر، مف خبلؿ العرض ال   
 كمثمكا بأما زيد فمنطمؽ؛ بحيث يتـ حذؼ أداة الشرط كفعمو، كتقاـ)أما( مقاميما.

 :(2) يكقد ذكر المرادم في الجنى الداني أحكاـ)أما(، كى   

 كرة الشعرية، كلمندرة.، كلمضر -تعالى-الفاء بعد أما الزمة ال تحذؼ إال مع كبلـ اهلل -

دعاء، بشرط اف يتقدـ الجممة فاصؿ ال يجكز الفصؿ بيف )أما( كالفاء بجممة إال إف كانت  -
 فاألمر كذا.-رحمؾ اهلل-بينيا كبيف )أما(، نحك: أما اليـك

 الفاء الكاقعة في جكابيا يجكز فييا أف يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا. -

 ؿ، كالمجركر.قد تعمؿ )أما( في الظرؼ، كالحا -

 قد تبدؿ ميميا األكلى ياء، فيقاؿ: أيما. -

يمي )أما( اسـ، كال يمييا فعؿ؛ ألنيا قائمة مقاـ شرط كفعؿ شرط، كيعرب ىذا االسـ حسب  -
قائـ فزيد، أك مفعكال  انحك: أمٌ  ا زيد فقائـ، أك خبران مكقعو في الجممة، فقد يككف مبتدأ، نحك: أمٌ 

هبمبخبحبُّٱ :-تعالى-كقكلو مقدمان  ا يفسره المذككر نحك: أمٌ  مقدران  ، أك مفعكالن (3) َّ
 َّمحجحمجحجُّٱ ، نحك: ا اليكـى فأدرس، أك مجركران ، نحك: أمٌ زيد فأكرمتو، أك ظرفان 

 

ـى فعالـ، أك مصدران ، أك مفعكال ألجمو نحك: أمٌ (4)  :فاضرب، أك شرطان  ا ضربان نحك: أمٌ  ا العم
 .(5) َّيفىفيثىثنثُّ 

خمس كسبعيف مرة،  كقد كردت في صحيح البخارم بما يقرب مفا(، النحاة في )أمٌ  ىذه أقكاؿ  
 كجاءت عمى أنماط متعددة، كىي عمى الشكؿ اآلتي:

 جممة طمبية )أمر(. ،ا، اسـ، الفاءأمٌ  -1

                                                           

 (.4/153صنعة اإلعراب المكسـك بالتخمير )ج( انظر: الخكارزمي، شرح المفصؿ في (1
 ( بتصرؼ.523( انظر: المرادم، الجنى الداني )ص(2
 [.9( ]الضحى: (3
 [.11( ]الضحى: (4
 [.89-88( ]الكاقعة: (5
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 .(1)"  َأمَّا ِإْبرَاِىيُم َفاْنُظُروا ِإَلى َصاِحِبُكمْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي    

 لمجزاء متضمنة معنى الشرط، كمعناىا: ميما يكف مف شيء.ا: أمٌ 

 انظركا( مقركنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة طمبية.)جاء جكاب الشرط 

 جممة ال النافية لمجنس. ا، اسـ، الفاء،أمٌ  -2
َتَصدَُّقوا فِإنَُّو َيأِتي َعَمْيُكْم َزَماٌن َيْمِشي الرَُّجُل  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي    

 َحاَجَة ِبَصَدَقِتِو َفاَل َيِجُد َمْن َيْقَبُمَيا، َيُقوُل الرَُّجُل: َلْو ِجْئَت ِبَيا باألْمِس َلَقِبْمُتَيا، فأمَّا اْلَيْوَم َفاَل 
 .(2)" لي ِبَيا

 جاء جكاب الشرط )فبل حاجة لي( مقركنا بالفاء، ألنو كقع جممة اسمية. 

 فعؿ مضارع. ا، اسـ، الفاء،أمٌ  -3
َفَأمَّا اْلُمْؤِمُن...َفَيُقوُل: ُىَو ُمَحمٌَّد َرُسوُل المَِّو َجاَءَنا : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي   

َواتََّبْعَنا، َوَأمَّا اْلُمَناِفُق...َفَيُقوُل: ل َأْدِري َسِمْعُت النَّاَس َيُقوُلوَن ِباْلَبيَّْناِت َواْلُيَدى َفَأَجْبَنا َوآَمنَّا 
 .(3)"  َشْيًئا َفُقْمتُ 

 إنما. ا، اسـ، الفاء،أمٌ  -4
 .(4)"  َوَأمَّا التَّثَاُؤُب َفِإنََّما ُىَو ِمْن الشَّْيَطانِ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 ىك مف الشيطاف( مقترنا بالفاء؛ ألنو جممة اسمية.جاء جكاب الشرط )فإنما 

 قسـ. ا، ضمير، الفاء،أمٌ  -5

 .(5)" َأمَّا ُىَو َفَوالمَِّو َلَقْد َجاَءُه الَيِقينُ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
 جاء جكاب الشرط )فك اهلل( مقترنا بالفاء؛ ألنو كقع قسما.

 جممة اسمية. ، الفاء،ـا، اسأمٌ  -6

                                                           

 [.3355: رقـ الحديث 2/434( ]البخارم: صحيح البخارم، أحاديث األنبياء/)كاتخذ اهلل إبراىيـ خميبل(، (1
 .1411: رقـ الحديث 1/365بؿ الرد، ، الزكاة/الصدقة ق( المرجع السابؽ (2
 .1053: رقـ الحديث1/270، الكسكؼ/صبلة النساء مع الرجاؿ في الكسكؼ، نفسو( المرجع (3
 .6223: رقـ الحديث 4/153( المرجع نفسو، األدب/ما يستحب مف العطاس، كما يكره مف التثاؤب، 4)

 .7003: رقـ الحديث4/349( المرجع نفسو، التعبير/رؤيا النساء (5
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، َفاْلَحقُّ ِمَن السََّماِء ِإَلى اأْلَْرضِ َوَأمَّا السََّبُب اْلَواِصُل  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  
 .(1)" الَِّذي َأْنَت َعَمْيوِ 

 فالحؽ الذم أنت عميو(؛ ألنو كقع جممة اسمية.)بالفاء  جاء جكاب الشرط مقترنان 

 قد. ،ا، ضمير، الفاءأمٌ  -7
 .(2)" ، ِإنّْي أَلَْرُجو َلُو اْلَخْيرَ ُىَو َفَقْد َجاَءُه اْلَيِقينُ  مَّاأَ  ": -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي 

 بالفاء؛ ألنو اقترف بقد. فقد جاءه اليقيف( مقترنان )مجيء جكاب الشرط 

 جممة اسمية. ، اسـ، الفاء،اأمٌ -8
َفُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَمى َوَأمَّا اْلِوْلَداُن الَِّذيَن َحْوَلُو  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 .(3)" اْلِفْطَرةِ 

 جاء جكاب الشرط )كؿي مكلكدو يكلد عمى الفطرة( مقترنا بالفاء؛ ألنو كقع جممة اسمية.

 جممة اسمية )حذؼ منيا المبتدأ(. ، اسـ، الفاء،أما-9
 .(4)" اْلَجنَّةِ َأمَّا اْلَباِطَناِن َفَنْيرَاِن ِفي  : "-صمى اهلل عميو كسمـ– يقاؿ النب

كالتقدير: فيما نيراف في الجنة، كقد جاء جكاب الشرط مقركنا بالفاء)نيراف(، ألنو كقع جممة 
 اسمية.

 أما، جممة شرطية. -10
ا ِإَذا ُكْنِت َعنّْي رَاِضَيًة، َفِإنَِّك َتُقوِليَن: َل َوَربّْ أمّ ": -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي    

 .(5)"ُمَحمَّدٍ 

 إذا كنت عني راضية فإنؾ تقكليف( جممة شرطية.)مجيء جكاب الشرط 

 كىذا مف قبيؿ اعتراض الشرط عمى الشرط.

                                                           

 : رقـ الحديث4/360]البخارم: صحيح البخارم، التعبير/مف لـ ير الرؤيا ألكؿ عابر إذا لـ يصب،  (1)
7046]. 

 .7018: رقـ الحديث 4/353ي المناـ،، التعبير/العيف الجارية فالمرجع السابؽ( 2)
 .[7047رقـ الحديث  :4/360، التعبير/تعبير الرؤيا بعد صبلة الصبح،المرجع نفسو (3)
 .5610: رقـ الحديث 4/16، األشربة/شرب المبف، نفسو( المرجع 4)
 . 5228: رقـ الحديث 3/469( المرجع نفسو، النكاح/غيرة النساء ككجدىف، 5) 
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 جممة اسمية. أما بعد، الفاء، -11
 .(1)" اهلل ارُ صَ نْ أَ  نُ حْ نَ ، فَ دُ َأّما َبعْ :"-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  

 جممة اسمية. (أما)جاء جكاب 

 إف. أما بعد، الفاء، -12
َأمَّا َبْعُد َفِإنَُّو َلْم َيْخَف َعَميَّ َمَكاُنُكْم َوَلِكنّْي َخِشيُت َأْن  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي     

 .(2)" ُتْفَتَرَض َعَمْيُكْم َفَتْعِجُزوا َعْنَيا

 اقتراف جكاب )أما( بػ )إف(.        
 ومما حذفت فيو الفاء في جواب )أما(:

 .(3)"بيمَ ي يُ ادِ ي الوَ در فِ حَ ا انْ ذَ إِ  ظرُ نْ ي أَ نّ أَ ى كَ وسَ ا مُ مَّ أَ : "-كسمـصمى اهلل عميو –قاؿ النبي -1

 الشاىد )كأني أنظر(؛ حيث حذفت الفاء مف جكاب أما، كالتقدير: فكأني أنظر.

 َواْلُفرَاتُ اْلَباِطَناِن َفِفي اْلَجنَِّة، َوَأمَّا الظَّاِىرَاِن النّْيُل ا أمَّ : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -2

(4). 

 .فالنيؿ الفرات(؛ حيث حذفت الفاء مف جكاب أما، كالتقدير: الشاىد )النيؿ كالفرات    
َأمَّا َبْعُد، َما َباُل ِرَجاٍل َيْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْيَسْت ِفي  : "-اهلل عميو كسمـ صمى-النبيقاؿ  -3

 .(5)" ِكتَاِب المَّوِ 

 أما بعد، فقد باؿ رجاؿ. حذفت الفاء مف جكاب أما، كالتقدير:

 الفاء الواقعة في جواب بينا وبينما: 3.2.13
كؿ مف )بينا كبينما( مف الظركؼ يتضح معناىما عمى حسب المضاؼ إلييما، كال بد      

ال فالعامؿ ىك معنى المفاجأة،  ليما مف جكاب، كىك العامؿ إذا كانا مجرديف مف المفاجأة، كا 

                                                           

 .[6830: رقـ الحديث4/299( ]البخارم: صحيح البخارم ، الحدكد/رجـ الحبمى مف الزنا إذا أحصت، (1
 [.2013: رقـ الحديث 2/63صبلة التراكيح/فضؿ مف قاـ رمضاف،  ،السابؽ( المرجع (2
 .1555: رقـ الحديث 1/402، الحج/التمبية إذا انحدر في الكادم، نفسوالمرجع ( (3
 .3297: رقـ الحديث 2/398، بدء الخمؽ/ذكر المبلئكة، نفسو( المرجع (4
 .2168: رقـ الحديث 2/102( المرجع نفسو، البيكع/إذا اشترط شركطا في البيع ال تحؿ،، (5
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)بينا( ىك)بيف(؛ حيث أشبعت الفتحة فأصبحت ألفا،  كيككف تقدير الفعؿ ىك: فاجأني. كأصؿ
 .(1) كزيدت )ما( عمى )بينما(

كمف المعمكـ لدينا أف )إذ، إذا( يقعاف في جكاب )بينا كبينما(، كلكف في أحياف أخرل قد  
 تقع الفاء مكقعيما، كتقـك مقاميما.

البخارم، ما  كمما جاءت فييا الفاء كاقعة في جكاب )بينا كبينما( في أحاديث صحيح 
 يمي:

 ا َأيُّوبُ َبْينَ قاؿ: "-صمى اهلل عميو كسمـ–، عف النبي -رضي اهلل عنو–عف أبي ىريرة 
َيا َأيُّوُب أََلْم  َفَناَداُه َربُُّو: ،ِفي َثْوِبوِ َفَجَعَل َيْحِثي  ،َخرَّ َعَمْيِو ِرْجُل َجرَاٍد ِمْن َذَىبٍ فَيْغَتِسُل ُعْرَياًنا 
 .(2)"َوَلِكْن َل ِغَنى ِبي َعْن َبَرَكِتكَ  ،َبَمى َوِعزَِّتكَ  :قالَ  ؟َعمَّا َتَرىَأُكْن َأْغَنْيُتَك 

( في جكاب )بينا(، كاألصؿ أف يقع في جكابيا )إذ أك إذا(، كقامت  ئمج     الفاء في )خرَّ
الفاء ىنا مقاميما، يقكؿ العيني في شرحو: " عف المشيكر دخػػػػػػكؿ )إذ ك إذا( في جكابو، فجكابو 

ىتنتمتزترتيبىبُّٱكما أف )إذا( تقكـ مقاـ الفاء في جكاب الشرط، نحك قكلو: 

 .(4)بيف(، فبينيما معاكضة"تقـك الفاء مقاـ )إذ( في جكاب ) (3)  َّرثيت

 يَبْيَنا َرُجٌل َيْمشِ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "–رسكؿ اهلل  أف-عنورضي اهلل –عف أبي ىريرة     
ْأُكُل الثََّرى ِمْن ُثمَّ َخَرَج، َفِإَذا َكْمٌب َيْمَيُث، يَ  ياَفاْشَتدَّ َعَمْيِو اْلَعَطُش َفَنزل ِبْئرًا َفَشِرَب منْ 

 .(5) "اْلَعَطشِ 

ا رجؿ كقكع الفاء مكقع )إذا( في )فاشتد(؛ الكاقعة في جكاب )بينا(، كاألصؿ ىك: بين       
 يمشي إذا اشتد عميو العطش.

 حذف الفاء من جواب الشرط: 3.2.14
 كمما حذؼ منو فاء الجكاب:

                                                           

 (.52(، سرحاف، قامكس األدكات النحكية )ص234-233( انظر: الكفكم، الكميات )ص1)
 [.279: رقـ الحديث1/82( ]البخارم: صحيح البخارم، الغسؿ/مف اغتسؿ عريانا كحده في الخمكة...،2)
(3:  [.36( ]الرـك
 (.3/343( العيني، عمدة القارم )ج4)
 [.2363: رقـ الحديث 2/155البخارم، الشرب كالمساقاة/فضؿ سقي الماء، ( ]البخارم: صحيح 5)
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َوِوَكاَءَىا َوِوَعاَءَىا، َفِإْن َجاَء َصاِحُبَيا اْعِرْف ِعدََّتَيا  :"-صمى اهلل عميو كسمـ-قكؿ الرسكؿ -1
لَّ اْسَتْمِتْع ِبَيا   .(1)"َواِ 

ال استمتع بيا(؛ حيث حذفت الفاء مف جكاب الشرط الكاجب االقتراف بيا؛ ألنيا كقعت     )كا 
 كالتقدير: فإف جاء صاحبيا فأعطو إياىا. جممة طمبية)أمر(،

 .(2)"الَِّذي َتُفوُتُو َصاَلُة اْلَعْصِر َكَأنََّما ُوِتَر َأْىَمُو َوَماَلوُ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -2

كأنما كتر أىمو(؛ حيث حذفت الفاء مف جكاب )الذم( المتضمف معنى الشرط، كالتقدير: )    
 مف فاتتو صبلة العصر فكأنما كتر أىمو.

 .(3)" اْلَعْصِر َقْد َحِبَط َعَمُموُ َتَرَك َصاَلَة  َمنْ ":-صمى اهلل عميو كسمـ-قكؿ الرسكؿ -3

الشاىد )حبط عممو(؛ حيث حذفت الفاء مف جكاب الشرط الكاجب االقتراف بيا، ألنيا كقعت 
 جممة مقركنة بػػ)قد( المقدرة، كالتقدير: فقد حبط عممو.

ل حدّّ : "-عميو كسمـصمى اهلل -معا قكؿ الرسكؿ حذف منو الفاء والمبتدأكمما  - ِفي  البينَة وا 
 .(4)" َظْيِركَ 

ف ال تحضرىا فالحكـ حد في ظيرؾ، كالمبلحظ -أيضا-فينا حذفت الفاء كالمبتدأ، كالتقدير: كا 
 أنو حيذؼ فعؿ الشرط في الحديث كما قدرنا.

النَّاَس ِفي َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن ِإنََّك َأْن َتَدَع َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء َخْيٌر ِمْن َأْن َتَدَعُيْم  : "-أيضا-كمنو
 .(5)" َأْيِديِيمْ 

 حذؼ الفاء كالمبتدأ معا مف الجكاب كالتقدير: فيك خير.

 

 

 

                                                           

 [.2437: رقـ الحديث 2/175]البخارم: صحيح البخارم ، المقطة/كيؼ تعرؼ لقطة أىؿ مكة،  (1)
 .552: رقـ الحديث 1/149مكاقيت الصبلة/مف ترؾ العصر، المرجع السابؽ،( 5)

 .594: رقـ الحديث 1/158بالصبلة في يـك غيـ، ، مكاقيت العصر/التبكير المرجع نفسو( (3
 .4747: رقـ الحديث3/318، التفسير/)كيدرأ عنيا العذاب أف تشيد أربع شيادات باهلل(المرجع نفسو (4)
 .2742: رقـ الحديث 2/270، الكصايا/أف يترؾ كرثتو أغنياء خير مف أف يتكففكا الناس، نفسو( المرجع 5)
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 حذف جواب الشرط: 3.2.15
َفِإْن َجاَء  : "-صمى اهلل عميو كسمـ-كمما حذؼ جكاب الشرط في صحيح البخارم، قكلو -1

لَّ   .(1)" َفاْسَتْنِفْقَياَأَحٌد ُيْخِبُرَك ِبَيا َواِ 

 .(2)جاء أحد يخبرؾ بالمقطة كأكصافيا فأدىا إليو" فكالتقدير: "فإحذؼ جكاب الشرط، 

ف لـكىناؾ حذؼ آخر في الحديث كىك حذؼ   فاستنفقيا. يأتً  فعؿ الشرط، كالتقدير: كا 
َمْن َأَحبَّ ِمْنُكْم َأْن ُيَطيَّْب ِبَذِلَك َفْمَيْفَعْل، َوَمْن َأَحبَّ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -2

 .(3)" َأْن َيُكوَن َعَمى َحظِّْو َحتَّى ُنْعِطَيُو ِإيَّاُه َما ُيِفيُء المَُّو َعَمْيَنا َفْمَيْفَعلْ ِمْنُكْم 

حذؼ جكاب )مف(الشرطية الثانية، كقد دؿَّ عميو السياؽ في جكاب الشرط األكؿ، كىك: فميفعؿ، 
 ميفعؿ.أحب أف يككف عمى حظو حتى نعطيو إياه ما يفيء اهلل عمينا ف فكالتقدير: م

 ْن َتْعُبَد المََّو َكَأنََّك َترَاُه َفِإْن َلْم َتُكْن َترَاُه َفِإنَُّو َيرَاكَ أ : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -3
"(4). 

 حذؼ جكاب )إف( الشرطية، كالتقدير: فإف لـ تكف تراه، فأحسف العبادة فإنو يراؾ.   
ْفَيا َسَنةً و ، ِعَفاَصَيا َوِوَكاَءَىااْعِرْف : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -4 َمْن ، َفِإْن َجاَء َعرّْ

لَّ فَ َيْعرفيا  .(5)" ماِلكبِ  اْخمطيا، َواِ 
 )إف(الشرطية، كالتقدير فإف جاء مف يعرفيا فردىا. حذؼ جكاب   

ف لـ يعرفيا فاخمطيا بمالؾ.  كىناؾ حذؼ آخر كىك حذؼ فعؿ الشرط كتقديره: كا 
ْن َكاَن َأْىِل اْلَجنَّةِ َفِإْن َكاَن ِمْن َأْىِل اْلَجنَِّة َفِمَن  : "-عميو كسمـصمى اهلل –قاؿ النبي  -5 ، َواِ 

 .(6)" النَّارِ  ْىلِ  َ ِمْن َأْىِل النَّاِر َفِمنَ 
ف كاف مف     حذؼ جكاب الشرط، كتقديره: فإف كاف مف أىؿ الجنة فمقعده مف أىؿ الجنة، كا 

 أىؿ النار فمقعده مف أىؿ النار.

                                                           

 [.2427: رقـ الحديث 2/172البخارم ، المقطة/ضالة اإلبؿ، ]البخارم: صحيح  (1)
 (.12/378( العيني، عمدة القارم )ج2)
 [.2584-2583: رقـ الحديث 2/216( ]البخارم: صحيح البخارم، اليبة كفضميا كالتحريض عمييا، 3)

 .50رقـ الحديث  :1/22( المرجع السابؽ، اإليماف/سؤاؿ جبريؿ النبي عف اإليماف، كاإلسبلـ، كإلحساف، (4
 .5952: رقـ الحديث 3/487، الطبلؽ/حكـ المفقكد في أىمو كمالو، المرجع نفسو( (5
 .3240: رقـ الحديث2/406، بدء الخمؽ/ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة، نفسو( المرجع (6
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َصلّْ َقاِئًما َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -6
 .(1)"َفَعَمى َجْنبٍ 

ف لـ     حذؼ جكاب الشرط كقد دؿ عمى ذلؾ السياؽ، كالتقدير: فإف لـ تستطع فصؿ قاعدا، كا 
 تستطع فصؿ عمى جنب.

 ِإْن َكاَن الشُّْؤُم ِفي َشْيٍء َفِفي الدَّاِر َواْلَمْرَأِة َواْلَفَرسِ  : "- عميو كسمـصمى اهلل–قاؿ النبي  -7
"(2). 
 حذؼ جكاب )إف( الشرطية كقد كقع مبتدأ، كتقديره: فيك في الدار.    
"َمْن َأْسَمَف ِفي َشْيٍء َفِفي َكْيٍل َمْعُمومٍ  :  "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -8

 (3). 
    .  حذؼ جكاب الشرط، كتقديره: فميسمؼ في كيؿ معمـك

 حذف أداة الشرط وفعل الشرط: 3.2.16
، الدّْيَن َأَحٌد ِإلَّ َغَمَبوُ ، َوَلْن ُيَشادَّ ِإنَّ الدّْيَن ُيْسرٌ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -1

ْوَحِة َوشَ َغْدَوِة ، َواْسَتِعيُنوا ِبالْ ُدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُرواَفَسدّْ   .(4)" ِمَن الدُّْلَجةِ يء َوالرَّ

 الشاىد: )فسددكا( كقد جاء ىذا جكابا لشرط محذكؼ، كالتقدير: إف كاف األمر كذلؾ فسددكا.

إنَّ َمكََّة َحرََّمَيا المَُّو َتَعاَلى، َوَلْم ُيَحرّْْمَيا النَّاُس، َفال  : "-صمى اهلل عميو كسمـ –قاؿ النبي  -2
 .(5)" ُيْؤِمُن ِباَلمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َأْن َيْسِفَك ِبَيا َدماً َيِحلُّ لْمِرٍئ 

 كاف األمر كذلؾ فبل يحؿ... ف)فبل يحؿ( حيث إنيا كقعت جكابا لشرط محذكؼ تقديره: إ   
نََّيا  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -3 َمَثُل ِإنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجَرًة َل َيْسُقُط َوَرُقَيا، َواِ 

 .(6)؟"اْلُمْسِمِم، فَحدُّْثوِني َما ِىيَ 

 )فحدثكني(؛ حيث إنيا جاءت جكابا لشرط محذكؼ تقديره: فإف عرفتمكىا فحدثكني.

                                                           

رقـ الحديث : 1/285( ]البخارم: صحيح البخارم ، تقصير الصبلة/إذا لـ يطؽ قاعدا صمي عمى جنب، (1
1117]. 

 .5095-5094: رقـ الحديث 3/435، النكاح/ما يتقي مف شـؤ المرأة، المرجع السابؽ( (2
،نفسو( المرجع (3  . 2240: رقـ الحديث 2/119، السمـ/السمـ في كزف معمـك
 .39: رقـ الحديث 1/18( المرجع نفسو، اإليماف/الديف يسر، (4
 .[104: رقـ الحديث 1/39لشاىد الغائب، ، العمـ/ليبمغ العمـ االمرجع نفسو (5)
 .61: رقـ الحديث 1/26، العمـ/قكؿ المحدث حدثنا كأخبرنا كأنبأنا، نفسو( المرجع 6)
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َأنَّ َصِفيََّة ِبْنَت ُحَييٍّ َزْوَج النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َحاَضْت، أخبرت السيدة عائشة " -4
:وِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ َفَذَكْرُت َذِلَك ِلَرسُ  : ًإنَّيىا قىٍد َأَحاِبَسُتَنا ِىيَ  ، فىقىاؿى ؟ فىقيٍمتي

طىافىٍت ًبالبيًت، فىقىاؿى  ٍت يىا رىسيكؿى اهلل، كى  .(1)"نفرتَ مْ فَ : -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي أىفىاضى

ف طافت كأفاضت فمتنفر.    )فمتنفر(؛ حيث حذفت أداة الشرط كفعميا معا، كالتقدير: كا 
نْ ، وَ َمْن َكاَن ِعْنَدُه َطَعاُم اْثَنْيِن َفْمَيْذَىْب ِبثَاِلثٍ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -5 ع بَ رْ أَ  ا 

 .(2)"سادِ سَ  وْ س، أَ امِ خَ فَ 

ف كاف عنده      ف كاف عنده طعاـ حذؼ فعؿ الشرط، كتقديره: كا  طعاـ أربع فميذىب بخامس، كا 
 مس فميذىب بسادس.اخ

إذف، كردت الفاء الرابطة في صحيح البخارم بما يقرب مف أربعمئة كستيف مرة، ككاف أكثر    
في ا(، في حيف قؿ كجكد األدكات الشرطية األخرل األدكات الشرطية كركدا )مف، إذا، إف، أم

صحيح البخارم، كىي: )أينما، أيكـ، حيثما، ما(. ككما الحظت بأف أسمكب الشرط جاء بغزارة 
-في صحيح البخارم، كذلؾ ألنو يبلئـ حياة المسمـ التي ترتبط بشرط كجزاء، فقد ربط ربنا 

 . أعمالنا بجزاء، سكاء أكاف ىذا الجزاء عقابا أـ ثكابا، كجاءت السنة النبكية مكضحة ليذا-تعالى

 

                                                           

 .[4402: رقـ الحديث 3/198( ]البخارم: صحيح البخارم ، المغازم/حجة الكداع، (1
 .602الحديث : رقـ 1/160، مكاقيت الصبلة/السمر مع الضيؼ كاألىؿ، المرجع السابؽ( (2



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الـرابــعُ  الفصـلُ  4
 ةـــــاء الفصيحــــــــالف
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 المبحث األول 4.1
 في الدراسات النحوية الفصيحة الفاء 

 

 الفاء الفصيحة عند النحاة

 توطئة:

يقكؿ ابف منظكر في مادة  البياف،كتعنى  فصح()الفعؿ مشتقة مف  الفصيحة(كممة )      
كفصاح الفصاحة: البياف؛ فصح الرجؿ فصاحة، فيك فصيح مف قكـ فصحاء  فصح:)فصح(: " 

 .(1)... كامرأة فصيحة مف نسكة فصاح كفصائح"كفصح

فصيح، ككممة فصيحة. كقد كصفت الفاء بالفصيحة عمي سبيؿ اإلسناد  يقاؿ: كبلـ      
 .(2)المجازم

أف ما بعدىا يتعمؽ بمحذكؼ  عمىما قبميا، كتدؿ فاء الفصيحة ىي التي تفصح كتبيف فال
  المتكمـ.كىك سبب لما بعدىا، كسميت الفاء فصيحة؛ ألنو يستدؿ بيا عمى فصاحة 

متنتزترتُّٱٱ:-ىتعال –كفي ذلؾ يقكؿ محيي الديف الدركيش في إعرابو لقكلو
ىت أفصحت عف مقدر، ذلؾ لما ذكر عقب  " الفاء الفصيحة: سميت بذلؾ؛ ألنيا(3) َّ

األمر بالضرب االنفجار دؿ عمى أف المطمكب باألمر االنفجار؛ فمذا حذؼ الضرب عمى تقدير: 
ؼ قد يككف جممة ىي السبب فضربو داللة عمى أف المأمكر التـز األمر؛ أم أف المحذك 

 . (4)فسميت فصيحة مف باب المجاز العقمي "  ؛المذككر

عف ىذه الفاء، كالغريب أف الكتب المختصة بمعاني الحركؼ  تحدثكاالنحاة األكائؿ كلـ أجد      
 .(5)–أعني الفصيحة–حدث عف ىذه الفاء لـ تت

                                                           

 (.10/269( ابف منظكر، لساف العرب )ج1)
 (.   245( انظر: محمد كماؿ عمي، نكاىد األبكار كشكارد األفكار لمسيكطي )ص2)
 [.60( ]البقرة :3)
 (.1/111( محيي الديف الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )مج4)
 كالجني الداني في حركؼ المعاني لممرادم، كمعاني( مف ىذه الكتب: مغنى المبيب البف ىشاـ األنصارم، 5)
الحركؼ لمرماني، كحركؼ المعاني لمزجاجي، كاألزىية في عمـ الحركؼ لميركم، ك رصؼ المباني في شرح  

حركؼ المعاني لممالقي، كقامكس األدكات النحكية لحسيف سرحاف، كمصابيح المغاني في حركؼ المعاني البف 
 نكر الديف.
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كلعؿ السبب يكمف في أف العمماء قد أطمقكا مصطمحات أخرل عمييا؛ فيناؾ مىف عدىا       
مف بف أحمد أبك طالب في كىناؾ مف عدىا الفاء الربطة لجكاب الشرط كعبد الرح زائدة،فاء 
؛ حيث يقكؿ: " أف تككف رابطة لجكاب الشرط فيما ال يصمح الجـز فيو، السينية( )التحفة كتابو

 .(1)كسميت ىذه الفصيحة " 

أنو ال فرؽ بينيا، كبيف الفاء التفريعية. كقد تحدث عف ذلؾ في  (2)في حيف رأل الكندم      
 ذلؾ الحقا.ات(، كسيتـ التحدث عف ) الكمي كتابو

إذف، ىناؾ خمطه كبيره بيف الفاء الفصيحة كغيرىا مف الفاءات؛ كلذلؾ كاف البد مف كقفة  
تعريفيا، كسبب تسميتيا،  :كرة بأكمميا عف ىذه الفاء مف حيثعمى ىذه الفاء؛ لتتضح لنا الص

حاة مف النكشركطيا، كالعالـ الذم أطمؽ عمييا ىذا المصطمح، كالعمماء الذيف تحدثكا عنيا 
 كالمفسريف كالببلغييف.

يتىتمتنتزترتيبُّٱ فييا:-تعالى–كتعد اآلية التي يقكؿ اهلل 
ركف كالنحاة فييا مف أشير اآليات القرآنية التي استشيد كناقش المفس (3)  َّمثزثرث

 الفاء الفصيحة.

ىذه الفاء  عمىالبيت الشعرم المنسكب لمعباس بف األحنؼ مف أشير األمثمة –كذلؾ-كيعد 
 فيو: القائؿ-الفصيحة-

 (4)ثم القفول فقد جئنا خراسانا          أقصى ما يراد بنا   قالوا: خراسان 

 كسيتـ الحديث عنيما أكثر في الصفحات التالية مع عرض كمناقشة آراء النحاة كالمفسريف.     

الفاء  –أطمؽ ىذا المصطمح عمى ىذه الفاء ىك أكؿ مىف–كما تبيف لي-كيعد الزمخشرم 
 .الفصيحة

 

 
                                                           

 (. 55، التحفة السنية لمعرفة معاني الحركؼ النحكية )صأبك طالب (1)
الكفكم: أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء، كاف مف قضاة األحناؼ، عاش ككلي  (2)

 (.2/38القضاء في )كفو( بتركيا، كبالقدس، كببغداد، كعاد إلى استانبكؿ فتكفي بيا.الزركمي، األعبلـ)ج
  [.60( ]البقرة:3)
 (.279الخزرجي، ديكاف العباس بف األحنؼ )ص (4)
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 الفصيحة:الفاء  تعريفات: األولالقسم  4.1.1
 يقكؿ الزمخشرم: " كقكؿ الشاعر:       

  (1)ثم القفول فقد جئنا خراسانا     خراسان أقصى ما يراد بنا قالوا:           

فإف قمت ما ىذه الفاء؟ كما حقيقتيا؟ قمت: ىي التي في قكلو: فقد جئنا       
خراسانا...كحقيقتيا: أنيا جكاب شرط يدؿ عميو الكبلـ، كأنو قاؿ: إف صح ما قمتـ مف أف 

 .(2)خراساف أقصى ما يراد بنا فقد جئنا خراساف، كأف لنا أف نخمص " 

رىٍت ًمٍنو : -تعالى-كعمؽ عمى قكلو    فىانفىجى
بقكلو: " الفاء متعمقة بمحذكؼ؛ أم فضرب  (3)

فانفجرت، أك فإف ضربت فقد انفجرت ... كىي عمى ىذا فاء الفصيحة ال تقع إال في كبلـ 
  .(4)بميغ"

إذف، الفاء الفصيحة عند الزمخشرم ىي التي تقع جكابا لشرط مقدر، كىي التي تقع في     
 . (5) الشرط: ىك مف أحاسف الحذكؼكبلـ بميغ، كرأل أف حذؼ أداة الشرط كفعؿ 

كمف خبلؿ القكؿ السابؽ لمزمخشرم بتقديره لآلية )انفجرت منو( أالحظ أنو قدر تقديريف، 
كسمى الفاء فصيحة عمى سبيؿ التقدير الثاني، كىك: فإف ضربت فقد انفجرت؛ أم: أف تككف 

 الفاء في جكاب الشرط المقدر.

يث يقكؿ تعميقا عمى كمف المفسريف الذيف قدركا ىذيف التقديريف؛ الفخر الرازم في تفسيره ح  
الفاء في قكلو )انفجرت( متعمقة بمحذكؼ؛ أم: فضرب فانفجرت أك فإف ضربت فقد ىذه اآلية: "

. كمف المبلحظ أنو لـ يطمؽ عمى ىذه الفاء المصطمح، بؿ اكتفى بتقدير اآلية، تارة (6) انفجرت
 بتقدير المعطكؼ عميو، كتارة أخرل بتقدير الشرط. 

 .(7)التقديريف في تفسيره –أيضا-مكذكر البيضاك 

                                                           

 (.279( الخزرجي، ديكاف العباس بف األحنؼ )ص1)
 (.3/487( الزمخشرم، الكشاؼ )ج2)
 [7بقرة:ال]( 3)
 (.1/284الزمخشرم، الكشاؼ )ج( 4)
 .3/63( انظر: المرجع نفسو، 5)
 (. 3/95( الفخر الرازم، التفسير الكبير، )ج6)
 (.330/ 1البيضاكم، تفسير البيضاكل المسمى أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )ج( انظر: 7)
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كيقكؿ محمد بف مصمح الديف في حاشيتو عمى تفسير البيضاكم: ")فانفجرت(: متعمؽ       
تقدير تعمؽ الجزاء بالشرط المحذكؼ، أك عمى طريؽ تعمؽ المعطكؼ  عمىبمحذكؼ إما 

بالمعطكؼ عميو المحذكؼ، كتقدير الكبلـ عمى األكؿ: فإف ضربت فقد انفجرت، كعمى الثاني: 
 فيك يقدر التقديريف دكف أف يطمؽ عمى ىذه الفاء الفصيحة. ،(1)فضرب فانفجرت "

كيقدر شرطا؛ أم: فإف ضربت –فصيحة –ءالفا-كبعضيـ يسمى ىذه : "(2)كيقكؿ األلكسي 
فقد )انفجرت(، كفي المعنى أف ىذا التقدير يقتضي تقديـ االنفجار عمى الضرب، إال أف يقاؿ: 
المراد فقد حكمنا بترتب االنفجار عمى ضربؾ، كقاؿ بعض المتأخريف: ال حذؼ، بؿ الفاء 

ف مقدرة بعد الفاء كما ىك القياس بعد األمر عند قصد   .(3)"السببيةلمعطؼ كا 

ذا كاف ما قبؿ الفاء شرطان ، بقكلو: "الزمخشرمكيكافؽ ابف كماؿ باشا   بعدىا  لما مقدران  كا 
 .(4)المذككر تسمى فاء الفصيحة"

كظاىر كبلـ الكشاؼ أف تسميتيا فصيحة إنما ىي عمى التقدير كيقكؿ صاحب المطكؿ: " 
 .(5)"لثاني، كىك أف يككف المحذكؼ شرطان ا

ال ينكر تقدير الزمخشرم األكؿ بتقدير المعطكؼ عميو؛ فيك  (6)يالتفتازانكىذا يعني أف  
 إال بتقدير جكاب الشرط. -عند الزمخشرم-يرل أف الفاء ال تككف فصيحة 

 .(7): " كظاىر كبلـ الكشاؼ عمى تقدير )فإف ضربت فقد انفجرت( "-أيضا-كيقكؿ الكندم 

                                                           

 (.2/64، حاشية محي الديف شيخ زاده عمى تفسير البيضاكم)جمحي الديف شيخ زاده (1)
( األلكسي: ىك محمكد بف عبد اهلل الحسني األلكسي، شياب الديف، أبك الثناء، مفسر، محدث، أديب، كلد 2)

ىػ كعزؿ، ثـ انقطع لمعمـ، كمف أىـ تصانيفو: 1248فييا، سمفي االعتقاد، تقمد اإلفتاء ببمده سنة  ببغداد كتكفي
 (7/176ركح المعاني، كلو: غرائب االغتراب، دقائؽ التفسير، الخريدة الغيبية. الزركمي، األعبلـ )ج

 (.1/428( األلكسي، ركح المعاني )ج3)
 (.289-288( ابف كماؿ باشا، أسرار النحك )ص4)
 (.489( التفتازاني، المطكؿ )ص5)
( التفتازاني: مسعكد بف عمر بف عبد اهلل، سعد الديف، مف أئمة العربية كالبياف كالمنطؽ، كلد بتفتازاف، مف 6)

، مف كتبو: تيذيب المنطؽ، المطكؿ في الببلغة، المختصر. ةببلد خراساف، كأقاـ بسرخس، كانت في لسانو لكن
 (.7/219الزركمي، األعبلـ )ج

 (.676( الكفكم، الكميات )ص7)
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ف كاف بميا فإف كاف شرطان قكقيؿ: "إنيا التي تدؿ عمى محذكؼ  ؛ فالفاء: فاء الجكاب، كا 
مفردا فالفاء )عاطفة( كيشمميا اسـ فاء الفصيحة، كىذه طريقة الجميكر عمى الكجييف فتسميتيا 

 .(1)بالفصيحة؛ ألنيا أفصحت عف محذكؼ "

الذم رأل أف حذؼ فعؿ الشرط كأداة  (2)كىناؾ مف عارض الزمخشرم، كمنيـ؛ أبك حياف
بقاء الجكاب  ا حذؼ فعؿ الشرط كأداة الشرط معان كأمٌ غير جائز، كفي ذلؾ يقكؿ: " ط معان الشر  كا 

فيك يرل أنو يجكز لمجكاب أف يحذؼ لمدليؿ  ،(3)"ز؛ إذ لـ يثبت ذلؾ مف كبلـ العربال يجك 
 .(4) ببل عميو، كيجكز حذؼ فعؿ الشرط إذا كاف منفيان 

كيقكؿ في مكضع آخر: " فما ذىب إليو فاسد في التركيب العربي، كفاسد مف حيث       
المعنى فكجب طرحو، كأيف ىذا مف قكلو: كىي عمى ىذا فاء فصيحة ال يقع إال في كبلـ 

 .(5)بميغ؟"

اكيقىقيفىفيثىثُّٱ: -تعالى-كلوفي تفسير ق (6)كيقكؿ ابف عاشكر      
  َّلكمك

دالة عمى شرط مقدر كجزائو كما بعد الفاء ىك عمة الجزاء، : "الفاء فصيحة (7)
كيككف ما بعد فاء كلكـ؛ ألف اهلل ال يخمؼ عيده ...كالتقدير: فإف كاف ذلؾ فمكـ العذر في ق

كالتقدير لـ يمـز أف يككف ما بعدىا مسببا عما قبميا، كال مترتبا  ،الفصيحة دليؿ شرط كجزائو
 .(8)عنو"

                                                           

 (.915-1/815( ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج1)
( أبك حياف: ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف حياف، اإلماـ أثير الديف أبك حياف، األندلسي الغرناطي، نحكم 2)

(. الداككدم، ىػ745ىػ(، كتكفي سنة )654عصرم، كلغكيو كمفسره كمحدثو كمقرئو، كلد بمطحشارش سنة )
 (.288-2/287طبقات المفسريف )ج

 (.1/370( أبك حياف األندلسي، البحر المحيط )ج3)
 .1/369( انظر: المرجع السابؽ، 4)
 .1/370( المرجع نفسو، 5)
( ابف عاشكر: محمد الطاىر بف محمد الشاذلي بف عبد القادر بف محمد بف عاشكر، نقيب أشراؼ تكنس 6)

ق، تكفي بتكنس. الزركمي، 1267البام محمد الصادؽ باشا، كلي قضاءىا سنة  ككبير عممائيا، في عيد
 (.7/31األعبلـ )ج

 [.80( ]البقرة:7)
 (.1/850( ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج8)
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كقكؿ ابف عاشكر السابؽ يعارض ما قالو أبك حياف عمى حذؼ فعؿ الشرط كاألداة غير 
 كرأل أف أداة الشرط حذفت مع الفعؿ. السابقة،جائز مستدال باآلية 

الفاء: ىي إما فصيحة، كىي : "كمف التعريفات التي عرفت بيا الفاء الفصيحة قكؿ الكفكم
 . (1)ا لممعطكؼ مف غير تقدير حرؼ شرط "التي يحذؼ منيا المعطكؼ عميو مع ككنو سبب

 كعمى ىذا الرأم ال تعد الفاء فصيحة إال إذا عطفت عمى محذكؼ.
فضرب -كاهلل أعمـ-"معناه : َّيتىتُّ: -تعالى-لويقكؿ الفراء في تفسير قك      

بالجكاب؛ ألنو قد أدل عف  فانفجرت، فعرؼ بقكلو: )فانفجرت( أنو قد ضرب، فاكتفى
.(2)"المعنى  

امُّٱ: -تعالى-ء التي تسمى فاء الفصيحة في قكلوكانظر إلى الفا: "(3)كيقكؿ السكاكي    
ننمنزنرنمم جئييىيمينيزيريٰىينىن
حئ رتيبُّٱ : -تعالى -، كيؼ أفادت فامتثمتـ فتاب عميكـ، كفي قكلو (4) َّ
 . (5)فضرب فانفجرت "أم،   َّمثزثرثيتىتمتنتزت

يقدراف ما قبؿ الفاء معطكفا عميو كلـ يقدرا شرطا، كعمى ىذا تككف الفاء  يكافالفراء كالسك    
: "(6)الطيبيفصيحة عندىما كعف مف نحا نحكىـ، كمنيـ: يقكؿ  زترتيبُّٱ

أم: ضرب فانفجرت، فحذؼ ليشير إلى أف المكحى إليو لـ يتكقؼ ؛ َّيتىتنتمت
غير شرط ىك سبب لما بعده؛ عف امتثاؿ األمر، سميت الفاء فصيحة؛ إلفصاحيا عف محذكؼ 

 . (7)أك ألنيا ال تكاد تكجد إال في كبلـ فصيح شرطا كاف، أك ال "

                                                           

 (.676( الكفكم، الكميات )ص1)
 (.1/40( الفراء، مجاز القرآف )ج2)
الخكارزمي الحنفي أبك يعقكب، سراج الديف،  ( السكاكي: يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي السكاكي3)

. الزركمي، األعبلـ )ج  (.8/228عالـ بالعربية كاألدب، مكلده ككفاتو بخكارـز
 [.54( ]البقرة: 4)
 (.278( السكاكي، مفتاح العمـك )ص5)
ثركتو في ( ىك الحسف بف محمد بف عبد اهلل، شرؼ الديف الطيبي، مف عمماء الحديث كالتفسير كالبياف، أنفؽ 6)

الخير، حتى افتقر في آخر عمره، كاف شديد الرد عمى المبتدعة، متكاضعا، ضعيؼ البصر. الزركمي، األعبلـ 
 (.2/256)ج
 (. 150( الطيبي، التبياف في عمـ المعاني كالبديع كالبياف )ص7)
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قدر معطكفا عميو قبؿ الفاء، كسميت فصيحة؛ ألنيا تفصح كتبيف عف  الطيبيأالحظ أف 
 محذكؼ سكاء أكاف شرطا أك لـ يكف شرطا. 

بالتكبة -تعالى–إخبار مف اهلل :" ظاىرة أنو فتاب عميكـكيقكؿ أبك حياف في تفسير      
 .(1)عمييـ، كالبد مف تقدير محذكؼ عطفت عميو ىذه الجممة؛ أم: فامتثمتـ ذلؾ فتاب عميكـ "

 .(3)"الكبلـ حذؼ تقديره: فضرب فانفجرت: "قكلو تعالى )فانفجرت( في (2)كيقكؿ القرطبي      

نطمؽ، كيدؿ عمى ىذا كيقكؿ األلكسي: ")فانفجرت( عطؼ عمى مقدر؛ أم فضرب فا       
 .(4)المحذكؼ كجكد االنفجار كلك كاف ينفجر دكف ضرب لما كاف لؤلمر فائدة"

في البرىاف:" كالفاء العاطفة عمى الجكاب المحذكؼ ىي المسماة  (5)كيقكؿ الزركشي       
 . (6)عندىـ بالفاء الفصيحة "

 كغير ذلؾ مف األقكاؿ التي تقدر معطكفا عميو قبؿ الفاء. 

كالفاء في قكلو )انفجرت( قالكا ىي فاء الفصيحة. فاء الفصيحة أنيا كيقكؿ ابف عاشكر: "  
عمى المذككر قبميا، فيتعيف تقدير معطكفان الفاء العاطفة إذ لـ يصمح المذككر بعدىا؛ ألف يككف 

معطكؼ آخر بينيما يككف ما بعد الفاء معطكفا عميو، كىذه طريقة السكاكي فييا كىي المثمى 
كعندم أف الفاء ال تعد فاء فصيحة إال إذا لـ يستقـ عطؼ ما بعدىا عمى ما قبميا، فإذا  ...

ذلؾ ألف االنفجار استقاـ فيي الفاء العاطفة كالحذؼ إيجاز كتقدير المحذكؼ لبياف المعنى؛ ك 
، لظيكر أف مكسى ليس مف (7)َّمتزترتُّٱٱ: لمكسى-تعالى-مترتب عمى قكلو

ر بو ىك الذم أف كؿ سائؿ أمرا إذا قيؿ افعؿ كذا أف يعمـ أف ما أميشؾ في امتثالو بؿ كلظيكر 

                                                           

 (.1/369( أبك حياف األندلسي، البحر المحيط )ج1)
زرجي المالكي، أبك عبد اهلل القرطبي، مف عباد اهلل الصالحيف، عالما ( ىك محمد بف أبي بكر األنصارم الخ2)

 (.2/69ىػ(، الداككدم، طبقات المفسريف )ج671كرعا زاىدا، تكفي، سنة)
 (.1/285( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج3)
 (.1/428( األلكسي، ركح المعاني )ج4)
اهلل، بدر الديف، عالـ بفقو الشافعية كاألصكؿ، تركي  ( ىك محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي، بك عبد5)

األصؿ، مصرم المكلد كالكفاة، مف كتبو: البحر المحيط، التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح، عقكد الجماف، البحر 
 (.2/162المحيط. الداككدم، طبقات المفسريف )ج

 (.3/179( الزركشي، البرىاف )ج6)
 [.60( ]البقرة: 7)
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... كأما تقدير الشرط ىنا؛ أم: فإف ضربت فقد انفجرت ...إلخ فغير بيّْف، كمف فيو جكابو
 ". (1)العجب ذكره في الكشاؼ"

كعدَّ ابف عاشكر طريقة السكاكي ىي المثمى؛ حيث إنو قدر معطكفا آخر قبؿ الفاء؛ ألف  
عد الفاء ال يصمح أف يككف معطكفا عمى ما قبميا. كأما الفاء الفصيحة عند ابف عاشكر فيي ما ب

ف  ال تككف فصيحة إال إذا لـ يستقيـ عطؼ ما بعدىا عمى ما قبميا، فإف استقاـ فيي العاطفة، كا 
 يي الفاء الفصيحة تفصح عف مقدر. لـ يصمح ف

قكؿ األزىرم التي جاءت خبلؿ تعميقو عمى قكلو تعالى: -أيضا-كمف تعريفات الفاء 
 فانفجرت " (2)كتسمى الفاء العاطفة عمى مقدر فصيحة . 

ىي التي تفصح عف مقدر سكاء كاف معطكفا عميو أك -عند األزىرم-فالفاء الفصيحة      
ُّٱ: و تعالىشرطا. كىذا التعريؼ يكافؽ تعريؼ ابف عاشكر الذم جاء خبلؿ تعقيبو عمى قكل

( عمى مقدر معمكـ، فذبحكىا:"عطفت الفاء جممة )(3) َّمبزبربيئ
( أك فظفركا بيا أك نحك ذلؾ...كلؾ أف تقكؿ: إف فاء الفصيحة ما أفصحت عف كىك)فكجدكىا
 . (4)مقدر مطمقا "

سكاء أكاف معطكفا -حة تطمؽ عمى التقديريفكمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف الفاء الفصي      
كظاىر كبلـ المفتاح عف مقدر كفي ذلؾ يقكؿ الكفكم: " ؛ فيي التي تفصح-شرطاعميو أك 

 )فإفتسمية ىذه الفاء فصيحة عمى تقدير )فضرب فانفجرت( كظاىر كبلـ الكشاؼ عمى تقدير 
 .(5)، كالقكؿ األكثر عمى التقديريف "انفجرت(ضربت فقد 

محمد سمير المبدم، إذا يقكؿ – الفصيحة-اصريف الذيف تحدثكا عف ىذه الفاءكمف النحاة المع
في تعريفيا:" ىي الفاء التي تدؿ عمى لفظ محذكؼ يعتبر سببا في حدكث ما بعده. كقد يككف 

ىئنئمئزئُّٱىذا المحذكؼ نييا، كما في قكلو تعالى:  نبمبزبربيئ

نتمتزترتيبىب اكيقىقىفيفيثىثنثزثمثرثيتىت  َّمكلك

                                                           

 .(519-1/518التحرير كالتنكير )ج ،( ابف عاشكر1)
 (.2/186( األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح )ج2)
 [.71( ]البقرة:3)
 (.1/556( ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج4)
 (.676( الكفكم، الكميات )ص5)
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... كقد يككف شرطا...كقد قيؿ إنما معطكفا عميوفقد جاءكـ، كقد يككف ؛ أم ال تعتذركا (1)
سميت بالفصيحة؛ ألنيا تفصح عف محذكؼ أك ألف الفصيح يعرفيا كيميز بينيا كبيف غيرىا 

 ؛ أالحظ أنو يقدر محذكفا مناسبا لمسياؽ؛ فقد يككف نييا أك شرطا أك معطكفا عميو.(2)"

ىي التي تفصح عف محذكؼ ، كعدَّ أف الفاء الفصيحة –أيضا-كتحدث عبد الغنى الدقر
عميو( فيقكؿ: "ىي التي يحذؼ منيا المعطكؼ عميو مع ككنو سببا  معطكؼ)كىكقبميا، 

لممعطكؼ مف غير تقدير حرؼ شرط، كقيؿ سميت فصيحة؛ ألنيا تفصح عف المحذكؼ كتفيد 
 .(3)بياف سببيتو"

كىك -راب ( في أنيا تفصح عف المحذكؼ ككافقو في ذلؾ ) محمد محمد حسف ش
كتفيد بياف سببيتو، كزاد عمى ذلؾ، قكلو: " كقاؿ بعضيـ: ىي داخمة عمى  –لمعطكؼ عميو ا

 . (4)جممة مسببة عف جممة مذككرة "

كيقكؿ أحمد مختار عمر:" حرؼ عطؼ عمى مقدر، كىك المسمى الفاء الفصيحة، كذلؾ 
 .(5) ألنو دؿ عمى المحذكؼ، كأفصح عنو "

كمف خبلؿ آراء النحاة كالمفسريف كالببلغييف التي تـ عرضيا في الصفحات السابقة       
 يتضح أف الفاء الفصيحة، ىي: 

التي تككف جكابا لشرط مقدر، كىي التي تقع في كبلـ بميغ كصاحب ىذا القكؿ ىك  -
 الزمخشرم. 

ىي التي يحذؼ فييا المعطكؼ عميو كصاحب ىذا القكؿ ىك السكاكي الذم أطمؽ عمييا  -
ف لـ يسْـّ ىذه الفاء بالفصيحة.   ىذه الفاء، ككذلؾ الفراء الذم قدر معطكفا عميو، كا 

كىناؾ مف عدَّىا معطكفة عمى مقدر مطمقا، فمـ يقيدىا بتقدير محدد، كمف الذيف قالكا ىذا  -
 ألزىرم. القكؿ: ابف عاشكر كا

 
                                                           

 [.19( ]المائدة: 1)
دراسات ألسمكب القرآف الكريـ (، عضيمة، 172( انظر: المبدم، معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية )ص2)

 (.676(، الكفكم، الكميات )ص2/248)ج
  (. 259( الدقر، معجـ النحك )ص3)
 (.412( شراب، معجـ الشكارد النحكية كالفكائد المغكية )ص4)
 (.220الزعبي، المعجـ الكافي )ص ،(، كانظر: الحمد3/1659عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج (5)
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 تاريخيا: : القسم الثاني  4.1.2
ف لـ يطمؽ عمييا المصطمح ىك عبد القاىر الجرجاني في ك تابو أكؿ مف فطف إلييا، كا 

 كمثؿ قكؿ العباس بف األحنؼ: دالئؿ اإلعجاز؛ حيث يقكؿ: "
 (1)ثم القفول فقد جئنا خراسان       ن أقصى ما يراد بنا         قالوا: خراسا

 . (2)انظر إلى مكضع )الفاء(، )ثـ( قبميا " 

 في كبلـ تقع إالٌ  ال كقد تبيف أف الزمخشرم ىك صاحب المصطمح، كىك الذم رأل أنيا      
. كقد نيج مف بعده العمماء في الحديث عنيا كالسكاكي كالطيبي كالتفتازاني -كما بينا-بميغ 

.كأبي حياف كغيرىـ مف الذيف تحدثكا عنيا  
 

 سبب تسمية الفاء الفصيحة بيذا السم:: الثالثالقسم   4.1.3
كأما بالنسبة لتسميتيا بالفصيحة، فالمتفؽ بيف العمماء أنيا تفصح عف المحذكؼ قبميا 

 ككما تبيف لي أف العمماء اختمفكا في تقدير ىذا المحذكؼ.

لما ألنيا تفصح عف محذكؼ غير شرط ىك سببه  سميت الفاء الفصيحة بيذا االسـ؛ فقد      
 . (3)بعده، كقيؿ إنيا سميت بذلؾ؛ ألنيا ال تكاد تكجد إال في كبلـ فصيح سكاء أكاف شرطان أـ ال

. كقيؿ سميت بذلؾ؛ (4)يعرفيا كيميز بينيا كبيف غيرىا" كقيؿ سميت بذلؾ؛ "ألف الفصيح      
 .(5) ألنو يستدؿ مف خبلليا عمى فصاحة المتكمـ

 الفصيحة:شروط الفاء : القسم الرابع  4.1.4
حذؼ المعطكؼ عميو كىك السبب لممعطكؼ المذككر دكف تقدير حرؼ الشرط، كيقكؿ       

الكفكم في )الكميات(: "ىي التي يحذؼ فييا المعطكؼ عميو مع ككنػػػػػػو سببػػػػػػػػػػػػػػػان لممعطكؼ مف 
ببان غير تقدير حرؼ الشرط...ك ال تسمى فصيحة إٍف لـ يحذؼ المعطكؼ عميو، بؿ كاف س

ف كاف محذكفان كلـ يكف سببان ال تسمى  ال تسمى فاء التعقيب، كا  لممعطكؼ تسمى فاء التسبب، كا 

                                                           

 (.279الخزرجي، ديكاف العباس بف األحنؼ )ص( عاتكة 1)
 (. 90( الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز )ص2)
 (.150( انظر: الطيبي، التبياف في عمـ المعاني كالبديع كالبياف )ص3)
 (.172كية كالصرفية )صح( المبدم، معجـ المصطمحات الن4)
 (.245( انظر: محمد كماؿ عمي، نكاىد األبكار كشكارد األفكار )ص5)
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، بؿ تسمى تفريعية، كاألصح أف ال فرؽ بيف الفصيحة كالتفريعية، ثـ التفريع قد -أيضان -فصيحة 
ف كاف المعطكؼ ش رطان يككف تفريع السبب عمى المسبب، كتفريع البلـز عمى الممزكـ أيضا، كا 

 .(1)ال تسمى فصيحة أيضان، بؿ تسمى جزائية، سكاء حذؼ المعطكؼ عميو أـ لـ يحذؼ "

إذف، الشرط األكؿ لكي تككف الفاء فصيحة؛ ىك حػػػػػذؼ المعػػػػطكؼ عميو مع ككنو  
بحيث كاف المعطكؼ عميو سػػػػػػػػػػػػػػببان لممعطكؼ المذككر في الجممة، فإٍف اختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ىذا الشػػػػػػػػػػرط؛ 

سَـّ فصيحةن، بؿ ىي الفاء المسماة بػػػػػ )الفاء السببية(، في مكجكدان في الجممة كلـ يحذؼ لـ تي 
 حيف تككف الفاء لمتعقيب حينما يككف المعطكؼ عميو مذككران، كلـ يكف سببان لممعطكؼ المذككر.

 لممعطكؼ، فيي الفاء التفريعية. كأما الفاء التي يحذؼ منيا المعطكؼ عميو، كلـ يكف سببان   

؛ إذ -أعني التفريعية كالفصيحة–كمف خبلؿ قكؿ الكفكم السابؽ يتبيف لنا بأنو لـ يفرؽ بينيما   
إنو ذكر أنكاعيا فقاؿ:" التفريع قد يككف تفريع السبب عمى المسبب، كتفريع البلـز عمى 

"  .(2)الممزـك

ف كاف المعطكؼ عميو محذكفان بؿ ىي كال تسمى الفاء فصيحة في الجممة الشر         طية، كا 
الكفكم في أنو ال فرؽ بيف الفاء التفريعية  كيكافؽ )محمد عبد الخالؽ عضيمة(. لجزائيةالفاء ا

في حيف يرل )شرؼ الديف الراجحي( أنو يكجد فرؽه بيف الفاء التفريعية كالفاء .(3)كالفاء الفصيحة
التنزيؿ العزيز نجد إشارات كثيرة مف المفسريف "كلكف باستقصاء آيات  الفصيحة، إذ يقكؿ:

كالنحكييف إلى الفرؽ بيف الفاء التفريعية التي تشكؿ تفصيبلن بعد إجماؿ، كلذلؾ تسمى فاء التفريع 
 .(4)أك فاء التفصيؿ"

 اهلل قكؿ-المثاؿسبيؿ  عمى-كمنيا التفريع،كقد استشيد الراجحي بآيات قرآنية دالة عمى  

جغمعجعمظحطُّٱ :-تعالى-  .(5)  َّخكحكجكمقحقخفمفحفجفمغ
 .(6)قاؿ معمقا عمى ىذه اآلية : "الفاء ىنا حرؼه يدؿ عمى التفريع"

                                                           

 (.676( الكفكم، الكميات )ص1)
 (.676)ص المرجع السابؽ( 2)
 (.249-2/248( انظر: عضيمة، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ )ج3)
 (.130( الراجحي، الفاءات في القرآف الكريـ )ص4)
 [.11( ]لقماف: 5)
 (.130( الراجحي، الفاءات في القرآف الكريـ )ص6)
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ككذلؾ يرل )ابف كماؿ باشا( أنو يكجد فرؽه بيف الفاء التفريعية كالفاء الفصيحة؛ إذ يقكؿ:      
الجزاء المسبكؽ  " كالفاء الدالة عمى سببية ما قبميا لما بعدىا كتمؾ الفاء ال تدخؿ إال عمى

بالشرط مذككران كاف أك مقدران، كتطمؽ فاء السببية عمى فاء يككف ما بعدىا سببان لما قبميا، كقد 
ذا كاف ما قبؿ الفاء شرطان مقدران لما بعدىا المذككر تسمى فا  ءتسمى تمؾ الفاء فاء التفريع، كا 

 .(1)الفصيحة"
ء الفصيحة كالفاء التفريعية، يتبيف أنو يكجد مف خبلؿ العرض السابؽ آلراء النحاة في الفا     

متقاربة؛  -غالبان -الفصيحة تعريفاتو متعددة، كلكنيافرؽ بينيما. كخبلصة القكؿ في أف لمفاء 
 تكشؼ عف محذكؼ سكاء أكاف ىذا المحذكؼ معطكفان عميو أك شرطان. فيي الفاء التي تفصح ك 

كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ تفسيره آليات القرآف  المصطمح،الزمخشرم ىك صاحب  كيعد اإلماـ
  بميغ.تقع إال في كبلـ  ال-عنده-الكريـ؛ فالفاء الفصيحة

ؾ مف ككاف أبك حياف األندلسي مف أكثر المفسريف اعتراضان عمى الزمخشرم كتبيف ذل    
 عميو،كمنيا: حذؼ المعطكؼ  شركطيا، عف-أيضان -كقد تحدثتخبلؿ آرائو التي تـ عرضيا. 

 تككف الجممة التي حذفت جممة شرطية. كأال الفاء،يككف ىذا المحذكؼ السبب لممذككر بعد  كأف
فمربما يككف السبب  الفصيحة،كتكصمت إلى أف كتب معاني الحركؼ لـ تتحدث عف الفاء     

  في أنيا قسـه مف أقساـ الفاء العاطفة أك الرابطة لجكاب الشرط.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.289-288صص النحك )( ابف كماؿ باشا، أسرار 1)
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 المبحث الثاني 4.2
 الفصيحة في صحيح البخاريالفاء 
   كمف تمؾ المعاني؛ أنيا تأتي فصيحة؛ أم أنيا  البخارم،تعددت معاني الفاء في صحيح 

تتبعت كركدىا في صحيح البخارم  كقد بعده،تفصح كتبيف عف محذكؼ قبميا ىك سبب لما 
ؼ، كمف مجيئيا؛ إذ إنيا جاءت مع الفعؿ كاالسـ كالحر  ئة، كتنكعافكردت بما يقرب مف ثبلثم

 شكاىدىا في صحيح البخارم ما يمي:

 الفاء الفصيحة مع الفعل، وينقسم إلى ثالثة أنواع:: أولً   4.2.1
 : كمف األحاديث التي جاءت فييا الفاء فصيحةالفاء الفصيحة مع الفعل المضارع - أ

 مقترنة بالفعؿ المضارع، ما يمي:
 .(1)" َفْمُيَصلّْ ِبالنَّاسِ ُمُروا َأَبا َبْكٍر : " -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

 ( ىي الفاء الفصيحة، إذ إنو عطؼة بالفعؿ المضارع المجزكـ )فميصؿً الفاء المقترن

 عمى مقدر تقديره: فقكلكا لو قكلي: فميصؿ.

نَّ ِلمَّـِو َما َأَخَذ، َوَلُو َما َأْعَطى، َوُكلُّ َشيٍء ِعْنَدُه ِبَأَجٍل إ: "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -
 .(2)" ُمَسمًَّى َفْمَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسبْ 

الفاء المقترنة بالفعؿ المضارع المجزكـ )فمتصبر( ىي الفاء الفصيحة، إذ إنو كقع جكابا      
 لشرط مقدر، تقديره: فإذا عرفت ذلؾ فمتصبر.

َيُسرُُّه َأْن َيْرِجَع َما ِمْن َعْبٍد َيُموُت َلُو ِعْنَد المَِّو َخْيٌر  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -
، َفِإنَُّو َيُسرُُّه َأْن َيَرى ِمْن َفْضِل الشََّياَدةِ  ، َوَما ِفيَيا ِإلَّ الشَِّييَد ِلَماْنَيا َوَأنَّ َلُو الدُّْنَياِإَلى الدُّ 

 .(3)"َيْرِجَع ِإَلى الدُّْنَيا َفُيْقَتَل َمرًَّة ُأْخَرى

المرفكع )فيقتؿ( ىي الفاء الفصيحة؛ فيك معطكؼ عمى الفاء المقترنة بالفعؿ المضارع     
 لممجيكؿ. تؿ، كىك فعؿ مبنيمحذكؼ مقدر، كالتقدير: فيجاىد في سبيؿ اهلل فييصاب فيق

                                                           

 [.664: رقـ الحديث1/174( ]البخارم: صحيح البخارم، اآلذاف/حد المريض أف يشيد الجماعة، 1)
 .1284: رقـ الحديث 1/330( المرجع السابؽ، الجنائز/ كما يرخص مف البكاء في غير النكح، 2)
 .2795: رقـ الحديث 2/287( المرجع نفسو، الجياد كالسير/الحكر العيف كصفتيف، 3)
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َفَتْستَْأِذن  ،َفِإنََّيا َتْذَىب َحتَّى َتْسُجد َتْحت اْلَعْرش : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ الرسكؿ -
ِاْرِجِعي  :َوُيَقال َلَيا ،َوَتْستَْأِذن َفاَل ُيْؤَذن َلَيا ،َوُيوِشك َأْن َتْسُجد َفاَل ُيْقَبل ِمْنَيا ،َفُيْؤَذن َلَيا

 .(1)" ِمْن َحْيُث ِجْئت َفَتْطُمع ِمْن َمْغِربَيا

الفاء المقترنة بالفعؿ المضارع المرفكع )فتطمع( ىي الفاء الفصيحة؛ إذا إنيا أفصحت عف      
 تقديره: فترجع فتطمع مف مغربيا. محذكؼ قبميا،

 الفاء الفصيحة مع الفعل الماضي:  - ب

َبْيَنا اْمرََأٌة ُتْرِضُع اْبَنَيا ِإْذ َمرَّ ِبَيا رَاِكٌب َوِىَي ُتْرِضُعُو،  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -
لمَُّيمَّ َل َتْجَعْمِني ِمْثَمُو، ثُمَّ َرَجَع َفَقاَلِت المَُّيمَّ َل ُتِمِت اْبِني، َحتَّى َيُكوَن ِمْثَل َىَذا، َفَقاَل: ا

 .(2) "ِفي الثَّْديِ 
 الفاء المقترنة بالفعؿ الماضي )فقاؿ( ىي الفاء الفصيحة؛ إذ إنيا عطفت عمى محذكؼ،   

 كالتقدير: فمما سمعيا ابنيا فقاؿ: الميـ ال تجعمني مثمو. 
، ِإْذ رََأْتُو َقْد َكاَد َيْقُتُمُو اْلَعَطُش َبْيَنَما َكْمٌب ُيِطيُف ِبَرِكيٍَّة  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

 .(3)" َفُغِفَر َلَيا ِبوِ  َفَسقتو، َفَنَزَعْت ُموَقَيا ْن َبَغاَيا َبِني ِإْسرَاِئيلَ َبِغيّّ مِ 
 الفاء المقترنة بالفعؿ الماضي ىي الفاء الفصيحة )فسقتو(؛ إذ أفصحت عف عطؼ مقدر،

 تقديره: فمؤلت خفيا فسقتو.
َأَكَل  ،َيا َربّْ  :َفَقاَلتْ  ،َواْشَتَكْت النَّاُر ِإَلى َربَّْيا : "-اهلل عميو كسمـ صمى-الرسكؿقاؿ  -

ْيفِ  َبْعِضي َبْعًضا  .(4)" َفَأِذَن َلَيا ِبَنَفَسْيِن َنَفٍس ِفي الشّْتَاِء َوَنَفٍس ِفي الصَّ
الماضي)أذف( ىي الفاء الفصيحة؛ ألنيا أفصحت عف محذكؼ الفاء المقترنة بالفعؿ     

 قبميا، كتقديره: فيكّْف عميَّ فأذف.
رََأْيُت المَّْيَمَة َرُجَمْيِن َأَتَياِني َفَصِعَدا ِبي الشََّجَرَة  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

 .(5)" َن ِمْنَياَفَأْدَخاَلِني َدارًا ِىَي َأْحَسُن َوَأْفَضُل َلْم َأَر َقطُّ َأْحسَ 

الفاء المقترنة بالفعؿ الماضي ىي الفاء الفصيحة )فصعدا بي(؛ ألنيا افصحت عف 
 محذكؼ قبميا، تقديره: فأخذاني فصعدا بي.

                                                           

 [.3199: رقـ الحديث 2/396( ]البخارم: صحيح البخارم، بدء الخمؽ/صفة الشمس كالقمر، 1)
 .3466: رقـ الحديث 2/470(، 54( المرجع السابؽ، أحاديث األنبياء/باب)2)
 .3467: رقـ الحديث 2/470(، 54( المرجع نفسو، أحاديث األنبياء/باب)3)
 .537: رقـ الحديث 1/146ظير في شدة الحر، ( المرجع نفسو، مكاقيت الصبلة/اإلبراد بال4)
 [.2791: رقـ الحديث 2/286، الجياد كالسير/درجات المجاىديف في سبيؿ اهلل، المرجع نفسو( 5)
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َنْحُن اآْلِخُروَن السَّاِبُقوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َبْيَد َأنَُّيْم ُأوُتوا : " -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -
َتَبٌع  ِمْن َقْبِمَنا ُثمَّ َىَذا َيْوُمُيْم الَِّذي ُفِرَض َعَمْيِيْم َفاْخَتَمُفوا ِفيِو َفَيَداَنا المَُّو َفالنَّاُس َلَنا ِفيوِ اْلِكتَاَب 

 . (1)" اْلَيُيوُد َغًدا َوالنََّصاَرى َبْعَد َغدٍ 
الفاء في )فاختمفكا( ىي الفصيحة، فيي عطؼ عمى مقدر: فاجتيدكا في ذلؾ اليـك 

اختمفكا، كالفاء في )فيدانا(ىي الفصيحة ايضا، فيي عطؼ عمى مقدر: فضمكا فكاف لمييكد يـك ف
 السبت، ككاف لمنصارل يكـ األحد، فجاء اهلل بنا فيدانا اهلل.

 الفاء الفصيحة مع فعل األمر:  - ت

، َأَحٌد ِإلَّ َغَمَبوُ  الدّْينَ ، َوَلْن ُيَشادَّ الدّْيَن ُيْسرٌ  ِإنَّ : " -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ رسكؿ اهلل  -
ْوَحِة َوشَ ، َواْسَتِعيُنوا ِبالْ ُدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُرواَفَسدّْ   .(2)"ِمَن الدُّْلَجِة  يءَغْدَوِة َوالرَّ

جكابا لشرط مقدر تقديره: -ىنا–الفاء المقترنة بفعؿ األمر ىي الفاء الفصيحة، كقد كقعت
 إذا كاف األمر كذلؾ فسددكا. 

 أْلَْمُر ِإَلى َغْيِر َأْىِموِ ِإَذا ُوسَّْد اعندما سئؿ عف الساعة: "-صمى اهلل عميو كسمـ –قاؿ النبي  -
 .(3)" َفاْنَتِظْر السَّاَعةَ 

الفاء المقترنة بفعؿ األمر ىي الفاء الفصيحة، كقد كقعت جكابا لشرط مقدر تقديره: إذا      
 كاف األمر كذلؾ فانتظر الساعة.

 .(4)" اْدُخِل َفَصلّْ َرْكَعَتْينِ  : "-عميو كسمـصمى اهلل  –قاؿ النبي  -
 

 الفاء المقترنة بفعؿ األمر ىي الفاء الفصيحة؛ إذ إنيا أفصحت عف عطؼ مقدر، تقديره: 

 ادخؿ المسجد فتكضأ فصؿ ركعتيف. 
نََّيا َمَثُل ِإنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجَرًة َل َيْسُقُط َوَرُقَيا،  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  - َواِ 

 .(5)؟"اْلُمْسِمِم، فَحدُّْثوِني َما ِىيَ 

                                                           

 .[876: رقـ الحديث1/226ة/فرض الجمعة، ]البخارم: صحيح البخارم، الجمع (1)
 .39: رقـ الحديث 1/18، اإليماف/الديف يسر، السابؽ( المرجع 2)
 .59: رقـ الحديث 1/25( المرجع نفسو، العمـ/مف سئؿ عمما كىك مشتغؿ في حديثو فأتـ الحديث...، 3)
 .3087: رقـ الحديث 2/361( المرجع نفسو، الجياد كالسير/الصبلة إذا قدـ مف السفر، 4)
 .61: رقـ الحديث 1/26، العمـ/قكؿ المحدث حدثنا كأخبرنا كأنبأنا، المرجع نفسو( 5)
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لشرط مقدر تقديره: فإف  الفاء المقترنة بفعؿ األمر ىي الفاء الفصيحة، كقد كقعت جكابان 
 ي ما ىي؟عرفتمكىا فحدثكن

 :ُثمَّ َيُقوُل اْلَحَجرُ  ،ُتَقاِتُمُكْم اْلَيُيوُد َفُتَسمَُّطوَن َعَمْيِيمْ : " -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -
 .(1)" َيا ُمْسِمُم َىَذا َيُيوِديّّ َورَاِئي َفاْقُتْموُ 

الفاء المقترنة بفعؿ األمر ىي الفاء الفصيحة؛ إذا إنيا أفصحت عف محذكؼ، تقديره: ىذا 
 ييكدم كرائي فتعاؿ فاقتمو.

نَّ َنْفسُ َوَنِفَيْت ، َعْيُنكَ َىَجَمْت ِإَذا َفَعْمَت َذِلَك ...: "-و كسمـصمى اهلل عمي–قاؿ النبي  - َك، َواِ 
 .(2)" ، َوُقْم َوَنمْ ِمَك َحقِّا، َفُصْم َوَأْفِطرْ ، َوأِلَىْ ِلَنْفِسَك َحقِّا

لشرط مقدر تقديره: إذا  الفاء المقترنة بفعؿ األمر ىي الفاء الفصيحة، كقد كقعت جكابان 
 كاف األمر كذلؾ فصـ في بعض األياـ كأفطر في بعضيا. 

 الفاء الفصيحة مع السم:: ثانياً   4.2.2
 َفَصمُّوا َفَيُممَّ ، شِ يجَ ال ِمنَ  َقْد ُتُوفَّْي الَيْوَم َرُجٌل َصاِلحٌ " :-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

 .(3)"َعَمْيوِ 
 

 ىي الفصيحة، كالتقدير: فإذا عرفتـ فيمـ...-أم: تعالكا-)فيمـ(الفاء في اسـ فعؿ األمر 
اِلُح َفَماَت بَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  - َنْوا َعَمى ِإنَّ ُأوَلِئِك ِإَذا َكاَن ِفيِيْم الرَُّجُل الصَّ

َوَر ُأوَلِئِك ِشرَاُر اْلَخْمِق عِ َقْبرِِه َمْسِجًدا ُروا ِفيِو ِتْمِك الصُّ  .(4)" ْنَد المَِّو َيْوَم اْلِقَياَمةِ ، َوَصوَّ

الفاء المقترنة باسـ اإلشارة )فأكلئؾ( ىي الفاء الفصيحة، كالتقدير: فإذا فعمكا ذلؾ فأكلئؾ 
 شرار الخمؽ.

 

                                                           

 .[3593: رقـ الحديث 2/498المناقب/عبلمات النبكة في اإلسبلـ،  خارم: صحيح البخارم،]الب (1)
 .1153: رقـ الحديث 1/295(، 20، التيجد/باب)السابؽ( المرجع 2)
 .1320: رقـ الحديث 1/339( المرجع نفسو، الجنائز/الصفكؼ في الجنازة، 3)
: رقـ الحديث 1/120الجاىمية كيتخذ مكانيا مساجد؟، ( المرجع نفسو، الصبلة/ىؿ تنبش قبكر مشركي 4)

427. 
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َيا أبا َذرٍّ َأَعيَّْرَتُو ِبُأمِّْو إنك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِىِميٌَّة،  ألبي ذر: "-اهلل عميو كسمـ صمى-النبيقاؿ  -
ْلُيْمِبْسُو إخوانكم َخَوُلُكْم، َجَعَمُيُم المَُّو َتْحَت َأْيِديُكْم، َفَمْن كان َأُخوُه َتْحَت َيِدِه َفْمُيْطِعْمُو ِممَّا َيْأُكُل، وَ 

 .(1)"ِممَّا َيْمَبُس، َوَل ُتَكمُّْفوُىْم َما َيْغِمُبُيْم، َفِإْن َكمَّْفُتُموُىْم َفَأِعيُنوُىمْ 

الفاء المقترنة باسـ الشرط )فمف كاف أخكه( ىي الفاء الفصيحة، )فمف(عطفت عمى مقدر،      
 ، فالفاء دلت كأفصحت عف محذكؼ قبميا.(2)كىك: كأنتـ مالككف إياىـ، فمف كاف أخكه...

 الفاء الفصيحة مع الضمير:: لثاً ثا  4.2.3
َثُل النَّاِس َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْوَقَد َنارًا، َفَممَّا ِإنََّما َمَثِمي َومَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ رسكؿ اهلل  -

نَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َجَعَل اْلَفَراُش َوَىِذِه الدََّوابُّ الَِّتي َتَقُع ِفي النَّاِر َيَقْعَن ِفيَيا، َفَجَعَل َيْنزُِعيُ 
 .(3)" ْن النَّاِر َوُىْم َيْقَتِحُموَن ِفيَياَوَيْغِمْبَنُو َفَيْقَتِحْمَن ِفيَيا، َفَأَنا آُخُذ ِبُحَجِزُكْم عَ 

)فأنا آخذ(؛ حيث إف الفاء المقترنة بضمير المتكمـ ىي الفاء الفصيحة، كأنو لما قاؿ: مثمي 
 .(4)كمثؿ الناس...أتى بما ىك أىـ، كىك قكلو: فأنا آخذ بحجزكـ

َفَقاَلْت: َيا َربّْ َأَكَل َبْعِضي  ،َربَّْيااْشَتَكْت النَّاُر ِإَلى  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ الرسكؿ -
ْيِف، َفُيَو َأَشدُّ َما َتِجُدوَن ِمْن  َبْعًضا، َفَأِذَن َلَيا ِبَنَفَسْيِن: َنَفٍس ِفي الشّْتَاِء، َوَنَفٍس ِفي الصَّ

، َوَأَشدُّ َما َتِجُدوَن ِمْن الزَّْمَيِريرِ   .(5)" اْلَحرّْ

الفاء الفصيحة، إذ إنيا أفصحت عف مقدر، كىك: فإذا الفاء المقترنة بضمير الغائب ىي 
 تنفست فيك أشد.

ْوَضُة اإِلْسالُم، َوَذِلَك اْلَعُموُد َعُموُد اإِلْسالِم،  ": -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي   - ِتْمَك الرَّ
 .(6)" َوِتْمَك اْلُعْرَوُة ُعْرَوُة اْلُوْثَقى، َفَأْنَت َعَمى اإِلْسالِم َحتَّى َتُموتَ 

الفاء المقترنة بضمير المخاطب ىي الفاء الفصيحة، كقد أفصحت عف شرط مقدر،      
 .تقديره: فإف كاف األمر كذلؾ فأنت عمى اإلسبلـ

                                                           

 .[30: رقـ الحديث 1/16اإليماف/المعاصي مف أمر الجاىمية...،  ، ]البخارم: صحيح البخارم (1)
 (.1/327( انظر: العيني، عمدة القارم )ج2)
 [.6483: رقـ الحديث 4/219( ]البخارم: صحيح البخارم،3)
 (.23/76لقارم )ج( انظر: العيني، عمدة ا4)
 [.537: رقـ الحديث 1/146( ]البخارم: صحيح البخارم، مكاقيت الصبلة/اإلبراد بالظير في شدة الحر، 5)
 .3813: رقـ الحديث 3/44( المرجع السابؽ، مناقب األنصار/مناقب عبد اهلل بف سبلـ، 6)
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 ،الَعْصرالرَّْكَعَتْيِن َبْعَد  ، َسأَْلِت َعنِ َيا ِبْنَت َأِبي ُأَميَّةَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -
نَُّو َأتَ   ، َفُيَما َىاتَانِ ِن المََّتْيِن َبْعَد الظُّْيرِ ، َفَشَغُموِني َعِن الرَّْكَعتَيْ ِمْن َعْبِد الَقْيسِ اِني َناٌس َواِ 

"(1). 

الفاء المقترنة بالفعؿ الماضي في )فشغمكني( ىي الفصيحة، كالتقدير: فجمسكا عندم      
الفصيحة، التقدير: فشغمكني، كاهلل أعمـ، ككذلؾ الفاء المتصمة بالضمير )فيما ىاتاف(: ىي 

 فتمؾ الركعتاف ىما ىاتاف.

 الفاء الفصيحة مع الحرف:رابعًا:   4.2.4
: إف اهلل ال يستحي مف الحؽ، فيؿ عمى -صمى اهلل عميو كسمـ-أـ سميـ لرسكؿ اهلل  تقال -

" فغطت أـ سممة، كقالت: كتحتمـ المرأة،  ِإَذا رََأِت اْلَماءَ  ؟ قاؿ: "إذا احتممتالمرػأة مف غسؿ 
 .(2)"ميُنِك َفِبَم ُيْشِبُيَياْت يَ ِربَ ، تَ مْ عَ نَ قاؿ: "

 الفاء المقترنة بحرؼ الجر )فبـ( ىي الفاء الفصيحة، كالتقدير: فإذا لـ... فبـ.
، َفَأَخَذ َقْبَمُكْم َرُجٌل ِبِو ُجْرٌح، َفَجِزعَ  َكاَن ِفيَمْن َكانَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ الرسكؿ  -

 .(3) "َفَما َرَقَأ الدَُّم َحتَّى َماتَ  َيَدُه،َفَحزَّ ِبَيا  ِسكّْيًنا،
الفاء المقترنة بحرؼ النفي )فما( ىي الفاء الفصيحة؛ ألنيا أفصحت عف محذكؼ قبميا،      

 كتقديره: فساؿ الدـ فما رقأ.
َحَك، ِإنَّ َشْأَنَيا َويْ  ألعرابي عندما سألو عف اليجرة: "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -

 .(4)"؟ْن ِإِبٍل ُتَؤدّْي َصَدَقَتَياَفَيْل َلَك مِ ، َشِديدٌ 
 

الفاء المقترنة بحرؼ االستفياـ ىي الفاء الفصيحة؛ إذ إنيا أفصحت عف عطؼ مقدر،     
 كىك جكاب شرط، كتقديره: فإف عرفت ذلؾ فيؿ لؾ...

 .(5) ..."َشِديَدٌة َفاَل َيُقوَمنَّ َأَحدٌ ِإنََّيا َسَتُيبُّ المَّْيَمَة ِريٌح  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -

الفاء المقترنة بحرؼ النيي )ال( ىي الفصيحة؛ إذ إنيا كقعت جكابا لشرط مقدر، تقديره: 
 فإف عرفتـ ذلؾ فبل يقكمف أحد.

                                                           

 .[1233: رقـ الحديث 1/317، السيك/إذا كمـ كىك يصمي فأشار بيده كاستمع، ]البخارم: صحيح البخارم (1)
 .130: رقـ الحديث 1/46، العمـ/الحياء في العمـ، المرجع السابؽ (2)
 .3463: رقـ الحديث 2/468، أحاديث األنبياء/ما ذكر عف بني إسرائيؿ، نفسو( المرجع 3)
 50: رقـ الحديث: 1/22( المرجع نفسو، 4)
 .1481: رقـ الحديث 1/384المرجع نفسو، الزكاة/خرص الثمر،  (5)
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 .(1)" ، َفَمِك َأْجُر َما َأْنَفْقِت َعَمْيِيمْ َأْنِفِقي َعَمْيِيمْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ الرسكؿ  -    

ذلؾ فمًؾ أجر ما      )البلـ( ىي الفصيحة، كالتقدير: فإف فعمتالفاء المقترنة بحرؼ الجر         
 أنفقًت عمييـ.

 الفاء الفصيحة بعد القول:     4.2.5
ف اختمؼ القكؿ فييا مف حيث إنيا زائدة أك جاءت الفاء الفصيحة كثيران بعد القكؿ ، كا 

بعض أحاديث مف صحيح البخارم جاءت الفاء فييا فصيحة بعد القكؿ،  فيما يميفصيحة، ك 
 .-أيضان -اءت فييا الفاء كاقعة بعد القكؿجكشكاىد مف القرآف الكريـ 

في محؿ نصب مقكؿ  ككما ىك معركؼ لدينا أف الكبلـ الكاقع بعد القكؿ يككف محكيان 
ا بعد القكؿ يكجد كبلـ محذكؼ،  القكؿ، سكاء أكاف جممة أك ما يدؿ عمى معنى الجممة؛ أم أف م

 كمجيء الفاء بعد القكؿ يدؿ عمى جممة محذكفة؛ ىي جممة مقكؿ القكؿ.

أنسب مف القكؿ بأنيا زائدة كما يرل بعض شراح صحيح -أعني أنيا فصيحة–كىذا القكؿ 
كيعممكف كجية نظرىـ بأف الفاء الكاقعة بعد القكؿ ىي زائدة لمتأكيد، فنحف نعرؼ أف  البخارم،

الحركؼ الزائدة في العربية تأتي؛ إلفادتيا معنى التأكيد، كيركف أف عدـ التأكيؿ كالتقدير أكلى 
 مف التأكيؿ.

 :شواىد قرآنية وقعت فييا الفاء بعد القول 

لمعرفة  فيما يمي شكاىدىناؾ الكثير مف اآليات القرآنية كقعت فييا الفاء بعد القكؿ، ك 
 معنى الفاء الكاقعة فييا، كىذه اآليات ما يمي:

نثمثزثرثيتُّٱ: -تعالى-قاؿ اهلل -  لكاكيقىقيفىفيثىث

 .(2)َّمماميلىلملىكيكمك

يقكؿ أبك حياف في تفسير اآلية السابقة: "كمجيء الفاء في )فإف(، يدؿ عمى جممة 
محذكفة قبميا، إذ لك كانت ىي المحكية فقط لـ تدخؿ الفاء، ككأف التركيب؛ قاؿ إبراىيـ: إف اهلل 

                                                           

 .[1467: رقـ الحديث 1/381، الزكاة/ الزكاة عمى الزكج كاأليتاـ في الحجر،  ]البخارم: صحيح البخارم (1)
 [.258( ]البقرة:2)
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يأتي بالشمس، كاهلل أعمـ، قاؿ إبراىيـ: إف زعمت ذلؾ أك مكىت بذلؾ، فإف اهلل يأتي بالشمس 
 .(1)رؽ "مف المش

كتعرب الفاء في )فإف( فصيحة، كالمبلحظ أنيا كقعت بعد القكؿ، يقكؿ محيي الديف       
( الفاء الفصيحة، كىي الكاقعة في فىًإفَّ المَّوى يىٍأًتي ًبالشٍَّمًس ًمفى اٍلمىٍشًرؽً  دركيش في إعرابيا: ")

 .(2)يأتي بالشمس مف المشرؽ"...فإف اهلل كما تدعي كذبان  جكاب شرط مقدر؛ أم: إذا كنت قادران 

يهُّٱ :-تعالى-كمما جاءت فيو الفاء فصيحة بعد القكؿ في القرآف الكريـ، قكؿ اهلل 
خيحيجي مي ؛ حيث إف الفاء في اآلية ىي فاء الفصيحة، يقكؿ محيي الديف (3) َّ

 .(4)فخذ" دركيش في إعرابو: "الفاء ىي الفصيحة؛ أم: إذا أردت معرفة ذلؾ عيانان 

جسمخجخمحُّٱ :-تعالى-مما كقعت فيو الفاء فصيحة بعد القكؿ، قكؿ اهلل كأيضان      

  َّحس

؛ إذ إف الفاء فيو فصيحة، كقد عطفت عمى محذكؼ تقديره، قاؿ: أقررتـ (5)
 .(6)فاشيدكا

متزترتيبىبنبُّٱ : -تعالى-كالفاء فصيحة في قكؿ اهلل  ، كجاءت (7) َّ
 .(8)إذا عممتـ ىذا ثـ انحرفتـ عف مقتضاه فذكقكا العذابالفاء بعد القكؿ، كتقدير اآلية: 

عمى أف الفاء الكاقعة بعد  تدؿ-عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر-ىذه بعض اآليات القرآنية
القكؿ ىي فصيحة؛ حيث إف الجممة الكاقعة بعد القكؿ دالة عمى جممة محذكفة ىي جممة مقكؿ 

ف عف كبلـ القكؿ، ككذلؾ األمر بالنسبة لمفاء الكاقعة بعدىا؛ فيي الفصيحة التي تفصح كتبي
ؼ، كىذا القكؿ أقكل عندم جممة القكؿ كالفاء الفصيحة عف كبلـ محذك  محذكؼ قبميا، فينا تيٍنًبئ

 مف عدىا زائدة لمسبب الذم أكضحتو.

                                                           

 (.2/629( أبك حياف، البحر المحيط )ج1)
 (.1/393نو )ج( محيي الديف الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيا2)
 [.260( ]البقرة:3)
 (.1/402( محيي الديف الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج4)
 [.81( ]آؿ عمراف:5)
 (.2/536( انظر: أبا حياف، البحر المحيط )ج6)
 [.30( ]األنعاـ:7)
 (.3/94( انظر: محيي الديف الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج8)
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 شواىد الفاء الفصيحة الواقعة بعد القول في صحيح البخاري: 

كالفاء الكاقعة بعد القكؿ في صحيح البخارم كردت حكالي مائة كسبعيف مرة، كمف تمؾ 
 األحاديث ما يمي:

َأرََأْيُتْم َلْو  يقكؿ: "-اهلل عميو كسمـصمى -رسكؿ اهللأنو سمع -اهلل عنو رضي-ىريرةعف أبي  -
ي َل ُيْبقِ َأنَّ َنَيرًا ِبَباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِفيِو ُكلَّ َيْوٍم َخْمًسا، َما َتُقوُل: َذِلَك ُيْبِقي ِمْن َدَرِنِو " َقاُلوا: 

َمَواِت الَخْمِس، َيْمُحو " ِمْن َدَرِنِو َشْيًئا، َقاَل:  .(1)" المَُّو ِبِو الَخَطاَياَفَذِلَك ِمْثُل الصَّ

الشاىد في الحديث ىك قكلو: )فذلؾ مثؿ الصمكات الخمس(؛ حيث إف الفاء الكاقعة بعد  
مثؿ الصمكات كذلؾ القكؿ ىي فاء الفصيحة كتقدير الكبلـ: إذا أقررتـ ذلؾ كصح عندكـ فيك 

 .   (2)الخمس
َلَتتَِّبُعنَّ َسَنَن َمْن َقْبَمُكْم  قاؿ: "-كسمـصمى اهلل عميو -أف النبي-رضي اهلل عنو–عف أبي سعيد -

: َيا َرُسوَل المَِّو اْلَيُيوَد َضبٍّ َلَسَمْكُتُموُه، ُقْمَناِشْبرًا ِبِشْبٍر َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع َحتَّى َلْو َسَمُكوا ُجْحَر 
 .(3)؟": َفَمنْ ، َقالَ َوالنََّصاَرى

ىي الفاء -ىنا-لكاقعة بعد فعؿ القكؿالشاىد في قكلو: )قاؿ: فمف؟(؛ إذ إف الفاء ا
الفصيحة التي تفصح عف محذكؼ قبميا ىك سبب لما بعده، حيث إنيا أفصحت عف مقدر، ىك: 

 فإف لـ يككنكا فمىٍف؟، كاهلل أعمـ.
َوَأَنا -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -َلِقَيِني َرُسوُل المَّوِ قاؿ: "-رضي اهلل عنو-عف أبي ىريرة -   

ْمُت ثُمَّ ِجْئُت َوُىَو ، َفاْغَتسَ الرَّْحلَ ، َفَأَتْيُت َفاْنَسَمْمتُ ، َفَمَشْيُت َمَعُو َحتَّى َقَعدَ ، ، َفَأَخَذ ِبَيِديُجُنبٌ 
 َيْنُجُس  : ُسْبَحاَن المَِّو َيا َأَبا ِىرٍّ ِإنَّ الُمْؤِمَن لَ ، َفَقالَ ُقْمُت َلوُ ، فَ ، َفَقاَل: َأْيَن ُكْنَت َيا َأَبا ِىرٍّ َقاِعد

"(4). 

في الحديث أف مقكؿ القكؿ محذكؼ  )فقمت لو فقاؿ(؛ ككما ىك كاضحالشاىد في قكلو:      
)فقمت لو( ىي الفصيحة، كأصؿ الكبلـ:  كبالتالي الفاء المقترنة بػػػ)قاؿ( الكاقعة بعد فعؿ القكؿ

 قمت لو سبب ذىابي لبلغتساؿ، كاهلل أعمـ.

                                                           

 [.528: رقـ الحديث 1/145البخارم، مكاقيت الصبلة/الصمكات الخمس كفارة،  ]البخارم: صحيح (1)
 (.5/23( العيني، عمدة القارم )ج2)
 .[3456: رقـ الحديث 2/466أحاديث األنبياء/ما ذكر عف بني إسرائيؿ،  ،]البخارم: صحيح البخارم (3)
 .285: رقـ الحديث 1/83، الغسؿ/الجنب يخرج كيمشي في السكؽ كغيره، السابؽ( المرجع 4)
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ُيقال َلُو:  َعَمى ِحَمار-َصمَّى اَلمَُّو َعَمْيِو َوَسمَّم-ُكْنُت َردَف اَلنَِّبيّْ : "-رضي اهلل عنو-يقكؿ معاذ -
َالمَُّو  :َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َالمَِّو؟ ُقْمتُ  َتْدِري َما َحقُّ اَلمَِّو َعَمى اْلِعَباِد، َوَماَىْل  ،َيا ُمَعاذُ  :َفَقالَ ُعَفير، 

اْلِعَباِد  َوَحق اَلمَِّو َعَمى اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه، َول ُيْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َحق : "َفإنّ َوَرُسوُلُو َأْعَمُم، َقالَ 
 :اَلنَّاَس؟ َقالَ ِبو َأَفال ُأَبشُّْر ، َل اَلمَّوِ َيا َرُسو :ُقْمتفَ َشْيًئا،  َعَمى َالمَِّو َأْن ل ُيَعذَّْب َمْن ل ُيْشِرُك ِبوِ 

 .(1)"واُتَبشّْْرُىْم َفَيتَِّكمُ  ل

الشاىد في قكلو: )قاؿ: فإف حؽ اهلل عمى العباد...(؛ حيث إف الفاء الكاقعة بعد القكؿ ىي 
الفاء الفصيحة الدالة عمى كبلـ محذكؼ قبميا، كتقدير الكبلـ: قاؿ: خذ ىذا عني يا معاذ فإف 

 .دحؽ اهلل عمى العبا

اٌم َكُحْرَمِة َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعرَاَضُكْم َبْيَنُكْم َحرَ َفِإنَّ ِدَماَءُكْم :" -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ الرسكؿ  -
 .(2)"...َيْوِمُكْم َىَذا

الشاىد في قكلو: )فإف دماءكـ(؛ حيث إف الفاء كقعت بعد فعؿ القكؿ، كىذا يدؿ عمى 
كبلـ محذكؼ، فالفاء عطفت عمى محذكؼ، كيعد ىذا الحديث مخركما؛ أم أنو بعض حديث 

قاؿ:" أم يكـ ىذا؟ فسكتنا  -صمى اهلل عميو كسمـ-ىك: أف رسكؿ اهللطكيؿ، كأصؿ الحديث 
: فأم شير ىذا؟ حتى ظننا أنو سيسميو سكل اسمو قاؿ: أليس يكـ النحر؟ فقمنا: بمى، قاؿ

و بغير اسمو، قاؿ: أليس بذم الحجة؟ قمنا: بمى، قاؿ: فإف ينو سيسمفسكتنا حتى ظننا أ
 .(3)دماءكـ..."

َمَثُل اْلَبِخيِل َواْلُمَتَصدِّْق َمَثُل َرُجَمْيِن َعَمْيِيَما ُجبَّتَاِن ِمْن :"-عميو كسمـ صمى اهلل-قاؿ النبي -
ْيِو َحتَّى ُتَعفَّْي ، َفُكمََّما َىمَّ اْلُمَتَصدُّْق ِبَصَدَقٍة اتََّسَعْت َعمَ ْيِدَيُيَما ِإَلى َترَاِقيِيَماَحِديٍد َقِد اْضَطرَّْت أَ 

َيَداهُ  ، َواْنَضمَّتْ َحْمَقٍة ِإَلى َصاِحَبِتَيا، َوَتَقمََّصْت َعَمْيوِ ، َوُكمََّما َىمَّ اْلَبِخيُل ِبَصَدَقٍة َتَقبََّضْت ُكلُّ َأَثَرهُ 
 . (4) " َفَيْجَتِيُد َأْن ُيَوسَّْعَيا َفال َتتَِّسعُ َيُقوُل: "-َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -النبي ، فَسِمعْ ِإَلى َترَاِقيوِ 

الشاىد في قكلو: )فيجتيد أف يكسعيا فبل تتسع(؛ حيث إف الفاء الكاقعة ىي الفاء الفصيحة      
 كقد أفصحت عف محذكؼ قبميا يمكف تقديره: فأما البخيؿ فيجتيد أف يكسعيا...كاهلل أعمـ.

                                                           

 .[2856: رقـ الحديث2/302]البخارم: صحيح البخارم ، الجياد كالسير/اسـ الفرس كالحمار،  (1)
 .105: رقـ الحديث 1/39، العمـ/ليبمغ العمـ الشاىد الغائب، المرجع السابؽ (2)
 (.2/220( العيني، عمدة القارم )3)
: رقـ 2/318/ما قيؿ في درع النبي كالقميص في الحرب، ( ]البخارم: صحيح البخارم، الجياد كالسير4)

 [.2917الحديث 
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مف خبلؿ الشكاىد السابقة مف صحيح البخارم يتضح أف الفاء التي تأتي بعد القكؿ ىي 
 اء الفصيحة؛ فكؿ مف جممة مقكؿ القكؿ كالفاء الفصيحة تدالف عمى كبلـ محذكؼ. الف

 الفاء الفصيحة والزائدة:  4.2.6
، كالفصيحة ائدةكؿ بيف الز الكاقعة بعد فعؿ الق معنى الفاء فييا ىناؾ أحاديث اختمؼ

أََلْم َتُكْن َطاَفْت : "َلَعمََّيا َتْحِبُسَنا -صمى اهلل عميو كسمـ-فذىب العيني إلى أف الفاء في قكلو
"، َفَقاُلوا: َبَمى، َقاَل: "َفاْخُرِجي "َمَعُكنَّ

(1)." 

الشاىد في قكلو: )قاؿ: فاخرجي(؛ حيث إف الفاء في ىذا الحديث ىي الفاء الفصيحة 
كمف المبلحظ أنيا جاءت بعد فعؿ القكؿ، كرأل العيني في شرحو ليذا الحديث أف الفاء المقترنة 

ليا ثبلثة أكجو؛ األكؿ: أف تككف جكابا لػ)أما( المقدرة كالتقدير: أما أنت بالفعؿ )فاخرجي( 
 فاخرجي كما يخرج غيرؾ.

 الثاني: أف تككف زائدة. 

 .(2)أما الكجو الثالث فيك: أف تككف عطفا عمى مقدر تقديره: اعممي أف ما عميؾ التأخر فاخرجي

ـ محذكؼ قبميا، كقدره العيني: كأقكل األكجو الثبلثة ىي الفصيحة؛ ألنيا دلت عمى كبل   
 اعممي أف ما عميؾ التأخر فاخرجي.

كردت في صحيح البخارم بما يقرب مف مائتيف كخمسيف  مف ىذا يتبيف أف الفاء الفصيحة   
 .بعد القكؿ مائة كسبعيف مرةككردت حكالي مرة، 

اإلفصاح عف كالمبلحظ أنيا كثيرت في صحيح البخارم؛ كذلؾ ألف كظيفتيا تكمف في    
محذكؼ قبميا، كىي بمثابة قرينة لتدؿ عمى محذكؼ، فالحذؼ يككف بدافع اإليجاز، كلذا جاءت 
الفاء فصيحة؛ لتنقمنا مف المعطيات إلى النتائج مباشرة؛ فيي تركز عمى النتيجة، كبجانب ذلؾ 

كبلمو؛ إلى الحذؼ في -صمى اهلل عميو كسمـ-فيي تفيد االختصار، كلربما لجأ رسكلنا الكريـ
ٍف لـ يرد في أثناء حديثو.   لكضكح حديثو كتبسيطو كلمعمـ بو كا 

 
 

                                                           

 .[328: رقـ الحديث 1/94الحيض/المرأة التي تحيض بعد اإلفاضة،  ،]البخارم: صحيح البخارم (1)
 (.3/464( انظر: العيني، عمدة القارم )ج(2
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 المبحث األول 5.1
 فاءات أخرى في الدراسات النحوية 

 الفاء الزائدة  5.1.1
 أجمع النحاة عمى أف الفاء ضرباف، ىما:كقد ، مف معاني الفاء أنيا تأتي زائدة

: ؿإذ يقك الفاء التي يككف دخكليا في الكبلـ كخركجيا، كىذا النكع قاؿ بو األخفش؛  الضرب األول:
يد؛ يريدكف: أخكؾ كجد، كب"كزعمكا أنيـ يقكلكف: "أخكؾ فكيجد بؿ أ أخكؾ جيد؛  ؿخكؾ فجي

 .(1)فيزيدكف الفاء" 

 الشاعر:كاحتج األخفش بقكؿ 

  (2)وأكرومُة الحيين خْمٌو: كما ىيا     تيم               قائمٍة: خولُن فانكح فتاو        

فاألخفش يرل أف الفاء في البيت السابؽ زائدة، كجممة )أنكح فتاتيـ( خبر المبتدأ، كىك 
 "خكالف".

"أخكؾ  صالحان  ا كجو زيادتيا فقد جاء مجيئان كقد فصؿ ابف جني قكؿ األخفش؛ إذ يقكؿ: " كأمٌ 
كمف ذلؾ قكليـ: زيدان فاضرب، كعمران فاشكر، كبمحمد فامرر، إنما  ،ؾ كجد"فكجد" يريد: "أخك 

؛ أم: (3)َّمتختُّٱ تقديره: زيدان اضرب، كعمران اشكر، كمحمدان امرر، كعمى ىذا قكلو:
 .  (4)"كثيابؾ طير"

تككف "خكالف"  أف-عنده-زيادتيا، كالتقدير: "ىذه خكالفي فانكح"، فبل يجكز سيبكيوكقد منع 
 . (5)مبتدأ دخمت الفاء عمى خبره، كىي "انكح فتاتيـ"، بؿ يقدر

كمف المكاضع التي تككف فييا الفاء زائدة عند األخفش، زائدة في "ال" الناىية التي تدخؿ       
ٰذييىيميُّٱ: -تعالى-قكلوفي تفسير عمى فعؿ )حسب( المبدؿ مف مثمو؛ إذ يقكؿ 

                                                           

 (.1/132( األخفش، معاني القرآف )ج1)
(، المالقي، 71(، المرادم، الجنى الداني )ص1/188ىشاـ، مغني المبيب )ج( البيت ببل نسبة، انظر: ابف 2)

 (.1/100، شرح المفصؿ )ج(، ابف يعيش243(، اليركم، األزىية )ص387رصؼ المباني )
 [.4( ]المدثر:3)
 (. 1/260( ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج4)
/ 1لبغدادم، خزانة األدب، )جا، (1/188)جابف ىشاـ، مغني المبيب (، 1/139انظر: سيبكيو، الكتاب )ج5))

455).  
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زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰر " (1)َّمبزبربىئيئنئمئ
 .(2)فإف اآلخرة بدؿ مف األكلى كالفاء زائدة"

كيعمؽ ابف جني عمى ىذه اآلية بقكلو:" الفاء: زائدة، ك)تحسب( الثانية بدؿ مف )تحسب(       
 .(3)األكلى. إلى ىذا ذىب أبك الحسف، كىك قياس مذىبو في كثرة زيادة الفاء"

الفاء عمى خبر المبتدأ إذا كاف أمران أك  دخكؿ-الشنتمرممنيـ األعمـ -كقد أجاز الفراء كجماعة 
كمنو ما أجاز الزجاج في قكلو  (4)َّمئخئحئجئُّٱ: -تعالى-اهللفاألمر كقكؿ  ،نييان 

ُّٱتعالى:  خص زيد كقكلؾ: ف. أما النيي، (5)كف )ىذا( مبتدأ ) فميذكقكه( خبرهأف اهلل يك  َّمص
 :الشاعرفبل تشتمو، كمنو قكؿ 

 (6)بعدأ :وحتى تركت العائدات يْعدنو                     وقمن فال تبعد، وقمت لو

 صحيحان.فينا كقعت الفاء زائدة في الخبر، فإف حذفنا الفاء مف الخبر لبقي المعنى 

 الشاعر:كرأل ابف برىاف أف الفاء تككف زائدة عند العمماء أجمعيف في نحك قكؿ 

ذا ىمكُت فعند ذلك فاجزعي        عي، إن منفسًا أىمكتو                ل تجز           (7)وا 

لؾ يقكؿ ذفبل بد أف تككف إحدل الفاءيف زائدة؛ ألف )إذا( تقتضي جكابان كاحدان؛ كفي 
اليركم صاحب األزىية: "إحدل الفاءيف زائدة؛ ألف إذا إنما تقتضي جكابان كاحدان كنصب "منفسان" 

 .(8)عمى تقدير: "ال تجزعي إف أىمكت منفسان أىمكتو"؛ ألف الجزاء ال يككف إال بالفعؿ " 

كقد ذكر  الفاءيف،القكؿ يتناسب كيتكافؽ مع قكؿ األربمي الذم يرل بكجكب زيادة إحدل كىذا 
فائدة الفاء الزائدة؛ إذ يقكؿ: " فائدة زيادتيا التنبيو عمى لزكـ ما بعدىا لما قبميا لزكـ الجزاء 

                                                           

 [. 188( ]آؿ عمراف: 1)
 (.1/242( األخفش، معاني القرآف )ج(2
 (.1/268( ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج3)
 [.                             64:ر( ]الزم4)
 .(311مصابيح المغاني )صابف نكر، ، (2/521السيكطي، اإلتقاف )ج (،72( المرادم، الجنى الداني )ص5)
 (.37( حاتـ الطائي، ديكانو )ص6)
(، 311(، كانظر: ابف نكر، مصابيح المغاني )ص73( البيت ببل نسبة، انظر: المرادم، الجنى الداني )ص7)

 (.1/188(، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج248اليركم، األزىية )ص
(، البغدادم، خزانة األدب 1/47اإلعراب )ج(، ابف جني، سر صناعة 248( اليركم، األزىية )ص8)

 (.1/188(، كابف ىشاـ، مغني المبيب )ج11/36)ج



 

155 
 

عند( الفاء )عمى لمشرط، كقد تزاد لغير ذلؾ كقكلو: ال تجزعي إف منفسان أىمكتو؛ ألنو قد أدخؿ 
إف القكؿ بزيادتيا ىك  :(، فبلبد مف الحكـ بزيادة إحداىما، بعضيـ يقكؿمع قكلو )فاجزعي

 .(1)مذىب األخفش كىذا ما تقرره بيف العمماء مف مباحث الفاء"

 يقكؿ: "مف زيادة الفاء قكلو:، صفكر زيادة الفاء في الشعركقد خص ابف ع
 (2)ويحدث ناس والصغير فيكبر    يموت أناس أو يشيب فتاىم                     

 يريد: كالصغير يكبر، 

 عفر:يكقكؿ األسكد بف 
 (3)معبــــدان والمـــى الولـــتغن       يشل        في ن فمتيشل قومي ولي         

 .(4)زاد الفاء في أكؿ الكبلـ؛ ألف البيت أكؿ القصيدة "

، كاستشيد بشكاىد قرآنية كشعرية مطمقان إذف، تزاد الفاء عند األخفش كمف تبعو في الخبر 
 عمى قكلو، كقيد الفراء كجماعة ذلؾ إذا كاف الخبر أمران أك نييان، أما سيبكيو فقد منع زيادة الفاء.

كتدخؿ الفاء الزائدة في الخبر الذم يحتاج إلى صمة، نحك: قكلنا: "الذم يصكـ شير     
 ".-تعالى -رمضاف فمو أجره عند اهلل

تككف الفاء زائدة لمتككيد في خبر كؿ شيء يحتاج ؾ يقكؿ اليركم في األزىية: "ي ذلكف    
إلى صمة، كقكلؾ: ")الذم يقـك فمو درىـ(، )كأييـ يقـك فمو درىـ(، )مف يقكـ  فمو درىـ (، )كؿ 
رجؿ يقكـ فمو درىـ ... كقاؿ بعضيـ: إنما دخمت الفاء في خبر) الذم(؛ لشبو الجزاء أال ترل 

:)الذم يقكـ فمو درىـ(، فمعناه أف لو درىـ مف أجؿ قيامو، كلك لـ يأت بالفاء لجاز أف أنؾ تقكؿ 
يككف لو درىـ ال مف أجؿ قيامو، ال يجكز أف تقكؿ: الذم أريد منؾ فدرىـ؛ ألنو ليس فيو معنى 

 .(5)الجزاء"

                                                           

 (.26( األربمي، جكاىر األدب )ص1)
، ابف (3/194(، كالسيكطي، ىمع اليكامع )ج11/61( البيت ببل نسبة، انظر: البغدادم، خزانة األدب )ج2)

 .(5/456عادؿ، المباب في عمـك الكتاب )ج
 (.23بف يعفر، ديكانو )ص ( األسكد3)
 (.73( ابف عصفكر اإلشبيمي، ضرائر الشعر )ص4)
 (.247-246( اليركم، األزىية )ص5)
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ألربمي أف الفاء تزاد لمتككيد تارة، كلمجزاء تارة أخرل، كىذا يتفؽ مع قكؿ افاليركم يرل 
 .-سابقا

خصحصُّٱا زيادة الفاء، فنحك قكلو تعالى: كأمٌ كيقكؿ الرماني: " مضخضحضجضمص

، كالمعنى: إف المكت الذم تفركف منو إنو مبلقيكـ؛ البد الكبلـ ال كجو الجزاء فيو؛ (1) َّحط
ألف المكت فركا منو أـ لـ يفركا يبلقييـ، ىذا ىك الظاىر، كيجكز أف يككف في الكبلـ معنى 

 . (2)الشرط، كأنيـ ظنكا أف الفرار مف المكت ينجييـ"

 .لمتككيدالذم يتضمف معنى الجزاء كالشرط فالفاء تأتي في خبر االسـ المكصكؿ 

الضرب الثاني: كىي الفاء التي تدخؿ عمى "إذا" الفجائية، كقد اختمؼ العمماء في ىذه 
الفارسي كابف جني إلى أنيا زائدة  الفاء، نحك قكلؾ: خرجت فإذا األسد، فذىب المازني كأبك عمي

فذىب إلى أنيا دخمت عمى  إلى أنيا عاطفة، أما )أبك إسحاؽ الزيادم( الزمة، كذىب )مبرماف(
 .(3)حد دخكليا في جكاب الشرط

كقد بيف ابف جني أف أصح ىذه األقكاؿ ىك قكؿ أبي عثماف المازني، كيعمؿ ذلؾ قائبلن: "      
ىبُّٱ: -عز كجؿ–فاجأة قد تقدـ قكلنا فييا أنيا لئلتباع، بداللة قكلوكذلؾ أف )إذا( ىي التي لمم

نتمتزترتيب فكقكعيا جكابان لمشرط الذم يدؿ عمى أف فييا  (4) َّزثرثيتىت
الجكاب بيا لما فييا  فأنا أشكرؾ، إنما جاز إلىمعنى اإلتباع، كما أف الفاء في قكلؾ: إف تحسف 

ذا كانت)إذا( ىذه التي لممفاجأة بما قدمنا لئلتباع، فالفاء في قكلنا: "خرجت  مف معنى اإلتباع. كا 
فإذا زيد " زائدة؛ ألنؾ قد استغنيت بما في " إذا" مف معنى اإلتباع عف الفاء التي تفيد معنى 

 .(5)اإلتباع "

نى اإلتباع، فعندما اجتمعت )الفاء( مع عيرل ابف جني أف كبل مف )إذا( ك)الفاء( تفيداف م
 الفاء زائدة.)إذا(، كانت 

                                                           

 [.8( ]الجمعة: 1)
 (.45( الرماني، معاني الحركؼ )ص2)
(، 1/261(، كانظر: ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج312( انظر: ابف نكر، مصابيح المغاني )ص3)

 (.73)ص كالمرادم، الجنى الداني
(4 :  [.36( ]الرـك

 (.1/261( ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج(5
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ٍف كانت ىنا زائدة،  كمعنى "زائدة الزمة"؛ أم أنيا ال تحذؼ، كفي ذلؾ يقكؿ ابف جني: " الفاء كا 
: -عز اسمٌو –فإنيا الزمة ال يسكغ حذفيا، كذلؾ أف مف الزكائد ما يمـز البتة... كمف ذلؾ قكلو 

رئُّّٰٱ فاأللؼ كالبلـ في )اآلف( زائدتاف عندنا؛ ألف ىذا االسـ معرفة  (1) َّنئىئمئزئ
نما ىك معرفة ببلـ   بغيرىا، كا 

 .(2)أخرل مقدرة غير ىذه الظاىرة ...ككذلؾ قكلؾ: ميما تفعٍؿ أفعؿ، ما: زائدة الزمة "

 فيك-الشرطكىك أنيا دخمت عمى حد دخكليا في جكاب –كأما بالنسبة لرأم الزيادم
ؼ ابف جني رأم الزيادم قائبل: "كأما مذىب الزيادم ععنى لمشرط فيو، كيضيؼ؛ ألنو ال مضع

في أف الفاء في قكليـ: "خرجت فإذا زيد " إنما دخمت الكبلـ لما فيو مف معنى الشرط، ففاسد؛ 
نما ىك إخبار عف حاؿ رجت فإذا زيد" ال تجد فيو معنى كذلؾ أف قكلؾ: "خ شرط كال جزاء، كا 

مع االستقباؿ؛ أال ترل أنؾ ال تجيز: إف قمتى أمس ماضية  منقضية، كالشرط ال يصح إال 
 .(3)كجو نراه ]صحيحا["  ، فيذاأحد قمتي أكؿ مف أمس، ىذا كنحكه مف الكبلـ خطأ ليس يرتكبو

" جممة اسمية، ك"خرجت دفي أنيا لمعطؼ؛ ألف فػػ"إذا زي قكؿ مبرماف-كذلؾ –كقد أضعؼ
" جممة فعمية فبل يجكز العطؼ، إذ يقكؿ: " كأما مذىب مبرماف في أنيا لمعطؼ فسقكطو أظير، 
كذلؾ أف الجممة التي ىي "خرجت " جممة مركبة مف فعؿ كفاعؿ، كقكلؾ " فإذا زيد" جممة مركبة 

ؽ المعطكؼ عميو؛ ألف مف مبتدأ كخبر، فالمبتدأ: زيد، كخبره: إذا، كحكـ المعطكؼ أف يككف كف
العطؼ نظير التثنية، كليست الجممة مركبة مف المبتدأ كالخبر كفؽ المركبة مف الفعؿ كالفاعؿ، 

 .(4)فتيعطؼ عمييا " 

-عندم–ؼ النحاة في نكعيا، كأقكاىاكاختم–أتي مع إذا الفجائية، كما ذكرتتإذف، الفاء 
كما كضحت مف خبلؿ آراء –ؼ فييا العط ىي أف الفاء لمزيادة؛ ألنيا ال تفيد الشرط، كال يجكز

 .، في نحك قكلنا: خرجت فإذا المطر-النحاة

كمف المسائؿ المختمؼ عمييا: "دخكؿ الفاء عمى الفعؿ المقدـ معمكلو في األمر كالنيي"، 
إلى أف الفاء زائدة. كذىب  –كمنيـ الفارسي -كقكلنا: زيدان فاضرب، كعمران فبل تشتـ، فذىب قـك

عاطفة؛ إذ رأكا أف األصؿ في " زيدان فاضرب ": تىنىٌبو فاضرب زيدان. فالفاء عاطفة  قكـ إلى أنيا
                                                           

 [.71( ]البقرة:1)
 (.1/262( ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج2)
 1/262ج( المرجع السابؽ، 3)
 .1/263ج( المرجع السابؽ، 4)
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عمى )تنبو(، كمف ثـ حذؼ الفعؿ المعطكؼ عميو، فكجب تأخير الفاء، حتى ال تقع صدر 
 .(1)الجممة، كليذا قدـ المعمكؿ عمييا

اختصاران، -أيضان –ككما زيدت الفاء في المكاضع التي تحدثت عنيا، كذلؾ حذفت الفاء
 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:

 (2)من يفعل الحسنات اهلل يشكرىا                       الشر بالشر عند اهلل مثالن  

 .(3)" ان خفيف: فاهلل يشكرىا، كحذؼ الفاء تكالتقدير: فاهلل يشكرىا "، كيقكؿ ابف جني :" أراد

كالفعؿ المستقبؿ، كالحرؼ، كىذا كمما يدخؿ في الفاء الزائدة، أنيا تدخؿ عمى الفعؿ الماضي، 
، كعمى (4)ََُُّّّّٱ: ما ذكره الفيركز آبادم؛ حيث يقكؿ: "تدخؿ عمى الماضي نحك

.(5)َّمغجغمعجعُّٱالمستقبؿ: )فيقكؿ رب(، كعمى الحرؼ:   

لتزييف تأتي كتزيينو، فالفاء الزائدة زائدة لتحسيف المفظ -كما يرل النحكيكف-كقد تجئ الفاء      
تصؿ بػ)قط( "حرؼ ال عمؿ لو، مبنى عمى الفتح ال محؿ ليا مف  اإلعراب. كتالمفظ ىي: 

نحك: " أعطيتو خمسيف ليرة فقط"، )فقط(: الفاء حرؼ زائد لتزييف  إلخ، ك)صاعدان( ك)حسب( ...
عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب، )قط( اسـ فعؿ مضارع بمعنى يكفي، كفاعمو  المفظ مبنى

 . (6)يعكد إلى "ليرة"، كجممة )فقط ( استئنافية ال محؿ ليا مف اإلعراب "ضمير مستتر تقديره ىي 

حمُّٱ: -تعالى–، نحك قكلو (7)كتأتي الفاء زائدة لمتككيد، كمنو الفاء الكاقعة قبؿ القسـ
 .   (8)َّممخم

                                                           

 (.74-73صص ( انظر: المرادم، الجنى الداني )(1
 (.61)العاني، شعر عبد الرحمف بف حساف ( 2)
 (.114-113(، الراجحي، الفاءات في القرآف الكريـ )ص1/265( ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج3)
 [.36( ]الفرقاف:4)
 [.85( ]غافر: 5)
 (.105(، كانظر: سرحاف، قامكس األدكات النحكية )ص378( يعقكب، معجـ اإلعراب كاإلمبلء )ص6)
(، كانظر: سمماف، مكسكعة معاني الحركؼ 4/160( انظر: الفيركز آبادم، بصائر ذكم التمييز )ج7)

 (.105(،  سرحاف، قامكس األدكات النحكية )ص145)ص
 [.92( ]الحجر: 8)
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"الفاء التككيدية كىي حرؼ ال عمؿ لو مف  ، فقالكا:كقد حكـ النحاة بزيادة الفاء لمتككيد
حيث اإلعراب؛ كلذلؾ حكـ النحاة بزيادتو، كلكنو ذك داللة تككيدية مف حيث المعنى، كما أف لو 

 .(1)دكرا في إضفاء قدر مف الجماؿ في صياغة الكبلـ؛ لذلؾ سميت الفاء التككيدية "

كىذا عند األخفش،  خبر مطمقان إذف مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف الفاء تأتي زائدة في ال    
كىذا رأم الفراء، كتزاد الفاء مع "إذا" الفجائية، نحك  ان أك أمر  كتأتي زائدة في الخبر إف كاف نييان 

معنى  يتضمفى صمة ، كتأتي زائدة في كؿ خبر يحتاج إللنا: فتحت الباب فإذا المطر نازؿه قك 
 لمتككيد. ك زائدة لمتزييف كتحسيف المفظ الشرط: الذم ينجح فمو جائزة، كتأتي 

 الفاء الستئنافية: 5.1.2

تأتي الفاء لبلستئناؼ، كنعني باالستئناؼ أف يككف الكبلـ بعد الفاء مستأنفان ال عبلقة لو 
بالكبلـ الذم يسبقيا، فالجممة االستئنافية ىي الجممة التي يفتتح بيا كبلـ جديد، أك ىي الجممة 

الجممة التي تقع في أثناء الكبلـ فتقطعو عما قبميا، كذلؾ ليستأنؼ المنقطعة عما قبميا، كىي 
: " -لجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعرابفي حديثو عف ا يد. كفي ذلؾ يقكؿ ابف ىشاـكبلـ جد

 –أيضان –كضح؛ ألف الجممة االبتدائية تطمؽ، كىك أالمستأنفة-أيضا-الجمؿ االبتدائية، كتسمى
الجمؿ  أحدىما:عمى الجمؿ المصدرة بالمبتدأ، كلك كاف ليا محؿ، ثـ الجمؿ المستأنفة نكعاف: 
الجممة  والثاني:المفتتح بيا النطؽ، كقكلؾ ابتداء: " زيده قائـ "، كمنو: الجمؿ ليفتتح بيا السكر، 

 .(2)المنقطعة عما قبميا، نحك: مات فبلف كرحمو اهلل "

بؿ المراد بو االرتباط  كد منو عدـ االرتباط المعنكم بيف الجمؿفاالستئناؼ ليس المقص    
 .(3)المفظي؛ أم: اإلعراب

ىهمهُّٱ: ٱ-تعالى–يقكؿ أبك عمي الفارسي في تعميؿ قراءة ابف عامر في قكلو      
ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييه
رئُِّّّٰ أف يستأنؼ  كيكفري بالرفع:"  :(4)َّىئنئمئزئ

.(5)الكبلـ كيقطعو عما قبمو فبل تجعؿ حرؼ العطؼ لئلشراؾ، كلكف لعطؼ جممة عمى جممة "  

                                                           

 (.681( الشريؼ، معجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـ  )ص1)
 (. 442-1/441( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج2)
 (.2/262ج) العربية( الغبلييني، جامع الدركس 3)
 [.271]البقرة: ( 4)
 (.203/ 2( أبك عمي الفارسي، الحجة في عمؿ القراءات السبع )ج5)
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كمف خبلؿ قكؿ أبي عمي الفارسي السابؽ، أرل أف االستئناؼ ىك قطع المعنى السابؽ،   
العطؼ، كلكنو ليس مف باب –االستئنافية–كاستئناؼ كابتداء كبلـ جديد، كاألصؿ في ىذه الفاء 

 عطؼ المفردات، بؿ إنيا تعطؼ جممة االستئناؼ عمى الجممة التي قبميا.

 كقد تحدث النحاة عف الفاء االستئنافية، كىذه بعض أقكاليـ: 

 األكؿ الذم  عفالفعؿ في )أٍف( كانقطاع اآلخر  ىذا باب اشتراؾ)يقكؿ سيبكيو في باب  -

كذلؾ قكلؾ: أريدي أف تأتيىني  (،ك أكالكاك، كالفاء، كثـ، )فالحركؼ التي تشرؾ: " (:عمؿ في )أف(
، كأريد أف تأتينا فتيبايعنا، كأريد أف تنطؽ بجميؿ أك  ثـ تحدثىني، كأريد أف تفعؿ ذاؾ كتحسفى
تسكت، كلك قمت: أريد أف تأتيني ثـ تحدثني جاز، كأنؾ قمت: أريد إتيانؾ ثـ تحدثني، كيجكز 

 . (1)" الرفع في جميع ىذه الحركؼ التي تشرؾ عمى ىذا المثاؿ

العرب، كمنو: " كتقكؿ:  كالشعر ككبلـكقد استشيد سيبكيو لقكلو أمثمة مف القرآف الكريـ        
أريد أف تأتيني فتشتيمني، لـ يرد الشتيمة، كلكنو قاؿ: كمما أردتي إتيانؾ شتمتني. ىذا معنى 

كبلمو ...  قاؿ رؤية: يريد أف يعربو فيعجميو؛ أم فإذا ىك يعجميو "
ؽ ابف ىشاـ عميو . كيعم(2)

ممة، ال الفعؿ، جكالتحقيؽ أف الفاء في ذلؾ كمو لمعطؼ، كأف المعتمد بالعطؼ القائبلن: "
نما يقدر النحكيكف كممة )ىك( ليبينكا أف الفعؿ ليس المعتمد  كالمعطكؼ عميو ... قكلو يريد، كا 

 .(3)بالعطؼ" 

 ركؼ عطؼ التي تفيد اإلشراؾ( ىي حأك  –الفاء  –ثـ  –سيبكيو يرل أف الحركؼ ) الكاك     
ال يجكز فإف كانت لبلستئناؼ حينيا ال تفيد اإلشراؾ، بؿ يستأنؼ كبلـ جديد منقطع عما قبمو. ك 

كيرل  .الرفع عمى تقدير: فإذا ىك يعجبو (؛ ألنو ال يريد اإلعجاـ، بؿفيعجموالنصب في قكلو: )
 الشاعر: بقكؿ-أيضان –ة االستئناؼ ىك العطؼ، كاستشيدابف ىشاـ أف حقيق

 (4)ألم تسأل الربع القواء فينطُق                        وىل تخبرنك اليوم بيداء سممق    

                                                           

 (.52/ 3( سيبكيو، الكتاب )ج1)
 53-3/52( المرجع السابؽ،(2
 (.1/190( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج3)
ماني، (، الر 1/190(، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج76( البيت ببل نسبة، انظر: المرادم، الجنى الداني )ص4)

 .(378(، المالقي، رصؼ المباني )ص44معاني الحركؼ )ص
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 لـ يجعؿ األكؿ سببان لآلخر، كلكنو جعمو ينطؽ عمى كؿ حاؿ، كأنو قاؿ: فيك مما؛إذ يقكؿ: "
، فبل يجكز أف تككف (1)ينطؽ كما قاؿ: ائتني فأحدثؾ، فجعؿ نفسو ممف يحدثو عمى كؿ حاؿ "

 . (2)" لعدـ الجـز كال سببية لعدـ النصبعاطفة 

كيكضح شرؼ الديف الراجحي قكؿ سيبكيو:" كيجكز الرفع في جميع ىذه الحركؼ التي 
، فيقكؿ:" أم أف الرفع جائزه في كؿ ما يجكز أف يشركو األكؿ مف (3)تشترؾ عمى ىذا المثاؿ"

 .(4)ككف كاجبان فيما ال يجكز حممو عمى األكؿ "نصب أك جـز عمى القطع كاالستئناؼ، كي

ككاف األصؿ في جميع األفعاؿ المنتصبة بعد فاء السببية الرفع عمى أنيا يقكؿ الرضي: "
جممة مستأنفة؛ ألف فاء السببية ال تعطؼ كجكبان بؿ األغمب أف يستأنؼ بعدىا الكبلـ، كػ )إذا( 

 . (5)ؾ تقعاف في جكاب الشرط "متقارباف، كلذل –أيضان –جئة، كمعنياىما المفا

كيقكؿ اليركم في األزىية بمجيء الفاء لبلستئناؼ، كاستشيد لذلؾ بأمثمة مف القرآف كالشعر، 
رئزئُّّٰ: -تعالى–يقكؿ: "كتككف استئنافان، كقكلو  فيـ ). رفع عمى معنى: (6) َّمئ

؛ ألنو لك كاف كذلؾ لكاف: " فبل تكفر، فيعممكا "؛ ألف ، كلـ يجعؿ الثاني جكابان لؤلكؿعممكف(تي
فمف رفع فإنما ىك إلى االستئناؼ،  ،(7)ٱَّٱكيٍف فىيىكيكف ُّ :كمثموجكاب النيي بالفاء منصكب، 

 . (8)يعني: فيك يككف 

( عمى القطع كاالستئناؼ، كلـ يأت جكابان؛ ألف جكاب النيي يككف فينا رفع ) فيعممكف
 النكف كلـ تحذؼ. منصكبان، كىنا ثبتت

كأما ما يستأنؼ فيو الكبلـ بعد الفاء فالشرط، كذلؾ نحك قكلؾ: إف كيقكؿ الرماني: "
 .(9)تقصدني فأكرمؾ، كمف جاءني فأحسف إليو "

                                                           

 (.3/37ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج1) )
(، ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 1/190(، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج313( ابف نكر، مصابيح المغاني )ص2)

 (. 186/ 4)ج
 (.3/52( سيبكيو، الكتاب )ج3)
 (.95يـ )ص( الراجحي، الفاءات في القرآف الكر 4)
 (.245/ 2( ابف الحاجب، الكافية في النحك )ج5)
 [.102( ]البقرة: 6)
 [.117( ]البقرة: 7)
 (.241( اليركم، األزىية )ص8)
 (.45( الرماني، معاني الحركؼ )ص9)
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 ، كالتقدير: فيك ينتقـ اهلل منو .(1)َّجلمكلكخكحكُّٱ  :-تعالى–كمنو قكلو 

منزنرنمماميلىلُّٱٱ:-تعالى-أف تككف لبلستئناؼ كقكلوكيقكؿ المرادم: "
ننىن ذا أردت االستئناؼ بعدىا، مف غير تشريؾ (2)َّريٰىين ، قاؿ بعضيـ: كا 

لمجممتيف، كانت حرؼ ابتداء، نحك: قاـ زيد، فيؿ قمت...كىذه الفاء ترجع عند التحقيؽ لمفاء 
 .(3)العاطفة لمجمؿ، لقصد الربط بينيا "

فالمرادم يرل أف القائؿ إذا أراد معنى االستئناؼ كاالبتداء بعد الفاء دكف أف يككف تشريؾ 
العاطفة لمجمؿ لمجممتيف، فإف الفاء حينيا تككف حرؼ استثناء )ابتداء(، كىذه الفاء ترجع لمفاء 

 .بقصد الربط بينيما
كف االستئناؼ بما كاف جكابا البيانيكبالنسبة لرأم أىؿ البياف في الفاء االستئنافية فيك: "كيخص 

، فإف جممة (4)َّجسمخجخمحجحمجُّٱ: -تعالى –ومقدر، نحك قكل لسؤاؿ
القكؿ الثانية جكاب لسؤاؿ مقدر تقديره: فماذا قاؿ ليـ؟ كليذا فصمت عف األكلى فمـ تعطؼ 

كمبتدأ  ىجممتاف حذؼ خبر األكل (5)َّحطمضخضحضٱُّٱ: عمييا، كفي قكلو تعالى
 .(6)الثانية؛ إذ التقدير: سبلـ عميكـ، أنتـ قـك منكركف"

كأختـ حديثي عف الفاء االستئنافية بقكؿ محمد حسف الشريؼ عنيا؛ إذ يقكؿ: " كتسمى   
الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب، كذلؾ حيف  مبنى عمىىي حرؼ استئناؼ  االبتدائية،أيضا الفاء 

تككف الفاء مقترنة بكبلـ ال عبلقة لو حكما كال ترتيبا كال تعقيبا بالكبلـ السابؽ، كما أنيا غير 
 .(7)بجكاب، فتككف الجممة التي بعد الفاء االستئنافية ال محؿ ليا مف اإلعراب " ةمقترن

 الفاء التعميمية:  5.1.3
ك بمعنى الـ أ"ىي قريبة مف حيث المعنى مف الفاء السببية، كمعناىا )ألجؿ(،      

السببية، كذلؾ إذا كاف ما بعدىا سببا كعمة لما قبميا، كلكنيا ال تككف مقترنة بالفعؿ المضارع 
                                                           

 [.95( ]المائدة: (1
 [.108( ]األنبياء:2)
 (.379 – 378(، المالقي، رصؼ المباني )ص76( المرادم، الجنى الداني )ص3)

 [.24( ]الذاريات: (4
 [.25( ]الذاريات: (5
 (.1/441( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص6)
 (.2/681( الشريؼ، معجـ حركؼ المعاني )ج7)
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أم: ؛ (2)َّييىيميخيحيُّٱ: -تعالى-كمنيا، قكلو  ،(1)كما ىك الشأف في فاء السببية"
قكلنا: إياؾ كالكذب؛ فإنو خمؽه ذميـ؛ أم اجتنب الكذب؛ ألنو خمؽ ذميـ.ألنؾ رجيـ. كنحك   

كىي تككف بمعنى البلـ في الغالب. إذف، الفاء التعميمية ىي التي يككف ما بعدىا عمة لما قبميا،  

  الفاء التفسيرية:  5.1.4
 ككقكلنا:  ،(3)كىي التي يككف ما بعدىا مساكيا كمبينا لما قبميا

كمنو (. )خطب( ىي التفسيرية؛ ألنيا جاءت تفسيرا لقكلو فقاؿفالفاء في )خطب فقاؿ كذا ككذا، 
 ،(4)َّجيٰهمهجههنمنخنحنجنممخمحمُّ :-تعالى-قكلو

الفاء ىنا زائدة أك تفسيرية، كالتقدير: فيقاؿ ليـ ما يسكؤىـ، نحك قكلنا: تكضأ فغسؿ كجيو 
جاءت مفسرة لمكضكء، ككذلؾ كيديو، فالفاء في )غسؿ( ليست مرتبة بؿ ىي التفسيرية؛ ألنيا 

.(5)األمر في اآلية تككف مفسرة لمقكؿ الذم يسكؤىـ  

حتجتهبمبخبحبجبهئمئخئٱُّٱ: -تعالى-كمنو قكلو    

فإف كاف االنتقاـ ىك اإلغراؽ فتككف الفاء تفسيرية، ، يقكؿ أبك حياف في تفسيره: "(6)َّخت
 .(7)"كذلؾ عمى مف أثبت ىذا المعنى لمفاء

بأف الفاء التفسيرية تقع ضمف الفاء العاطفة المفصؿ عمى المجمؿ؛ حيث إنيا  كنني القكؿكيم   
تأتي لتكضح كتفصؿ كتفسر ما قبميا، كستتضح معالميا أكثر مف خبلؿ استشيادم ليا في 

 صحيح البخارم.

 

 

 

                                                           

 (.2/681( الشريؼ، معجـ حركؼ المعاني )ج1)
 [.34( ]الحجر: 2)
 (.7/34انظر: الشيف، فتح المنعـ )ج( 3)
 [.31: جاثية( ]ال4)
 .(3/27(، أبا حياف، البحر المحيط )ج4/456المباب في عمـك الكتاب )جانظر: ابف عادؿ، ( 5)
 [.136األعراؼ: ( ]6)
 (.4/375أبك حياف، البحر المحيط )ج( 7)
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 الفاء التفريعية: 5.1.5
: -تعالى-، نحك قكؿ اهلل(1)كىي التي ذكرىا بعد المفسريف، كتأتي لتفريع األمر كتفصيمو

: "فإف الفاء ايقكؿ أبك السعكد في تفسيرى، (2)َّىهمهجهينىنمنٱُّٱ
يكُّٱ: -تعالى-كاعتبر الفاء تفريعية في قكلو .(3)فيو لتفريع أحكاـ التذليؿ عميو كتفصيميا"

، يقكؿ فييا: (4) َّٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمل
.(5)"عمى ما بيّْف مف أمرىـ رجعؾ( الفاء لتفريع األمر اآلتي ")فإف  

تبيف مف خبلؿ تتبعي في كتب النحاة أنيـ لـ يتحدثكا عف الفاء التفسيرية كالتفريعية؛ كلعؿ     
 السبب يكمف في أنيـ جعمكىما ضمف الفاء العاطفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(538ظفر، النحك القرآني )ص( 1)
 [.72: يس ( ]2)
 (.7/179أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ )ج( 3)
 [.83: لتكبة( ]ا4)
 (.4/89أبك السعكد، رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ )ج( 5)
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 المبحث الثاني 5.2
 فاءات أخرى في صحيح البخاري

 لفاء الزائدة في صحيح البخاريا  5.2.1
كرد فإنو يطمؽ ة في الدراسات النحكية ككما الزائد تعرفنا في المبحث السابؽ عمى الفاء

 ىذه الفاء فاء التككيد أك فاء التزييف. عمى

كتعرفت عمى مكاضعيا عند العمماء النحاة، كقد أجمع النحاة عمى أنيا تأتي عمى كجييف       
 :(1)ىما

درىـ؛ الفاء الداخمة عمى خبر المبتدأ إذا تضمف معنى الشرط، نحك: الذم يأتي فمو  -
حيث إف الفاء في )فمو درىـ( ىي زائدة؛ إذ إنيا دخمت عمى خبر المبتدأ كىك االسـ المكصكؿ 
)الذم(، كىذه الفاء شبيية بفاء جكاب الشرط؛ ألنيا تفيد التنصيص عمى أف الخبر مستحؽ 

 بالصمة المذككرة.

و األخفش، نحك: ه سيبكيو، كقاؿ بيراىي الفاء التي دخكليا كخركجيا، كىذا القكؿ ال  -    
، في حيف يقيد الفراء كاألعمـ الشنتمرم أخكؾ فكجد؛ حيث إنو يجيز زيادة الفاء في الخبر مطمقان 

 .أك نييان  كآخركف جكاز ذلؾ بككف الخبر أمران 

مكاضع زيادة الفاء أنيا تأتي في جكاب لما؛ حيث إنيا ال  مف-أيضان –كذكر ابف ىشاـ       
 .(2)تدخؿ عمى جكاب )لما(

زيادة الفاء أنيا تدخؿ عمى )إذا الفجائية(، نحك قكلنا: خرجت فإذا مكاضع ككذلؾ مف       
 المطر نازؿ.

جني كأبكعمي الفارسي يركف  كقد اختمؼ النحاة في تأكيؿ ىذه الفاء؛ فالمازني كابف      
 . (3)في حيف يرل مبرماف أنيا عاطفة تيابزياد

 كأصح ىذه األقكاؿ كأقكاىا ىي أنيا زائدة.     

                                                           

 (.1/191(، كابف ىشاـ، مغني المبيب )ج70( انظر: المرادم، الجنى الداني )ص(1
 (.192-1/191( انظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج2)
 (.73( انظر: المرادم، الجنى الداني )ص3)
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في صحيح البخارم، كىي عمى النحك ما يقرب مف خمسيف مرة قد كردت الفاء الزائدة ب    
 التالي:

 الفاء الداخمة عمى "إذا " الفجائية:  -
الحديث عف )إذا( التي لممفاجأة، أكد الحديث عنيا بشكؿ عاـ؛ إذ إنيا  فيقبؿ البدء        

: "إذا اسـ يدؿ عمى زماف مستقبؿ، (1)تحمؿ معاني متعددة. يقكؿ ابف منظكر في لساف العرب
ذا قدـ فبلف، كالذم يدؿ  كلـ تستعمؿ إال مضافة عمى جممة، تقكؿ: اجيئؾ إذا احمٌر البسر، كا 

ع قكلؾ: آتيؾ يكـ يقدـ فبلف، كىي ظرؼ كفييا مجازاة؛ ألف جزاء عمى أنيا اسـ كقكعيا مكق
الشرط ثبلثة أشياء: أحدىا الفعؿ، كقكلؾ: إف تأتني آتؾ، كالثاني الفاء كقكلؾ: إف تأتني فأنا 

 .(2) َّرثيتىتنتمتزترتيبىبُّٱمحسف إليؾ، كالثالث: إذا كقكلو تعالى: 

كجاء في المعجـ الكسيط أف: "إذا كممة مبنية تأتي لمعنيف، فتككف حرفا لممفاجأة كتختص       
بالدخكؿ عمى الجممة االسمية كيحذؼ خبر المبتدأ معيا كثيرا، كيذىب بعض المغكييف إلى أنيا 
اسـ ال حرؼ، كىي ظرؼ زماف كظرؼ مكاف لمجممة التي بعدىا، أك خبر مقدـ لممبتدأ إذا 

 .(3)ره كتككف أداة لمشرط كالجزاء في المستقبؿ فتختص بالدخكؿ عمى الجمؿ الفعمية"حذؼ خب
كجاء في معجـ المغة العربية المعاصرة ما يكافؽ ىذا الكبلـ، كىك أف )إذا(: "حرؼ لممفاجأة     

يختص بالدخكؿ عمى الجممة االسمية كال يجيء في أكؿ الكبلـ، كمعناه الحاؿ ال االستقباؿ، 
 .(4)الحالة ال يحتاج إلى جكاب: خرجنا فإذا المطر ينيمر" كفي ىذه

 كما ييمني في ىذه الدراسة ىي )إذا( الفجائية، كأعرض بعض األقكاؿ النحاة فييا، كمنيا:     
 يقكؿ اليركم في األزىية:" تككف لممفاجأة، كقكلؾ: )نظرت فإذا زيد(، تريد: ففاجأني                              -
زيد، أك فثـ زيد، أك فيحضرني زيد، كىي في ىذا المعنى ظرؼ مف المكاف، كما تقكؿ: )عندم       

نما أدخؿ عمييا الفاء مف بيف حركؼ العطؼ؛ ألف كقكع الثاني بعد األكؿ في المعنى،  زيد(، كا 
 .(5)كالفاء لمترتيب "

يدا بالباب( بكسر يقكؿ ابف ىشاـ: "كىي حرؼ عند األخفش، كيرجحو قكليـ: )خرجت فإذا ز  -
)إف(؛ ألف )إف( ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا، كظرؼ مكاف عند المبرد، كظرؼ زماف عند 

                                                           

 (.1/103)ج( ابف منظكر، لساف العرب 1)
2) :  [.36( ]الرـك
 (.1/11( مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط )ج(3
 (.1/77عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج (4)
 (.202( اليركم، األزىية )ص5)



 

167 
 

الزجاج، كاختار األكؿ ابف مالؾ، كالثاني ابف عصفكر، كالثالث الزمخشرم، كزعـ أف عامميا 
جنيمىمخمممُّٱفعؿ مقدر مشتؽ مف لفظ المفاجأة، قاؿ في قكلو تعالى:  ، إف (1)َّحن

 .(2)التقدير؛ إذا دعاكـ فاجأتـ الخركج في ذلؾ الكقت، كال يعرؼ ىذا لغيره"

ذا( لممفاجأة، فتختص )إذا( بالجممة االسمية كال -  يقكؿ ابف كماؿ باشا: "كقد تككف )إذ كا 
 تحتاج 

إلى جكاب، كال تقع في االبتداء، كمعناىا الحاؿ، كخرجت فإذا األسد بالباب، كىي عند األخفش 
المبرد ظرؼ مكاف، كعند الزجاج ظرؼ زماف مستقبؿ...كيككف بعد )إذا( التي حرؼ، كعند 

لممفاجأة جممة اسمية كفعمية كغير المفاجأة، كىي ال تككف لممفاجأة إال إذا كقعت بعد بينا 
 . (3)كبينما"

كالعامؿ في )إذا( الفجائية ىك معنى المفاجأة، فمثبل تقدير قكلنا: خرجت فإذا زيد قائـ، ىك:    
خرجت ففاجأني في ذلؾ زيد بقياـ، كالعامؿ في )إذا( ىك: فاجأني، كاختمؼ في الفاء؛ فقيؿ إنيا 

 .(4)الفاء الزائدة، كقيؿ إنيا لمتعقيب كالعطؼ؛ أم: عيقيب خركجي فاجأني حضكر زيد
ابف نكر الديف في مصابيح المغاني: "كاختصت الفجائية بمصاحبة الفاء مف بيف  يقكؿ -

 حركؼ 
 .(5)العطؼ؛ لداللتيا عمى الربط الفكرم؛ ألف المفاجأة كالفكر، كالفاء مختصة بالفكر"

إذف اختمؼ النحاة في ماىية )إذا( التي لممفاجأة؛ فيي ال تحتاج إلى جكاب كمعناىا  
أنيا حرؼ كىذا قكؿ األخفش، كظرؼ مكاف عند المبرد، كظرؼ زماف  الحاؿ، كمنيـ مىف يرل

 عند الزجاج.

         كالبعض يرل أف العامؿ فييا ىك تقدير الفعؿ، كاقترنت بيا الفاء دكف حركؼ العطؼ 
الباقية؛ لما لمفاء مف داللة تدؿ عمى الترتيب، كاختمؼ القكؿ فييا، كفي ذلؾ يقكؿ ابف جني في 

لعرب في الفاء في قكلنا: )خرجت فإذا زيد(، فذىب أبك ا: "اختمؼ (6) راباإلعسر صناعة 

                                                           

(1:  [.25( ]الرـك
 (.1/102( ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج(2
 (.103-1/102المبيب )ج(، كابف ىشاـ، مغني 199( ابف كماؿ باشا، أسرار النحك )ص3)
 (.200( انظر: ابف كماؿ باشا، أسرار النحك )ص4)
 (.87-86( ابف نكر، مصابيح المغاني )ص5)
 (.1/260( ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج6)
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عثماف إلى أنيا زائدة، كذىب أبك إسحاؽ الزيادم إلى أنيا دخمت عمى حد دخكليا في جكاب 
 الشرط، كذىب مبرماف إلى أنيا عاطفة". 

 ما يمي: من شواىد الفاء الزائدة المقترنة بـ)إذا( الفجائية في صحيح البخاري
 .(1)..."ُأِريُت النَّاَر َفِإَذا َأْكَثُر َأْىِمَيا النَّْساُء َيْكُفْرنَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ النبي  -

 الشاىد في قكلو: فإذا أكثر أىميا النساء؛ حيث إف الفاء المقترنة بػ)إذا(التي لممفاجأة ىي
 زائدة،

كقد أضيفت إلى جممة اسمية، كىي: )أكثر أىميا النساء(، كما أف )إذا( جاءت في سياؽ جممة  
 فعمية فعميا مبني لممجيكؿ.

 لعيسى أحمر، كلكف-صمى اهلل عميو كسمـ-عف سالـ عف أبيو، قاؿ: "ال كاهلل ما قاؿ النبي -
 ،َبْيَن َرُجَمْينِ  يياِدي ُط الشَّْعرِ َفِإَذا َرُجٌل آَدُم َسبِ َبْيَنَما َأَنا َناِئٌم رََأْيُتِني َأُطوُف ِباْلَكْعَبِة " قاؿ: 

َذَىْبُت أَْلَتِفُت َفِإَذا ف .َىَذا اْبُن َمْرَيمَ  :َقاُلوا ؟َمْن َىَذا :ُقْمتُ  ،رَْأُسُو َماًء َأْو ُيَيرَاُق رَْأُسُو َماءً  ينظف
 :َقاُلوا ؟َمْن َىَذا :ُقْمتُ  ،َكَأنَّ َعْيَنُو ِعَنَبٌة َطاِفَيةٌ  منىَعْينو اْليَرُجٌل َأْحَمُر َجِسيٌم َجْعُد الرَّْأِس َأْعَوُر 

الُ َىذا   .(2)"َأْقَرُب النَّاِس ِبِو َشَبًيا اْبُن َقَطنٍ و  ،الدَّجَّ
كقد اقترنت بػ)إذا(  ،، كىك مجيء الفاء زائدة(فإذا رجؿ آدـ سبط الشعر ييادم بيف رجميف)

التي لممفاجأة، كأضيفت إلى جممة اسمية، كجاءت)إذا( في سياؽ جممة اسمية. كىنا كقعت )إذا( 
بعد )بينما(، كىذا ما يؤكد أف معناىا لممفاجأة، كىذا ما أكده ابف كماؿ الباشا عندما قاؿ: " كىي 

 .(3)ال تككف لممفاجأة إال إذا كقعت بعد بينا كبينما "
في قكلو: فذىبت ألتفت فإذا رجؿ أحمر -أيضا–الفجائية( الفاء الزائدة بػ )إذا رنت كقد اقت

 جسيـ جيد الرأس.
 ُتَخيُّْروِني َعَمى ُموَسى، َفِإنَّ النَّاَس ُيْصَعُقوَن َفَأُكوُن َل : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -

َل َمْن ُيِفيُق، َفِإَذا ُموَسى َباِطٌش ِبَجاِنبِ   .(4)"الَعْرش َأوَّ

)فإذا مكسى باطش بجانب العرش(، جاءت الفاء زائدة مقترنة بػ )إذا( التي لممفاجاة، 
 كأضيفت إلى جممة اسمية.

                                                           

 [.29: رقـ الحديث1/16( ]البخارم: صحيح البخارم، اإليماف/كفراف العشير ككفر دكف كفر،1)
: رقـ الحديث 2/463األنبياء/)كاذكر في الكتاب مريـ إذا انتبذت مف أىميا(،( المرجع السابؽ، أحاديث 2)

3441. 
 (.199( ابف كماؿ باشا، أسرار النحك )ص(3
 .3408: رقـ الحديث2/453( ]البخارم: صحيح البخارم، أحاديث األنبياء/كفاة مكسى كذكره بعد، 4)
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 :َ ُثمَّ َصِعَد ِبي َحتَّى َأَتى السََّماَء الثَّاِنَيَة َفاْسَتْفَتَح ِقيل: " -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -
َفَممَّا  ،َنَعمْ  :َقالَ  ،َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْيوِ  :ِقيلَ  ،ُمَحمَّدٌ  :َقالَ  ؟َوَمْن َمَعكَ  :ِقيلَ  ،ِجْبِريلُ  :َقالَ  ؟َمْن َىَذا
 .(1) "...َوُىَما اْبَنا َخالة ِإَذا َيْحَيى َوِعيَسىفَخَمْصُت 

)فإذا يحيى كعيسى(؛ أم أنو تفاجأ بكجكد ترنة بػ )إذا( التي لممفاجأة، كىي الفاء زائدة المق    
 النبييف: يحيى كعيسى في السماء الثانية. 

رََأْيُت ِفي اْلَمَناِم َأنّْي ُأَىاِجُر ِمْن َمكََّة ِإَلى َأْرٍض ِبَيا  : "-اهلل عميو كسمـ صمى-النبيقاؿ  -
َورََأْيُت ِفيَيا َبَقرًا َوالمَُّو ا ِىَي اْلَمِديَنُة َيْثِرُب، َنْخٌل، َفَذَىَب َوْىِمي ِإَلى َأنََّيا اْلَيَماَمُة َأْو َىَجُر، َفِإذَ 

 .(2)"َخْيٌر، َفِإَذا ُىُم اْلُمْؤِمُنوَن َيْوَم ُأُحدٍ 
الفاء زائدة في )فإذا ىي يثرب(، كفي )فإذا ىـ المؤمنكف(؛ ألنيا اتصمت بػ )إذا( الفجائية، 

 كأضيفت في كبل الجممتيف لجممة اسمية.
عمى أف الفاء المقترنة بػػ)إذا( التي تفيد معنى المفاجأة ىي تدلؿ ىذه بعض األحاديث التي     

 .لذكرىا-ىنا-سع المجاؿتزائدة، كقد كردت بكثرة في صحيح البخارم، كال ي
تأتي الفاء زائدة في خبر ما لو صمة كغيره، كىذ ما أجازه النحاة في أف يقترف الخبر بالفاء -2

 معنى الشرط، ككاف الخبر بمثابة الجكاب، كيتحقؽ ىذا الكبلـ إذا جاء المبتدأ اسمان إذا تضمف 
ه، كقد تحدث عنيا النحاة أك ما كاف بمعناه؛ فقد يككف المبتدأ نكرة كتقترف الفاء في خبر  مكصكالن 
 كمنيـ الخميؿ الفراىيدم عندما سألو تمميذه سيبكيو عف ذلؾ، فيقكؿ: "كسألتو عف قكلو: القدماء

ـى جاز دخكؿ الفاء ىا ىناالذم يأتيني فمو درى كالذم يأتيني بمنزلة: عبد اهلل، كأنت ال  ؟ماف، ًل
 يجكز لؾ أف تقكؿ: عبد اهلل فمو درىماف، فقاؿ: إنما يحسف في الذم؛ ألنو جعؿ اآلخر جكابان 

ف شاء قاؿ: الذم يأتيني لو درىما قكؿ: ف، كما تلؤلكؿ، كجعؿ األكؿ بو يجب لو الدرىماف، كا 
غير أنو إنما أدخؿ الفاء لتككف العطية مع كقكع اإلتياف، فإذا قاؿ: لو  عبد اهلل لو درىماف

يجعؿ اإلتياف سبب ذلؾ، درىماف، فقد يككف أف ال يكجب لو ذلؾ باإلتياف، فإذا أدخؿ الفاء فإنما 
؛ ألنو صمة، كمثؿ ذلؾ قكليـ: كؿ رجؿ يأتينا فمو درىماف،  ء،فيذا جزا ف لـ يجـز كلك قاؿ: كؿ كا 

 . (3)بفعؿ كال يعمؿ يككف لو جكاب" ئ؛ ألنو لـ يجرجؿ فمو درىماف، كاف محاالن 

 فينا الخميؿ يكضح لنا متى تقترف الفاء في جكاب المبتدأ، كىي عمى النحك اآلتي:      
 إذا كاف المبتدأ اسما مكصكال، كالذم كالتي كالمذاف كغيرىا مف األسماء المكصكلة. -

                                                           

 [.3430: رقـ الحديث 2/460ت عبده زكرياء(، ( ]البخارم: صحيح البخارم، أحاديث األنبياء/)ذكر رحم1) 
 .7035: رقـ الحديث 4/357( المرجع السابؽ، التعبير/إذا رأل بقرا تنحر، 2) 
 (.3/103( سيبكيو، الكتاب )ج3) 
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 المبتدأ بمثابة الجكاب لممبتدأ المتضمف معنى الشرط.أف يككف خبر  -
 أف ما يدؿ عمى العمـك إذا تحققت فيو الشركط كاسـ المكصكؿ يجكز أف تقترف فيو الفاء. -

 يقكؿ ابف يعيش: "إذا تضمف المبتدأ معنى الشرط جاز دخكؿ الفاء في خبره، كذلؾ عمى 
، كقكؿ أك ظرفان  الصمة أك الصفة فعبلن نكعيف: االسـ المكصكؿ، كالنكرة المكصكفة إذا كانت 

جضمصخصحصمسخسحسجسمخجخُّٱ: -تعالى-اهلل
(1)َّمعجعمظحطمضخضحض

ملخلحلُّٱ: -تعالى-، كقكلو  
 .(3) فمو درىـ"جؿ يأتيني أك في الدار ، ككقكلؾ: كؿ ر (2) َّخمحمجمهل

 مبتدأ الواقع الموصول السم بخبر المقترنة الفاء: 
 كمف األحاديث التي جاءت الفاء فييا مقترنة بخبر االسـ المكصكؿ، ما يمي:   
 رََأْيُت المَّْيَمَة َرُجَمْيِن َأَتَياِني َقاَل: الذي رََأْيَتُو َيُشقُّ  :"-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي

ِباْلَكْذَبِة َفُتْحَمُل َعْنُو َحتَّى َتْبُمَغ اآلَفاَق َفُيْصَنَع ِبِو ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة  كذبِشْدَقُو، َفَكذَّاٌب ي
"(4) . 
 )الذم ...فكذاب(؛ حيث إف الفاء المقترنة بخبر االسـ المكصكؿ ىي الزائدة.   
  َبِقَي فََلْوَلى َرُجٍل  أَْلِحُقوا اْلَفرَاِئَض ِبَأْىِمَيا، َفَما : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 .(5)"َذَكرٍ 
)فؤلكلى رجؿ ذكر(؛ الفاء فييا ىي زائدة، كجاءت في خبر المبتدأ كىك اسـ             

 المكصكؿ)ما(، كتفيد الفاء التأكيد.
 زَاِر َفِفي النَّارِ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي  .(6)" َما َأْسَفَل ِمْن اْلَكْعَبْيِن ِمْن اإلِْ

 )ففي النار( الفاء زائدة؛ حيث إنيا كقعت في خبر االسـ المكصكؿ)ما( لمتأكيد.       
 َياَفُة َثاَلَثُة َأيَّاٍم، َفَما َكاَن َورَاَء َذِلَك َفْيَو  : "...-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي َوالضّْ

 .(7) ..."َصَدَقٌة َعَمْيوِ 

                                                           

 [.274]البقرة:( 1)
 [.53]النحؿ:( 2)
 (.1/99( ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج3)
 [.6096: رقـ الحديث 4/124الذيف آمنكا اتقكا اهلل(، ( ]البخارم: صحيح البخارم، األدب/)يا أييا 4)
 .6735: رقـ الحديث:4/278( المرجع السابؽ، الفرائض/ميراث ابف االبف إذا لـ يكف ابف، 5)
 .5787: رقـ الحديث 4/58( المرجع نفسو، المباس/ما أسفؿ مف الكعبيف فيك في النار، 6)
 .6019: رقـ الحديث 4/107كاليـك اآلخر فبل يؤذ جاره، ( المرجع نفسو، األدب/مف كاف يؤمف باهلل 7)
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 ىي الفاء الزائدة؛ إذ إنيا كقعت في الضميرالشاىد: )فيك صدقة عميو( فالفاء الكاقعة      
 في خبر االسـ المكصكؿ )ما(؛ لمتأكيد.

 (1)" َمْن َلِبَس اْلَحِريَر ِفي الدُّْنَيا فمن َيْمَبْسُو ِفي اآْلِخَرةِ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي. 

أخرل لمحديث )فمف يمبسو(؛ الفاء زائدة في خبر االسـ المكصكؿ )مف( لمتأكيد، كىناؾ ركاية 
 كىذا ما يدلؿ عمى أف الفاء زائدة.   (2) بدكف الفاء،

لاِلْبَنِة النّْْصُف، َوِلْبَنِة اِلْبِن السُُّدُس، َوَما َبِقَي  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -
 .(3)"َفِمَْلُْختِ 

 جاءت الفاء زائدة في خبر االسـ المكصكؿ )ما(. 
َثٌة َلُيْم أْجرَاِن: َرُجٌل ِمْن َأْىِل الِكتَاِب آَمَن َثال : "-كسمـصمى اهلل عميو –قاؿ رسكؿ اهلل  -

َمٌة ِبَنِبيِّْو، َوآَمَن ِبُمَحمٍَّد، َوالَعْبُد الَمْمُموُك ِإَذا أدَّى َحقَّ اهلل، َوَحقَّ َمَواِليِو، َوَرُجٌل َكاَنْت َلُو أَ 
َجَيا، َفَمُو َأْجرَانِ َفأدََّبَيا َفَأْحَسَن تَأِديَبَيا، َوَعمََّمَيا   .(4)" َفَأْحَسَن َتْعِميَمَيا، ُثمَّ أْعَتَقَيا َفَتَزوَّ

الشاىد في قكلو: )فمو أجراف(؛ حيث إنيا كقعت الفاء فييا زائدة، كىي خبر المبتدأ)كرجؿ( 
 ككانت بمثابة الجكاب لممبتدأ النكرة.

 .(5)" َفُيَو َحرَامٌ  ُكلُّ َشرَاٍب َأْسَكرَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -
لفظ المبتدأ  المبتدأ، كجاءزائدة كقد كقعت في خبر )فيك حراـ(؛ إذ إف الفاء فيو ىي الفاء ال 

 مف ألفاظ العمكـ.
َوَعَمى َرُجٍل  ،َوِلَرُجٍل ِسْترٌ : ِلَرُجٍل َأْجٌر، اْلَخْيُل ِلَثاَلَثةٍ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  -

 َوَلْم َيْنَس َحقَّ المَِّو ِفي ِرَقاِبَيا َوَل ُظُيورَِىا، َفِييَ  ،َوَتَعفًُّفاَوسترًا َوَرُجٌل َرَبَطَيا َتَغنًّْيا ...ِوْزرٌ 
ْساَلِم َفِيَي ِوْزرٌ  َلُو َكَذِلَك ستر،  .(6)"َوَرُجٌل َرَبَطَيا َفْخرًا َوِرَئاًء َوِنَواًء أِلَْىِل اإلِْ

، المكصكفة المبتدأ النكرةيث اقترنت الفاء في خبر تر(؛ ح)كرجؿ ربطيا...فيي لو كذلؾ س  
كىذه الفاء ىي الفاء الزائدة، كالشاىد اآلخر مف نفس الحديث ىك: )كرجؿ...فيي كزر(؛ حيث 

 بخبر المبتدأ ىي الفاء الزائدة. إف الفاء المقترنة
                                                           

 .]5832: رقـ الحديث 4/68]البخارم: صحيح البخارم،  (1)
 .5833: رقـ الحديث 4/68، المباس/لبس الحرير كافتراشو لمرجاؿ...، السابؽ( المرجع 2)
 .6742: رقـ الحديث 4/280( المرجع نفسو، الفرائض/ميراث األخكات مع البنات عصبة،3)
 .97: رقـ الحديث 1/37( المرجع نفسو، العمـ/ تعميـ الرجؿ أمتو كأىمو، 4)

 .242: رقـ الحديث1/73كال المسكر، الكضكء/ال يجكز الكضكء بالنبيذ المرجع نفسو،( (5
 .3646: رقـ الحديث 2/510(، 28، المناقب/باب)نفسو( المرجع (6
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 :زائدة لمتأكيد 

يَّانُ  :َباًبا ُيَقاُل َلوُ ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  َيْدُخُل ِمْنُو  ،الرَّ
اِئُموَن َيْوَم اْلِقَياَمةِ  اِئُمونَ  :ُيَقالُ  ،َل َيْدُخُل ِمْنُو َأَحٌد َغْيُرُىمْ  ،الصَّ َفَيُقوُموَن َل َيْدُخُل  ؟َأْيَن الصَّ

 .(1)"َأَحدٌ َفِإَذا َدَخُموا ُأْغِمَق َفَمْم َيْدُخْل ِمْنُو  ،ِمْنُو َأَحٌد َغْيُرُىمْ 

فالفاء المقترنة بػ )فمـ يدخؿ( ىي الفاء الزائدة التي تفيد التأكيد، إذ إنو يؤكد عمى أف باب    
 الرياف لمصائميف فقط.

 زائدة لمتأكيد مع القسم: 

ِإنّْي ُأْعِطي ِرَجاًل َحِديٌث َعْيُدُىْم ِبُكْفٍر، َأَما َتْرَضْوَن  : "-صمى اهلل عميو كسمـ –قاؿ النبي  -
؟ َفَوالمَِّو -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -ى ِرَحاِلُكْم ِبَرُسوِل المَّوِ َأْن َيْذَىَب النَّاُس ِباأْلَْمَواِل َوَتْرِجُعوا ِإلَ 
 .(2)" َما َتْنَقِمُبوَن ِبِو َخْيٌر ِممَّا َيْنَقِمُبوَن ِبوِ 

 اقتراف الفاء بالقسـ )فكاهلل( لمتأكيد، كىي الفاء الزائدة.   
اْنُفْذ َعَمى ِرْسِمَك َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِيْم، ُثمَّ اْدُعُيْم : "-صمى اهلل عميو كسمـ –قاؿ الرسكؿ  -

َفَوالمَِّو أَلْن َيْيِدَي المَُّو فيو، -َعزَّ َوَجلَّ -َحقّْ المَِّو  ِإَلى اإِلْسالِم، َوَأْخِبْرُىْم ِبَما َيِجُب َعَمْيِيْم ِمنْ 
 .(3)" ا، َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َتُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعمِ ِبَك َرُجال َواِحدً 

 الفاء المقترنة بمفظ القسـ ىي الفاء الزائدة كتفيد التأكيد.    
َما َباُل َأْقَواٍم َيَتَنزَُّىوَن َعِن الشَّْيِء َأْصَنُعُو، َفَوالمَِّو  : "-صمى اهلل عميو كسمـ –قاؿ النبي  -

 .(4)" ِبالمَِّو َوَأَشدُُّىْم َلُو َخْشَيةً ِإنّْي أَلَْعَمُمُيْم 

 الفاء المقترنة بمفظ القسـ ىي الفاء الزائدة لمتأكيد.
  :الفاء الزائدة لمتزيين 

ُتْقَطُع : "-صمى اهلل عميو كسمـ–كجاءت مرة كاحدة في صحيح البخارم، كذلؾ في قكلو 
 .(5)"َيُد ِفي ُرْبِع ِديَناٍر َفَصاِعًداال

                                                           

/ال ،]البخارم: صحيح البخارم (1)  [1896: رقـ الحديث2/35لمصائميف، رياف الصـك
: رقـ الحديث 2/380، فرض الخمس/ما كاف النبي يغطي المؤلفة قمكبيـ كغيرىـ...، السابؽ( المرجع 2)

3147. 
 [.4210: رقـ الحديث 3/152، المغازم/غزكة خيبر، المرجع نفسو (3)
 .6101الحديث : رقـ 4/125، األدب/مف لـ يكاجو الناس بالعتاب، نفسو ( المرجع4)
 .6789: رقـ الحديث4/291( المرجع نفسو، الحدكد/)السارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما(، 5)
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 ( جاءت لمتزييف.)فصاعدان الفاء في 
 ( بينا وبينماالفاء الزائدة المقترنة بـ): 

كحينيا تككف الفاء زائدة كما سبؽ أف -كقياسا عمى )إذا( الفجائية التي تقترف فييا الفاء     
يمكنني أف أقكؿ: بأف الفاء -أكضحت ذلؾ مف خبلؿ استشيادم ألمثمة مف صحيح البخارم 

؛ بشرط أف تحمؿ كؿ مف )بينا كبينما( معنى -أيضا-ىي الفاء الزائدة  المقترنة بػ )بينا، كبينما(
 المفاجأة.

ككؿ مف )بينا كبينما( مف الظركؼ يتضح معناىما عمى حسب المضاؼ إلييما، كال بد     
الٌ   فالعامؿ ىك معنى المفاجأة، ليما مف جكاب، كىك العامؿ إذا كانا مجرديف مف المفاجأة، كا 

ىك: فاجأني. كأصؿ )بينا( ىك)بيف(؛ حيث أشبعت الفتحة فأصبحت ألفا، كيككف تقدير الفعؿ 
 .(1) كزيدت )ما( عمى )بينما(

يما بمعنى المفاجأة، كاقترنت الفاء  كمف األحاديث التي جاءت فييا )بينا كبينما( تحمبلف     
 ما يمي:
ُمَغ اْلَعَرُق اْلِقَياَمِة َحتَّى َيبْ ِإنَّ الشَّْمَس َتْدُنو َيْوَم  : "-اهلل عميو كسمـ صمى-النبيقاؿ  -

مَّى المَُّو َعَمْيِو صَ -، ُثمَّ ِبُمَحمَّدٍ ، ُثمَّ ِبُموَسىاُثوا ِبآَدمَ ، َفَبْيَنا ُىْم َكَذِلَك اْسَتغَ ِنْصَف اأُلُذنِ 
 . (2) "-َوَسمَّمَ 

 فالفاء في )بينا(ىي الزائدة، كالتقدير: فاجأني استغاثتيـ بآدـ...
 َفَبْيَنا َأَنا َناِئمٌ  ،َوُنِصْرُت ِبالرُّْعبِ  ،ِبَجَواِمِع اْلَكِممِ  بعثت ": -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي -

 .(3)" ُأِتيُت ِبَمَفاِتيِح َخزَاِئِن اأْلَْرِض َفُوِضَعْت ِفي َيِدي

)فبينا أنا نائـ(؛ حيث إف الفاء المقركنة بػ )بينا( التي تحمؿ معنى المفاجأة، ىي الفاء  
 الزائدة، كالتقدير: فكجئت بإتياف خزائف األرض.

 

                                                           

 (.234-233( انظر: الكفكم، الكميات، )ص1)
 [.1475: رقـ الحديث 1/383( ]البخارم: صحيح البخارم، الزكاة/مف سأؿ الناس تكثرا، 2)
 . 2977: رقـ الحديث 2/333رعب مسيرة شير(، ( المرجع السابؽ، الجياد كالسير/)نصرت بال3)
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َفَبْيَنا َأَنا َأْمِشى َسِمْعُت َصْوتًا  َفْتَرًة،َفَتَر َعنّْى اْلَوْحُى  : "-اهلل عميو كسمـ صمى-النبيقاؿ   -
َفِإَذا اْلَمَمُك الَِّذى َجاَءِني ِبِحرَاٍء َقاِعٌد َعَمى ُكْرِسىٍّ  السََّماِء،َفَرَفْعُت َبَصِرى ِقَبَل  السََّماِء،ِمَن 

 .(1) ...".َبْيَن السََّماِء َواأَلْرضِ 

)فبينا أنا أمشي( إف الفاء في )بينا( ىي زائدة؛ ككنيا تحمؿ معنى المفاجأة، كقد تككف 
كقد كقعت الفاء الزائدة في )فإذا الممؾ(؛ حيث إف الفاء كقعت مقترنة بػ )إذا( الفاء استئنافية. 
 التي لممفاجأة.

َىَذا اأَلَمُل َوَىَذا َأَجُمُو، ، فقاؿ: "خطكطان -كسمـصمى اهلل عميو -عف أنس قاؿ: خط النبي -
 .(2)" َفَبْيَنَما ُىَو َكَذِلَك ِإْذ َجاَءُه الَخطُّ اأَلْقَربُ 

 )فبينما( فالفاء الكاقعة فييا ىي زائدة؛ ألنيا تحمؿ معنى المفاجأة. 
 :)الفاء الواقعة في جواب )لّما 

في  تكرد قدك  ،(3) تعد الفاء الكاقعة في جكاب )لما( زائدة؛ ألف الفاء ال تدخؿ في جكابيا
 مرة كاحدة في صحيح البخارم:

   اتَِّق المََّو َوَل َقَعْدُت َبْيَن ِرْجَمْيَيا، َفَقاَلتا َفَممَّ ...: "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي عف :
 .(4)"...َتُفضَّ اْلَخاَتَم ِإلَّ ِبَحقِّْو َفُقْمُت َوَتَرْكُت اْلِماَئَة ِديَنارٍ 

في -كما نعمـ–)فقالت...( الفاء زائدة؛ ألنيا كقعت في جكاب )لما(، كال تدخؿ الفاء   
 رجمييا قالت... جكاب لما، كاألصؿ: فمما قعدتي بيف

جاءت مع إذا الفجائية، كفي الفاء الزائدة في صحيح البخارم، مف خبلؿ ما سبؽ تبيف أف 
، كجاءت مرة كاحدة عمكـ، كجاءت لمتأكيد مع لفظ القسـخبر االسـ المكصكؿ، كخبر لفظ يفيد ال

 .-أيضا-مع لفظ التزييف )صاعدا(، كجاءت في جكاب )لما( مرة كاحدة 

 

 

                                                           

: رقـ 2/405]البخارم: صحيح البخارم ، بدء الخمؽ/إذا قاؿ أحدكـ: آميف، كالمبلئكة في السماء...،  (1)
 .[3238الحديث 

 .6418: رقـ الحديث 4/203، الرقاؽ/في األمؿ كطكلو، السابؽ( المرجع 2)
 (.1/269(، كانظر: ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج1/189)ج( انظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب 3)
 .[3465: رقـ الحديث2/470( ]البخارم: صحيح البخارم، أحاديث األنبياء/حديث الغار، 4)
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 الستئنافية في صحيح البخاريالفاء  5.2.2
 الفاء الستئنافية:

كفي . (1)كىي حرؼ استئناؼ؛ بحيث تستأنؼ الفاء ما بعدىا بكبلـ ال عبلقة لو بالكبلـ السابؽ
ذا أردت االستئناؼ بعدىا مف غير تشريؾ بجممتيف، كانت حرؼ ابتداء  ذلؾ يقكؿ المالقي: "كا 

ما يأتي بعدىا المبتدأ  . (2)كالخبر، نحك: قاـ زيد فيؿ قمت، كقاـ زيد فعمركه منطمؽ"إما لمكبلـ، كا 
ىنننمنزنرنمماميلىلٱُّٱ:-تعالى–كمف الفاء االستئنافية قكؿ اهلل 

(3) َّريٰىين
. 

كقد رجح النحاة أف ىذه الفاء ترجع في األصؿ لمفاء العاطفة لمجمؿ؛ كذلؾ لمربط بينيا، 
ذلؾ كمو لمعطؼ كأف المعتمد بالعطؼ الجممة  كفي ذلؾ يقكؿ ابف ىشاـ: "كالتحقيؽ أف الفاء في

 .(4)ال الفعؿ"
شكاىد الفاء االستئنافية في صحيح  رة، كمفمقد كردت بما يقرب مف مائة كسبعيف ك     

 البخارم، مايمي:
، ُثمَّ َيُقوُل َر"َة، َوَأْىُل النَّاِر النَّاَيْدُخُل َأْىُل الَجنَِّة الَجنَّ : "-اهلل عميو كسمـ صمى-النبيقاؿ  -

َفُيْخَرُجوَن  ،ٍة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَمانٍ َأْخِرُجوا ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َحبَّ "المَُّو َتَعاَلى: 
 .(5) ..."ِمْنَيا َقِد اْسَودُّوا، َفُيْمَقْوَن ِفي َنَيِر الَحَيا، َأِو الَحَياةِ 

كىي مثؿ  ،الفعؿ ىي الفاء االستئنافية، كالتقدير: فيـ يخرجكف)فيخرجكف(؛ إذ إف الفاء في 
 . (6)  َّمسخسُّٱ: -تعالى-قكؿ اهلل

ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَيُدوا َأْن َل ِإٰلَو ِإلَّ اهلل، : "-اهلل عميو كسمـ صمى-النبيقاؿ  -
اَلَة َوُيْؤُتوا الزََّكاَة، َفِإَذا َفَعُموا َعَصُموا ِمنّْي ِدَماَءُىْم َوَأنَّ ُمَحمَّدا َرُسوُل الّمِو، َوُيِقيُموا  الصَّ

 .(7)"َوَأْمَواَلُيْم ِإلَّ ِبَحق اإلسالم، َوِحَساُبُيْم َعَمى الّموِ 

                                                           

(، سرحاف، قامكس األدكات النحكية 410( انظر: شراب، معجـ الشكارد النحكية كالفكائد المغكية، )ص1)
 (.102)ص

 (.379-378المباني )ص( المالقي، رصؼ 2)
 [.108( ]األنبياء: 3)
 (.1/182( ]ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج4)
 [.22: رقـ الحديث1/14( ]البخارم: صحيح البخارم، اإليماف/تفاضؿ أىؿ اإليماف في األعماؿ، 5)
 [.117( ]البقرة:6)
 .[25الحديث : رقـ1/15( ]البخارم: صحيح البخارم، اإليماف/)فإف تابكا كأقامكا الصبلة(، 7)
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 )فإذا فعمكا ذلؾ عصمكا مني...( الفاء استئنافية.   
ْم ُمَنفُّْروَن، َفَمْن َصمَّى ِبالنَّاِس َأيَُّيا النَّاُس، ِإنَّكُ : "-اهلل عميو كسمـ صمى-النبيقاؿ  -

ِعيَف، َوَذا الَحاجة  .(1)"َفْمُيَخفّْْف، َفِإنَّ ِفيِيُم الَمِريَض، َوالضَّ

 )فمف صمى بالناس فميخفؼ( الفاء استئنافية. 
ِميَن ِمْن آثَاِر ِإنَّ ُأمَِّتي ُيْدَعْوَن َيْوَم الِقَياَمِة ُغرِّا  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي - ُمَحجَّ

 .(2)" الُوُضوِء، َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِطيَل ُغرََّتُو َفْمَيْفَعلْ 

 )فمىف استطاع منكـ أف يطيؿ غرتو فميفعؿ( الفاء استئنافية.

 َفِإَذا اْخَتَمْفُتْم َفُقوُموا ،وا اْلُقْرآَن َما اْئَتَمَفْت ُقُموُبُكمْ ؤ اْقرَ : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

"(3). 

 )فإذا اختمفتـ ...( الفاء استئنافية.     

ْمَس َواْلَقَمَر ال َيْنَكِسَفاِن لَِمْوِت أََحٍد  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  - ، َوال لَِحياتهإِنَّ الشَّ

ُهمَ   .(4)" َرأَْيُتُموُهَما َفقُوُموا َفَصلُّوا، َفإَِذا ا آَيَتاِن ِمْن آَياِت ّللاَِّ َوَلِكنَّ

 )فإذا رأيتمكىما فصمكا( الفاء استئنافية.   

َيْأِتي الشَّْيَطاُن َأَحَدُكْم فيُقوَل: َمْن َخَمَق َكَذا؟ من خمق  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -
 .(5)" َفْمَيْسَتِعْذ ِباهلِل َوْلَيْنَتوِ  َخَمَق َربََّك؟ َفِإَذا َبَمَغوَكَذا؟ َحتَّى َيُقول: َمْن 

 استئنافية. المقركنة بػ )إذا( ىي باهلل( الفاء فميستعد)فإذا بمغو     
ِإنَّ اأْلَْشَعِريّْيَن ِإَذا َأْرَمُموا ِفي اْلَغْزِو، َأْو َقلَّ َطَعاُم  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي -

َما َكاَن ِعْنَدُىْم ِفي َثْوٍب َواِحٍد، ُثمَّ اْقَتَسُموُه َبْيَنُيْم ِفي ِإَناٍء َواِحٍد، ِعَياِلِيْم ِباْلَمِديَنِة، َجَمُعوا 
 .(6)" ِبالسَِّويَِّة، َفُيْم ِمنّْي َوَأَنا ِمْنُيمْ 

 )فيـ مني كأنا منيـ( الفاء استئنافية.
                                                           

 .[90: رقـ الحديث1/35رأل ما يكره، ]البخارم: صحيح البخارم، العمـ/الغضب في المكعظة كالتعميـ إذا  (1)
 .136: رقـ الحديث 1/48الكضكء/فضؿ الكضكء...،  السابؽ،المرجع  (2)
 .5060الحديث : رقـ 3/426( المرجع نفسو، فضائؿ القرآف/اقرءكا القرآف ما ائتمفت عميو قمكبكـ، 3)
 .1057: رقـ الحديث 1/271( المرجع نفسو، الكسكؼ/ال تنكسؼ الشمس لمكت أحد كال لحياتو، 4)
 .3276: رقـ الحديث 2/413( المرجع نفسو، بدء الخمؽ/صفة إبميس كجنكده، 5)
 .2486: رقـ الحديث2/191د كالعركض...، ، الشركة/الشركة في الطعاـ كالنيالمرجع نفسو (6)



 

177 
 

َماَرِة، َوَسَتُكوُن َنَداَمًة َيْوَم ِإنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن َعَمى : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي  - اإلِْ
 .(1)" َوِبْئَسِت الَفاِطَمةُ  َياَمِة، َفِنْعَم الُمْرِضَعةُ القِ 

 )فنعـ المرضعة( الفاء استئنافية.
َعاِئَشُة، َما َأزَاُل َأِجُد أََلَم الطََّعاِم الَِّذى َأَكْمُت ِبَخْيَبَر،  : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي -

 .(2)" ِمْن َذِلَك السَّمّْ  يُن َوَجْدُت اْنِقَطاَع َأْبَيرِ َأَوا َفَيَذا

 )فيذا أكاف( الفاء استئنافية.

 في صحيح البخاري الفاء التفسيرية 5.2.3
وقد وردت بما يقرب من خمس وأربعين مرة، ومما جاءت الفاء بمعنى التفسيرية في 

 صحيح البخاري ما يمي:
  َفَيْل بّْ ل َأُكوُن َأْشَقى َخَمِقَك، َفَيُقولُ : َيا رَ َفَيُقولُ "...: -صمى اهلل عميو كسمـ –قاؿ النبي :

، َفُيْعِطي  ِتَك ل َأْسأَُلُك َغْيَر َذِلك: ل َوِعزَّ َتْسَأَل َغْيَرُه، َفَيُقولُ  َعَسْيَت ِإْن َأْعَطْيُت َذِلَك َأنْ 
، َفِإَذا َبَمَغ َباَبَيا َفرََأى دُّْمُو ِإَلى َباِب اْلَجنَّةِ َما َشاَء ِمْن َعْيٍد َوِميثَاٍق َفُيقَ  -َعزَّ َوَجلَّ -َربَّوُ 

 .(3) ..."، َفَيْسُكُت َما َشاَء المَُّو َأْن َيْسُكتَ ا ِمَن النَّْضَرِة َوالسُُّرورِ َزْىَرَتَيا َوَما ِفييَ 
 )فيسكت ما شاء اهلل أف يسكت(؛ حيث إف الفاء ىي التفسيرية؛ فيك أراد أف يفسر كيبيف لنا

سككتو، كمف المبلحظ أف جكاب )إذا( محذكؼ، كالتقدير: فإذا بمغ بابيا فرأل زىرتيا كما فييا  
 مف النضرة كالسركر سكت، فيسكت...

  ِإَذا َسمََّم َعَمْيُكُم الَيُيوُد، َفِإنََّما َيُقوُل َأَحُدُىْم: السَّاُم : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
 .(4)"َعَمْيَك، َفُقْل: َوَعَمْيَك 

)فإنما يقكؿ أحدىـ...( الفاء تفسيرية؛ ألنو يريد أف يبيف كيفسر سبلـ الييكد عمى  
 المسمميف.

 ِت، َفْمَيُقْل: َل ِإَلَو  : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي َمْن َحَمَف ِمْنُكْم، َفَقاَل ِفي َحِمِفِو: ِبالالَّ
 .(5)"َقاِمْرَك، َفْمَيَتَصدَّقْ ِإلَّ اهلُل، َوَمْن َقاَل ِلَصاِحِبِو: َتَعاَل أُ 

                                                           

 .[7148: رقـ الحديث 4/384بخارم: صحيح البخارم، األحكاـ/ما يكره مف الحرص عمى اإلمارة، ]ال (1)
 .4428: رقـ الحديث 3/208، المغازم/مرض النبي ككفاتو، نفسو( المرجع 2)
 .[806: رقـ الحديث 1/210، اآلذاف/فضؿ السجكد، المرجع نفسو (3)
 .6257: رقـ الحديث 4/163الذمة السبلـ، ، االستئذاف/كيؼ يرد عمى أىؿ نفسو( المرجع 4)
 .6301: رقـ الحديث174/ 4الدعكات/كؿ ليك باطؿ إذا شغمو عف طاعة اهلل...،  المرجع نفسو، (5)
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)مف حمؼ منكـ فقاؿ في حمفو...(: الفاء تفسيرية؛ ألنو يريد أف يفسر نكع الحمؼ، فػ)قاؿ(  
 ىك نفسو )الحمؼ(.

  َيا َأَبا ُىَرْيَرَة َىَذا  ىريرة عندما رأل غبلما عنده: " ألبي-كسمـصمى اهلل عميو –قاؿ النبي
 .  (1)" ُحرّّ ِلَوْجِو المَِّو َفَأْعَتَقوُ  وَ ىُ "، فقاؿ أبك ىريرة: " ُغاَلُمكَ 

 ىك حر لكجو اهلل فأعتقتو( الفاء تفسيرية؛ فالتحرير ىك اإلعتاؽ نفسو.)
  ِفي اْلَجنَِّة َفرََأْيُت َأْكَثَر َأْىِمَيا اْلُفَقرَاَء َواطََّمْعُت ِفي النَّاِر  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

 .(2)" َأْىِمَيا النَّْساءَفرََأْيُت َأْكَثَر 
)اطمعت في الجنة فرأيت...(، )اطمعت في النار فرأيت...( الفاء ىي الفاء التفسيرية؛ ألنو 

 ىك نفسو الرؤية. االطبلع
  ِإنَّ المََّو َكَتَب :" قاؿ-كجؿٌ  عزٌ –يركيو عف ربو  فيما-كسمـصمى اهلل عميو –عف النبي

َبيََّن َذِلَك َفَمْن َىمَّ ِبَحَسَنٍة َفَمْم َيْعَمْمَيا َكَتَبَيا المَُّو َلُو ِعْنَدُه َحَسَنًة اْلَحَسَناِت َوالسَّيَّْئاِت ُثمَّ 
 .(3)..."َكاِمَمةً 

 لكتابتو لمحسنات.-تعالى-)فمف ىـ بحسنة...( الفاء تفسيرية؛ ألنو أراد أف يفسر كيفية اهلل    
حمجميلىلملخلُّٱقاؿ: : "إنما خيرني اهلل، ف-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

َّ(4)"(5)
 

-أراد أف يكضح لنا ما خيره اهلل -عميو السبلـ–)فقاؿ: استغفر( الفاء تفسيرية؛ فالرسكؿ     
 لو، فذكر اآلية الكريمة.-تعالى
  صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي-" : ،ُ اْلُمْسلُِم إَِذا ُسئِلَ فِي اْلَقْبِر َيْشَهُد أَْن ال إِلََه إاِل ّللاَّ

 ِ ًدا َرُسولُ ّللاَّ ٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّٱ: -َتَعالَى–َفَذلَِك َقْولُُه  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ
 .(7)"(6)َّرتيبىبنبزبمبربيئنئىئمئزئرئ

 فذلؾ قكلو(.)الفاء تفسيرية في 
                                                           

 .[2531: رقـ الحديث 2/202]البخارم: صحيح البخارم، العتؽ/إذا قاؿ الرجؿ لعبده: ىك هلل...،  (1)
 .3241: رقـ الحديث 2/407فة الجنة كأنيا مخمكقة، بدء الخمؽ/ما جاء في ص المرجع السابؽ، (2)
 (.1/217( ابف حجر العسقبلني، فتح البارم )ج3)
 [.80( ]التكبة: 4)
 .4670: رقـ الحديث 3/281(، 12( ]البخارم: صحيح البخارم، التفسير/باب)5)
 [.27( ]إبراىيـ: 6)
 .4670حديث : رقـ ال3/281(، 12( ]البخارم: صحيح البخارم، التفسير/باب )7)
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ىي الفاء التي مف خبلؿ األحاديث التي استشيد بيا يمكنني أف أقكؿ بأف الفاء التفسيرية 
قد كردت بما يقرب مف خمس كأربعيف مرة في  لما قبميا. أك مبينان  يككف معنى ما بعدىا مساكيان 

 صحيح البخارم.

 في صحيح البخاري: الفاء التعميمية  5.2.4
 في أحاديث صحيح البخارم: ما جاءت بوكمككردت بما يقارب مف ثبلثمئة مرة، 

  َفْمُيِتمَّ َصْوَمُو؛ َفِإنََّما َأْطَعَمُو ِإَذا َنِسَي َفَأَكَل َأو َشِرَب  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
 .(1)"المَُّو َوَسَقاُه 

)فإنما أطعمو...( الفاء ىي التعميمية؛ كمعنى )فإنما(: كذلؾ ألف اهلل أطعمو، فيك يعمؿ 
نما ىك رزؽ مف عند اهلل سبب إتماـ الناسي صكمو؛ ألنو ال  .-تعالى-يفطر، كا 

 َفِإنََّيا  ؛اْسأَُلوا المََّو ِمْن َفْضِموِ ا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدَّْيَكِة فَ ِإذَ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي
ُذوارََأْت َمَمكاً  َذا َسِمْعُتْم َنِييَق اْلِحَماِر َفَتَعوَّ  .(2)" ؛ َفِإنَُّو رََأى َشْيَطاناً ِبالمَِّو ِمَن الشَّْيَطانِ  ، َواِ 

تعميمية في )فإنيا(؛ كمعناىا البلـ؛ أم: ألنيا، ( الفاء )فاسألكا اهلل مف فضمو؛ فإنيا رأت ممكان 
 عند-كتعالىسبحانو –، كلذلؾ عمينا أف ندعك اهلل فيك يعمؿ سبب صياح الديكة، كىك رأيتيا ممكان 

-سماعنا لصياح الديكة؛ لتؤمف المبلئكة عمى ذلؾ كتشيد لنا بالتضرع كاإلخبلص. كقد كقعت 
إنو يعمؿ سبب نييؽ (؛ كمعنى )فإنو(: ألنو؛ إذ التعميمية في: )فإنو رأل شيطانان  الفاء-أيضا

يتيا لمشياطيف، كلذلؾ عمينا أف نستعيذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ عند سماعنا ؤ الحمير، كىك ر 
 لنييؽ الحمير.

  ْمَيْغِمْسُو ُثمَّ فَ  ِإَذا َوَقَع الذَُّباُب ِفي َشرَاِب َأَحِدُكمْ  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
 .  (3)" ؛ َفِإنَّ ِفي ِإْحَدى َجَناَحْيِو َداًء َواأْلُْخَرى ِشَفاءً ِلَيْنزِْعوُ 

)فإف في إحدل جناحيو داء كاألخرل شفاء( الفاء تعميمية؛ كمعناىا البلـ؛ أم: ألف، فيك   
 يأمرنا بأف نغمس الذباب في الطعاـ، ثـ نخرجو؛ ألف في إحدل جناحيو شفاء لنا. 

  أييا الناس إنكم منفرون، فمن صمى بالناس  : "-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
 .(4) "عيف وذا الحاجةفميخفف؛ فإن فييم المريض والض

                                                           

/الصائـ إذا أكؿ أك شرب ناسيا،  (1)  .[1933: رقـ الحديث 2/44]البخارم: صحيح البخارم ، الصـك
 .3303: رقـ الحديث:2/419الخمؽ/خير ماؿ المسمـ غنـ يتبع بيا شغؼ الجباؿ،  ء، بدالسابؽ( المرجع 2)
 .3320: رقـ الحديث 2/422، بدء الخمؽ/إذا كقع الذباب في شراب أحدكـ...، المرجع نفسو (3)
 .90: رقـ الحديث 1/35، العمـ/الغضب في المكعظة...، ع نفسو( المرج4)
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)فإف فييـ المريض كالضعيؼ...( الفاء تعميمية؛ كمعنى )فإف(: ألف، فالرسكؿ يأمر اإلماـ   
 أال يطكؿ في صبلتو؛ كذلؾ ألف مف الناس المريض كالضعيؼ كصاحب الحاجة.

  َذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِو : " -اهلل عميو كسمـ صمى-النبيقاؿ َأْن  َفْمَيْغِسْل َيَدُه َقْبلَ َواِ 
 .(1)" ، َفِإنَّ َأَحَدُكْم َل َيْدِرى َأْيَن َباَتْت َيُدهُ ُيْدِخَمَيا ِفى َوُضوِئوِ 

)فإف أحدكـ ال يدرم أيف باتت يده( الفاء تعميمية؛ كمعنى )فإف أحدكـ(: ألف أحدكـ، فيك   
؛ ألف النائـ  ال يعمـ أف تطكؼ يده، فقد تقع عمى يأمرنا بغسؿ أيدينا عند االستيقاظ مف النـك

 مكضع نجس أك قذر كغير ذلؾ.
  َك اْلُمَعمََّم َفَقَتَل َفُكلِإَذا َأْرَسْمَت َكْمبَ  ، فقاؿ: "-صمى اهلل عميو كسمـ-سأؿ ابف حاتـ النبي ،

َذا َأَكَل َفاَل تَْأُكْل َفِإنَّ  ، َقاَل: َفَأِجُد َمَعُو َكْمًبا آَخرَ : ُأْرِسُل َكْمِبي َما َأْمَسَكُو َعَمى َنْفِسِو، ُقْمتُ َواِ 
 .(2)"مّْ َعَمى َكْمٍب آَخرَ ، َفِإنََّما َسمَّْيَت َعَمى َكْمِبَك َوَلْم ُتسَ َفاَل تَْأُكلْ 

ذا أكؿ فبل تأكؿ؛ فإنما أمسكو عمى نفسو( الفاء تعميمية؛ كمعنى )فإنما(: ألنو، فالرسكؿ        )كا 
اصطاده -حينئذ-د الذم أكؿ منو الكمب؛ ألف الكمبالصيينيانا عف أكؿ -عميو الصبلة كالسبلـ–

-لنفسو. ككقعت الفاء تعميمية في ىذا الحديث في مكضع آخر، كىك الجكاب الذم أجابو الرسكؿ
البف حاتـ عندما سألو عف كجكد كمب آخر مع الكمب الذم أرسمو لمصيد، -كالسبلـ عميو الصبلة

يقكؿ: )فبل تأكؿ؛ فإنما سميت عمى كمبؾ، كلـ فنياه الرسكؿ عف أكؿ ما اصطاده الكمب، إذ 
عمى كمب آخر(، كالعمة كراء ذلؾ: ىك أف المرًسؿ يككف قد سمى عمى كمبو المعمـ المدرب؛  تسـٌ 

كلذلؾ قد يككف الصيد مف الكمب الذم جاء بصبحتو، كأخذه منو كرىا؛ كليذا ال يجكز األكؿ مف 
 ذلؾ الصيد المشبكه.

  َفْمَيْرُقْد َحتَّى َيْذَىَب َعْنُو  َوُىو ُيَصِميِإَذا َنَعَس َأَحُدُكْم  : "-كسمـ صمى اهلل عميو–قاؿ النبي
 .(3)"َنفسوَفِإنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َصمَّى َوُىَو َناِعٌس، َلَعمَُّو َيْذَىُب َيْسَتْغِفُر َفَيُسبُّ  ؛النَّْومُ 

)فإف أحدكـ إذا صمى...( الفاء تعميمية؛ إذ معنى )فإف(: ألف، في ىذا الحديث يأمرنا 
 قد-حينئذ-الصبلة عند الشعكر بالنعاس؛ ألف المصمي  بعدـ-كالسبلـعميو الصبلة -الرسكؿ

 يدعك عمى نفسو، كىك ال يعمـ؛ بسبب غمبة النعاس عميو.

 

                                                           

 .[162: رقـ الحديث1/54الكضكء/االستجمار كترا، ، ]البخارم: صحيح البخارم (1)
 .175: رقـ الحديث 1/57، الكضكء/الماء الذم يغسؿ بو شعر اإلنساف، السابؽ( المرجع 2)
...، والمرجع نفس (3)  .212: رقـ الحديث1/66، الكضكء/الكضكء مف النـك
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 سفر،  في-كسمـصمى اهلل عميو – عف عركة بف المغيرة عف أبيو، قاؿ: كنت مع النبي
 .(1)" َفإِنِّي أْدخْلُتُهَما َطاِهَرَتْينِ  ؛َدْعُهَمافأىكيت ألنزع خفيو، فقاؿ: 

)فإني أدخمتيما طاىرتيف(؛ الفاء تعميمية، كمعنى)فإني(: ألني، فيك يرفض نزع خفيو؛ 
ٍف أحدث.  كذلؾ ألنو قد أدخؿ رجميو طاىرتيف؛ أم عمى كضكء، كا 

 التعميمية، كقد  التي كردت الفاء فيياىذه بعض الشكاىد مف أحاديث صحيح البخارم 
بما يقرب مف مائتيف كخمسيف  كضحت ذلؾ مف خبلؿ األحاديث السابقة، ككردت الفاء التعميمية

؛ كاف يعمؿ كبلمو غالبان -صمى اهلل عميو كسمـ–كالمبلحظ أف الرسكؿ في صحيح البخارم،مرة 
تكضيح الحكمة مف ذلؾ، فكاف يتبع الفاء التعميمية سبب العمة؛ ليرشد األمة إليفاء المعنى ك 

لمطريؽ الصحيح، كحتى ال تقع في حرج، فمف خبلؿ دراستي لصحيح البخارم الحظت أنو ينيي 
عف أفعاؿ تارة، كتارة أخرل يأمر كيحبذ أفعاال أخرل، ثـ يستطرد بالحكمة التي تتخمؿ ىذا األمر 

تالي لك لـ يكف رسكلنا الكريـ يعمؿ أقكالو كأفعالو لدخؿ الشؾ كالريبة في أعماؽ كىذا النيي، كبالأ
 نفكس المسمميف بما يخص الديف اإلسبلمي.

 الفاء التفريعية في صحيح البخاري 5.2.5
كردت الفاء التفريعية بما يقرب مف ثبلثيف مرة في صحيح البخارم، كمف األحاديث التي 

 ، ما يمي:التفريعءت فييا الفاء دالة عمى جا
 َمَثُل الَبِخيِل َوالُمْنِفِق، َكَمَثِل َرُجَمْيِن َعَمْيِيَما ُجبَّتَاِن ِمْن  ": -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي

ِه، دِ َحِديٍد، ِمْن َلُدْن ثَْدَيْيِيَما ِإَلى َترَاِقيِيَما، َفَأمَّا الُمْنِفُق: َفاَل ُيْنِفُق َشْيًئا ِإلَّ َمادَّْت َعَمى ِجمْ 
َعَيا، َحتَّى ُتِجنَّ َبَناَنُو َوَتْعُفَو َأَثَرُه، َوَأمَّا الَبِخيُل: َفاَل ُيِريُد ُيْنِفُق ِإلَّ َلِزَمْت ُكلُّ َحْمَقٍة َمْوضِ 

 .(2) " َفُيَو ُيوِسُعَيا َفاَل َتتَِّسعُ 

كؿ مف المنفؽ،  حاؿفرع لنا كيكضح الفاء المقترنة بػ )أما( ىي الفاء التفريعية؛ إذ إنو ي
 كالبخيؿ.

 اِل ِإَذا َخَرَج َماًء َوَنارًا ":-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي َفَأمَّا الَِّذي َيَرى  ،ِإنَّ َمَع الدَّجَّ
 .(3)" ...َوَأمَّا الَِّذي َيَرى النَّاُس َأنَُّو َماٌء َباِرٌد َفَناٌر ُتْحِرقُ  ،النَّاُس َأنََّيا النَّاُر َفَماٌء َباِردٌ 

 الفاء المقترنة بػ )أما( ىي الفاء التفريعية.
                                                           

 .[206: رقـ الحديث1/65]البخارم: صحيح البخارم، الكضكء/إذا أدخؿ رجميو كىما طاىرتاف،  (1)
 .5299: رقـ الحديث3/488، الطبلؽ/اإلشارة في الطبلؽ كاألمكر،المرجع السابؽ( 2)
 .3450: رقـ الحديث 2/465بتي إسرائيؿ، ، أحاديث األنبياء/ ما ذكر عف نفسو( المرجع 3)
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 َفَيْل ُتَماُروَن ِفي الشَّْمِس َلْيَس ُدوَنَيا ِحَجاٌب؟  ..: ".-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ النبي
َفيُقول:  َقاُلوا: ل َيا َرُسوَل المَِّو، َقاَل: َفِإنَُّكْم َتَرْوَنُو َكَذِلَك، َيْحُشُر المَُّو النَّاَس َيْوَم اْلِقَياَمِة،

 َمْن َمْن َكاَن َيْعُبُد َشْيًئا َفْمَيتَِّبع، َفِمْنُيْم َمْن َيتَِّبُع الشَّْمَس، َوِمْنُيْم َمْن َيتَِّبُع اْلَقَمَر، َوِمْنُيمْ 
 .(1) ..."َيتَِّبُع الطََّواِغيتَ 

 الفاء المقترنة بالجار كالمجركر )منيـ( ىي الفاء التفريعية.
 ْبرَاِىيَم، َفَأمَّا ِعيَسى َفَأْحَمُر  : "-كسمـ صمى اهلل عميو–قاؿ النبي َرَأْيُت ِعيَسى وُموَسى َواِ 

ْدِر، َوَأمَّا ُموَسى َفآَدُم َجِسيٌم َجْعٌد   .(2)"َسْبٌط َعِريُض الصَّ
 الفاء المقترنة بػ )أما( ىي التفريعية.

 مف خبلؿ ما سبؽ يتضح بأف الفاء التفريعية جاءت لتفريع األمكر كتفصيميا.   
   
   
 

  

                                                           

 .[806: رقـ الحديث 1/209اآلذاف/فضؿ السجكد،  ،]البخارم: صحيح البخارم (1)
: رقـ الحديث 2/463، أحاديث األنبياء/)كاذكر في الكتاب مريـ إذ انتبذت مف أىميا(، السابؽ( المرجع 2)

3438. 
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 الخاتمة
الحمد هلل كالشكر هلل مف قبؿ كمف بعد، الحمد هلل عمى نعمو التي ال تيحصى كال تعد، 

لئف أف أصؿ ليذه المرحمة؛ إذ أنعـ عميَّ بإتماـ ىذا البحث الذم كاف الحمد هلل الذم أعانني 
 بعنكاف: الفاء في صحيح البخارم "دراسة نحكية"، كقد قسمت البحث إلى تمييد، كخمسة فصكؿ.

 
 كىنا أختـ حديثي عف أىـ النتائج التي تكصمت ليا مف خبلؿ دراستي لمفاء، كىي:

 ئة مرة، كبيذا تككف أكثر ابما يقرب مف خمسم كردت الفاء العاطفة في صحيح البخارم
كركدان في صحيح البخارم؛ ألنيا تربط بيف التراكيب كالجمؿ بدقة متناىية، كألف  الفاءات

في تعميمو ألصحابو كاف يتسـ بتبسيطو لعرض -صمى اهلل عميو كسمـ–أسمكب رسكؿ اهلل 
ضو لؤلحداث، فعندما نقرأ األحداث، كتفصيؿ الكقائع، كما أنو كاف يراعي الترتيب في عر 

، كىذا ناتج -عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ–ث نستشعر بأننا عشنا أياـ الرسكؿىذه األحادي
لؤلحداث، كفي أحاديث أخرل تجعمنا -صمى اهلل عميو كسمـ–عف كيفية عرض الرسكؿ

نتخيؿ ما يحدث مستقببل ككأننا نعيشيا، كمف ذلؾ أحاديثو عف عبلمات يكـ القيامة، أك 
 فو لمجنة كنعيميا، كالنار كجحيميا، كغير ذلؾ، كىذا ما أدتو الفاء العاطفة.كص

 .كردت الفاء بمعنى )ثـ( بما يقرب مف اثنيف كأربعيف مرة 
 )كاختيرت )أف( دكف غيرىا؛ ألنيا أقكل أخكاتيا.بعد فاء السببية تضمر )أف ، 
  مرة.كردت الفاء السببية في صحيح البخارم بما يقرب مف ثماني عشرة 
  فيي فاء اإلتباع عند ابف جني، كفاء االبتداء عند كثيرةعرفت الفاء الرابطة بتسميات ،

األخفش، كاتفؽ النحاة عمى أف الفاء تأتي في الجممة الشرطية؛ لتربط جممة الجكاب بجممة 
 فعؿ الشرط.

  سبب اختيار )الفاء( دكف غيرىا مف حركؼ العطؼ لمربط بيف ركني الجممة الشرطية؛
د عمى ككنيا تفيد الترتيب كالتعقيب، كىذا يبلئـ الجممة الشرطية؛ فجكاب الشرط يككف عائ

 .، كأيضان ألف الجكاب يككف سببان لمشرطعقيب فعؿ الشرط مباشرة ببل ميمة كال فاصؿ
 ال يبتدأ بو، كتقترف جممة جكاب الشرط  ان تقـك )إذا( مقاـ الفاء؛ ألنيا أشبيتيا في ككنيا حرف

 مف الفاء بشركط، كىي: أف تككف أداة الشرط ىي )إف( أك )إذا(، كأف تككف بػ )إذا( بدالن 
 غير مؤكدة بػ )إف(. ك جممة الجكاب اسمية مثبتة، غير طمبية، 

  كردت الفاء الرابطة في صحيح البخارم بما يقرب مف أربعمئة كستيف مرة، ككانت أكثر
ائة كسبعيف مرة، في حيف كردت األدكات شيكعان ىي )مىٍف(؛ إذ إنيا كردت بما يقرب مف م



 

185 
 

الفاء مع )إف( حكالي مائة مرة، ككردت مع )إذا( بما يقرب مف مائة كخمس كستيف مرة، 
كمع )أما( حكالي خمس كسبعيف مرة؛ كالمبلحظ أف )مىٍف( فاقت أخكاتيا؛ ألنيا تخاطب 

 العاقؿ كتخاطب الجمع ال المفرد.
 ماؿ المسمميف كميا مرتبطة بجزاء سكاء كثرت الفاء الرابطة في صحيح البخارم؛ ألف أع

ب عف تساؤالت الناس يأكاف ثكابان أك عقابان، فجاءت تبيف أحكاـ الديف الحنيؼ، كلتج
كاستفساراتيـ بما يخص الديف اإلسبلمي، كىذه األحكاـ شيرعت لجميع البشر، كعمييـ أف 

ه األحكاـ صالحة لكؿ يمتزمكا بيا، كيحتكمكا إلييا في حياتيـ، ككؿ ذلؾ مرتبط بجزاء، كىذ
 زماف كمكاف.

 .أكؿ مف أطمؽ عمى الفاء الفصيحة ىذه التسمية ىك الزمخشرم 
 .لـ تتحدث كتب حركؼ المعاني عف ىذه الفاء؛ لربما أنيـ أطمقكا عمييا تسميات أخرل 
 الفاء الفصيحة تفصح عف مقدر قبميا. 
  تفيد اإليجاز كاالختصار، كردت الفاء الفصيحة بما يقرب مف مائتيف كخمسيف مرة؛ ألنيا

 كألنيا تنقمنا مف المعطيات إلى النتائج مباشرة.
 .كردت الفاء الزائدة بما يقرب مف ستيف مرة 
   الفاء المقترنة بػ )بينا كبينما( ىي الزائدة؛ ألنيما يحمبلف معنى المفاجأة، كذلؾ قياسان عمى

 الفاء الزائدة المقترنة بػ )إذا( الفجائية.
 تعميمية حكالي ثبلثمئة مرة تقريبا.كردت الفاء ال 
 ضمف الفاء العاطفةػ،  كالتفريعية؛ العتبارىما لـ يتحدث عمماء النحك عف الفاء التفسيرية

 في تفسيرىـ آليات مف القرآف الكريـ. في المقابؿ ذكرىما مفسرك القرآف الكريـ
 

 التوصيات: 
 .دراسة الفاء في دكاكيف الشعر 
  العربي مف خبلؿ تطبيؽ عميو بالشكاىد القرآنية كاألحاديث النبكية االىتماـ بتدريس النحك

 الشريفة.
  دراسة الظكاىر المغكية كالنحكية في الحديث الشريؼ، إذ إنو بحر زاخر مميء بتمؾ

الظكاىر التي ال بد أف تدرس، كيكفي الباحث شرفان أنو يدرس كتابان مف أشرؼ العمـك 
 .-لىتعا-كأعبلىا منزلة بعد كتاب اهلل 

 .إعراب الحديث الشريؼ إعرابا مفصبل 
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ف أخطأت فمف نفسي، فالخطأ صفة مجبكلة -تعالى-كىذا فإف كفقت فتكفيقي مف اهلل  ، كا 
 .-تعالى-في النفس البشرية، كالكماؿ لكحده

كىذا أسأؿ اهلل العمي القدير رب العرش العظيـ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ، 
 أف الحمد هلل رب العالميف. دارسي النحك العربي، كآخر دعكام كأف ينفع بو
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 المصادر والمراجع
 اإلربمي، عبلء الديف بف عمي. )د.ت(. جكاىر األدب في معرفة كبلـ العرب. )د.ط(. )د.ف(.

. تحقيؽ: محمد باسؿ شرح التصريح عمى التكضيحـ(. 0222األزىرم، خالد بف عبد اهلل. )
 عيكف السكد. )د.ط(. بيركت: دار صادر.

. تحقيؽ: في تفسير القرآف العظيـ ركح المعاني )د.ت(. لكسي، شياب الديف السيد محمكد.األ
 .محمكد حسيف. )د.ط( بيركت: دار الفكر

 .. )د.ط(. مصر: مطبعة نيضة مصراألصكات العربية )د.ت(. أنيس، إبراىيـ.

 .دار الفجر لمتراث القاىرة: .0. ط(ـ0202. )البخارم، محمد بف إسماعيؿ

كات يكسؼ. . أسرار العربية. تحقيؽ: بر (ـ0111. )أبك البركات األنبارم، عبد الرحمف بف محمد
 .. بيركت: دار األرقـ0ط

. )د.ط( بيركت: المكتبة الديف عبد الحميد اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ. تحقيؽ: محيي
 .العصرية

 .)د.ط(. )د.ـ(: دار غريب عمـ األصكات.ـ(. 0222)بشر، كماؿ. 

 .. بيركت: دار الكتاب العربي. )د.ط(تاريخ بغداد. . )د.ت(البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي

)د.ط(. ـ ىاركف. . تحقيؽ: عبد السبلخزانة األدبـ(. 0111)البغدادم، عبد القادر بف عمر. 
 .القاىرة: مكتبة الخانجي

( 0. تحقيؽ: عدناف دركيش، محمد المصرم. )طالكمياتـ( 0111أبك البقاء الكفكم، الحسيف. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

. بيركت: 2. ط. تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكمالمطكؿـ(. 0220، مسعكد بف عمر. )التفتازاني
 .دار الكتب العممية

بيركت:  .0تقديـ: عبد اهلل الباركدم. ط .األنساب .(ـ0111) الكريـ بف محمد. التميمي، عبد
 .دار الجناف

 . بنغازم: مكتبة قكرينا.5. طمعجـ األدكات النحكيةـ(. 0111التكنجي، محمد. )

. شرح: رضى الديف االستراباذم. الكافية في النحك )د.ت(. ابف الحاجب، جماؿ الديف أبك عمر.
 ..بيركت: دار الكتب العممية0ج)د.ط(. 
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، النجؼ الشريؼ: مطبعة 0. طشعر الحارث بف خالد المخزكميـ(. 0110)الجبكرم، يحيى. 
 .النعماف

 . بيركت: دار صادر.0. طديكاف أمية بف أبي الصمتـ(. 0111الجبيمي، سجيع جميؿ. )
محمكد محمد  . تحقيؽ:دالئؿ اإلعجاز(. ـ0110) ، عبد القاىر بف عبد الرحمف.جانيالجر 

 .اكر. ط.. القاىرة: مطبعة المدنيش

 . )د.ط(. بيركت: دار صادر.المباب في تيذيب األنسابـ(. 0112الجزرم، عز الديف. )

)د.ـ(: . تحقيؽ: حسف ىنداكم. )د.ط(. سر صناعة اإلعراب )د.ت(. ابف جني، عثماف.
 .)د.ف(

  .)د.ـ(: مكتبة النيضة العربية. 0ط. تحقيؽ: حامد المؤمف. الممع في العربية .(ـ0115)

، إربد: دار 0. تحقيؽ: فائز فارس. طشرح ممحة اإلعراب (.ـ0110) .القاسـ بف عميالحريرم، 
 .األمؿ

. إربد: دار األمؿ، 0الحمد، عمي تكفيؽ، كآخركف. المعجـ الكافي في أدكات النحك العربي. ط
 ـ.0112

. بيركت: . تحقيؽ: فريد الجندم. )د.ط(افمعجـ البمد(. ـ0112)الحمكم، ياقكت بف عبداهلل. 
 .دار الكتب العممية

. تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد تفسير البحر المحيطـ(. 0112)أبك حياف، محمد بف يكسؼ. 
 .. بيركت: دار الكتب العممية0المكجكد. ط

 . )د.ط(. القاىرة: دار الكتب العممية.ديكاف العباس بف األحنؼـ(. 0151الخزرجي، عاتكة. )

. 1ف خمكاف، شمس الديف أحمد بف محمد. كفيات األعياف. تحقيؽ: إحساف عباس. )د.ط(. جاب
 ـ.  0111بيركت: دار صادر، 

ـ(. شرح المفصؿ في صنعة اإعراب المكسكـ بالتخمير. 0112الخكارزمي، القاسـ بف الحسيف. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.0تحقيؽ: عبد الرحمف بف سميماف العثيميف. ط

. 0. ج0. تحقيؽ: عمي محمد عمر. ططبقات المفسريفالداكدم، شمس الديف محمد بف عمي. 
 ـ.0111القاىرة: مكتبة كىبة، 

 .ثير، دمشؽ: دار ابف ك00. طكبيانو إعراب القرآف الكريــ(. 0110)الدركيش، محيي الديف. 
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 .. بيركت: مؤسسة الرسالة2. طلنحكمعجـ ا ـ(.0111) الدقر، عبد الغني.
. )د.ط(. القرآف الكريـك  النحك العربي الفاءات في ـ(.0115) الراجحي، شرؼ الديف عمي.

 .: دار المعرفة الجامعيةةاالسكندري

البسيط في شرح جمؿ (. ـ0111)الربيع األشبيمي، عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل.  أبك
 .رب اإلسبلميغ. بيركت: دار ال0. ط. تحقيؽ: عياد بف عيديالزجاج

 .. دمشؽ: دار الحصاد0ط. أسرار الحركؼ (.ـ0112) رزقة، أحمد.

. بنغازم: 5. طالتمييد في النحك كالصرؼـ(. 0112رضكاف، محمد مصطفى كآخركف. )
 س.جامعة قاريكن

. جدة: 0لفتاح شمبي. ط. تحقيؽ: عبد امعاني الحركؼ(. ـ0110) الرماني، عمي بف الحسف.
 .دار الشركؽ

بيركت: . 1يؽ: شعيب األرنؤكط، كآخريف. ط. تحقسير أعبلـ النببلءالذىبي، محمد بف أحمد. 
 مؤسسة الرسالة.

عرابو ـ(.0221) .دالزجاج، إبراىيـ بف محم . عمؽ عميو: أحمد فتحي عبد معاني القرآف كا 
 .. بيركت: دار الكتب العممية0الرحمف. ط

. 0. تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحمد. طؿ في النحكالجمالزجاجي، عبد الرحمف بف إسحاؽ. )د.ت(. 
 .األردف: دار األكؿ

ؽ: محمد متكلي. )د.ط(. ي. تحقالبرىاف في عمكـ القرآف. الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد اهلل
 )د.ـ(: مكتبة دار التراث، )د.ت(.

. ضبطو: محمد عبد السبلـ تفسير الكشاؼ ـ(.0221) لزمخشرم، جار اهلل محمكد بف عمر.ا
 .. بيركت: دار الكتب العممية0شاىيف. ط

تحقيؽ: مصطفى عبد  . طبقات الشافعية الكبرلـ(. 0111) السبكي، عبد الكىاب بف عمي.
 .. بيركت: دار الكتب العممية0.ج0القادر. ط

. الفتيمي . تحقيؽ: عبد الحسيفاألصكؿ في النحكـ(. 0115)ابف السراج، محمد بف سيؿ. 
 الرسالة: مؤسسة بيركت .0ط

 . المنصكرة: مكتبة اإليماف.0. طقامكس األدكات النحكيةـ(. 0221سرحاف، حسيف. )
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 . بيركت: دار الكتب العممية.0. طمفتاح العمـكـ(. 0111السكاكي، يكسؼ بف أبي بكر. )
. )د.ط(. إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـأبك السعكد، محمد بف محمد. )د.ت(. 

 إحياء التراث العربي.بيركت: دار 

 ـ.0222. )د.ط(. عماف: دار أسامو، مكسكعة معاني الحركؼ العربيةسمماف، عمي جاسـ. 

 .. بيركت: دار الكتب العممية0ط .ألنساباـ(. 0111)السمعاني، أبك سعد. 

)د.ط(. بيركت: دار . نتائج الفكر في النحكـ(. 0110)السييمي، عبد الرحمف بف عبد اهلل. 
 .العمميةالكتب 

. 1-2.ج0. تحقيؽ: عبدالسبلـ ىاركف. طالكتاب(. ـ0110)سيبكيو، عمرك بف عثماف. 
 .القاىرة: مكتبة الخانجي

. تحقيؽ: محمد حساف الطياف، أسباب حدكث الحركؼ )د.ت(. ابف سينا، الحسيف بف عبد اهلل.
 .كآخريف. )د.ط(. دمشؽ: مطبكعات مجمع المغة العربية

. تحقيؽ: محمد أبك بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ـ(.0111) ، جبلؿ الديف.السيكطي
 .. )د.ـ(: دار الفكر0الفضؿ إبراىيـ. ط

. )د.ـ(: 5تعميؽ: مصطفى الدمشقي. ط . البيجة المرضية عمى ألفية ابف مالؾ.ىػ(0215) 
 مؤسسة مطبكعاتي.

 .الكتب العممية. بيركت: دار 0. طبقات الحفاظط (.ـ0111) 

  .لـ. )د.ط(. بيركت: مؤسسة الرسالة. تحقيؽ: عبد العاؿ ساىمع اليكامع(. ـ0110) 
. دمشؽ: دار 0. طمعجـ الشكارد النحكية كالفكائد المغكية(. ـ0112)شراب، محمد محمد حسف. 

 .المأمكف لمتراث

كت: . بير 0. طمعجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـ(. ـ0111)الشريؼ، محمد حسف. 
 .سالةمؤسسة الر 

. بيركت: دار الفكر 0. طاألدكات النحكية في كتب التفسيرـ(. 0220الصغير، محمد أحمد. )
 المعاصر.

-. تحقيؽ: رجب عثماف محمدشرح الممع في العربيةـ(. 0222الضرير، القاسـ بف محمد. )
 . القاىرة: مكتبة الخانجي.0رمضاف عبد التكاب. ط
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. التحفة السنية لمعرفة معاني الحركؼ النحكيةـ(. 0202أبك طالب، عبد الرحمف بف أحمد. )
 . صنعاء: دار الكتب اليمنية.0قدمو: إبراىيـ أبك طالب. ط

. تحقيؽ: عبد شرح ابف طكلكف عمى ألفية ابف مالؾـ(. 0220ابف طكلكف، محمد بف عمي. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.0الحميد جاسـ. ط
 . مكة المكرمة: مطبعة الممؾ فيد الكطنية.0. طالنحك القرآنيـ(. 0111ظفر، جميؿ أحمد. )
. بيركت: دار الكتب 0. طالمباب في عمـك الكتابـ(. 0111بف عمي. )ابف عادؿ، عمر 

 العممية.

 .. )د.ط(. تكنس: دار سحنكفالتحرير كالتنكير ـ(.0111) ابف عاشكر، محمد الطاىر.

 .. )د.ط(. بغداد: مطبعة المعارؼشعر عبد الرحمف بف حسافـ(. 0112)العاني، سامي مكي. 

. )د.ط(. )د.ـ(: منشكرات اتحاد خصائص الحركؼ العربية كمعانييا ـ(.0111) عباس، حسف.
 .الكتاب العرب

 .. مصر: دار المعارؼ2النحك الكافي. طعباس، حسف. )د.ت(. 

 .، بيركت: دار الكتب العممية5. طيكاف امرئ القيسد ـ(.0221) عبد الشافي، مصطفى.

 )د.ط(. القاىرة: دار غريب. بناء الجممة العربية.ـ(. 0222عبد المطيؼ، محمد. )

. )د.ط( القاىرة: دار ريـالقرآف الك بدراسات ألسمك  )د.ت(. عضيمة، محمد عبد الخالؽ.
 .الحديث

د الحميد. . تحقيؽ: محيي الديف عبعقيؿشرح ابف  ـ(.0115) ابف عقيؿ، بياد الديف عبد اهلل.
 .. بيركت: دار الفكر0ط

 .. دمشؽ: دار السؤاؿ2. طلمعبليمي تيذيب المقدمة المغكية ـ(.0115) عمي، أسعد أحمد.
( مف 00ق(. نكاىد األبكار كشكارد األفكار لمسيكطي، مف اآلية)0101عمي، محمد كماؿ. )

 ة آؿ عمراف. رسالة دكتكراة. جامعة أـ القرل.( مف سكر 000سكرة البقرة إلى نياية اآلية )

، 0ضبطو: عبد اهلل محمكد محمد عمر. ط. عمدة القارمـ(. 0220)العيني، محمكد بف أحمد. 
 ية.بيركت: دار الكتب العمم

 .. )د.ط(. القاىرة: دار ابف الجكزمجامع الدركس العربيةـ(. 0221)الغبلييني، مصطفى. 
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. تحقيؽ: الحجة في عمؿ القراءات السبعـ(. 0221الفارسي، أبك عمي الحسف بف عبد الغفار. )
. بيركت: دار 0عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، أحمد المعصراكم. ط

 الكتب العممية.

 .. بيركت: دار الكتب العممية0. طىديكاف زىير بف أبي سمم (. ـ0111) فاعكر، عمي حسف.

 .. طيراف: دار الكتب العممية0. طالتفسير الكبير ، محمد بف عمر. )د.ت(.ازمالفخر الر 

. 0. طلو كعمؽ عميو/ إبراىيـ شمي الديف ـ. قدمعاني القرآف ـ(.0220) الفراء، يحيى بف زياد.
 .بيركت: دار الكتب العممية

. 0. تحقيؽ: ميدم المخزكمي، كآخريف. طلعيفا ـ(.0111) الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد.
 .بيركت: مؤسسة األعممي لممطبكعات

. تحقيؽ: محمد أديب جمراف. )د.ط(. ديكاف أبي النجـ العجميـ(. 0221ابف قدامة، الفضؿ. )
 دمشؽ: مطبكعات مدمع المغة العربية.

التراث بيركت: دار إحياء . 0. طالككاكب الدرارم (.ـ0110) .، محمكد بف حمزةالكرماني
 .العربي

. أعده الكميات، معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ـ(.0112)الكفكم، أيكب مكسى.
 مؤسسة الرسالة. :بيركت.  0: عدناف دركيش، كآخركف. طلمطبع

. 0حسف حامد. ط. تحقيؽ: أحمد أسرار النحكـ(. 0220)ابف كماؿ باشا، أحمد بف سميماف. 
 .)د.ـ(: دار الفكر

. القاىرة: دار 0ط فتح المنعـ )شرح صحيح مسمـ(.ـ(. 0220الشيف، مكسى شاىيف. )
 الشركؽ.

-الفرقاف. بيركت: دار 0. طمعجـ المصطمحات النحكية كالصرفيةـ(. 0115)المبدم، محمد. 
 .: مؤسسة الرسالةعماف

أحمد . تحقيؽ: رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني)د.ت(. لمالقي، أحمد بف نكر الديف. ا
 .جمع المغة العربيةممحمد الخراط. )د.ط(. دمشؽ: مطبكعات 

 .  . )د.ط( بيركت: المكتبة الشعبيةمتف األلفية (.ت)د. ابف مالؾ.

. 0. تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة. طالمقتضبـ(. 0111)المبرد، محمد بف يزيد. 
 .بيركت: دار الكتب العممية
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. تحقيؽ: فخر الديف الجنى الداني في حركؼ المعاني ـ(.0110) المرادم، الحسف بف قاسـ.
  ..بيركت: دار الكتب العممية0يف. طقباكة، كآخر 
 . بيركت: مكتبة لبناف.0. طمعجـ المصطمحات الببلغية كتطكرىاـ(. 0221مطمكب، أحمد )

تحقيؽ: أميف عبد الكىاب، . لساف العربـ(. 0111)ابف منظكر، جماؿ الديف بف محمد. 
 .مؤسسة التاريخ العربي. بيركت: 0كآخريف. ط

. شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾـ(. 0222)ابف الناظـ، بدر الديف محمد بف مالؾ. 
 .. بيركت: دار الكتب العممية0. طتحقيؽ: محمد باسؿ

. تحقيؽ: انيمصابيح المغاني في حركؼ المعـ(. 0112)ابف نكر الديف، محمد بف عمي.
 .. )د.ـ(: دار المكاف0عائض بف نافع العمرم. ط

. تحقيؽ: عبد المعيف الممكحي. األزىية في عمـ الحركؼـ(. 0112)اليركم، عمي بف محمد. 
 .مشؽ: مطبكعات مجمع المغة العربية. د0ط

ف أكضح المسالؾ إلى ألفية اب )د.ت(. ابف ىشاـ األنصارم، جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ.
  .. )د.ـ(: دار الفكر2.ج5. طمالؾ

. تحقيؽ: عبد المتعاؿ الصعيدم. )د.ط(. شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب(. ـ0111) 
 .)د.ـ(

يف. )د.ط(. القاىرة: دار تحقيؽ: محمد محيي الد .قطر الندل كبؿ الصدل(. ـ0221) 
 .الطبلئع

تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد.  . مغني المبيب عف كتب األعاريب(. ـ0110) 
 .. بيركت: المكتبة العصرية0ط(. ج)د.

 بيركت: عالـ الكتب.. )د.ط(. شرح المفصؿ )د.ت(.ابف يعيش، عمي. 

 ، القاىرة: مؤسسة المختار.0. طإعراب األربعيف حديثا النككية(. ـ0222)يكسؼ، حسني. 
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 فيرس اآليات القرآنية
 رقم الصفحة اآلية القرآنية

هلخلملحلجلمكُّٱ  ث 

َُُِّّّّ  ح 

 30  َّخنحنجنممخمحمجمهلملُّٱ

 32  َّربيئىئنئُّٱ

 21  َّخسمسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهتُّٱ

 22  َّجفمغجغمعجعمظحطمضُّٱ

 22  َّمثزثرثيتىتمتنتزترتيبُّٱ

 22  َّحنجنيمىمممحمخمجميلىلملخلُّٱ

 23  َّحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظُّٱ

 23  َّييىيميخيحيُّٱ

َّمبخبحبُّٱ  26 ٱ     

 29  ٌٍََُُّّّّّّٱ

 30  َّمغجغمعجعمظحطمضُّٱ

 30  َّمجحجمثهتمتختحتجتهبمبُّٱ

َّربيئىئنئمئزئرئُُِّّّّٰٱ  30 

 30  َّزيريٰىينىنننمنزنُّٱ

 31  َّحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخُّٱ

 32  َّمهجههنمنحنخنجنممخمحمجمهلُّٱ

َّٱىنمنخنٱحنجنيمىمممخمُّٱ  32 

 33  َّييىينيُّٱ

 33  َّممخمحمجميلىلملخلُّٱ
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 رقم الصفحة اآلية القرآنية
 34  َّزبربيئىئنئمئزئرئُّٱ

 34 َّخنحنجنممخمحمجمهلملُّٱ

 35  َّهبمبخبحبُّٱ

 48  َّٰرٰذييىيميخيحيجييهُّٱ

 48  َّمتزترتيبىبنبمبربزبيئىئُّٱ

 49  َّيثىثنثمثزثرثيتىتُّٱ

 49  َّيقىقيفىفُّٱ

 49  َّخفحفجفمغجغمعُّٱ

 50  َّهئمئُّٱ

 50  َّريٰىُّٱ

 50  َّىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ

 50  َّخبحبُّٱ

 50  َّخضحضجضمصخصحصمسخسُّٱ

 51  َّلكخكحكجكٱُّٱ

 51  َّخسحسجسمخجخمحجحمجُّ

َّٰرٰذييىيميخيحيجييهُّٱ  52 

 52  َّحئجئييىينيُّٱ

َّخضحضجضمصخصحصمسُّٱٱ  53 

 53  َّىبنبزبمبربيئىئنئمئزئرئُّّٰٱ

 62  َّحضجضمصخصحصمسخسُّٱ

 65   َّيلىلٱمليكىكمكُّٱ
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 رقم الصفحة اآلية القرآنية
 65  َّريٰىينىنننمنزنُّٱ

 65  َّملخلحلجلمكلكُّٱ

 74  َّمسخسُّ

 76  َّىفيثىثنثمثزثُّٱ

َّمئرئزئُّّٰٱ  76 

 75  َّهلملخلحلجلمكلكُّٱ

 75  َّجعمظحطمضخضحضجضمصخصُّٱ

 75  ٌٍََُُِّّّّّّّّٰٱ

 76  َّجضمصخصحصمسخسُّٱ

اميلىلمليكىكمكُّٱ  77 

 78  َّريٰىينىنننمنزنُّٱ

 79  َّختحتجتُّٱ

َّرتزتيبىبنبمب ربيئىئنئمئُّٱ  79 

 91  َّىثنثمثزثرثيتىتنتُّٱ

 93  َّحمجمهلملخلحلجلمكُّٱ

ٌٍََُُِّّّّّّّّٰٱ  93 

 93  َّٰىينىنننمنُّٱ

 93 َّجضمصخصحصمسخسحسجسمخُّٱ

 94  َّرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّٱ

 94  َّريٰىينىنننمنزنرنُّٱ

 94  َّحيخيجييهىهمهُّٱ
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 رقم الصفحة اآلية القرآنية
 94 َّمليكىكمكاكلكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتُّٱ

 95 َّمبخبحبجبهئمئخئحئجئييُّ

 94  َّحقمفخفحفجفمغُّٱ

 95  َّىهمهجهينىنمنخنُّٱ

ىثمثنثزثرثيتىتنتمتزترتيبُّٱ

  َّىفيث

96 

 96  َّزيريٰىينىنننمنزنرنُّٱ

 98  َّخضحضجضمصخصُّٱ

 99  َّمنخنحنجنممُّٱ

 99  َّميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنُّٱ

 100ٱَّرثيتىتنتمتزترتيبىبُّٱ

 101  َّحنجنيمىمخمممحمجميلىلملخلُّٱ

 102 َّىلمليكىكمكلكُّٱ

 104      َّرئَُُِّّّّّٰٱ

 111ٱَّٱيهجيىهمهجهينُّٱ

 111  َّحنجنيمىمممخمحمجميلىلملُّٱ

 133 َّلكاكيقىقيفىفيثىثُّٱ

ننمنزنرنممامُّٱ ٰىينىن
  َّحئجئييىيمينيزيري

134 

 136  َّمبزبربيئُّٱ

 139 َّخفحفجفمغجغمعجعمظحطُّٱ
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 رقم الصفحة اآلية القرآنية
 147  َّىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتُّٱ

 148  َّميخيحيجييهينُّٱ

 148  َّحسجسمخجخمحجحُّٱ

 153  َّمتختُّٱ

 153  ٌٍََُّّّّّٰىٰرٰذييىيميُّٱ

 156 َّحطمضخضحضجضمصخصحصُّٱ

 156  َّرثيتىتنتمتزترتيبىبُّٱ

 158  ََُُّّّّٱ

 158  َّمغجغمعجعُّٱ

َّممخمحمُّٱ  158 

ٱَّٱييىيميخيحيجييهىهمهُّٱ  159 

ٱٱٱٱَّمئرئزئُّّٰ  161 

ٱٱٱَّجلمكلكخكحكُّٱ  162 

ٱَّريٰىينىن ننمنزنرنمماميلىلُّٱ  162 

ٱٱَّجسمخجخمحجحمجُّٱ  162 

ٱٱٱٱٱَّحطمضخضحضٱُّٱ  162 

ٱٱَّييىيميخيحيُّٱ  163 

ٱٱٱَّٱهنمنخنحنجنممخمحمُّ  163 

ٱٱَّحبجبهئمئخئٱُّٱ  163 

ٱَّىهمهجهينىنمنٱُّٱ  164 

َّزنرنمماميلىلمليكُّٱ  164 

ٱَّحنجنيمىمخمممُّٱ  167 
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 رقم الصفحة اآلية القرآنية
مصخصحصمسخسحسجسمخجخُّٱ
ٱٱَّمعجعمظحطمضخضحضجض  

170 

َّخمحمجمهلملخلحلُّٱ  170 

َّ ٰىينىنننمنزنرنمماميلىلٱُّٱ  175 

ٱَّٱزئ رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّٱ  178 

َّحمجميلىلملخلُّٱ  178 
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 فيرس األحاديث
 الصفحة طرؼ الحديث

مىٍيؾً  ،َعَلْيكِ أىٍنًفًقي كىالى تيٍحًصي فىييٍحًصيى المَّوي  "  83 كىالى تيكًعي فىييكًعيى المَّوي عى
ا ًشٍئت" ـٍ تىٍستىًح فىاٍصنىٍع مى  116 إذىا لى
رىادو ًمٍف ذىىى فيىٍغتىًسؿي عيٍريىاننا  ا أىيُّكبي بىٍينى " مىٍيًو ًرٍجؿي جى رَّ عى  123 ب...خى
 175 ...رَ َة، َوَأْىُل النَّاِر النَّاَيْدُخُل َأْىُل الَجنَِّة الَجنَّ "
فّْيى اليىٍكـى " :- مُّكا َفَهلُم   ،شِ يجَ ال ًمفى  َصالِح   َرُجل  قىٍد تيكي مىٍيو فىصى  144 عى
ًديد:"- بَّتىاًف ًمٍف حى مىٍيًيمىا جي مىٍيًف عى دًّْؽ مىثىؿي رىجي ثىؿي اٍلبىًخيًؿ كىاٍلميتىصى  150 ...مى

ٍف أىٍعتىؽى ، اٍبتىاًعييىا فىأىٍعًتًقييىا  44 فىًإفَّ الكىالىءى ًلمى
 85 ...قد فعمت :قاؿ ،أتيحبُّ أٍف أقتمىو؟ قاؿ: "نعـ" قاؿ: فٍأذىٍف لي فأىقكؿى 

نَّةً  بيعى أىٍىًؿ اٍلجى ٍكفى أىٍف تىكيكنيكا ري ٍكاأى  :، قىاؿى بىمى اليكا:؟ قي أىتىٍرضى أىٍف تىكيكنيكا ثيميثى أىٍىًؿ  فمـ تىٍرضى
نَّةً   اٍلجى

56 

رىًس، كىىيكى أىشىدُّهي  مىًة اٍلجى ٍمصى ـي عىنّْي أىٍحيىاننا يىٍأًتيًني ًمٍثؿى صى مىيَّ فىييٍفصى  38 ...عى
ٍكعىتىٍيفً  ؿّْ رى ًؿ فىصى  143  اٍدخي

اًدميوي ًبطىعىاًمًو  ـٍ خى دىكي  117 ًإذىا أىتىى أىحى
ـٍ السًَّكينىةى  ةى فىعىمىٍيكي  116  إذىا أىتىٍيتيـي الصَّبلى

ٍمتى كىٍمبى   180 ؾى اٍلميعىمَّـى فىقىتىؿى فىكيؿًإذىا أىٍرسى
ـٍ ًمٍف نىٍكًمًو  ديكي  180  فىٍميىٍغًسٍؿ يىدىهي قىٍبؿى ًإذىا اٍستىٍيقىظى أىحى

لىفىيىا ٍنوي كيؿَّ سىيّْئىةو كىافى زى سيفى ًإٍسبلىميوي ييكىفّْري المَّوي عى ـى اٍلعىٍبدي فىحى  41 ...ًإذىا أىٍسمى
ٍقتيكؿي في النَّارً  اًف فىاٍلقىاًتؿي كىاٍلمى  116  إذا اٍلتىقىى اٍلميٍسًممى

نىٍت فىٍميىٍجًمٍدىىا كىالى ييثىرّْبٍ  نىًت األىمىةي فىتىبىيَّفى ًزنىاىىا فىٍميىٍجًمٍدىىا كىالى ييثىرٍّْب، ثيَـّ ًإٍف زى  57 ...ًإذىا زى
مىٍيؾى  ، فىقيٍؿ: كىعى مىٍيؾى ـي عى : السَّا ـٍ ديىي ـي اليىييكدي، فىًإنَّمىا يىقيكؿي أىحى مىٍيكي مَّـى عى  177 ًإذىا سى

 179 اٍسأىليكا المَّوى ًمٍف فىٍضًموً ا سىًمٍعتيـٍ ًصيىاحى الدّْيىكىًة فى ًإذى 
نىاًء  ـٍ فىبلى يىتىنىفٍَّس ًفي اإٍلً ديكي  115 ًإذىا شىًربى أىحى

ـٍ زىكىاةن  ذىاإ مىٍيًي ـٍ أىفَّ المَّوى اٍفتىرىضى عى مٍَّكا فىأىٍخًبٍرىي ذي ًفي  صى ـٍ تيٍؤخى مىى  ًمفٍ  أىٍمكىاًلًي ـٍ فىتيرىدُّ عى ًنيًّْي غى
 ..فىًقيًرًىـٍ 

58 

مىٍت ًإذىا فىعىٍمتى ذىًلؾى  ٍينيؾى ىىجى نىًفيىٍت ، عى قِّانىٍفسي كى فَّ ًلنىٍفًسؾى حى ، كىاً  ـٍ ، كىأًلىىٍ ؾى قِّا، فىصي ًمؾى حى
نىـٍ كىأىٍفًطٍر  ـٍ كى قي   ، كى

144 
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 الصفحة طرؼ الحديث
دىىيماًإذا قاؿى الٌرجؿي  ، فىقىٍد باءى ًبيا أىحى  115 ألخيو: يا كاًفري

سىقىاهي ًإذىا نىًسيى فىأىكىؿى أىك شىًربى  ا أىٍطعىمىوي المَّوي كى ٍكمىوي؛ فىًإنَّمى َـّ صى  179 ...فىٍمييًت
ٍنوي النَّكـي؛ تَّى يىٍذىىبى عى مّْي فىٍميىٍرقيٍد حى ـٍ كىىيكى ييصى ديكي  87 ًإذىا نىعىسى أىحى

ـٍ إ ديكي ميذىا نىعىسى أىحى تَّى يىٍذىىبى  كىىك ييصى ٍنوي النٍَّكـي فىٍميىٍرقيٍد حى  40 ...عى
رى بعدها ىمؾى ًكٍسرىل فبل ًكٍسرىل بعدهإذ ري فبل قىٍيصى ذا ىمؾى قىٍيصى  116 ، كا 
َد ا ِإَذا اَعةَ  أْلَْمُر إِلَى َغْيِر أَْهلِهِ ُوسِّ  143 َفاْنَتِظْر الس 

سّْدى ا ٍيًر أىٍىًموً ًإذىا كي  143 فىاٍنتىًظٍر السَّاعىةى  أٍلىٍمري ًإلىى غى
ًدكيـٍ  قىعى الذُّبىابي ًفي شىرىاًب أىحى  179 ؛ ٍميىٍغًمٍسوي ثيَـّ ًليىٍنًزٍعوي فى  ًإذىا كى

اًريىةن  اٍذىىبٍ  ٍذ جى  45 فىخي
ـى ، فىرىأىٍيتي رىجيبلن المٍَّيمىةى ًعٍندى اٍلكىٍعبىةً  أىرىاًني ا أىٍنتى رىاءو ًمٍف آدى اؿً أيٍدـً كىأىٍحسىًف مى  46 ...الرّْجى

ٍمسنا ـٍ يىٍغتىًسؿي ًفيًو كيؿَّ يىٍكـو خى ًدكي  149 ...أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أىفَّ نىيىرنا ًببىاًب أىحى
ؿّْ  ـٍ تيصى ، فىًإنَّؾ لى ؿّْ  44 اٍرًجٍع فىصى

ـٍ  مّْميكىي ـٍ كىعى ـٍ فىأىًقيميكا ًفيًي كىيـٍ اٍرًجعيكا ًإلىى أىٍىًميكي ميري  45  كى
 168  ..."أيًريتي النَّارى فىًإذىا أىٍكثىري أىٍىًميىا النّْسىاءي يىٍكفيٍرفى 

نىاـً مىرَّتىٍيًف أىرىل أى أير  يىقيكؿي نًَّؾ ًفي يتيًؾ ًفي اٍلمى ، كى ًريرو قىةو ًمٍف حى : ىىًذًه اٍمرىأىتيؾى فىاٍكًشٍؼ سىرى
ٍنيىا  عى

46 

بّْيىااٍشتىكىٍت النَّاري ًإلىى   145 رى
مىى ًلسىاًف نىًبيو مىا شىاء كا كٍليىٍقًض اهللي عى ري  85 اٍشفىعيكا فىٍمتيٍؤجى

الَّ اٍستىٍمًتٍع ًبيىااٍعًرٍؼ ًعدَّتىيىا  اًحبييىا كىاً  اءى صى ًككىاءىىىا كىًكعىاءىىىا، فىًإٍف جى  124 كى
ًككىاءىىىااٍعًرٍؼ  يىا كى ٍفيىا سىنىةن ك ، ًعفىاصى اءى عىرّْ ٍف يىٍعرفيا، فىًإٍف جى الَّ فى مى  125 ماًلؾبً  اٍخمطيا، كىاً 

: قىٍبًرىىا مىى قىٍبًرًه، أىٍك قىاؿى  55 أىفىبلى كيٍنتيـٍ آذىٍنتيميكًني ًبًو؟ ديلُّكًني عى
مييىاأى   55 فىيىدىعي ًإٍصبىعىوي ًفي ًفيؾى تىٍقضى

مييىا مييىا كىأىنَّيىا ًفي ًفي فىٍحؿو يىٍقضى  56  أىفىيىدىعي يىدىهي ًفي ًفيؾى تىٍقضى
ا اٍئتىمىفىٍت قيميكبيكيـٍ ؤ اٍقرى   176  فىًإذىا اٍختىمىٍفتيـٍ فىقيكميكا ،كا اٍلقيٍرآفى مى

ًف النَّفىًر الثَّبلىثىةً  ـٍ عى  41 ...أىالى أيٍخًبريكي
 84  أال تشيدُّ فىنىشيدَّ مىعىؾى 

ؿو ذىكىرو  أىٍلًحقيكا اٍلفىرىاًئضى ًبأىٍىًميىا، فىمىا  170 بىًقيى فؤلىٍكلىى رىجي
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ـٍ  اًحًبكي كا ًإلىى صى ـي فىاٍنظيري  120  أىمَّا ًإٍبرىاًىي

مَّدو أمٌ  : الى كىرىبّْ ميحى  121 "ا ًإذىا كيٍنًت عىنّْي رىاًضيىةن، فىًإنًَّؾ تىقيكًليفى
نًَّة، كىأىمَّا الظَّاًىرىاًف النّْيؿي ا أمَّ   122  كىاٍلفيرىاتي اٍلبىاًطنىاًف فىًفي اٍلجى

نَّةً أىمَّا اٍلبىاًطنىاًف فىنىٍيرىاًف ًفي   121  اٍلجى
 116  أىمَّا ًإنَّؾى قىاًدـه، فىًإذىا قىًدٍمتى فىاٍلكىٍيسى اٍلكىٍيسى 

ٍنيىا كا عى ـٍ فىتىٍعًجزي مىٍيكي ًشيتي أىٍف تيٍفتىرىضى عى لىًكنّْي خى ـٍ كى مىيَّ مىكىانيكي ـٍ يىٍخؼى عى  122 أىمَّا بىٍعدي فىًإنَّوي لى
 122 اهلل اري صى نٍ أى  في حٍ نى ، فى دي أىٌما بىعٍ 

كطنا لىٍيسىٍت ًفي ًكتىاًب المَّوً  اؿو يىٍشتىًرطيكفى شيري ا بىاؿي ًرجى  122 أىمَّا بىٍعدي، مى
 122 بيمى م يي ادً ي الكى در فً حى ا انٍ ذى إً  ظري نٍ ي أى نٌ أى ى كى كسى ا مي مَّ أى 

اءىهي اليىًقيفي   120 أىمَّا ىيكى فىكىالمًَّو لىقىٍد جى
مَّدا رىسيكؿي الٌموً  تَّى يىٍشيىديكا أىٍف الى ًإٰلوى ًإالَّ اهلل، كىأىفَّ ميحى  175 أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى

ًدينىةً  ـٍ ًباٍلمى ـي ًعيىاًلًي ميكا ًفي اٍلغىٍزًك، أىٍك قىؿَّ طىعىا  176 ...ًإفَّ اأٍلىٍشعىًريّْيفى ًإذىا أىٍرمى
لىٍف ييشىادَّ ًإفَّ الدّْيفى ييٍسره  مىبىوي ، كى ده ًإالَّ غى -126 ، الدّْيفى أىحى

143 
تَّى يىبٍ ًإفَّ الشٍَّمسى تىٍدنيك يىٍكـى   173 ،ميغى اٍلعىرىؽي ًنٍصؼى األيذيفً اٍلًقيىامىًة حى

ْمَس َواْلَقَمَر ال َيْنَكِسَفاِن لَِمْوِت أََحٍد   176 ...َوال لَِحياتهإِن  الش 
سىنىاًت كىالسَّيّْئىاًت، ثيَـّ بىيَّفى ذىًلؾى ًإفَّ المَّوى كىتى  -47  ...بى اٍلحى

178 
ـى  اءً  اٍنًتزىاعنا يىٍنتىًزعيوي ًمٍف اٍلًعبىادً ًإفَّ المَّوى الى يىٍقًبضي اٍلًعٍم ـى ًبقىٍبًض اٍلعيمىمى لىًكٍف يىٍقًبضي اٍلًعٍم  43 ...كى

ـي عٍ يى  اهللى  إفَّ   37 ...بائً ا تى مى نكي مً  يؿٍ ، فى أف أحدكما كاذبه  م
ؿَّ -ًإفَّ المَّوى  مىكنا يىقيكؿي -عىزَّ كىجى كَّؿى ًبالرًَّحـً مى  37 ...رىبّْ نيٍطفىةه : كى

ًميفى ًمٍف آثىاًر الكيضيكءً فَّ أيمًَّتي ييٍدعىٍكفى يىٍكـى الًقيىامىًة غيرِّا  جَّ  176 ...ميحى
الُِح َفَماتَ  ُجُل الص   144 ... إِن  أُولَئِِك إَِذا َكاَن فِيِهْم الر 

ـٍ تىكيٍف تىرىاهي فىًإنَّوي يىرىاؾى أ  125  ٍف تىٍعبيدى المَّوى كىأىنَّؾى تىرىاهي فىًإٍف لى
تَّى أيٍرًسؿى ًإلىٍيكيـٍ  ـٍ حى كا ًمٍف مىكىاًنكي  113 ًإٍف رىأىٍيتيميكنىا تىٍخطىفينىا الطٍَّيري فىبل تىٍبرىحي

اضىتٍ  مَّـى حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍكجى النًَّبيّْ صى يىيٍّ زى ًفيَّةى ًبٍنتى حي  127 أىفَّ صى
ٍرأىًة كىاٍلفىرىسً   126  ًإٍف كىافى الشٍُّؤـي ًفي شىٍيءو فىًفي الدَّاًر كىاٍلمى
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ٍف كيٍنتى كىاًذبنا فىٍيكى أىٍبعىدي ًمٍنؾى إٍف  ٍمتى ًبيىا، كىاً  اًدقنا فىقىٍد دىخى  114  كيٍنتى صى
ؿو  نَّ إ كيؿُّ شىيءو ًعٍندىهي ًبأىجى ا أىٍعطىى، كى لىوي مى ذى، كى ا أىخى ٍلتىٍحتىًسبٍ ًلمَّػًو مى  141 ميسىمَّىن فىٍمتىٍصًبٍر كى

نىارنا رىجى مىاءن كى اًؿ ًإذىا خى  181 ...ًإفَّ مىعى الدَّجَّ
، فىبل يىًحؿُّ الٍمًرئو  ٍميىا النَّاسي رّْ ـٍ ييحى لى رَّمىيىا المَّوي تىعىالىى، كى ييٍؤًمفي ًباىلمًَّو كىاٍليىٍكـً إفَّ مىكَّةى حى

  اآلًخًر أىٍف يىٍسًفؾى ًبيىا دىمان 
126 

قييىا،  رىةن الى يىٍسقيطي كىرى ًر شىجى دّْثيكًني مىا ًىيى ًإفَّ ًمفى الشَّجى ، فحى نَّيىا مىثىؿي اٍلميٍسًمـً -143 ؟كىاً 
143 

ذى أىحى  ٍبمىوي ثيَـّ يىٍغديكأىٍف يىٍأخي ـٍ حى بىؿً إلى  ديكي  40 ...اٍلجى
ـٍ ًإلىى اإًلٍسبلـً  ، ثيَـّ اٍدعييي ـٍ ًتًي تَّى تىٍنًزؿى ًبسىاحى مىى ًرٍسًمؾى حى  172 ...اٍنفيٍذ عى

مىٍيًيـٍ  مىٍيًيـٍ أىٍنًفًقي عى ا أىٍنفىٍقًت عى  147   ، فىمىًؾ أىٍجري مى
ٍيره ًمٍف أىٍف تىدىعىييـٍ  ثىتىؾى أىٍغًنيىاءى خى الىةن يىتىكىفَّفيكفى ًإنَّؾى أىٍف تىدىعى كىرى  124 النَّاسى ًفي أىٍيًديًيـٍ عى

مىى  ـٍ سىتىٍحًرصيكفى عى مىارىةً ًإنَّكي  177 ...اإٍلً
تَّى تمقىٍكًني كا حى ـٍ سىتىٍمقىٍكفى بىٍعدم أىثىرىةن فاٍصًبري  46 ًإنَّكي

مى  ثىًمي كى ؿو اٍستىٍكقىدى نىارناًإنَّمىا مى  145 ...ثىؿي النَّاًس كىمىثىًؿ رىجي
 46  إنَّوي عىمًُّؾ، فىٍأذىًني لىوي 

ده ًإنَّيىا سىتىييبُّ المٍَّيمىةى ًريحه    ...شىًديدىةه فىبلى يىقيكمىفَّ أىحى
ا ييعىذَّ ييعىذَّبىافً ما إنَّيي  مى  43 ...بىاًف ًفي كىًبير، كى

ـٍ ًبكيٍفرو  ًديثه عىٍيديىي االن حى  172 ...ًإنّْي أيٍعًطي ًرجى
نَّوي تىبلحىى فيبلفه  ـٍ ًبمىٍيمىًة اٍلقىٍدر، كىاً  كي رىٍجتي أليٍخًبرى فيبلفه فىريًفعىتٍ  ًإنّْي خى  41 ...كى

نىاـً أىنّْي أيىىاًجري ًمٍف مىكَّةى ًإلىى أىٍرضو ًبيىا نىٍخؿه  أىٍيتي ًفي اٍلمى  169 ...َى
ؿّْ  ةي فىٍمييصى كىٍتوي الصَّبلى ؿو مف أيمًَّتي أىٍدرى  110 أىيُّمىا رىجي

مٍّْو فىًإفَّ اٍلفىٍضؿى ًفيوً  ةي بىٍعدي فىصى ا أىٍدرىكىٍتؾى الصَّبلى  109  أىٍينىمى
، ًإنَّكي  كفى أىيُّيىا النَّاسي  176 ...ـٍ مينىفّْري

كىاًمًع اٍلكىًمـً  بعثت نيًصٍرتي ًبالرٍُّعبً  ،ًبجى زىاًئًف اأٍلىٍرًض  فىبىٍينىا أىنىا نىاًئـه  ،كى فىاًتيًح خى أيًتيتي ًبمى
ًضعىٍت ًفي يىًدم  فىكي

173 

 142 ...بىٍينىا اٍمرىأىةه تيٍرًضعي اٍبنىيىا ًإٍذ مىرَّ ًبيىا رىاًكبه كىًىيى تيٍرًضعيو
تَّى ًإنّْي ىرىل الرّْمَّ يىٍخريجي ًمٍف أىٍظفىاًرم بىٍينىا أىنىا نىاًئـه أيًتيتي ًبقىدىًح لىبىفو فىشىًرٍبتي ًمٍنوي حى  42 ...ألى
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ٍكضو أىٍسًقي  مىى حى  57 س...النَّابىٍينىا أىنىا نىاًئـه رىأىٍيتي أىنّْي عى

ؿه يىٍمشً   يبىٍينىا رىجي
مىٍيًو اٍلعىطىشي   ...فىاٍشتىدَّ عى

123 

ال حدّّ   124 ظىٍيًرؾى ًفي  البينةى كا 
ًكيَّةو   142 قىٍد كىادى يىٍقتيميوي اٍلعىطىشي بىٍينىمىا كىٍمبه ييًطيؼي ًبرى

مىٍيًيـٍ  مَّطيكفى عى ـٍ اٍليىييكدي فىتيسى ري  ،تيقىاًتميكي جى ـي ىىذىا يىييكًدمّّ كىرىاًئي فىاٍقتيٍموي  :ثيَـّ يىقيكؿي اٍلحى  144 يىا ميٍسًم
اًعدناالتيٍقطىعي  ٍبًع ًدينىارو فىصى  172 يىدي ًفي ري

ذىًلؾى اٍلعىميكدي عىميكدي اإًلٍسبلـً  ةي اإًلٍسبلـي، كى ٍكضى  145 ...ًتٍمؾى الرَّ
ؿه ًمٍف أىٍىًؿ الًكتىاًب آمىفى ًبنىًبيّْوً ثىبل  171 ...ثىةه لىييـٍ أٍجرىاًف: رىجي

تَّى أىتىى السَّمىاءى الثَّاًنيىةى فىاٍستىٍفتىحى ًقيؿ ًعدى ًبي حى  169 ...ًجٍبًريؿي  :قىاؿى  ؟مىٍف ىىذىا :ى ثيَـّ صى
ؿّْ كىاأٍلىٍرضي لىؾى  ةي فىصى ا أىٍدرىكىٍتؾى الصَّبلى ٍيثيمى  108  حى

ا فىقىٍدتى  ٍيثيمى  108  اٍلحيكتى فىييكى ثىَـّ حى
ةى  ًذم ًفٍرصى  45 فىتىطىيًَّرم ًبيىا ًمٍسؾو ًمٍف  خي

مىٍيوً  نىاحى عى ٍف قىتىمىييفَّ كىىيكى ميٍحًرـه فىبل جي ٍمسه ًمٍف الدَّكىابّْ مى  107 خى
ثىةو  ٍيؿي ًلثىبلى ، اٍلخى ؿو أىٍجره ؿو ًسٍتره : ًلرىجي ًلرىجي ؿو ًكٍزر ،كى مىى رىجي  171 ...كىعى

تىٍيفً  ؛دىٍعييمىا  181  فىًإنّْي أٍدخٍمتيييمىا طىاًىرى
 87 عكى لؾً دٍ أى ًؾ، كى فأستغفرى لى  يٌ ا حى نى أى كى  افى كى  كٍ لى  اؾى ذى 

الىوي  مى ًترى أىٍىمىوي كى ةي اٍلعىٍصًر كىأىنَّمىا كي بلى  124 الًَّذم تىفيكتيوي صى
رىةى  ًعدىا ًبي الشَّجى مىٍيًف أىتىيىاًني فىصى  142 رىأىٍيتي المٍَّيمىةى رىجي

: الذم رىأىٍيتىوي يىشيؽُّ ًشٍدقىو مىٍيًف أىتىيىاًني قىاالى  170 رىأىٍيتي المٍَّيمىةى رىجي
ـى، فىأىمَّا ًعيسىى فىأىٍحمىري  ٍبرىاًىي ٍعده رىأىٍيتي ًعيسىى كميكسىى كىاً  ٍدرً جى اعىًريضي الصَّ ميكسىى  ، َوأَم 

ًسيـه  ـي جى  سىٍبطه فىآدى
182 

مىٍبتي شى  ،ن شىًربى لىبىنا مَّـى -اةن فىشيٍبتي ًلرىسيكًؿ المَّوً كىأىتىى دىارىهي فىحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ،ً ًمٍف اٍلًبٍئر-صى
ؿ  ...فىتىنىاكى

36 

ٍنبو  ـٍ تىٍستىًطٍع فىعىمىى جى ـٍ تىٍستىًطٍع فىقىاًعدنا فىًإٍف لى ا فىًإٍف لى ؿّْ قىاًئمن  126 صى
مىى بىاًب المىٍسًجدً : -صمى اهلل عميو كسمـ– قىفىًت المىبلىًئكىةي عى ميعىًة كى  36 ...ًإذىا كىافى يىٍكـي الجي

ٍيبىر ـى الطَّعىاـً الًَّذل أىكىٍمتي ًبخى ا أىزىاؿي أىًجدي أىلى اًئشىةي، مى  177 ...عى
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ٍف يىسىاًرًه ثىبلىثى مىٌراتو فىًإذىا  ـٍ شىٍيئان يىٍكرىىيوي فىٍميىٍنفيٍث عى ديكي  115 رىأىلى أىحى

ٍبنىا كىآمىنَّا  اءىنىا ًباٍلبىيّْنىاًت كىاٍلييدىل فىأىجى مَّده رىسيكؿي المًَّو جى : ىيكى ميحى ...فىيىقيكؿي  120 كىاتَّبىٍعنىافىأىمَّا اٍلميٍؤًمفي
ةى لي ًبيىا اجى  120  فأمَّا اٍليىٍكـى فىبلى حى

ده تىرىخَّصى لًقتىاًؿ رىسيكًؿ المَّ   113 : إفَّ المَّوى قىٍد أىًذفى ًلرىسيكًلوً ًو صمى اهلل عميو كسمـ فىقيكليكافىًإٍف أىحى
الَّ  ده ييٍخًبريؾى ًبيىا كىاً  اءى أىحى  125 فىاٍستىٍنًفٍقيىافىًإٍف جى

ـٍ  رى فىًإفَّ ًدمىاءىكي ـٍ حى ـٍ بىٍينىكي كي ـٍ كىأىٍعرىاضى ـٍ ىىذىاكىأىٍمكىالىكي ًة يىٍكًمكي ٍرمى  150 ...اـه كىحي
ا ًفي بىٍيًعًيمىا  بىيَّنىا بيكًرؾى لىييمى دىقىا كى  114 فىًإٍف صى

يّْقنا فىاتًَّزٍر ًبوً  ٍف كىافى ضى  113 فىًإٍف كىافى كىاًسعنا فىاٍلتىًحٍؼ ًبًو، كىاً 
ٍف كيٍنًت أىٍلمىٍمًت ًبذىٍنبو  ئيًؾ المَّوي كىاً  تيكًبي ًإلىٍيوً فىًإٍف كيٍنًت بىًريئىةن فىسىييبىرّْ  114  فىاٍستىٍغًفًرم المَّوى كى

فٍَّيفً  فىًإفٍ  ـٍ يىًجًد النٍَّعمىٍيًف فىٍميىٍمبىًس الخي  113  لى
مىى اٍلًفٍطرىةً   112  فىًإٍف ميتَّ ًمٍف لىٍيمىًتؾى فىأىٍنتى عى
د تىٍحت اٍلعىٍرش تَّى تىٍسجي  142 ...فىتىٍستىٍأًذف فىييٍؤذىف لىيىا ،فىًإنَّيىا تىٍذىىب حى

ـٍ فىاٍقتيميكىيـٍ  ا لىًقيتيميكىي  109  فىأىٍينىمى
ـٍ فىاٍقتيميكىيـٍ  ا لىًقيتيميكىي  109  فىأىٍينىمى

ٍكتنا ًمفى  فىٍترىةن،فىتىرى عىنّْى اٍلكىٍحىي  اءً فىبىٍينىا أىنىا أىٍمًشى سىًمٍعتي صى  174 ...السَّمى
 174 ...: اتًَّؽ المَّوى قىعىٍدتي بىٍيفى ًرٍجمىٍييىا، فىقىالىتا فىمىمَّ 

كيؿٍ  ـى المًَّو كى  112 ...فىمىا ًصٍدتى ًبقىٍكًسؾى فىاٍذكيًر اٍس
اؤيهي  فّْيى فىتىرىؾى دىٍيننا فىعىمىيَّ قىضى ٍف تيكي  106  فىمى

 106 أىٍىًؿ السَّعىادىًة فىسىيىًصيري ًإلىى عىمىًؿ أىٍىًؿ السَّعىادىةً  ًمفٍ  فىمىٍف كىافى ًمنَّا
ابه  كفى ًفي الشٍَّمًس لىٍيسى ديكنىيىا ًحجى  182 فىيىٍؿ تيمىاري

مىسى ًفي بىيٍ   85 ...ًت أىًبيًو أىٍك بىٍيًت أيمّْوً فىيىبلَّ جى
نًَّة فىرىأىٍيتي أىٍكثىرى أىٍىًميىا اٍلفيقىرىاءى كىاطَّمىٍعتي ًفي النَّاًر فىرىأىٍيتي أىٍكثىرى   178 ... أىٍىًميىا النّْسىاءًفي اٍلجى

مىًقؾى : يىا رى فىيىقيكؿي   177 ...بّْ ال أىكيكفي أىٍشقىى خى
ٍرحه  كىافى ًفيمىٍف كىافى  ؿه ًبًو جي ـٍ رىجي  146 ...قىٍبمىكي

رىاـه  كيؿُّ شىرىابو أىٍسكىرى   171  فىييكى حى
ٍكليكدو  كيؿ دىاًنًو   ييكلىدي  مى مىى اٍلًفٍطرىًة، فىأىبىكىاهي يييىكّْ  38 عى

 46 ًكبلىكيمىا ميٍحًسفه فىاٍقرىآ
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سىمَّـ-كيٍنتي رىدؼى اىلنًَّبيّْ  مىٍيًو كى مَّى اىلمَّوي عى مىى ًحمىار-صى  150 ...عى
ـٍ فىيىتًَّكميكا  83  ال تيبىشٍّْرىي

مىى ميكسىىالى  كًني عى يّْري  168 ... تيخى
مىٍيؾً   82  ال تيكًكي فىييككىى عى

ؽّْ الى  مىى ىىمىكىًتًو ًفي اٍلحى ؿه آتىاهي المَّوي مىاالن فىسيمّْطى عى سىدى ًإالَّ ًفي اٍثنىتىٍيًف رىجي  42 حى
ميعىةً يىٍغتى ال  ؿه يىٍكـى اٍلجي ا اٍستىطىاعى ًمٍف ًسؿي رىجي يىتىطىيَّري مى  ، كى

 ...طيٍيرو 
39 

لىًد ًمٍف  الى يىميكتي ًلميٍسًمـو ثىبلىثىةه  ـً  فىيىًمجى النَّارى ًإالَّ تىًحمَّةى اٍلكى  84 اٍلقىسى
ٍحرى  مىكيكا جي تَّى لىٍك سى ا ًبًذرىاعو حى ًذرىاعن ـٍ ًشٍبرنا ًبًشٍبرو كى مىٍكتيميكهي لىتىتًَّبعيفَّ سىنىفى مىٍف قىٍبمىكي  149 ضىبٍّ لىسى

ةى فىتيٍقطىعي يىديهي ، وي السَّاًرؽى لىعىفى المَّ  ٍبؿى ، يىٍسًرؽي البىٍيضى يىٍسًرؽي الحى  57 يىديه فىتيٍقطىعي  كى
مَّـى -لىًقيىًني رىسيكؿي المَّوً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نيبه كىأىنىا -صى ذى ًبيىًدمجي تَّى ، ، فىأىخى فىمىشىٍيتي مىعىوي حى

 قىعىدى 
149 

ا بىًقيى فىًمؤٍليٍختً  مى ، كى ، كىاًلٍبنىًة ااًلٍبًف السُّديسي  171 لبًلٍبنىًة النٍّْصؼي
ٍيرى خى  اًر كىاٍلمييىاجً المَّييَـّ ًإفَّ اٍلخى  45 ريفٍيري اآلًخرىًة فىاٍغًفٍر ًلؤلىٍنصى

ـٍ ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍأًتيى أىٍىمىوي قىاؿى  دىىي نٍّْبنىا الشٍَّيطىافى  :لىٍك أىفَّ أىحى  43 ...ًباٍسـً المًَّو المَّييَـّ جى
مٍَّينىا  دٍَّقنىا كىال صى ا اٍىتىدىٍينىا كىال تىصى مىٍينىالىٍكال أىٍنتى مى  45 فىأىٍنًزلىٍف سىًكينىةن عى
زىاًر فىًفي النَّارً  ا أىٍسفىؿى ًمٍف اٍلكىٍعبىٍيًف ًمٍف اإٍلً  170  مى

ٍبدو ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىتىمىسَّوي النَّاري  ا اٍغبىرٍَّت قىدىمىا عى  83 مى
ـٍ م ىٍعمىمييي ٍشيىةن ا بىاؿي أىٍقكىاـو يىتىنىزَّىيكفى عىًف الشٍَّيًء أىٍصنىعيوي، فىكىالمًَّو ًإنّْي ألى ـٍ لىوي خى  172 ًبالمًَّو كىأىشىدُّىي

تىٍيًف أىٍربىعيكفى  ا بىٍيفى النٍَّفخى  57  ...مى
ا تىرىٍكتي بىٍعدى نىفىقىًة ًنسىاًئي  اًمًميمى مىؤكنىًة عى دىقىةه  كى  112  فىييكى صى

ٍيره  ٍبدو يىميكتي لىوي ًعٍندى المًَّو خى ا ًمٍف عى  141 ٍنيىايىسيرُّهي أىٍف يىٍرًجعى ًإلىى الدُّ مى
مَّا اءىهي اٍليىًقيفي  َى ٍيرى ىيكى فىقىٍد جى ك لىوي اٍلخى ىٍرجي  121  ، ًإنّْي ألى

رى قىٍكمنا يىٍعمىميكفى لىوي عىمىبلن ًإلىى  ؿو اٍستىٍأجى ارىل كىمىثىًؿ رىجي ثىؿي اٍلميٍسًمًميفى كىاٍليىييكًد كىالنَّصى مى
 ..المٍَّيؿً 

43 

ا بىعىثىًني المَّوي  ثىؿي مى ثىًؿ اٍلغىٍيًث اٍلكىًثيًر ًبًو ًمفى اٍلييدىل كىاٍلًعٍمـً  مى  42 ...، كىمى
كا أىبىا بىٍكرو  ؿّْ ًبالنَّاسً ميري  141  فىٍمييصى
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 ُ  178 ...اْلُمْسلُِم إَِذا ُسئَِل ِفي اْلَقْبِر َيْشَهُد أَْن ال إِلََه إاِل ّللا 

ـٍ  مىٍف أىحىبَّ ًمٍنكي ـٍ أىٍف ييطىيّْبى ًبذىًلؾى فىٍميىٍفعىٍؿ، كى ٍف أىحىبَّ ًمٍنكي تَّى مى ظًّْو حى مىى حى أىٍف يىكيكفى عى
مىٍينىا فىٍميىٍفعىؿٍ  ا ييًفيءي المَّوي عى   نيٍعًطيىوي ًإيَّاهي مى

125 

كَّجٍ  ًف اٍستىطىاعى اٍلبىاءىةى فىٍميىتىزى ـٍ يىٍستىًطٍع فىعىمىٍيًو  ؛مى مىٍف لى في ًلٍمفىٍرًج كى ًر كىأىٍحصى فىًإنَّوي أىغىضُّ ًلٍمبىصى
ٍكـ  ًبالصَّ

107 

ٍعميكـو  ٍف أىٍسمىؼى ًفي شىٍيءو فىًفي كىٍيؿو مى  126 مى
ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا  مىٍف أىصى ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فىعيكًقبى ًفي الدٍُّنيىا فىييكى كىفَّارىةه لىوي، كى مىٍف أىصى

 فىسىتىرىهي المَّوي فىييكى ًإلىى المَّوً 
47 

ؽُّ  مىفٍ  دو فىييكى أىحى ا لىٍيسىٍت أًلىحى  106  أىٍعمىرى أىٍرضن
نىابىًة ثيَـّ رىاحى فىكىأىنَّمىا قىرَّبى  ميعىًة غيٍسؿى اٍلجى ٍف اٍغتىسىؿى يىٍكـى اٍلجي  105 ...بىدىنىةن مى

ًبطى عىمىميوي  مىفٍ  ةى اٍلعىٍصًر فىقىٍد حى بلى  106  تىرىؾى صى
لىدىٍتوي أيمُّوي  عى كىيىٍكـً كى ـٍ يىٍفسيٍؽ رىجى لى ـٍ يىٍرفيٍث كى جَّ ًلمًَّو فىمى  47   مىٍف حى

تً  ًمًفًو: ًبالبلَّ ، فىقىاؿى ًفي حى ـٍ مىؼى ًمٍنكي  177 ...مىٍف حى
مىٍينىا السّْبلحى فىمىٍيسى ًمٌنا مىفٍ  مىؿى عى  106 حى

 47 ...مىٍف رىأىل ًمٍف أىًميًرًه شىٍيئنا يىٍكرىىيوي فىٍميىٍصًبٍر 
نًَّة فىٍميىٍنظيٍر ًإلىى ىىذىا ؿو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلجى  105 مىٍف سىرَّهي أىٍف يىٍنظيرى ًإلىى رىجي

مى صبلىتنىا، كىاٍستىٍقبىؿى ًقٍبمىتىنىا،  105 ؼرً صى نٍ ى يى تٌ حى  فىبلى يىٍذىىب مىٍف صى
كحى  تَّى يىٍنفيخى ًفييىا الرُّ كرىةن فىًإفَّ المَّوى ميعىذّْبيوي حى كَّرى صي  107 مىٍف صى

ـي اٍثنىٍيًف فىٍميىٍذىىٍب ًبثىاًلثو   108  مىٍف كىافى ًعٍندىهي طىعىا
ـي اٍثنىٍيًف فىٍميىٍذىىٍب ًبثىاًلثو  فٍ ، كى مىٍف كىافى ًعٍندىهي طىعىا  127 سادً سى  كٍ س، أى امً خى ع فى بى رٍ أى  ا 

ًريرى ًفي الدٍُّنيىا فمف يىٍمبىٍسوي ًفي اآٍلًخرىةً  ٍف لىًبسى اٍلحى  171  مى
وي ًإلىٍيًو فىمىٍف يىٍنسىى شىٍيئنا سىًمعىوي ًمنّْي  قىالىًتي ثيَـّ يىٍقًبضي تَّى أىٍقًضي مى ٍف يىٍبسيٍط ًردىاءىهي حى  107 مى

دىقىةه مىٍيمىا   111 أىٍنفىٍقتى فىييكى لىؾى صى
دىقىةه  ا أىٍنفىٍقتى ًمٍف نىفىقىةو فىًإنَّيىا صى  111 مىٍيمى

كفى السَّاًبقيكفى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة   143 نىٍحفي اآٍلًخري
ـى ييٍشًبييوى ٍت يى ًربى ، تى ـٍ عى نى   146 مينيًؾ فىًب

طُّ األىٍقرىبي  اءىهي الخى ميوي، فىبىٍينىمىا ىيكى كىذىًلؾى ًإٍذ جى ذىا األىمىؿي كىىىذىا أىجى  174 .َى
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مىى يىًميفو  مىٍفتى عى ذىا حى ٍيرىىىا، كىاً  كىفٍّْر ، ًمٍنيىا أٍحسفى  فىرىأٍيتى غى يره كى عىٍف فىأًت الًَّذم ىيكى خى

 يىًميًنؾى 
56 

طىبو فىييٍحطىبى ثيَـّ آميرى كىالًَّذم  ًة فىييؤىذَّفى لىيىا نىٍفًسي ًبيىًدًه لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف آميرى ًبحى  39 ...ًبالصَّبلى
مىٍيوً  دىقىةه عى ، فىمىا كىافى كىرىاءى ذىًلؾى فىٍيكى صى يىافىةي ثىبلىثىةي أىيَّاـو  170 ...كىالضّْ

 120  كىأىمَّا التَّثىاؤيبي فىًإنَّمىا ىيكى ًمٍف الشٍَّيطىافً 
اًء ًإلىى اأٍلىٍرضً كىأىمَّا السَّبىبي اٍلكىاًصؿي  مىٍيوً ًمفى السَّمى ؽُّ الًَّذم أىٍنتى عى  121 ، فىاٍلحى

ٍكلىوي  مىى اٍلًفٍطرىةً كىأىمَّا اٍلًكٍلدىافي الًَّذيفى حى ٍكليكدو ييكلىدي عى  121  فىكيؿُّ مى
ًة فىًإنَّمىا ىيكى لىٍحـه قىدَّمىوي أًلىٍىًموً  رى قىٍبؿى الصَّبلى مىٍف نىحى  105 كى

يٍ  ، ًإفَّ شىٍأنىيىا شىًديده كى ؾى دىقىتىيىافىيىٍؿ لىؾى مً ، حى  146 ؟ٍف ًإًبؿو تيؤىدّْم صى
اًىًميَّة ؤه ًفيؾى جى ًو إنؾ اٍمري  145 ...يىا أبا ذىرٍّ أىعىيٍَّرتىوي ًبأيمّْ

ٍيرىةى ىىذىا غيبلىميؾى  رّّ ًلكىٍجًو المًَّو فىأىٍعتىقىوي  كى ىي "، فقاؿ أبك ىريرة: " يىا أىبىا ىيرى  178 حي
ةً  ـٍ فىنىاًد ًبالصَّبلى ؿي قي  44  يىا ًببلى

 146 ...العىٍصرالرٍَّكعىتىٍيًف بىٍعدى  ، سىأىٍلًت عىفً يىا ًبٍنتى أىًبي أيمىيَّةى 
ـٍ يىا  ـٍ أىنَّكي فو أىيىسيرُّكي في ٍبفى فيبلى يىا فيبلى ، كى فو في ٍبفى فيبلى  46 ...أىطىٍعتيـي المَّوى كىرىسيكلىوي  فيبلى
ـي، اتَّقيكا المَّو يىا ٍيمىكي  55  مىٍعشىرى اٍليىييكًد كى

اؿي  يىٍأًتي ًدينىًة، الٌدجى ؿى ًنقىابى اٍلمى مىٍيًو أىٍف يىٍدخي ـه عى رَّ  كىىيكى ميحى
 ...فىيىٍنتىًيي ًإلىى بىٍعًض السّْبىاخً  

39 

تَّى مىؽى كىذىا؟ مف خمؽ كىذىا؟ حى : مىٍف خى ـٍ فيقيكؿى دىكي ٍف  يىٍأًتي الشٍَّيطىافي أىحى ؟ يىقيكؿ: مى بَّؾى مىؽى رى خى
ٍليىٍنتىوً  فىًإذىا بىمىغىو   فىٍميىٍستىًعٍذ ًباهلًل كى

176 

ًئكىةه ًبالنَّيىا مىبلى ًئكىةه ًبالمٍَّيًؿ كى ـٍ مىبلى ًة  رً يىتىعىاقىبيكفى ًفيكي بلى ًة اٍلفىٍجًر كىصى بلى يىٍجتىًمعيكفى ًفي صى كى
 اٍلعىٍصر

39 

اًء الدٍُّنيىا ًحيفى يىٍبقىى ثيميثي المٍَّيًؿ اآٍلًخر تىعىالىى كيؿَّ لىٍيمىةو ًإلىى السَّمى بُّنىا تىبىارىؾى كى  81 ...يىٍنًزؿي رى
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 األشعارفيرس 
 رقم الصفحة بيت الشعر

 35 ترب عمى إترابا أكثر كنت ما          فأرضيىو معترو  تكقع لكال

 77 مجرانا رأس مف غايتنا بعد ما            فيخبرنا منيا لنا رسكؿ أال

 160 سممؽ بيداء اليـك تخبرنؾ كىؿ          فينطؽي  القكاء الربع تسأؿ لـ

 98 المراكب عرض في سيرا كلكف            لديكـ قتاؿ ال القتاؿ فأما

 95 بكراف أعممتيا منعمة             قينة فياريبَّ  مكركبا أمسً  فإف

ال                 بكؼء ليا فمست فطمقيا  98 الحساـ مفرقؾ يعؿي  كا 

 155 كالمػػػػمعب الكلػػػداف تغنػػػى               نيشؿ في كلي قكمي فمتيشؿ

 130 خراسانا جئنا فقد القفكؿ ثـ        بنا يراد ما أقصى خراساف :قالكا

 30 فحكمؿ الدخكؿ بيف المكل بسقط     كمنزؿ حبيب ذكرل مف نبؾ قفا

ذا        أىمكتو منفسان  إف تجزعي، ال  154 فاجزعي ذلؾ فعند ىمكتي  كا 

 14 تفتقد حيف خير بعدؾ كليس         ليـ بقيت ما بخير المسممكف

 97 مثبلف اهلل عند بالشر، كالشر      يشكرىا اهلل الحسنات، يفعؿ مف

 118 ميشىتّْي ميصيىؼ مقيظ              بتي فيذا ذابت يؾ مف

 154 أبعد :لو كقمت تبعد، فبل كقمف         يٍعدنو العائدات تركت كحتى

 96 تزؿ األرض مستكل في فيثبتىيا         مطمئنة رجػػػمو يقدـ ال كمف 

 77 سمعا كمف راء فما حدثكؾ؛ قد     ما فتبصرى  تدنك أال الكراـ بف يا 

 73 فنستريحا سميماف إلى           فسيحا عنقا سيرم ناؽ يا

 155 فيكبر كالصغير ناس كيحدث          فتاىـ يشيب أك أناس يمكت
 

 


